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هل التهمت التقنية أبناءها من ال ُق َّراء؟!
تحدثنــا الوثائــق التاريخيــة عــن اختفــاء المســات
ّ
واأللــواح الطينيــة التــي اســتعملها القدمــاء فــي الكتابة؛
هــل يمكننــا القــول فــي أيامنــا ،وبــدون أي شــعور
باالســتعجال :اإلنترنــت ســيقتل الكتــاب؟ واحــد مــن
أبــرز أدبــاء هــذا العصــر ،وهــو «ماريــو بارغــاس يوســا»،
الــذي حصــل علــى جائــزة «نوبل» فــي األدب عــام ،2010
ـردد فــي التعبيــر عــن اســتهجانه تجــاه حلــم «بيــل
لــم يتـ ّ
ـم الكُ تــب .ظــن
جيتــس» فــي وضــع حـ ٍّ
ـد للــورق ،ومــن ثـ َّ
«يوســا» بــأن «جيتــس» يــرى بــأن الكتــب الورقيــة أشــياء
عفــا عليهــا الزمــن ،زاعمـ ًا أن شاشــات الكمبيوتــر قــادرة
علــى القيــام بمهــام الــورق ،وأن نقــل األخبــار واآلداب
إلــى هــذه الشاشــات ســيوقف تدميــر الغابــات ،وبالتالــي
ســيكون هنــاك المزيــد مــن الكلوروفيــل فــي البيئــة.
وختــم «يوســا» تعليقــه :لــو كنــت حاضــر ًا خــال خطــاب
«جيتــس» ،لتنازعــت معــه بقوة بخصــوص تحليله؛ كونه
قــد أعلــن بوقاحــة نيتــه إرســالي أنــا وزمالئــي الكُ َّتــاب إلى
خــط البطالــة!
ـور التكنولوجــي الهائــل،
علــى الرغــم مــن وعيــه بالتطـ ُّ
واعترافــه بالراحة التي توفرها الشاشــاتّ ،إل أن «يوســا»
أبدى تعجبه من السؤال :هل تستطيع الشاشة استبدال
الكتــاب؟ و ِمــن القائليــن بــأن القــراءة بالحواســيب يمكن
أن تفــي للقــراءة األدبيــة ،وهــي قــراءة غيــر وظيفيــة مــن
شــروطها الحميميــة والعزلــة الروحيــة…؛ أمــور طالمــا
منحهــا ال ِكتــاب الورقــي بامتياز.
فــي حالــة اختفــاء الــورق ســيعاني األدب مــن ضربــة
مهولــة ،وربمــا مميتــة؛ بهــذه القناعــة شــبه الراســخة ال
بمســتقبل مجيــد لــأدب ،بــل وحتــى
يتفــاءل «يوســا» ُ
ـإن كلمــة «أدب» ســتبقى ،فــي
فــي الوضــع الطبيعــي فـ ّ
عما
البعــد ّ
نظــره ،مفــردة دالــة علــى نصــوص بعيــدة كلّ ُ
«كبعــد األوبــرا الصابونيــة
دأبنــا علــى تســميته بــاألدبُ ،
(المسلســات الدراميــة الطويلــة) عــن مســرحيات
ُ
ســوفوكليس وشكســبير».
المقابلــة ،كتــب «إمبرتــو إيكو»« :كثيــر ًا ما
فــي الجهــة ُ
يــدور فــي خلدي أن مجتمعاتنا ســائرة نحو االنشــطار في
وقـ ٍ
المواطنيــن :أولئــك الذيــن
ـت قريــب إلــى فئتيــن مــن ُ
يشــاهدون التليفزيــون ،أي يتلقــون صــور ًا جاهــزة ،ومــن
العا َلــم دون أن تتوافــر لديهم
ـم ،مفاهيــم مســبقة عــن َ
َثـ َّ
القــدرة علــى نقــد المعلومــات التــي يلتقطونهــا والتــي
تكــون قــد اختيرت مســبقاً ،وأولئك الذيــن يعرفون كيفية

التعامــل مع جهاز الحاســوب وانتقــاء المعلومات ،وهو
األمــر الــذي ســيعيد االنشــطار الثقافــي الــذي ســبق أن
وجــد فــي عهــد «كلــود فرولــو» بيــن الذيــن كان بإمكانهم
ـم ،نقــد المســائل العلميــة
قــراءة المخطوطــات ،ومــن َثـ َّ
أو الفلســفية ،وأولئــك الذيــن تلقــوا تعليمهــم عــن طريق
قدمهــا لهم ســاداتهم؛
المختــارة التــي َّ
صــور الكاتدرائيــة ُ
المتعلِّمــة» .علــى نقيــض الخائفيــن علــى
أي األقليــة ُ
مجد «إيكو» شاشة الحاسوب واعتبرها
مستقبل األدبَّ ،
العا َلــم
بمثابــة كتــاب مثالــي فــي وســع المــرء أن يقــرأ َ
عبرهــا ،ويــرى أنــه إذا نجح الحاســوب فــي تقليص عملية
ـور ثقافــي.
نشــر الكتــب ،فــإن ذلــك ســيمثل أعظــم تطـ ُّ
الرقمــي األكثــر ســرعة ونفــاذاً،
فــي زمــن الوســيط َّ
يعــرف القاصــي والدانــي أفضــال الكتــاب اإللكترونــي؛
واإلمكانيــات التــي يو ِّفرهــا .لكن واقع األرقــام والتكهنات
ال يخفــي الشــمس بالغربــال؛ فالتخمــة التــي يشــعر بهــا
الرقمــي باديــة للعيــان ،وال عجــب أن تتشــابه
القــارئ َّ
الرقمــي مــن الكتب.
حــاالت التأفــف أمــام هــذا الطوفــان َّ
المحصلــة هنــاك حقيقــة يمكــن تأكيدهــا مــن طرف
وفــي ُ
غيــر
الرقمــي قــد َّ
ـراء ،تتمثــل فــي أن الوســيط َّ
غالبيــة ال ُقـ َّ
ـن القــراءة وعاداتهــا.
جذريـ ًا فـ ّ
المتســارعة ،بات القارئ
قمية
الر
ـات
ـ
الفتوح
ـر
علــى إثـ
ُ
َّ
فن اســتخالص كلّ فائدة مــن اإلنترنت،
المتصــل يمتلــك ّ
ُ
بــل وعــن األشــياء التــي ُيــراد لــه أن يطلــع عليهــا ،إمــا
للترفيــه والمتعــة ،أو للدعايــة واالســتهالك… عنــد هــذه
النقطــة ،ينقلنــا ســياق الــكالم إلــى قبضــة الشــبكة؛ حين
ــراء متصليــن بمعلومــات مــن كُ لِّ
ٍ
حــدب
نصطــدم ك ُق َّ
وصــوب ،فيغيــب شــرط التجانــس والمعيــار القيمــي
وجــه لشــروط القبــول أو الرفــض مــن ِقبــل مالييــن
الم ِّ
ُ
المتلقيــن ،وهنــا تبــرز إشــكالية التواصــل العميقــة فــي
ُ
ـراء مختومــة بـ«الوصول
ـ
ق
لل
ـة
ـ
قمي
الر
ـة
ـ
الهوي
ـدو
ـ
تب
ـن
ـ
حي
ُ
َّ
َّ
المعممة»…
ُ
الحــر» وبـ«التفاعليــة ُ
باألمــس ،وعــن طريــق اســتخدام تقنيــات محــدودة،
تبادلــة تعنــي جمهــور ًا متجانسـاً ،أمــا
الم َ
كانــت الرســائل ُ
ـطار ثقافي بين إســهام تقنيات االتصال
فثمــة انشـ ٌ
اليــوم ّ
الجديــدة فــي تكريــس مبــدأ الحريــة ،وفــي الوقت نفســه
صعــود أيديولوجيــات تقنية تولــي التطبيقات مهام ضبط
المتصــل وتع ُّقــب أثره.
الجمهــور ُ
بتعبيــر آخــر ،هــل فعـ ً
ا التهمــت التقنيــة أبناءهــا من
ـراء؟! هــل باتــت أيــام القــراءة التقليدية معــدودة؟!
ال ُقـ َّ
رئيس التحرير
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17
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إنه يغرّد ِمن أجلك

(جيمي سوسكيند -تـ :م.ب .م)

39
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األيام الج ّيدة للبرشيّة ،ولن يكون لألدب أيُّ معىن
 لن تطولُ
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| أدب | فنون | مقاالت | علوم | | إصدارات
أندريا روتر ..الفضاء مسرح ًا للحرب (حـ :روبرت جاست  -تـ :شيرين ماهر)

قميين (بياتريس كامرير  -تـ :أسماء كريم)
ال َّتعليم عبر َّ
الشاشات ..مواجهة أسطورة ُ
الر ِّ
المواطنين َّ
وراء خط التماس ...االقتصاد الرقمي لكرة القدم (محمد اإلدريسي)

هدرة (أنور بنيعيش)
العالَم
الرحل
الم َ
الرقميون في َ
العربي ..الفرص ُ
ُّ
ّ
ّ
المتخصص (أمينة حاج داود)
قد
ن
وال
االنطباعي
قد
ن
ال
بين
العربي،
المسرح
ّ
ّ
ّ

المشوهة ..في إشارة إلى عبد الرزاق قرنح (أميناتا فورنا  -تـ :مروى بن مسعود)
كسر المرآة
ّ

بالرومانسيين (عبد الرحمان إكيدر)
السرياليين ،مرور ًا
الجنون واإلبداع ..من العصور القديمة إلى
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ِّ

ستغير التاريخ؟ (بريا ساتيا  -تـ :م .ب .م))
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ُ
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فيرو)
أجنحة وزجاج وشعر ..في إرادة ّ
عباس بن فرناس (نويمي ّ

التقابل (خالد بلقاسم)
الفعال ..تحرير العالقة من
ُ
الذاكرة والنسيان َّ

كاثرين كوليو تلني:
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توقفوا عن اعتبار العقل قوة عظمى!

36

(حـ :مارتن ليجروس  -تـ :عبدالله بن محمد)

«ديان سوس»:

أريد أن يبقى اسمي محفورا ً يف ّ
الذاكرة
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ملتقى اإلبداع
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تقارير وقضايا
حوار

مؤتمر مركز الدوحة الدويل لحوار األديان الرابع عرش

منصة متج ِّددة لبناء ثقافة الحوار ومحاربة
ّ
خطاب الكراهية ونرش لغة السالم
مي ِّثــل مؤمتــر الدوحــة لحــوار األديــان ،الــذي ِّ
ينظمــه (مركــز الدوحــة لحــوار األديــان) بشــكل دوري ســنوي ،منــذ
واألكادمييــن وص َّنــاع الســام مــن مختلــف أنحــاء
تأسيســه عــام ( ،)2007فرصــةً للقــاء نخبــة مــن علــاء الديــن
ِّ
العــامل؛ وذلــك مــن أجــل مناقشــة قضايــا الحــوار بــن األديــان ،والتعايــش الســلمي بــن الثقافــات املختلفــة عــر
العــامل.
فــي ظــروف عالميــة صعبــة ،بعــد تداعيــات الجائحــة،
والحــرب فــي أوكرانيــا ،إلــى جانــب تراكمات تصاعــد خطاب
التطــرف والكراهيــة ،انعقــدت فــي مايو/أيــار الماضــي،
ُّ
الــدورة ( )14مــن المؤتمــر ،تحــت شــعار «األديــان وخطــاب
الكراهيــة بيــن الممارســة والنصــوص» .وبهــذه المناســبة
أجــرت «الدوحــة» هــذا الحــوار مــع الدكتــور إبراهيــم صالح
النعيمــي ،رئيــس مجلــس إدارة (مركــز الدوحــة لحــوار
األديــان) حــول األدوار والمســاهمات التــي يضطلــع بهــا
المركــز فــي بنــاء ثقافــة الحــوار ،والتعايــش الســلمي بيــن
مختلــف األديــان.

فاعليــة للمركــز ،تمثَّلــت فــي انعقــاد المؤتمــر الرابــع
آخــر
َّ
عشر لحوار األديان حول نبذ خطاب الكراهية ،ومحاربته.
ـم
مــا هــي مخرجــات المؤتمــر؟ ومــا هــي أبــرز النقــاط التــي َتـ َّ
االتِّفاق بشــأنها؟

 إبراهيــم صالــح النعيمــي :بالنســبة إلــى مخرجــاتالمؤتمــر ،أكَّ ــد المشــاركون علــى أن هــدف األديــان كلّهــا هو
المحبة بين بني البشــر ،واالبتعاد
ســعادة اإلنســان ،ونشــر
ّ
عــن اســتغالل الديــن فــي نشــر الكراهيــة ،والتحريــض
ـم -تاريخيـاً-
علــى العنــف والتسـلُّط .وكمــا هــو معــروفَ ،تـ َّ
اســتغالل الديــن ،وتوظيفــه بشــكل سـ ِّـيئ كمــا حــدث ّإبــان
الحــروب الصليبيــة ،مثــاً .واليــوم ،أصبــح هــذا مرفوضــ ًا
أي وقــت مضــى ،وباال ِّتفــاق بيــن الجميــع ،أكَّ ــد
أكثــر مــن ِّ
المؤتمــرون علــى أن كرامــة اإلنســان واحــدة ،وأن محاربــة
األولويــات التــي يجــب العمــل عليها مــن ِق َبل
الكراهيــة مــن
ّ
جميــع القيــادات الدينيــة ،وممثِّلــي مراكز األديــان ،وجميع
المشــاركين فــي المؤتمــر.
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فــي هــذا الســياق ،ســعى المركــز ،منــذ تأسيســه ،إلــى
تحقيــق أهدافــه الراميــة إلــى تعزيــز الحــوار بيــن األديــان،
والعمــل علــى إيجــاد أرضيــة مشــتركة للنقــاش حــول بعــض
تقيمــون حصيلــة هذا الســعي؟
القضايــا واالختالفــات .كيــف ِّ
ـمو
تأســس (مركــز حــوار األديــان) برؤيــة
ِّ
 َّمتبصرة من سـ ّ
األمير الوالد ســنة ( ،)2007وكان يهدف إلى أن يكون منتدى
لتعزيــز ثقافــة التعايــش الســلمي ،وقبــول اآلخــر ،وتفعيــل
القيــم الدينيــة مــن أجــل إيجاد حلــول للقضايا والمشــكالت
منصة الحوار ليشــمل الواقع
ـم البشــرية ،وتوســيع ّ
التــي تهـ ّ
المتفاعــل مــع الدين .وقد جمع كلّ المهتمين بهذا الشــأن،
أكادمييــن ،وباحثيــن من أجل أن يكــون المركز مرجعاً،
مــن
ِّ
وبيــت خبــرة فــي الجوانــب التعليميــة ،والجوانــب التدريبية
فــي مجاله.
كمــا يســعى المركــز ،مــن خــال هــذا المؤتمــر ،ووســائل
أخــرى يســتخدمها فــي نشــر خطابــه ،إلــى الوصــول إلــى
أرضيــة مشــتركة مــن الــرؤى تقــوم علــى أســاس مــن القيــم
الدينيــة التــي تهــدف إلــى الخــروج بالتوصيــات والمقترحات
والمشــاريع التي تســهم في إيجاد بعض الحلول للمشــاكل
ـم بالعالــم مــن حولنــا ،وهــذا يو ِّفــر فرصــة كبيــرة
التــي تلـ ّ
المعنيــة بقضيــة الحــوار بيــن األديــان والثقافــات
للجهــات
ّ
ـم اإلنســان والمجتمع،
المختلفــة ،لطــرح القضايــا التــي تهـ ّ
لتنتشــر ثقافــة الســام بيــن جميــع البشــر.
بعد مرور قرابة خمس عشرة سنة على تأسيس المركز،
تم تحقيق
وإطــاق مؤتمــر حــوار األديــان ،عــام ( ،)2003هل ّ
هذه األرضية المشتركة؟

د .إبراهيم صالح النعيمي ،رئيس مجلس إدارة (مركز الدوحة لحوار األديان) ▲

 أســتطيع أن اقــول إن هــذه األرضيــة موجــودة علــىاألول مح ِّلــي؛ فالمركــز يقــوم بــدور
مسـ َ
ـتوي ْين :المســتوى ّ
فعــال وأساســي مــن خــال إيجــاد حــوار مجتمعــي داخلي،
َّ
ُيعقَ ــد فــي فتــرات زمنيــة متقاربــة ،بيــن القيــادات الثقافيــة
والفكريــة مــن الجاليــات العربيــة وغيــر العربيــة المقيمــة
علــى أرض قطــر ،وبيــن ذوي االختصــاص مــن المفكِّ ريــن
وأســاتذة الجامعــات والقيــادات الموجــودة فــي قطــر،
ـم
لمناقشــة قضايــا الحــوار والقضايــا االجتماعيــة التــي تهـ ّ
الجاليــات؛ بهــدف تعزيــز الثقــة ،وترســيخ ثقافــة التعايــش
الســلمي بين األفــراد ذوي الثقافات واالنتمــاءات المختلفة
الذيــن يقيمــون فــي قطــر.
وتستهدف هذه الطاوالت المستديرة كلّ مكونات المجتمع
ـد
القطــري ،ويركِّ ــز علــى مجتمــع الجاليــات بمــا يم ِّكــن مــن مـ ّ
جســور التواصــل بين مختلف الثقافــات واالنتماءات الدينية؛
بغيــة الوصــول إلــى شــراكة إنســانية تقــوم على أســاس القيم
ـوع الدينــي؛ مــن أجــل
ـوع الثقافــي ،والتنـ ُّ
األخالقيــة عبــر التنـ ّ
بلورة ثقافة مشــتركة عمادها التســامح ،والتعايش الســلمي،
واالحتــرام المتبــادل ،والعيــش المشــتركُ .تف َتــح النقاشــات،
ـم الجاليــات المقيمة في
حر ّيــة ،حــول القضايــا التــي تهـ ّ
بــكلّ ّ
مختلــف جوانــب حياتهم.
أمــا المســتوى الثانــي لألراضيــة المشــتركة ،التــي عمــل
ّ
المركــز علــى إيجادهــا ،فهــو المســتوى العالمــي ،من خالل
6
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تســجيل حضــوره فــي المؤتمــرات والنــدوات العالميــة
المهمــة ذات االهتمــام المشــترك ،والتــي تســمح للمركــز
ّ
بإيصــال صوتــه ،وتســجيل موقفــه الثابــت فــي الدفــاع عــن
المظلــوم ،وعــن حــق األقل ِّّيــات حتــى مــن غيــر المســلمين.

علــى ضــوء مــا نــراه فــي العالم ،هل مايــزال هناك عقبات
تقف أمام طريق هذا المشــروع المهم؟
 بالنســبة إلينــا ،نحــن -مركــز حــوار األديــان -فــيقطــر -نحظــى بدعــم مطلــق مــن ِق َبــل القيــادة الرشــيدة،
وكلّ منظَّ مــات المجتمــع المدنــي داخــل قطــر ،فالمركــز
محظــوظ ألنــه محــاط مــن الجميــع ،ويتل ّقــى كلّ الرعايــة
والدعــم ،فمنــذ صــدور القــرار األميــري رقــم ( ،)20لعــام
( ،)2010بالموافقــة علــى إنشــاء (مركــز الدوحــة الدولــي
لحــوار األديــان) ،والــذي يهــدف إلــى تعزيــز ثقافــة الحــوار
والمتخصصيــن ســواء داخــل قطــر وخارجهــا،
بيــن األديــان
ّ
المعنييــن بهــذا الشــأن؛ مــن
لقــي القــرار ترحيبـ ًا كبيــر ًا بيــن
ِّ
ومهتميــن بقضايــا الحــوار والتعاون
وأكاديمييــن،
باحثيــن،
ِّ
ِّ
بيــن األديــان والحضــارات ،وأتبــاع مختلــف الثقافــات ســواء
علــى المســتوى المح ّلــي والمســتوى الدولــي ،معتبريــن أن
ـد جســور
القــرار ســوف يســاهم فــي الجهــود المبذولــة لمـ ّ
التعــاون والتفاهــم بيــن أتبــاع األديــان ،ومختلــف الثقافــات
ـدة االحتقــان الموجــود بســبب
حــول العالــم ،وتخفيــف حـ ّ

صورة للمشاركين في مؤتمر مركز الدوحة الدولي لحوار األديان الرابع عشر ▲

ـؤدي إلــى نشــوب صراعــات
للســام والتعايــش؛ وهــذا قــد يـ ِّ
ـرض فيــه األقل ّّيــات إلــى
عنيفــة بيــن أطيــاف المجتمــع ،تتعـ َّ
الظلــم واالعتــداء.
عــدد مــن األقل ّّيــات المســلمة ،والجاليــات المســلمة
حد اإلبادة ،والتهجير
تتعرض لموجة من االعتداء وصلت ّ
َّ
القســري ،والتضييــق علــى حقّهــم فــي ممارســة شــعائرهم
الدينيــة ..كيــف يتابــع المركــز هــذه األحــداث؟

المتطرفين،
جهــل بعــض األطراف لبعضهــا اآلخر ،ودخــول
ِّ
ـط إذكاء نــار الكراهيــة والفتــن.
مــن الجانبيــن ،علــى َخـ ّ
أما على المســتوى العالمي ،فمازالت هناك عقبات تقف
ّ
فــي طريــق عمليــة الحــوار ،ومازالــت هنــاك حاجــة إلى بذل
المزيــد مــن الجهــود والتعــاون بيــن المنظَّ مــات العالميــة.
هنــاك منظَّ مــات عديــدة دوليــة تدعــم عمليــة الحــوار ،لكــن
المتطرفيــن أصبــح عاليـاً ،بــل مدعومـاً ،فــي بعــض
صــوت
ِّ
األحيان ،من ِق َبل سياســيين ،وأحزاب اســتطاعت أن تحشــد
حولهــا أتباعـاً ،وأخــرى اســتطاعت أن تصــل إلــى الســلطة؛
مــا مكَّ ــن جماعــات الكراهيــة مــن الوصــول إلــى الســلطة
والقــرار ،وحشــد نفوذهــا الــذي يــزداد انتشــار ًا بشــكل كبيــر
فــي العالــم .كلّ ذلــك يتطلَّب عمـ ً
ا مضاعفـاً ،وتكاتف الكلّ
مــن منطلــق راســخ يؤكِّ ــد علــى مقاطعــة األديــان لخطــاب
الكراهيــة والعنصرية.
لألســف الشــديد ،أصبحنــا نــرى ،فــي اآلونــة األخيــرة،
تصاعــد ًا لخطــاب ملــيء بالكراهيــة والعدائيــة ،يصــدر عــن
سياسـ ِّـيين ،مــن أجــل اســتمالة الناخبيــن .ومــا هــو مؤســف
محبــة
ومتقدمــة
ـورة
ِّ
ح ّق ـ ًا أن يتصاعــد ذلــك فــي دول متطـ ّ
َّ
7
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 يقــوم المركــز بمتابعــة هــذه األحــداث ،وإدانتهــا عبــرمختلــف الوســائل والمنابــر اإلعالمية ،ونقــوم بالتواصل مع
للتدخــل مــن أجــل أخــذ
رمــوز األديــان فــي تلــك البلــدان،
ُّ
تتعرض لــه األقل ّّيات المســلمة .كذلــك ،نحن،
ممــا
مواقــف ّ
َّ
مــن خــال مشــاركتنا فــي المؤتمــرات والنــدوات التــي تعقد
فــي مختلــف الــدول الغربيــة ،ندعــو إلــى التســامح واحترام
حقــوق األقل ّّيــات المســلمة ،واحتــرام االختالفــات ،فالــدول
التــي تراعــي االختالفــات العقديــة والدينيــة هي الــدول التي
ـور فــي مســيرتها التنمويــة ،وتح ّقق االســتقرار والوحدة
تتطـ َّ
والتالحــم بيــن أبنائها.
لقــد اســتطعنا فــي مركز الدوحة ،ومن خالل اســتضافتنا
الشــخصيات الدينيــة المؤ ِّثــرة ،ومــن خــال
للكثيــر مــن
ّ
المهمــة (مؤتمــر
مشــاركتنا فــي العديــد مــن المؤتمــرات
ّ
حر ّيــات األديــان فــي أميــركا ،ومؤتمــرات فــي ســرايفو
ّ
الحق ،ونكون
ـة
ـ
كلم
نقول
أن
ـدا)،
ـ
وروان
ـا
ـ
وإفريقي
ـنة
ـ
والبوس
ّ
المعيــن والنصيــر للمظلوميــن حتــى مــن غيــر المســلمين؛
الهــدف الــذي يســعى إليــه المركــز ،والقائميــن عليــهِ ،
ومــن
ورائــه؛ أن يكــون المركــز أنموذج ًا رائد ًا في التعايش ،ونشــر
الســام والتآخــي فــي العالــم أجمــع.
حوار :عائشة أحمد محامدية

shutterstock
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أشيل مبمبـي:

َم ْ
َّ
سيتحدث باسم الكوكب؟
ن
أشيل مبمبي أستاذ مبعهد ويتس لألبحاث االجتامعية واالقتصادية بجامعة «ويتواتررساند» يف جوهانسربج
ومنظــر ســيايس ،وأحــد ا ُ
ِّ
ملفكِّريــن العامــن البارزيــن يف إفريقيــا .يجــادل
بجنــوب إفريقيــا .وهــو كذلــك فيلســوف
مبمبــي بأنــه يجــب إعــادة اخــراع الدميوقراطيــة يف عــر األزمــات الكوكبيــة ،بالنظــر إىل حاجتنــا إىل جيــلٍ جديــد
مــن الحقــوق تتجــاوز حــدود الدولــة القوميــة .تحـ َّـدث مؤخـ ًـرا مــع نيلــز جيلــان ،نائــب رئيــس الربامــج يف معهــد
ومتخصــص يف سياســة وفلســفة
بريجرويــن ،وجوناثــان س .بليــك ،زميــل يف معهــد بريغرويــن لعــام ،2020-22
ِّ
العيــش ا ُ
ملشــرك عــى األرض.
نيلــز جيلمــان :فــي الســنوات القليلــة الماضيــة ،كنــت
تستخدم مصطلح «كوكبي» لوصف الحالة الراهنة للتشابك
البينــي علــى نطــاقٍ عالمــي .ماذا تقصــد بالكوكبي؟ وما الذي
دفــع هــذا التحـ ُّـول بالــذات؟
 بالنســبة لــي ،يثيــر الكوكــب على الفور صلــةً بين الحياةناحية ،واألرض من ناحيـ ٍ
ٍ
ـة أخرى .ما يتبادر
ومســتقبلها مــن
إلــى ذهنــي هو المواد العضوية الفيزيائيــة الحيوية والنظام
المعدنــي  -صخــرة جيولوجيــة مليئــة بالصهــارة تعلوهــا
أنظمــة متشــابكة مــن الظواهــر الفيزيائيــة والعضويــة مثــل
النباتــات والحيوانــات والمعــادن ومــا إلــى ذلــك ،باإلضافــة
إلــى المصنوعــات واألشــياء واألدوات التــي اخترعنا.
«الحي» أو
بعبــار ٍة أخــرى ،الكوكــب يســتحضر ما نســميه
ّ
«العا َلــم الحــي» .بالنســبة لــيَ َ ،
ـي هــو الكوكــب
َ
العالــم الحـ ّ
ّ
ِ
والجامــدة ،حيــث يخضــع
الحيــة
ـكاله
ـ
أش
ـي
ـ
ف
ده،
ـد
ـ
تع
فــي
ُّ
ّ
ـول ال يملــك نقطة
ـول ال نهايــة لهــا  -وهــذا التحـ ُّ
لعمليــة تحـ ُّ
أوميغــا فــي نظــري .ال ُيفتــرض أن يصــل إلــى ذروة أو لحظــة
تقريبــا التفكيــر فــي الكوكب دون
المســتحيل
توحيــد .ومــن ُ
ً
التفكيــر فــي الحيــاة واألرض .ربمــا أديــن بذلــك الهتمامــي
بالميتافيزيقــا الروحانيــة إلفريقيــا مــا قَبــل االســتعمار .هذا
األرشــيف الــذي أســتند إليــه للتفكيــر فــي هــذا النــوع مــن
الفهــم للكواكــب باعتبــاره مرتبطً ــا ارتباطً ــا وثيقً ــا بالحيــاة،
ـد ذاتهــا عمليــة غيــر قابلــة للتجزئــة.
والتــي هــي فــي حـ ِّ

جوناثــان بليــك :فــي مقــال صــدر عــام  2019بعنــوان
حــددت ثــاث «عمليــات ضخمــة»
«األجســام كحــدود»،
ّ
تعمــل علــى تغييــر مســتقبل البشــرية والكوكــبً .
أول،
والمتناميــة لشــركات التكنولوجيــا الفائقــة
المتطرفــة ُ
القــوة ُ
والتمويــل ،التــي «مجــال عملهــا» ،كمــا تكتــب« ،ليــس دولــة
ثانيــا« ،التصعيــد
واحــدة أو منطقــة واحــدة ،بــل َ
العا َلــم»ً .
التكنولوجــي» :كيــف تعمــل الحوســبة علــى تغييــر الطريقــة
العا َلــم ،وخاصــة الزمــن .وثالثًــا تناقــض
التــي نختبــر بهــا َ
9
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العيــش فــي عصــر مــن التنقــل والترابــط غيــر المســبوق،
أيضــا عصــر الحــدود المعــ ّززة.
وهــو ً

المدهــش أن يتداخــل األوالن مــع
لقــد وجــدت أنــه مــن ُ
قدمها الفيلسوف السياسي الصيني تشاو تينغ ،الذي
ُحجة َّ
قال إنه إذا أردنا االنتقال إلى سياسة عالمية حقيقية تأخذ
العا َلــم ،وليــس الــدول القوميــة ،كموضــوع لهــا ،فإننــا ال
َ
المتحــدة ،التي تقوم
ـم
ـ
األم
ـل
ـ
مث
ـات
ـ
ؤسس
بم
ـدأ
ـ
نب
أن
ـن
ـ
يمك
ُ
ُ
علــى منطــق ســيادة الدولــة القوميــة .بـ ً
ـدل مــن ذلــك ،فهــو
يســتفزنا بفكــرة أن أســاس سياســة الكواكــب يجــب أن يكــون
والمنظمــات القائمــة بالفعل والتي لديها قوة
فــي «الهيــاكل ُ
َ
َ
العالمية
العالمي والتقنيات َ
حقيقيــة ،مثــل أنظمة التمويل َ
ـدي فضــول لمعرفــة رأيــك فــي هــذا االدعــاء.
واإلنترنــت» .لـ ّ

ـرك الرئيســي للطفــرة
 صحيــح أن الرأســمالية هــي ُالمحـ ِّ
المتأخرة.
الرأسمالية
إنها
التي تشهدها الكواكب .ببساطة،
ُ
حاليا بقواعد الســوق
جميعا محكومــون
يفســر أننــا
ً
هــذا مــا ِّ
ً
ِ
بشــكلٍ أو بآخــر ،باإلضافــة إلــى أننــا محكومــون مــن قبــل
دولنــا القومية.
المختلفــة للســوق هيـ ً
ـكل
ـمالية
ـ
الرأس
ـكال
ـ
تمتلــك األش
ُ
ً
حــد مــا ،مــن الــدول
شــمول ،إلــى
مشــتركً ا يكــون أكثــر
ٍّ
ـن ينتمي
القوميــة ،والتــي تقــوم علــى أســاس التمييــز بين َمـ ْ
ـن ينبغــي اســتبعاده .مــن حيــث المبــدأ ،يحــق ألي
ومـ ْ
إليهــا َ
شـ ٍ
ـخص قــادر علــى الشــراء أو البيــع االنتمــاء إلــى الســوق.
كليا ،أو علــى أي حال يعكس
ـوق
ـ
الس
أصبح
ما،
ـد
ـ
ح
ـى
إلـ
ٍّ
ً
تجربتنــا األخالقية األساســية ،لكن حتــى التكنولوجيا تعمل
كذلــك .اآلن يقــوم كلٌّ مــن الســوق والتكنولوجيــا بوضــع
القواعــد واإلجــراءات التــي بموجبها نحن ملزمــون بالعيش
ـم رابــط ضمــن حــدود كوكبيــة جديدة.
معــا كجسـ ٍ
ً
ـور الالمتناهــي
ـ
التط
ـي
ـ
ف
ـوص
ـ
الخص
ـه
ـ
وج
ـى
ـ
عل
ـذا
ـ
ه
ـرى
ـ
ن
ُّ
الرقميــة ،والتي تشــكِّ ل اآلن ما
علــى مــا يبــدو للنظــم البيئية
ّ
ـرة أخــرى،
ُيعـ َ
ـرف باســم «رأســمالية النظــام األساســي»  -مـ ّ
حركات الرئيسية لكوكب األرض .اآلن السؤال
تم ّثل أحد ُ
الم ِّ

أشيل مبمبي ▲

الرئيســي هــو ،إلــى أي مــدى يمكننــا االعتمــاد علــى هــذه
البنــى التحتيــة بينما أجزاء من األرض ســتصبح غير صالحة
المســتقبل القريب؟.
للحيــاة فــي ُ
هــل يمكننــا االعتمــاد علــى البنــى التحتيــة التي ســاهمت
العا َلــم إلــى منــزل محتــرق؟ هــل
إلــى حـ ٍّ
ـد مــا فــي تحويــل َ
يمكننــا االعتمــاد عليهــا فــي تعلُّــم كيفيــة العيــش علــى
الكوكــب مــن جديــد ،وكيفيــة مشــاركته بأكبــر قــدر ممكــن
مــن اإلنصــاف؟ لتعزيــز وعــي جديــد يمنــح مســاحة واســعة
لمفاهيــم التعايــش الحيــوي  -الحياة في تعايش مع البشــر
وغيــر البشــر؟

جوناثــان بليــك :يبــدو أن العمليــة الضخمــة الثالثــة
المتزايــد بـــ «التشــابك
 التناقــض الــذي ظهــر بيــن وعينــا ُالمتزامنــة لـــ «الجــدران والتحصينــات
الكوكبــي» والزيــادة ُ
والبوابات والجيوب»  -تشير إلى أن مستقبلنا كنوع يعتمد
علــى سياســات تشــابك الكواكــب تهــزم سياســات الحــدود
والفصــل .كيــف يمكــن أن يحــدث ذلــك؟ كيف يجب أن تكون
سياســة الكواكــب؟
ـزء مما تجادل
 فــي مقالتــك عــن «حوكمة الكواكب» ،جـ ٌبشــأنه هــو التفعيــل الصحيح لمبــدأ التبعيــة  -التبعية فيما
يتع َّلــق بالكوكــب ،وفيمــا يتع َّلــق بمــا تســميه المحلــي ،مــع
حــد مــا فــي الوســط ،ولكــن
وضــع الدولــة القوميــة إلــى
ٍّ
ٍ
بمعالجــة قضايــا
بعــد إعــادة تشــكيلها بطريقــة تســمح لهــا ُ
الكواكــب علــى مســتوى كوكــب األرض ،ولحــلِّ القضايــا
المحليــة ،حيــث تتخــذ الشــكل األكثــر دراماتيكية .أنــا أتفق
تمامــا مــع ذلــك ،ال ســيما فيمــا يتع َّلــق بالجــزء الــذي أنتمي
ً
ـدا ،والتي
ـن
ـ
م
ـه
إليـ
العا َلــم ،حيث الدولــة القومية حديثة جـ ً
َ
ـددة التــي كانــت
المتعـ ِّ
ظهــرت مــن أنقــاض أشــكال الحكــم ُ
موجودة مســبقً ا .الدولة القومية مشــروطة :ليســت حتمية
دائمــا ،وال شــيء يقــول إنهــا
أو ضروريــة .لــم تكــن قائمــة
ً
دائمــا.
ســتكون قائمــة ً
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أيضا ربطه
ـم ً
المهـ ّ
إذا كان هــذا هــو مأزقنــا الحاكــم ،فمن ُ
بتعقيــد حاضرنــا التكنولوجــي .عندمــا أقــول التكنولوجيــا،
أعنــي التكنولوجيــا بالمعنــى الكالســيكي ،وكذلــك تقنيــات
الحوكمــة .إحــدى مفارقــات عصرنا ،والتــي تكمن في صميم
حاضرنــا التكنولوجــي ،هــي أن التشــكيك فــي التكنولوجيــا
كتعبيــر عــن قــوى الصيــرورة قــد انفصــل بشــكلٍ متزايــد
عــن البحــث السياســي حــول معنــى تلــك الصيــرورة .لقــد
ـظ ،علــى البحــث عــن المعنــى،
طغــت القــوة ،بمعناهــا الفـ ّ
والتســاؤل عــن المعنــى.
محادثــة أخيرة بين ســتيوارت براند والحاكم الســابق
فــي
َ
لواليــة كاليفورنيــا جيــري بــراون ،أوضــح الحاكــم أن البشــر
كانــوا ذات يــوم كائنــات عقالنيــة ،لكنهــم اآلن مرتبطــون
بالمعتقــدات .بالنســبة لــي ،هــذا التســاؤل
فــي الغالــب ُ
ـرر
عــن ُ
المعتقــدات هــو نفســه ســؤال الوجــود .عندمــا تحـ ِّ
فإن
السياســة نفســها مــن األحــكام ،وتكتفــي اآلن بنفســهاّ ،
ـرد علــى الســؤال حــول الشــكل الــذي يجــب
هــذا يجعــل الـ َّ
ـدا.
أن تبــدو عليــه سياســات الكواكــب أكثــر تعقيـ ً
يجب أن تكون سياســة الكواكب مرتبطة بسياســة الحياة
وسياســة األرض .هــذا يشــمل كل الخليقــة :كل شــعوب
العا َلــم؛ إبداعــات أو أعمــال البشــرية؛ كتلــة األشــياء التــي
َ
اخترعناهــا؛ الحيوانــات والنباتات والميكروبــات والمعادن.
جميعــا) .بعبار ٍة
المختلطــة (وهــو مــا نحن عليــه
ً
واألجســاد ُ
أخــرى ،الكــون المــادي كلــه ،كل الواقــع ،بمــا فــي ذلــك
(باعتبــار عالقتــي بأرشــيف مــا قبــل االســتعمار اإلفريقــي)
المتوافقــة مــع تعريــف
الطاقــات الروحيــة والبيولوجيــة ُ
العا َلــم الحــي.
َ

نيلــز جيلمــان :فــي مقالتــك «التشــابك الكوكبــي» ،كتبــت
أنــه مــع «توســيع مفاهيــم القــوة التــي ت ّتســع لتشــمل غيــر
البشــر ،يجــب التشــكيك فــي المفاهيــم التقليديــة للحيــاة.
كيــف يجــب أن نف ِّكــر فــي سـ ِّـد هــذه التفاوتــات فــي الســلطة؟
 يجــب أن نبــدأ باالتفــاق علــى مــا هــو علــى المحــك .مــنالمشــكلة هــو هشاشــة الحيــاة.
منظــور إفريقــي ،جوهــر ُ
ـد مــا نتيجــة لالختــاالت التــي كنــا
هــذا الخطــر هــو إلــى حـ ٍّ
نناقشــها ،ولكــن فــي الوقت نفســه ،في نوع األرشــيف الذي
أعمــل عليــه ،فهمنــا الحيــاة علــى أنهــا عــرض ديناميكــي،
وغالبــا مــا يكــون محفو ًفا بالمخاطر مــن المجهول
إيجابــي،
ً
وممــا ال يمكــن التنبــؤ بــه.
عندمــا أنظــر إلــى كوســمولوجيات الوجود بيــن الدوجون
المجتمعــات
فــي مالــي ،أو بيــن اليوروبــا فــي نيجيريــا أو ُ
األخــرى فــي حــوض الكونغــو ،مــا يذهلنــي هــو المكانــة
المركزيــة التــي تعطيهــا هــذه الثقافات لمبــدأ الحيوية  -مع
مشــاركة النفَ ــس الحيــوي .التن ُّفــس حــق عالمــي ،بمعنــى
جميعــا نتن َّفــس ،لكننــا ال نتن َّفــس فقــط بشــكلٍ فــردي.
أننــا
ً
نحــن أيضــا نتشــارك فــي التن ُّفــس الحيــوي.

بهــذا المعنــى ،نحــن إزاء كوســمولوجيات غيــر مقتنعــة
علــى اإلطــاق بوجــود فــرق جوهــري بيــن الــذات البشــرية
والعا َلــم مــن حولها ،بين الكون البشــري والكــون الطبيعي،
َ
األشــياء ومــا إلــى ذلــك .كل شــيء هــو نتيجــة القــوة ،قــوة
يصوغهــا الجميــع .إنهــا أنطولوجيــا مختلفــة.
نبــدأ مــن افتراض أن االختالالت موجــودة بالفعل ،لكنها
ـدا علــى مشــاركة القــوة  -الحقيقة
فــي األســاس ال تتفــوق أبـ ً
الممكــن لشــيء يفتقــر إلــى القــوة فــي الظاهــر أن
بأنــه مــن ُ
ميتافيزيقيا
يؤ ّثــر علــى مــا نعتقد أنــه يتمتع بقوة أكبــر .إنهــا
ً
ـإن تحريــر القــوى
مختلفــة عــن القــوة والفاعليــة .لذلــك ،فـ ّ
الحيويــة يكمــن فــي كيفيــة التعامل مــع االختالالت.
أيضــا مشــكلة
نيلــز جيلمــان :يثيــر تنـ ُّـوع علــم الكونيــات ً
نظريــة المعرفــة وإنتــاج المعرفــة .لقــد كتبــت أن «التحـ ّـدي
األكبــر الــذي يواجــه النظريــة النقديــة اآلن هــو إعــادة
التخصصــات والنظريــة النقديــة على ضــوء الظروف
صياغــة
ُّ
الم ِ
عاصــرة واســتدامة الحيــاة علــى المــدى الطويــل علــى
ُ
ـم فيــه
ـ
يت
ـذي
ـ
ال
ـدى
ـ
«الم
أن
ـك
ـ
ذل
ـد
ـ
بع
د
ـد
ـ
تح
ـم
ـ
ث
األرض».
ِّ
ُّ
َّ
الم ِ
عاصــرة
ـون
ـ
الفن
ـي
ـ
ف
ـان
ـ
لإلنس
ـدة
ـ
الجدي
ـاط
ـ
األنم
تحديــد
ُ
والتكنولوجيــا والعلــوم الطبيعيــة والبيئيــة هــو علــى نحــوٍ
متزايــد فــي صميــم المشــاريع الجاريــة إلعــادة التفكيــر فــي
المعرفــة نفســها».

ـم إعــادة تشــكيل
مــا هــي بعــض الطــرق التــي بواســطتها تتـ ُّ
والفنيــة
مارســة التكنولوجيــة
الم َ
اإلنســان نفســه فــي ُ
ّ
والعلميــة؟ كيــف نحتــاج إلــى إعادة التفكيــر في أنماط إنتاج
ؤسسية التقنية للظواهر
الم ّ
المعرفة لدينا لفهم هذه البيئة ُ
الجديــدة؟ مــا هــي «أنمــاط التفكيــر البديلــة» المطلوبــة مــن
الفلســفة اليــوم؟
 أحــد األحــداث الرئيســية فــي عصرنــا هــو حقيقــة أننــاومتوســعة مــن
ـددة
محاطــون بشــكلٍ متزايــد بأشــكالٍ متعـ ِّ
ِّ
العمليــات الحســابية .لقــد وصلــت هــذه العمليــات إلــى
مرحلــة لــم نشــهدها مــن قَبــل .يحدث هــذا في ٍ
وقت نشــهد
ـو ًل فــي توزيــع القــوى بيــن اإلنســاني والتكنولوجي:
فيــه تحـ ُّ
تتجــه التقنيــات نحــو الــذكاء العــام والنســخ الذاتــي .فكّ ــر
فــي تطويــر أشــكال خوارزميــة للــذكاء ،والتــي ينمــو بعضها
بالتــوازي مــع البحــث الجينــي والتحالــف معــه .إن تكامــل
الخوارزميــات وتحليــل البيانــات الضخمــة فــي المجــال
البيولوجــي ال يجلــب معــه إيما ًنــا أكبــر بالوضعيــة التقنيــة،
يمهــد
فــي أنمــاط التفكيــر اإلحصائــي فحســب ،بــل إنــه ِّ
العا َلــم الطبيعــي ،وأنمــاط
الطريــق ً
أيضــا ألنظمــة تقييــم َ
التنبــؤ والتحليــل الــذي يتعامــل مــع الحيــاة نفســها ككائــن
ـم للغايــة ال يؤثــر علــى خيالنــا
محســوب .هــذا تغييــر مهـ ّ
أيضــا علــى الطــرق التــي نفهم
السياســي فحســب ،بــل يؤثــر ً
بهــا مــا تمثلــه المعرفــة ومــا طبيعتهــا فــي كل شــيء.
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ـد اإلصــرار علــى أننــا أكثــر مــن أي
أود أن أذهــب إلــى حـ ِّ
ُّ
وقـ ٍ
الموجــز علــى األرض ،نحــن نشــهد
ـا
ـ
تاريخن
ـي
ـ
ف
ـر
ـ
آخ
ـت
ُ
زمنيــا :الزمــن الجيولوجــي ،والزمــن العميــق لتلــك
ً
تصادمــا ً
العمليــات التــي شــكَّ لت منزلنــا األرضــي؛ والزمــن التاريخــي
والزمــن التجريبــي .كل هذه األزمنة تتداخل اآلن مع بعضها
ـود علــى التفكيــر فــي الزمن علــى أنه
البعــض .نحــن لــم نتعـ َّ
متزامــن .نحــن نفكِّ ــر فــي الزمــن علــى أنــه خطــي :الماضــي،
المســتقبل .إذن كيــف نبدأ في التفكيــر في الزمن
الحاضــرُ ،
بطريقــة تأخــذ هــذه التسلســات علــى محمــل الجد؟
تأخــرة،
الم ِّ
نيلــز جيلمــان :أال تعنــي حالــة الرأســمالية ُ
المســتدامة ،واألنثروبوســين،
والزراعــة البتروليــة غيــر ُ
والمــزارع ،ومــا إلــى ذلــك -وكلهــا تُضــاف إلــى مــا تســميه
دونــا هــارواي ( Cthuluceneشثولوســين) -تعنــي أننــا فــي
جميعــا فــي حالــة تزايــد مؤقــت ،مــع وصــول إفريقيــا
الواقــع
ً
للتــو إلــى هنــاك؟
وإذا كان األمــر كذلــك ،فهــل مــن العــدل أن نقــول إننــا
نعيــش فــي لحظــة انقلبــت فيهــا مقولــة كارل ماركــس ســيئة
تقد ًمــا ال تقــوم ســوى بعــرض
الســمعة  -أن البلــدان األكثــر ُّ
تقد ًمــا؟
ـل
ـ
األق
ـدول
صــورة عــن مســتقبلها أمــام الـ
ُّ

قدمهــا اثنــان
 لــن أذهــب إلــى حـ ِّـد تأييــد الجملــة التــي َّ
قربيــن ،عالما األنثروبولوجيــا جان وجون
مــن أصدقائــي ُ
الم َّ
كتابــا منــذ وقـ ٍ
ـت ليس ببعيــد طرحا
كومــاروف ،اللــذان ألَّفــا ً
العا َلــم أصبحــت مثــل إفريقيــا
فيــه ُحجــة مفادهــا أن بقيــة َ
ـوالت الرئيســية
 أن إفريقيــا كانــت فــي طليعــة بعــض التحـ ُّفــي عصرنــا ،واآلن أوروبــا  -أميــركا ،علــى وجــه الخصــوص،
تتبــع نفــس المســار ببســاطة.
نحــن فــي عصــر لــم يعــد فيــه الزمــن مو َّز ًعــا بشــكلٍ
مختلــف علــى المقاييــس البشــرية وغيــر البشــرية  -وهــذا
ـؤرخ ديبيش
المـ ِّ
مــا يوضحــه لنــا األنثروبوســين .كمــا جــادل ُ
تشــاكرابارتي ،لــم يعــد هنــاك تاريــخ اجتماعــي منفصل عن
التاريــخ الطبيعــي .هــذا أصبح مــن الماضي .تاريخ البشــرية
وتاريــخ األرض غيــر قابليــن للتجزئــة اآلن.
إن الحقبــة التــي دخلناهــا هــي حقبــة ال تقبــل التجزئــة،
ّ
حقبــة التشــابك ،والتسلســل .أزمنــة التسلســل تفتــرض
ألنــواع مختلفــة مــن
أن أجســادنا أصبحــت مســتودعات
ٍ
المخاطــر ،بمــا فــي ذلــك تلــك األنــواع مــن المخاطــر التــي
كان ُيعتقــد منــذ وقـ ٍ
ـت ليــس ببعيــد (وال يــزال فــي كثيــر من
معينة من الســكان -
الحــاالت) علــى أنهــا خصوصيــة لفئات َّ
المصطلح ســيئ الســمعة.
أو «األجنــاس» ،باســتخدام هــذا ُ
مــا كان يحــدث للقلــة فقــط أصبــح يحــدث لمعظمنــا اآلن.
يبــدو لــي أن هــذه الهيــاكل الجديــدة لزعزعــة االســتقرار قــد
وســعت نطــاق انتشــارها اآلن وتثيــر مجموعــة كاملــة مــن
َّ
اجتماعيا
ـا
ـ
به
ـام
ـ
االهتم
ـا
ـ
علين
ـن
ـ
يتعي
ـي
ـ
الت
ـزوح
ـ
الن
ـات
ـ
عملي
ً
َّ

وإثنوغرافيــا .لكــن وجهــة نظــري هــي أن واجهــات
وتجريبيــا
ً
ً
توســعت بشــكلٍ كبيــر إلــى
ـد
ـ
ق
ـة،
ـ
المؤقت
ـاكل
ـ
الهي
ـاة،
الحيـ
َّ
ٍ
مــا هــو أبعــد ممــا اعتدنــا عليــه منــذ فتــرة طويلــة.

جوناثــان بليــكُ :يثيــر هــذا ســؤا ً
تنــوع الحيــاة
ال حــول ُّ
البشــرية عبــر األرض .هنــاك تنـ ُّـوع هائــل بيــن مــا نختبــره وما
نتحدث
نرغــب فيــه ورؤيتنــا للحيــاة الجيــدة .كيــف يمكننا أن
َّ
بتعددية الرغبات وأســاليب
أيضا
فــي ســجل عالمــي يعتــرف ً
ُّ
الحياة؟ كيف يمكننا التوفيق بين حقيقة أن هناك ما يقرب
جميعــا آمــال ورغبــات مــع
مــن  8مليــارات شــخص لديهــم
ً
أرضــا واحــدة فقــط ،وبي ًتــا واحـ ًـدا مشــتركً ا؟
حقيقــة أن هنــاك ً

 ربمــا يجــب أن نتخ ّلــى عــن حلــم التصالــح .قــد تكــونـم التوفيــق بينهــا
هــذه األحــام معاديــة لدرجــة أنــه لــن يتـ َّ
الممكن علــى اإلطالق بناء
أبـ ً
ـدا .والســؤال إذن هــو :هــل من ُ
أي شـ ٍ
ـيء مشــترك فــي مواجهــة مثــل هــذا العــداء؟ كيــف
نعيــش مــع حالــة عــدم التوفيــق؟ مــا هــو نــوع الحيــاة الذي
المتضاربــة
المحتمــل أن ينبثــق مــن اآلراء والمواقــف ُ
مــن ُ
ـدا؟ وكيــف نعيــش معهــم
ـم التوفيــق بينهــا أبـ ً
التــي لــن يتـ َّ
دون أن نفتــح أبــواب الحــرب األهليــة؟ حــرب أهليــة ليــس
ـددة ،ولكــن حــرب أهليــة علــى
فقــط داخــل دول قوميــة محـ َّ
نطــاقٍ كوكبــي .أعتقــد أن هــذا هــو المــكان الــذي نحــن فيــه
علــى األرجــح.
نحــن نشــهد هــذا اليــوم ،بمــا فــي ذلــك داخــل جميــع
الديموقراطيــات ،حيــث ال يبــدو أن النــاس يتفقــون بعــد
اآلن علــى أي شــيء .نواجــه المزيــد والمزيــد مــن الحــاالت
ـم فيهــا رفــض التفــاوض علــى هــذا النحــو باعتبــاره
التــي يتـ ُّ
عالمــةً علــى الضعــف ،وحيــث تتفــوق سياســة النقــاء علــى
سياســات التفــاوض.
ماذا سيكون مستقبل الديموقراطية في سياقٍ كهذا؟

 يجــب إعــادة اختــراع الديموقراطية نفســها فيما يتعلَّقبقضيتيــن أو ثــاث قضايــا كوكبيــة رئيســية .إذا كنــا فــي
الواقــع ســكانًا شــرعيين لهــذه األرض الواحــدة التــي هــي
المشــترك ،فهــذا يعنــي ،علــى
المشــترك وســقفنا ُ
ملجأنــا ُ
ـن حــق عالمــي للتن ُّفــس
ســبيل المثــال ،أنــه يجــب علينــا َسـ ُّ
المشــاركة فــي التدفُّقــات
التن ُّفــس هنــا يعنــي القــدرة علــى ُ
تخيــل جيل جديد
الحيويــة التــي تشــكِّ لنا
ً
جميعــا .قــد يعني ُّ
مــن الحقــوق ال يعتمــد فــي تنفيذهــا علــى الدولــة القومية -
حقــوق تتجــاوز الدولــة القوميــة .على ســبيل المثــال ،الحق
جميعا ،فال
العالَمــي فــي التنقــل .إذا كانــت األرض ملكً ا لنــا
ً
َ
يوجــد ســبب يمنــع أي شــخص يريــد زيارتهــا مــن زيارتهــا.
هــذا مــن شــأنه أن ُيترجــم إلــى نــص قانونــي باتجــاه تشــكيل
عا َلــم بــا حــدود .وســيترتب عليــه شــكل أو آخر من أشــكال
إلغــاء الحــدود.
المنحدرين من أصلٍ
إذا أخذت تاريخ معظم األشــخاص ُ
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العدد 176 :يونيو  -يوليو 2022

إفريقــي ،منــذ ظهــور العصــر الحديــث ،فهــم لــم يتمكنــوا
غالبــا مــا
بحريــة .كلّمــا اضطــروا إلــى التن ُّقــل،
ً
مــن التن ُّقــل ّ
ـم نقلهــم بالسالســل .يجــب أن تكــون مســألة التقييــد هذه
تـ َّ
ـزءا مــن
ـ
ج
ـل-
ـ
السالس
ـي
ـ
ف
ـة
ـ
الحرك
ـادوا
ـ
اعت
ـن
ـ
الذي
ـك
ـ
أولئً
ذلــك الخيال السياســي الجديد .هــذا ال يعني حتى الحديث
عــن الحــق فــي الوجــود ،والوصــول إلــى وســائل الوجــود،
ـم تدميــر معظمهــا مــن ِقبــل القــوى التــي نعرفهــا.
التــي يتـ ُّ
يجــب أن تســتوعب الديموقراطيــة تلــك المطالــب الجديــدة
حكرا
الشــائعة للبقــاء على قيد الحياة على األرض وليســت
ً
معينــة ،ألن هــذا هــو
عــن كونــك مواط ًنــا فــي دولــة قوميــة َّ
المســاواة.
المــكان الــذي تبــدأ فيــه بعــض حــاالت عــدم ُ

بعيــدا عــن حــدود الدولــة وبالتفكيــر
جوناثــان بليــك:
ً
ً
ً
ً
ومفعــول بــه
فاعــا
بــدل عــن ذلــك فــي الكوكــب باعتبــاره
ـيتحدث باســم
ـن الــذي سـ
َّ
فــي السياســة ،يجــب أن نســألَ :مـ ْ
الكوكــب ،وكيــف؟

ـدا مــن أننــا
ـن سـ
ـيتحدث باســم الكوكــب؟ لســت متأكـ ً
َّ
 َمـ ْيتحــدث فيهــا البعــض باســم
التــي
الحالــة
مــن
ســنخرج
َّ
التحدث
إن
ـم
ـ
ث
ضده.
اآلخر
ـدث البعض
َّ
الكوكــب بينمــا يتحـ َّ
َّ
باســم الكوكــب واالســتماع إلــى الكوكــب شــيئان مختلفــان
تمامــا .ربمــا تكــون الخطــوة األولــى هــي االســتماع.
ً
يصبــح الســؤال إذن ،كيــف نســتمع إلــى الكوكــب؟ هــل
يتحدث عن نفســه قبل
ـدث الكوكــب عــن نفســه؟ يجــب أن
َّ
يتحـ َّ
يتحدث عن نفســه.
أن نتمكــن مــن االســتماع إليــه .وأعتقــد أنــه
َّ
يتحــدث كل كائــن حــي علــى األرض عــن
لفهــم كيــف
َّ
معينــة مبنيــة
ـة
ـ
معرفي
ـة
ـ
نظري
ـن
ـ
م
ـروج
ـ
الخ
نفســه ،علينــا
َّ
علــى حقيقــة أن البشــر هــم الكيــان الوحيــد الناطــق ،وأن
يميزنــا هــو أننــا نتقــن اللّغــة بينمــا يعجــز اآلخــرون .لكن
مــا ِّ
تتحدث ،وأن الغابات
لدينــا اآلن دراســات ُتظهر أن النباتــات
َّ
ـدث :يجــب إنهــاء احتــكار َملَكَ ــة الــكالم واللّغــة.
تتحـ َّ
العا َلــم بأســره ،وليــس فقط
عندمــا ننظــر إلــى أرشــيفات َ
أرشــيفات الغــرب ،فإننــا نجــد بشــكلٍ عــام معلومــات عــن
ـدث غيــر البشــر  -وكيــف تع ّلــم البشــر ،أو بعض
طريقــة تحـ ُّ
البشــر ،االســتماع إلــى تلك اللّغــات .وهذا يتط َّلــب المركزية
المشــتركة لتوليد
جذريــة ترتكــز علــى القــدرة علــى المعرفة ُ
المشــتركة.
المعرفة ُ
المصطلح الفرنسي للمعرفة  ،connaissanceيعني
إن ُ
نؤســس لمبــدأ الالمركزيــة
أن
ـا
ـ
علين
ـا».
ـ
مع
ـد
ـ
نول
«أن
حرفيــا
ً
ِّ
ً
معــا مــن جديــد .يبــدو
ـد
ـ
نول
أن
ـى
ـ
عل
ـا
ـ
تجبرن
ـي
ـ
الت
ـة
ـ
الجذري
ً
لــي أن هــذا هــو مــا يجبرنــا الوعــي الكوكبــي الجديــد علــى
اتباعــه  -وهــذا ممكــن فــي اعتقــادي.
حوار :جوناثان بليك و نيلز جيلمان
 ۹ترجمة :مروى بن مسعود
المصدر:
https://www.noemamag.com/how-to-develop-a-planetary-consciousness/

أندريا روتر:

الفضاء مرسحا ً للحرب

«يف الفضــاء ،ميكنــك جعــل خصمــك أصــم وأبكــم وأعمــى» ..هكــذا تقــول الخبــرة األمنيــة «أندريــا روتــر»،
رئيســة قســم السياســة الخارجيــة واألمنيــة يف أكادمييــة السياســة والشــؤون الجاريــة التابعــة ُ
ؤسســة« هانــز
مل ّ
ســايدل» ،يف مقابلــة أجراهــا معهــا موقــع «دي تســايت» ،مس ـلِّطة الضــوء عــى إحداثيــات الحــرب يف عرصنــا
الحــايل ،واســتخدام أســلحة الليــزر واألقــار الصناعيــة القاتلــة والهجــات اإللكرتونيــة ،مــا ســيجعل الفضــاء
متتد
ســاحة معركة أشـ َّـد رضاوة من األرض .والبداية كانت حرب أوكرانيا التي ال تدور عىل األرض فحســب ،بل
ُّ
إىل نطــاقٍ أبعــد مــن ذلــك؛ حيــث تصـ ِّـور األقــار الصناعيــة الجبهــة ،وتنقــل األوامــر إىل الطائــرات بــدون طيــار،
ـزود منطقــة الحــرب باإلنرتنــت .ومــن َّ
مثــة ،ال عجــب يف أن أغلــب الجيــوش تف ِّكــر ،منــذ فــر ٍة طويلــة ،يف شــن
وتـ ِّ
هجــات عــى األقــار الصناعيــة .لذلــك تــرى «روتــر» أن الحــرب األوكرانيــة مجــرد بدايــة ُمنـ ِـذرة بـ«ســباق تســلح»
فضــايئ ســتكون لــه عواقبــه الوخيمــة عــى ا ُ
ملجتمــع ككل.
تتحدثيــن عنهــا-
هــل بــوادر هــذه الحــرب الجديــدة -التــي
َّ
يمكــن رؤيتهــا فــي كواليــس الحــرب الروســية  -األوكرانيــة؟
هجوم إلكتروني
 في اليوم األول من الحرب ،كان هناكٌ
تقــدم خدمــة
علــى شــركة « »Viasatاألميركيــة ،التــي
ِّ
اإلنترنــت عبــر األقمــار الصناعية فــي أوكرانيا ،ضمــن أماكن
أخــرى .أدى الهجــوم أيضـ ًا إلــى تعطيــل اتصــاالت الجيــش
األوكرانــي ،مــا ُيشــير إلى وجود صلــة بالغــزو .باإلضافة إلى
ذلــك ،وكمــا هــو الحــال فــي النزاعات العســكرية الســابقة،
ـمى بالتشــويش :أي
تعتمــد القــوات الروســية علــى مــا ُيسـ َّ
مجهــزة خصيص ـ ًا
تأثيــر هوائيــات الســلكية علــى شــاحنات
َّ
تغمــر المناطــق األماميــة بإشــارات التشــويش التــي تهــدف
إلــى تعطيــل خدمــات تع ُّقــب العــدو.

يتصــورون أن مثــل هــذه األصــوات
كثيــر مــن النــاس ال
َّ
والتشويشــات أحد فصول بدء اندالع «حرب في الفضاء».
ربما يظن الكثيرون أن الحرب المقصودة تتمثل في إطالق
أســلحة الليــزر وتوجيــه المقذوفــات إلــى الفضــاء ،بالضبــط
كمــا تخيلهــا الرئيــس األميركــي األســبق «رونالــد ريجان» في
ثمانينيــات القــرن الماضــي.
 لحســن الحــظ لــم نصــل بعــد إلــى هــذه الصــورةالصريحــة .لكــن ذلــك ليــس مســتبعد ًا أيض ـاً .أربــع دول؛
المتحــدة -أثبتــت
وهــي -روســيا والصيــن والهنــد والواليــات ُ
خــال الســنوات والعقــود القليلــة الماضيــة أنهــا تســتطيع
إســقاط األقمــار الصناعيــة مــن خــال اختبــارات قامــت
بإجرائهــا ،فقــد أجــرت روســيا بالفعــل مثــل هــذا االختبــار
مرة ،وكان آخرها في نوفمبر/تشــرين الثاني .2021
أكثر من ّ
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تسبب بالفعل صاروخ (أرض -جو) روسي في تدمير
لقد َّ
قمــر صناعــي مهجــور يعــود إلــى الحقبــة الســوفياتية ،حيــث
يــدور الحطــام اآلن حــول األرض ،مــا يشـكِّل بــدوره تهديــداً
لألقمــار الصناعيــة ومحطــة الفضــاء الدولية.
 بالضبــط .مثــل هــذه االختبــارات ينتــج عنهــا المزيــدمــن الحطــام الفضائــي ،مــا يجعــل مــن الصعــب علــى
الجميــع االســتمرار فــي اســتخدام الفضــاء بصــور ٍة آمنــة.
فعلــى الرغــم مــن التناقــض الــذي يبــدو عليــه األمــرّ ،إل أن
الفضــاء ال يصــح التعامــل معــه كنطــاقٍ المحــدود يصلــح
لتجريــب أي شــيء وكل شــيء .يمكــن للحطــام الناجــم عن
االصطدامــات وإطــاق األقمــار الصناعيــة االستكشــافية أن
يصــل إلــى مدارات حساســة للغاية ،بحيث لــم يعد بإمكاننا
تشــغيل األقمــار الصناعيــة ومحطــات الفضــاء هنــاك .فقــد
أعلنــت نائبــة الرئيــس األميركــي «كامــاال هاريــس» مؤخــر ًا
المتحــدة تعتــزم االمتنــاع عــن اختبــار أســلحة
أن الواليــات ُ
المســتقبل .ففــي النهايــة،
مضــادة لألقمــار الصناعيــة فــي ُ
ليــس ســقوط القتلــى والجرحــى هــو األمــر الوحيــد الــذي
ـر
ُيثيــر قلقــي والعديــد مــن خبــراء األمــن اآلخريــن ،فاألمـ ُ
ـاد أكثــر تعقيــداً .ورغــم
ـد خطــورة مــن ذلــك ،ولــه أبعـ ٌ
أشـ ُّ
المرجــح أن تقوم روســيا اآلن بإزاحة األقمار
ذلــك ،مــن غير ُ
الصناعية الغريبة من الســماء .فهــذا يتطلَّب جهد ًا وتمويالً
ال يتو َّفــران لديهــا اآلن فــي ظــلِّ ظــروف الحــرب .هنــاك أيض ًا
يهدد الحطام
بضعة أمور يجب وضعها في االعتبار؛ أوالً :ال ِّ
المتطايــر فــي الفضــاء البنيــة التحتيــة للعــدو فحســب ،بــل
ُ
ـدد بنيتنــا التحتيــة أيض ـاً ،ألنــه يصعــب الســيطرة علــى
ـ
يه ِّ
مســاراته .ثانيـاً ،تخضــع أنظمــة األقمــار الصناعيــة الحديثة
حاليـ ًا لتغييــرات كبيــرة ،فبــد ً
ال من إطالق األقمــار الصناعية

دون تعريــض أنظمتــك للخطــر .ففي الماضــي ،كانت هناك
ـررة تقاربــت فيهــا األقمــار الصناعيــة الروســية
حــوادث متكـ ِّ
بشــكلٍ واضــح مع األقمــار الصناعيــة الغربية .فرنســا ،على
ســبيل المثــال ،أبلغــت عــن منــاورة موعدهــا غيــر ُمع َلــن
تعرضهــا لمحاولة تجســس.
فــي عــام  ،2017واشــتبهت فــي ُّ
أعلنــت باريــس منــذ ذلــك الحين أنهــا تريد الدفــاع «بكثافة»
عــن أقمارهــا الصناعيــة بواســطة اســتخدام أســلحة الليــزر
التــي يمكــن أن ُتعمــي أو ِ
تلحــق الضــرر باألقمــار الصناعيــة
المهاجمــة .كذلــك تعمــل روســيا والصيــن والواليــات
ُ
المتحــدة علــى أنظمــة مماثلــة.
ُ

أندريا روتر ▲

األحاديــة الكبيــرةِ ،
صرنا نــرى المزيد والمزيد من الشــبكات
األصغــر  -وبالتالــي أصبح فشــل األقمــار الصناعية األحادية
أقــلّ أهميــة مــن ذي قبــل .ثالث ـ ًا وأخيــراً ،يمكــن أن يــؤدي
الهجــوم علــى قمــر صناعــي تابــع للحلفــاء إلــى اســتثارة
حلــف شــمال األطلســي ،وهــو مــا أكَّ دتــه الــدول األعضــاء
ـرة أخــرى فــي يناير/كانــون الثانــي الماضــي.
مـ ّ
أليســت هنــاك طــرق عديــدة إلخــراج قمــر صناعــي للعــدو
مــن مــداره؟ هــذا بالتأكيــد سـ ُـينظر إليــه علــى أنــه هجــوم مــن
المتضـ ِّـررة ..فــي رأيـ ِ
ـك ،هــل هناك أي مؤشــرات
ِقبــل الــدول ُ
توحــي أن روســيا تخطــط لفعــل شـ ٍ
ـيء كهــذا؟

المضــادة لألقمــار الصناعيــة
 نعــم ،مجــال األســلحة ُواســع .فعلــى ســبيل المثــال ،اســتخدمت الصيــن مؤخــر ًا
أحــد أقمارهــا الصناعيــة لســحب أقمارهــا الصناعيــة
األخــرى إلــى مــدار أعلــى بواســطة اســتخدام ذراع منــاورة.
ففــي البدايــة ،كانــت هــذه مجــرد منــاورة مدنيــة يمكــن
اســتخدامها لصيانــة أو إزالــة الحطــام الفضائــي .ولكــن
لمهاجمــة قمــر صناعــي مضــاد.
يمكــن أيض ـ ًا اســتخدامها ُ
ـم تدميــر قمــر
بالطبــع ،ليــس هنــاك مــا يمنــع ذلــك .فــإذا تـ َّ
صناعــي بمثــل هــذه المنــاورة ،ربمــا ســيجرى تفســير األمــر
الممكن أيضـ ًا تعطيل حركة
علــى هــذا النحــوْ .
وإن كان مــن ُ
مــرور الراديــو مؤقتـ ًا عــن قــرب أو تعميــة أجهــزة استشــعار
األقمــار الصناعيــة .فهــذه منطقــة رماديــة ،حيــث لــن يكــون
مــن الواضح كيف ســيصبح رد فعل «الناتــو» آنذاك .ال يزال
ـرء يبحــث عــن اســتجابة متناســبة هنــا ،مثــل الكثيــر من
المـ ُ
نتخيله عندما
الهجمــات اإللكترونيــة .ربما هــذا ما ينبغي أن
َّ
نفكِّ ــر فــي الحــرب فــي الفضــاء اليــوم :حيــث تجعــل مــن
الصعــب علــى العــدو اســتخدام القــدرات الفضائيــة  -ولكن
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تخيلــه رونالــد ريجــان ذات مـ ّـرة...
يبــدو هــذا أشــبه بمــا َّ
محتمل.
ـلح
ـ
تس
ـباق
ـ
لس
بداية
ـة
ـ
بمثاب
وفــي الوقــت ذاتــه ،هــو
َ
محتملــة لوقــف ذلــك؟
فهــل هنــاك جهــود
َ
العالَــم
 هــذا هــو مصــدر القلــق الكبيــر أن ينجــرف َنحــو ســباق تســلح فــي الفضــاء .ففــي غضــون ذلــك،
ـورات التكنولوجيــة
تخ َّلــف القانــون الدولــي كثيــر ًا عــن التطـ ُّ
والسياســية .وفــي معاهــدة الفضــاء الخارجي لعــام ،1967
المجتمــع الدولــي علــى عــدم نشــر أســلحة نوويــة أو
وافــق ُ
غيرهــا مــن أســلحة الدمار الشــامل في الفضــاء .ومع ذلك،
لــم يكــن هذا هو الحال حتى اآلن بالنســبة ألنظمة األســلحة
األخــرى ذات الصلــة بالفضــاء ،ســواء فــي مــدارات األقمــار
مرتيــن ميثاق
أو علــى األرض .لقــد اقتــرح االتحــاد األوروبــي ّ
ســلوك ،غيــر ُمل ـزِم .لكنــه ،مــع ذلــك ،لــم يحـ َ
ـظ بأغلبيــة
دوليــة .حاليـاً ،هنــاك وجهتــا نظــر مختلفتــان حــول كيفيــة
المتحــدة باتجاه إقرار
تنظيــم الوضــع ،حيــث تدفع الواليات ُ
معاييــر للســلوك المســؤول فــي الفضــاء ،والتــي ينبغــي أن
دمــرة فــي ظــلِّ انعــدام الجاذبية .وهو
الم ِّ
تســتبعد األفعــال ُ
مــا ال يتناســب مــع رؤيــة روســيا والصيــن ،اللتيــن تقترحــان
معاهــدة ُملزِمــة دولي ـ ًا تحظــر صراحــةً وضــع أســلحة فــي
الفضاء.
متباعدين
الموقفين ليسا
أن
بصورة تلقائية ،يبدو كما لو ّ
ْ
ْ
الحد.
إلى هذا
ّ

المتحدة االقتراح الروســي -
 حســناً ،عارضــت الواليــات ُالصينــي لكونــه تــرك بعــض الثغــرات ،فكيــف يمكنــك حتــى
ـور التكنولوجيــا أيض ـ ًا
تحديــد مــا هــو ســاح الفضــاء؟ تتطـ َّ
المعاهــدات الدوليــة الخاصــة
بســرعة كبيــرة لدرجــة أن ُ
معينــة مــن األســلحة قــد تكــون قديمــة بالفعــل
بأنــواع َّ
حيــز التنفيــذ .فهنــاك مــا
بحلــول الوقــت الــذي تدخــل فيــه ِّ
يقــرب مــن  5000قمر صناعي نشــط ًا في الفضاء ،تســتخدم
عــدة مئــات منهــا ،إذ ُيديــر الجيــش األميركــي
الجيــوش ّ
وحــده  200قمــر صناعــي ،ويســتخدم معظمهــا لالتصــال
أو التحكُّ ــم فــي الطائــرات بــدون طيــار .وهنــاك أيض ـ ًا تلــك
صممــة الكتشــاف إطــاق العــدو للصواريــخ البالســتية
الم َّ
ُ

العابــرة للقــارات ،فيمــا تمتلــك كلٌّ مــن روســيا والصيــن
حوالــي  100مــن األقمــار الصناعيــة العســكرية الخاصــة
بهمــا .كمــا تســتخدم ألمانيــا الفضــاء عســكرياً :فاألقمــار
ـزود البوندســفير
الصناعيــة الخمســة لنظــام  SAR-Lupeتـ ِّ
بصــور عاليــة الدقــة مــن الفضــاء علــى مــدار  15عامـاً؛ كمــا
ـمى « »SARahخالل السنوات
سـ ُّ
ـتتم إضافة نظام رادار ُيسـ َّ
القادمــة.
على أي حال ،بالتزامن مع هجوم روســيا على أوكرانيا،
حتمــل أن يصبــح أي اتفــاق أمــراً بعيد المنال ..ولكن
الم َ
مــن ُ
دعينــي أتســاءل عــن الــدور الــذي يمكــن أن تلعبــه ألمانيــا
فــي هــذا الشــأن؟

 أخشــى ذلــك أيضــاً .توقفــت قنــوات االتصــال بيــنالمتحــدة وروســيا ،التــي تبادلــت وجهــات النظــر
الواليــات ُ
مؤخــر ًا حــول قضايــا السياســة األمنيــة .التعــاون فــي مجال
البحــث المدنــي مــع روســيا -باســتثناء محطــة الفضــاء
الدوليــة -معلَّــق حاليــ ًا أيضــاً .علــى األقــلّ هنــاك اقتــراح
بمبــادرة
المتحــدة ُ
بشــأن حــلّ وســط جديــد تطرحــه األمــم ُ
مــن بريطانيــا العظمــى ،والــذي ينبغــي أن يقلــل مــن خطــر
حــدوث ســباق تســلح فــي الفضــاء الخارجــي .وعلــى غــرار
بريطانيا العظمى أو فرنسا ،كان للبوندسفير قيادة فضائية
عســكرية منــذ عام  ،2021والتــي ترفع تقاريرهــا إلى القوات
والمشــاركات
الجويــة األلمانيــة .كمــا تـ َّ
ـم تجميــع الهيــاكل ُ
التــي كانــت موجــودة لفتــرة طويلــة هنــاك ،حيــث تدعــم
القيــادة أيضـ ًا الجيــش األلمانــي ببيانــات األقمــار الصناعيــة
ومراقبــة الفضــاء القريــب مــن األرض.

المعتمة؟
هل من الكافي التعامل دولي ًا مع هذه الحرب ُ
المجتمع إذا كان هناك بالفعل
المتوقعة على ُ
وما العواقب ُ
هجوم يستهدف األقمار الصناعية الغربية؟
ٌ
 حتــى اآلن ،مــا زلنــا نعتمــد بشــدة على البيانــات الواردةالمتحــدة األميركية .من ناحيـ ٍ
ـة أخرى ،أبحاثنا
مــن الواليــات ُ
وصناعتنــا الفضائيــة تنافســية ألقصــى درجــة .لقــد أدركــت
وزارة الدفــاع منــذ فتــرة طويلــة أن الفضــاء يمثــل ُبعــد ًا
مهمـاً .ولكــن عندمــا يتع َّلــق األمــر بالسياســة،
اســتراتيجي ًا َّ
لســت متأكِّ ــدة تمامـ ًا كيف ســيمضي الســيناريو :في معظم
بيانــات الحــزب الخاصــة باالنتخابــات الفيدراليــة ،لــم تظهر
وجهــة نظر السياســة األمنية للفضــاء ،أو باألحرى لن تظهر
علــى اإلطــاق .وحتــى لــو لــم يكــن الكثيــر مــن النــاس علــى
ـزء مــن البنيــة
علــم بذلــك ،فـ ّ
ـإن األقمــار الصناعيــة هــي جـ ٌ
التحتيــة الحيويــة  -وليــس فقــط بالمعنــى العســكري .مــن
الواضــح أننــا نشــعر بفشــل األقمــار الصناعيــة الخاصــة
بالطقــس أو االتصــاالت أو المالحــة ،ففي النهاية نســتخدم
هــذه الخدمــات بصــور ٍة يوميــة .كمــا كانــت البورصــات
ومصــارف الدفــع الدوليــة تعمــل عبــر شــبكات األقمــار
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الصناعيــة لفتــر ٍة طويلــة .إذا تو َّقــف كلُّ ذلــك فجــأ ًة نتيجــة
ٍ
يتســبب ذلــك فــي
لهجمــات تســتهدف األقمــار ،فســوف
َّ
مشــاكل خطيــرة جــد ًا علــى األرض.
كيــف باســتطاعة ممثليــن ،مثــل «إيلــون ماســك» ،تغييــر
هــذا الوضــع؟ فمــن خــال مشــروع « ،»Starlinkســاعدت
شــركته « »SpaceXفي اســتمرارية تزويد أوكرانيا باإلنترنت
تــم اإلعــان عــن إبــداء
عبــر األقمــار الصناعيــة .ومؤخــراً َّ
البنتاجــون رغبتــه ،بصــور ٍة مبدئيــة ،فــي اســتخدام صواريــخ
العا َلــم.
«ماســك» لنقــل البضائــع حــول َ

 هــذا جــزء مــن نقلة نوعية عايشــناها لبعــض الوقت.خــال الحــرب البــاردة ،كانــت الــدول تنشــط فــي الفضاء
بشــكلٍ حصــري نوعـ ًا ما .أمــا اآلن ،يدفع القطــاع الخاص
بشــكلٍ متزايــد نحــو االســتثمار فــي هــذا المجــال .وهــذا
مــن شــأنه أن يطمــس الحــدود بيــن الرحــات الفضائيــة
المدنيــة والعســكرية .يمكــن مالحظــة ذلــك ،عندمــا
تنتــج شــركات مثــل « »SpaceXابتــكارات يمكــن للجيش
اســتخدامها .كذلــك تحظــر معاهــدة الفضــاء الخارجــي
لعــام - 1967بشــكلٍ أساســي -االســتخدام العســكري
للقمــر واألجــرام الســماوية األخرى .في الوقــت الحالي،
يجــري التركيــز علــى القمــر فيما يتع َّلــق بالبحــث المدني
المســتقبلية إلــى المريــخ .مــا
والتحضيــر للرحــات ُ
المســتقبل هــو التنافــس علــى
سيكتســب أهميــة فــي ُ
المؤكَّ ــد أننــا نشــهد بدايــة ســباق بيــن
المــوارد .فمــن ُ
المتحدة  -لذا ستتســع تدريجي ًا حلقة
الصيــن والواليــات ُ
التنافــس الجيوسياســي بين البلدين فــي مجال الفضاء.
ففــي أوروبــا على وجــه الخصوص ،علينا أن نســتوعب أن
القــوى العســكرية الكبــرى تــرى الفضــاء مســرح ًا للحرب
المســتقبل،
وتعمــل علــى تطوير قدراتهــا الهجومية .في ُ
ســتبدأ الصراعات العســكرية في الفضاء أو ،على األقلّ ،
ـيتم خوضهــا جزئيـ ًا هنــاك :ســواء كان ذلــك من خالل
سـ ُّ
أجهــزة التشــويش ،أو الهجمــات اإللكترونيــة ،أو ربمــا
فــي وقـ ٍـت مــا -عبــر اللجــوء إلــى أســلحة الليــزر التــي
ِ
تلحــق الضــرر بأجهــزة استشــعار األقمــار الصناعيــة.
مــن ناحيـ ٍ
ـة أخــرى ،هــذا يعنــي ضــرورة حمايــة أقمارنــا
الصناعيــة بشــكلٍ أفضــل مــن هجمــات وشــيكة .لذلــك
نحــن بحاجــة إلــى وضــع اتفاقيــة دوليــة ُمنظِّ مــة بشــأن
قواعــد اســتخدام أنظمة األســلحة ذات الصلــة بالفضاء،
فــي أســرع وقـ ٍ
ـت ممكــن.
حوار :روبرت جاست  ۹ترجمة :شيرين ماهر
المصدر:
https://www.zeit.de/wissen/2022-05/krieg-weltall-andrea-rotter-atomraketen/komplettansicht
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ال تسأل :لـ َم ْن يغ ِّرد إيلون ماسك؟

إنه يغ ّرد ِمن أجلك

ـم
األشــخاص مثــل زوكربــرج وماســك يثــرون االهتــام البالــغ .شــخصيتهم وعبقريتهــم وعيوبهــم  -كلهــا يتـ ُّ
التعامــل معهــا بدقــة شــديدة .بعــد رشاء ماســك ملنصــة تويــر ،كانــت هنــاك موجــة متوقَّعــة مــن التكهنــات :هــل
حريــة التعبــر؟ مــاذا ســيفعل،
ـتفزازيا أم
يعــرف مــا الــذي يفعلــه؟ هــل ســيكون اسـ
ً
ً
ثوريــا؟ هــل سيحســن ظــروف ّ
إذا كان هنــاك أي يشء ،حيــال ا ُ
مهمــة حــول مــا إذا كانــت منصــات
ملضايقــات والتطـ ُّـرف عــر اإلنرتنــت؟ أســئلة
َّ
أن تحكمهــا األعــراف واملبــادئ الدميوقراطيــة.
الوســائط االجتامعيــة عبــارة عــن أدوات سياســية يجــب ْ
ـرر مــارك زوكربيــرج أن يجعــل
قبــل ثالثــة عشــر ً
عامــا ،قـ ّ
المســتخدمين على
يحث
كان
ـة.
ـ
ديموقراطي
فيســبوك أكثــر
ُّ ُ
إبــداء رأيهــم فــي القواعــد التي تحكــم منصتهــم .فأتاح لهم
ـدد ٍ
كاف
التعليــق علــى السياســات الجديــدة ،وإذا ع َّلــق عـ ٌ
بالموافقــة أو الرفــض علــى
مــن األشــخاص ،يتـ ُّ
ـم التصويــت ُ
الشــروط التــي تحكــم المنصــة .لكــن بعــد ثــاث ســنوات،
وقدمهــا
نشــر فيســبوك مجموعــة جديــدة مــن السياســات َّ
المســتخدمين .لكنهــا لــم تعجبهــم :مــن بيــن  667ألف
إلــى ُ
ـوت  % 88ضدهــا.
مســتخدم علــى األقــلّ شــاركوا ،صـ َّ
فهــل ســحب فيســبوك بــكل تواضــع قواعــده الجديــدة؟
لــم يفعــل ذلــك .قالــت الشــركة إن النتائــج ســتكون ملزمــة
المســتخدمين ،وهــو
فقــط إذا
َّ
صــوت  % 30مــن جميــع ُ
مــا كان ســيعني ،فــي أواخــر عــام  ،2012أكثــر مــن 300
مليــون صــوت .وهــذا أكثــر بكثيــر ممــا حصــل عليــه رئيــس
وزراء الهنــد -الديموقراطيــة األكثــر اكتظاظً ــا بالســكان فــي
العا َلــم -فــي االنتخابات العامة األخيــرة .في النهاية ،توقَّف
َ
تمامــا.
ـتفتاءات
ـ
االس
ـراء
ـ
إج
ـن
ـ
ع
ـبوك
ـ
فيس
ً
مجــددا الشــهر
هــذه الحادثــة عــادت إلــى األذهــان
ً
الماضــي ،عندمــا أقــدم إيلــون ماســك ،أغنــى شــخص فــي
العا َلــم ،علــى شــراء حصــة كاملــة فــي تويتــر .فــي ملــف
َ
الصفقــة لــدى لجنــة األوراق الماليــة والبورصــات ،أوضــح
ماســك أن أهدافه كانت سياســية في المقام األول وليســت
حريــة التعبير هي «ضــرورة مجتمعية
تجاريــة .وجــادل بــأن ّ
لديموقراطيــة فاعلــة» .تويتــر لديــه «القــدرة علــى أن يكــون
العا َلــم» ،ولكنــه
لحريــة التعبيــر فــي جميــع أنحــاء َ
منصــة ّ
المجتمعية في شــكله الحالي».
ـرورة
ـ
الض
ـذه
ـ
ه
ـدم
لــن «يخـ
ُ
ـول إلــى شــركة خاصــة».
لذلــك فهــو بحاجــة إلــى «التحـ ُّ
األشــخاص مثــل زوكربيــرج وماســك يثيــرون االهتمــام
يتــم
البالــغ .شــخصيتهم وعبقريتهــم وعيوبهــم  -كلهــا
ُّ
التعامــل معهــا بدقــة شــديدة .بعــد شــراء ماســك لمنصــة
تويتــر ،كانــت هنــاك موجــة متوقعــة مــن التكهنــات :هــل
ثوريــا؟
يعــرف مــا الــذي يفعلــه؟ هــل ســيكون اسـ
ـتفزازيا أم ً
ً
حرية التعبير؟ ماذا ســيفعل ،إذا كان
هل سيحســن ظروف ّ
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والتطرف عبر اإلنترنت؟
المضايقــات
هناك أي شــيء ،حيال ُ
ُّ
رغــم وجاهتهــا وقيمتهــاّ ،إل أن هذه النوعية من األســئلة
يمكــن أن تحجــب القضيــة األعمــق ،أو علــى األقــلّ القضيــة
طويلــة المــدى .فــي األســاس ،الســؤال األهــم بالنســبة
لمســتقبل التقنيــات القويــة هــو :فــي النهايــة هــل ســتكون
ُ
كيانــات اقتصاديــة محكومــة بقواعــد الســوق ،أم هــي فــي
الواقــع ذات طبيعــة سياســية ،وبالتالــي يجــب أن تحكمهــا
القواعــد والمبــادئ الديموقراطيــة .علــى المــدى الطويــل،
نقدمها على هذا الســؤال بشــكلٍ كبير
ســتؤثر اإلجابــة التــي ِّ
العا َلــم  -أكثر،
أنحاء
ـع
ـ
جمي
في
ـة
ـ
علــى مســار الديموقراطي
َ
علــى أي حــال ،ممــا إذا كان ماســك نفســه يفهــم مفهــوم
المطلقــة».
«حريــة التعبيــر ُ
ّ
تقدمة األخرى تتجه نحو
الديموقراطيات
من
ـد
ـ
العدي
الم ِّ
ُ
المتحدة
الخيار السياســي  /الديموقراطي .تــدرس المملكة ُ
مشــروع قانــون تاريخــي للســامة عبــر اإلنترنــت ،مــن شــأنه
أن يفــرض واجبــات صارمــة علــى منصــات وســائل التواصــل
ـدا عــن الالئحــة العامــة لحمايــة البيانــات،
االجتماعــي .بعيـ ً
يســتعد االتحــاد األوروبــي لتقديم مجموعة مــن اإلجراءات
الجديــدة  -قانــون الــذكاء االصطناعــي ،وقانــون الخدمــات
ســتحد مــن
الرقميــة  -وكلهــا
الرقميــة ،وقانــون األســواق
ّ
ّ
ّ
قــوة شــركات التكنولوجيا.
حتــى مــع األخــذ فــي االعتبــار للخلــل الوظيفي فــي مبنى
المتحدة،
الكابيتــول هيــل ،فمــن الغريــب أن نجــد الواليــات ُ
تأسســت
مــن بيــن جميــع البلــدان ،متخلِّفــة عــن الركــبَّ .
المثــلالم ُثــل ُ
الجمهوريــة األميركيــة علــى مجموعــة مــن ُ
المعاديــة لتركــزات الســلطة التعســفية .ومع
الجمهوريــةُ -
ذلــك ،علــى عكــس اليابــان وإســرائيل وكنــدا واالتحــاد
المتحــدة الئحــة حمايــة
األوروبــي ،ال يوجــد لــدى الواليــات ُ
المســتوى الفيدرالــي .واجهــت
بيانــات شــاملة علــى ُ
المقترحــات األخيرة لإلصالح -لسياســة البيانــات ،والقانون
ُ
الــذي يحكم منصــات التواصــل االجتماعــي ،والقانون الذي
ـم ٍ
كاف
يحكــم الخوارزميــات -صعوبــة فــي العثــور علــى دعـ ٍ
فــي الكونجــرس.

مــن المنظــور التاريخي ،هــذا مثير للفضــول .على الرغم
ـر واضعــو
مــن حذرهــم مــن القــوة الهائلــة للدولــة ،لــم يـ َ
للحرية.
ـدا أن الحكومــة هــي التهديد الوحيــد
السياســات أبـ ً
ّ
لقــد أدركــوا أن تركــزات القــوة الخاصــة كانــت بمثابــة تهديد
ونبــه جيمــس ماديســون إلــى ضــرورة «ليــس فقــط
ً
أيضــاَّ .
المجتمــع مــن اضطهــاد حكامــه؛ وإنمــا حمايــة
حراســة ُ
المجتمــع مــن ظلــم الجــزء اآلخــر» .بعــد أكثــر
جــزء مــن ُ
مــن مئــة عــام ،حــذَّ ر ثيــودور روزفلــت مــن أن «مواطنــي
فعــال علــى
المتحــدة يجــب أن يســيطروا بشــكلٍ َّ
الواليــات ُ
أسســوها».
القــوى التجاريــة الجبــارة التــي ّ
ً
لطالمــا كان العــداء للقــوة التعســفية مبــدأ مــن مبــادئ
السياســة األميركيــة ِ
ـزءا مــن
لعـ ّ
ـدة قــرون .لكنهــا ظ ّلــت جـ ً
التقاليــد الجمهوريــة لفتــرة أطــول .لقــد حــذَّ ر الرومــان فــي
للمســاءلة
الجمهوريــة الرومانيــة مــن ســلطة غيــر خاضعة ُ
فــي أيــدي الدولــة .عــاوة علــى ذلــك ،كانــوا يخشــون مــن
للمســاءلة فــي أيــدي
الدومينيــوم :ســلطة غيــر خاضعــة ُ
المتحــدة مــن تقاليــد
األفــراد والشــركات .نشــأت الواليــات ُ
السياســة الجمهوريــة التــي تعــود إلــى العصــور القديمــة.
ولكــن عندمــا يتع َّلــق األمــر بصناعــة التكنولوجيــا ،يبــدو أن
ـم تجاوزهــا.
الم ُثــل المبكِّ ــرة قــد تـ َّ
هــذه ُ
للمســاءلة للتكنولوجيــا
تظهــر القــوة غيــر الخاضعــة ُ
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يتم شــراء منصة وســائط
الرقميــة فــي أوضــح صورها عندما ُّ
ّ
اجتماعيــة واســعة مــن ِقبــل رجــل واحــد ألغـ ٍ
ـراض سياســية
ـدي ال يقتصــر علــى ماســك أو حتى على
صريحــة .لكــن التحـ ّ
وســائل التواصــل االجتماعــي .المســألة أكبــر مــن ذلــك.
جــزء مــن القضيــة هــو الوجــود فــي كلِّ مــكان .لقــد ولَّت
األيــام التــي كان بإمكاننــا فيهــا إغــاق أجهــزة الكمبيوتــر
المحمولــة لدينــا والســعي إلــى الحصــول علــى راحــة مــن
الرقميــة
العا َلــم التناظــري .األجهــزة
التكنولوجيــا فــي أمــان َ
ّ
تحيــط بنــا اآلن ،فــي فضــاء مــادي بقــدر مــا تحيــط بنــا فــي
ـيتم توصيــل عــدد متزايــد
فضــاء إلكترونــي .فــي حياتنــا ،سـ ُّ
مــن األشــياء اليوميــة -المبانــي ،والبنيــة التحتيــة ،واألثاث،
واألجهــزة -باإلنترنــت ،مــع تزويدها بأجهزة استشــعار وقوة
معالجــة ،ممــا يمكنهــا فــي صمــت وباســتمرار مــن التفاعــل
معنــا ومــع بعضهــا البعــض .كمــا كتــب التكنولوجــي بروس
المعتــاد أن تحتــوي األشــياء علــى أجهــزة
شــناير« ،كان مــن ُ
كمبيوتــر .اآلن هــم أجهــزة كمبيوتــر متصلــة بهــا أشــياء».
الرقميــة
وال يقتصــر األمــر علــى تزايــد انتشــار األنظمــة
ّ
فــي كلِّ مــكان .لقــد عـ َّززوا مــن قدرتهــم .ومــع التشــكيك في
المكثفــة حــول الــذكاء االصطناعي ،ال جــدال في أن
الدعايــة ُ
أجهــزة الكمبيوتــر قــادرة بشــكلٍ متزايــد علــى القيــام بأشــياء
كنــا قــد رأيناهــا ســابقً ا علــى أنهــا الميــدان الوحيــدة للبشــر -
وفــي بعــض الحــاالت تقــوم بهــا بشــكلٍ أفضــل منا .ومــن غير
المرجــح أن ينعكــس هــذا االتجــاه ،بــل يبــدو أنــه يتســارع.
ُ
المتزايــدة
القــدرات
ذات
التقنيــات
أن
هــي
والنتيجــة
ُ
جزءا أساسـ ًـيا من حياة القرن الحادي والعشــرين.
ســتكون
ً
ٍ
إنهــم يتوســطون فــي عــدد متزايــد مــن أفعالنــا وأقوالنــا
ـم تحديــد وصولنــا إلــى الســلع االجتماعيــة
وتبادالتنــا .يتـ ُّ
األساســية -االئتمــان ،واإلســكان ،والرعايــة االجتماعيــة،
والفــرص التعليميــة ،والوظائــف -بشــكلٍ متزايــد مــن خالل
ـم
خوارزميــات التصميــم الخفــي والمصــدر الغامــض .انضـ َّ
المجتمعيــة
رمــز الكمبيوتــر إلــى قــوى الســوق والتقاليــد ُ
وإكــراه الدولــة فــي المرتبــة األولــى مــن القــوى االجتماعية.
ـي :نظام
نحــن فــي المراحــل األولــى مــن عالَم الحيــاة الرقمـ ّ
اجتماعــي دقيــق يربــط بين البشــر واآلالت القويــة والبيانات
الوفيــرة فــي شــبكة دوامــة مع َّقــدة للغايــة.
التداعيــات السياســية واضحة ألي شـ ٍ
ـخص يريــد رؤيتها:
أولئــك الذيــن يمتلكــون ويتحكَّ مــون فــي أقــوى التقنيــات
المجتمــع نفســه.
الرقميــة ســيكتبون بشــكلٍ متزايــد قواعــد ُ
ّ
أصبح مهندســو البرمجيات مهندسين اجتماعيين .واكتسى
طابعا سياسـ ًـيا.
ـي
ً
الرقمـ ّ
لســنا الجيــل األول الــذي يشــهد ظهــور شــكلٍ جديــد من
أشــكال القــوة االجتماعيــة .فــي كل عصــر ،كافــح النــاس
المنظِّ ــر السياســي
مــن أجــل الســيطرة علــى مــا يســميه ُ
مايــكل والــزر «ســلع الهيمنــة» :األفــكار والتحــف التــي
تمكِّ ــن مجموعــة واحــدة مــن الســيطرة علــى اآلخريــن.

نــوع مــن ســلع الهيمنــة .إنهــا
الرقميــة هــي
التكنولوجيــا
ٌ
ّ
ِ
ـن يملكهــا ويســيطر عليهــا مــن مســك الســلطة،
تمكِّ ــن َمـ ْ
خــارج القنــوات التقليديــة للتأثيــر السياســي أو القانونــي.
لتحديات التكنولوجيا
كانــت الردود الفلســفية المنهجية
ّ
الرقميــة بطيئــة بشــكلٍ مدهــش .فــي التســعينيات والعقــد
ّ
األول مــن القــرن الماضــي ،كانــت الفلســفة السياســية
لإلنترنــت تهيمن عليها بشــكلٍ أساســي اليوتوبيا اإللكترونية
ِ
الجامحــة.
أو أيديولوجيــة كاليفورنيــا لليبراليــة االقتصاديــة
فقــط بعــد عــام - 2016بعد وصــول ترامب للســلطة وخروج
الممكــن ســماع
بريطانيــا مــن االتحــاد األوروبــي -كان مــن ُ
ســيل مــن األفــكار السياســية الجديــدة تــدوي مــن بعيــد.
تبيــن أن الكثيــر منهــا غامــض
ولكــن حتــى ذلــك الحيــنَّ ،
أو قانونــي ،ويركِّ ــز علــى أشــجار المنصــات والبروتوكــوالت
حــددة ،بينمــا يغفــل عــن الغابــة األوســع
الم َّ
واألحــكام ُ
للتغييــر االجتماعــي.
فــي عالَم السياســة ،هناك غريزة -انعكاســية ومفهومة،
لكنهــا فــي النهايــة غيــر مفيــدة -للقفــز إلــى «الحلــول»
التنظيميــة دون القيــام ً
أول بالعمــل الجاد إليجــاد الوضوح
جزئيــا بســبب ســرعة التغييــر التكنولوجي.
الفلســفي .هــذا
ً
ـذرا حقً ــا .ال
التأمــل يبــدو وكأنــه رفاهيــة .لكــن هــذا ليــس عـ ً
ـرع فــي السياســة التقنيــة أو القيــام بهــا علــى
يمكــن التسـ ُّ
أســاس الغريــزة وحدهــا .القــرارات التي نتخذها فــي العقد
القــادم أو نحــو ذلــك ســتكون لهــا أهميــة سياســية دائمــة؛
ســتنظر األجيــال الالحقــة إلــى الــوراء وتحــاول فهــم ســبب
المجتمــع علــى المســار الــذي اخترنــاه .بالطبــع،
وضعنــا ُ
دائمــا أن يكــون القــادة السياســيون
ال يمكننــا أن نتوقــع
ً
فالســفة ،ولكن يمكننا أن نأمل في أن السياســة في حوكمة
التكنولوجيــا تقودهــا مبــادئ أخــرى غيــر إدارة األزمــات.
وإن كان ذلــك بشــكلٍ خا ِفــت،
فــي هــذا الســياق يمكننــاْ ،
يتم رســمها
أن ننظــر إلــى خطــوط المعركــة السياســية التــي ُّ
الرقمييــن الذيــن يعتبرون
اآلن لهــذا القــرن  -بيــن القومييــن
ّ
التقنيــات القويــة وســيلة لتحقيــق العظمــة الوطنيــة؛
العا َلــم
والليبرالييــن الرقمييــن الذيــن يرغبــون فــي ترتيــب َ
والموافقة؛ واالشــتراكيين
الرقمــي وفقً ــا لمفاهيــم الحقــوق ُ
الرقمييــن الذيــن يرغبــون فــي رؤيــة أقــوى التقنيــات تحــت
ّ
الرقمييــن الذيــن ينــادون
ـن
ـ
ريي
والتحر
ـتركة؛
ـ
ش
الم
ـة
ـ
الملكي
ُ
ُّ
ّ
الرقمــي ،ومــن خاللــه ،بقيــة
َــم
ل
ا
للع
الكامــل
بالتســويق
َ
ّ
المجتمــع؛ وهكــذا دواليــك .لكــن هــذه الفلســفات مرئيــة
ُ
فقــط فــي الخطــوط العريضــة.
جمهوريــا
الرقميــون؟ أن تكــون
لكــن أيــن الجمهوريــون
ً
ّ
المشــكلة المركزيــة للسياســة علــى أنهــا
يعنــي أن تعتبــر ُ
للمســاءلة وأن تعتبر الغرض
الخاضعة
تركّ ــز للســلطة غيــر
ُ
المســاءلة .بالنســبة
األساســي للقانــون هــو الحـ ُّ
ـد مــن عدم ُ
الرقمية
ـدي الذي تمثلــه التكنولوجيا
للجمهــوري ،فــإن التحـ ّ
ّ
ليــس ماســك أو زوكربيــرج .إنهــا فكــرة أن األشــخاص الذين
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يتحكَّ مــون فــي التقنيــات ســيع ِّززون ِمــن ســيطرتهم علــى
أيضــا.
المجتمــع ً
ُ
الرقمية ،ســتكون هناك ضوابط وتوازنات
الجمهورية
في
ّ
الرقميــة .قــد تتخــذ هــذه
ـلطة
ـ
الس
مناســبة بشــأن ممارســة
ّ
األشــكال المألوفــة :أنظمــة إصــدار الشــهادات للتقنيــات
المؤهــات والواجبــات المهنيــة لألفــراد األقويــاء؛
القويــة؛ ُ
همــة؛ أنظمــة
الم ّ
طــرق االســتئناف ضــد قــرارات الخوارزميــة ُ
المنتجــات والمنصــات عاليــة
التفتيــش والرقابــة علــى ُ
المخاطــر .فــي الصناعــات األخرى ،تكون مثل هــذه التدابير
شــائعة .وفــي التكنولوجيــاُ ،ينظــر إليهــا علــى أنهــا هرطقــة.
علــى مــدى العقــود القليلــة الماضيــة ،لــم يتــم تطويــر
أيضا ،ضمن
التكنولوجيــا
ـم تنظيمها ً
الرقمية فحســب ،بل تـ َّ
ّ
النمــوذج الفكــري نفســه :نمــوذج فرديــة الســوق .ضمــن
هــذا النمــوذج ،ال ُينظــر إلــى الســوق علــى أنــه مصــدر منتــج
للمشــاركين
لالبتــكار فحســب ،بــل ً
كمنظم موثــوق به ُ
أيضــا ُ
فــي الســوق :نظــام بيئــي للتصحيــح الذاتــي يمكــن الوثــوق
المشــاركين فيــه.
بــه الحتــواء أســوأ تجــاوزات ُ
رقميــة هــي
ـول إلــى جمهوريــة
الخطــوة األولــى فــي التحـ ُّ
ّ
االعتــراف بــأن هذا الصــراع -بين االقتصاد والسياســة ،وبين
المرجــح أن يكون من بين
الرأســمالية والديموقراطيــة -مــن ُ
الرقمي.
ســاحات المعارك السياســية الرئيســية في العصر
ّ
كثيرا
والخطــوة الثانيــة هــي القــول بــأن الميــزان قــد تأرجــح
ً
كثيرا.
تأخــر
إلــى جانــب واحــد ،وأن التصحيــح قــد َّ
ً
األســئلة التــي أثارتهــا عمليــة اســتحواذ ماســك علــى
تويتــر هــي أســئلة منهجيــة أو هيكليــة بطبيعتهــا .ســيكون
مــن الحماقــة التركيــز بشــدة علــى صفــات إيلــون ماســك أو
زوكربيــرج أو أي شـ ٍ
يوم
ـخص آخــر يســيطر علــى األخبــار في ٍ
المســتقبل،
معيــن .ال يمكننــا معرفــة كيف سـ
ـيتصرفون في ُ
َّ
َّ
وال يمكننــا معرفة َم ْن ســيحل محلهــم في النهاية .ال يمكننا
أن نعــرف مــا هــي التقنيــات التــي لــم يتــم ابتكارهــا بعــد
تصرفهم.
والتــي قــد تكــون فــي النهايــة بيــن أيديهــم وتحــت
ُّ
كل مــا يمكننــا معرفتــه ،أو علــى األقــلّ محاولــة معرفته،
ـدي األساســي ،وهــو
هــو كيفيــة التفكيــر بوضــوح فــي التحـ ّ
الرقميــة والتهديــد الــذي يمكن أن تشــكله
قــوة التكنولوجيــا
ّ
جميعــا.
الحريــة والديموقراطيــة .هــذا يؤثــر علينــا
علــى
ً
ّ
ـإن الســؤال ليس ما إذا كان ماســك
بالنســبة للجمهــوري ،فـ ّ
أو زوكربيــرج ســيتخذان القــرار «الصحيح» بــأدوات التحكُّ م
المتاحــة لهمــا ،وإنما لماذا ُيســمح لهما بهذه الســلطة على
ُ
يغرد ِمــن أجلك.
إنه
ـك؛
ـ
ماس
د
ـر
ـ
يغ
ـن
ـ
لم
ـأل
ـ
تس
ال
ـاق.
ـ
اإلط
َ ْ
ِّ
ِّ
جيمي سوسكيند  ۹ترجمة :مروى بن مسعود
المصدر:
https://www.noemamag.com/digital-technology-demands-a-newpolitical-philosophy/
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ال َّتعليم عرب َّ
الشاشات

قميــة ،أ َّنــه« :يف
الر َّ
الرائــد يف دراســة الثقافــة َّ
الحــظ الطَّ بيــب النفــي «ســرج تيســرون َّ ،»Serge Tisseron
ثم
غضــون سـ ِّتني ســنة ،انتقلنــا مــن ثقافــة املســاحات
الخاليــة بــدون رقابــة الوالدين ،إىل ثقافة ُ
الغرف الــ ُـمغ َلقةَّ ،
َّ
العا َلـــم بفضــل اإلنرتنــت .لقــد فتحــت شاشــات الهاتــف املحمــول ثقافــة «جيــل
إىل ثقافــة ُ
الغــرف املفتوحــة عــى َ
كلِّ
الحلــزون» ،الذيــن يأخــذون معهــم ،يف مــكان ،منزلهــم الــ ُـمتمثِّل يف الهاتــف الــذَّ يكّ ».
ســن ُمبكِّ ــرة ،مــع األجهــزة
يتعامــلُ األطفــالُ  ،منــذ
ٍّ
الذَّكيــة ،مــع إلقــاء نظــرة علــى
َّوحيــة والهواتــف
َّ
الل َّ
مهمة
التليفزيــون فــي الوقــت نفســه .هكــذاُ ،يواجه اآلبــاء َّ
الشاشــات.
جديــدة وجســيمة :تنظيــم اســتخدامات َّ
أشــارت اليونيســيف ( )UNCEFفــي تقريرهــا لعــام
أن
نون بـ«األطفــال فــي عالَــم
،2017
رقمــي» ،إلــى َّ
الـــم َع َ
ُ
ّ
قميــة صــارت جــزء ًا ال يتجـ َّزأ مــن حياتنــا،
الر َّ
«التكنولوجيــا َّ
ِناء
وبشــكلٍ نهائــي» .ووِفقـ ًا لألرقــامَّ ،
ـح :فب ً
فإن الغزو واضـ ٌ
ـن
علــى التقريــر الموســوم بـ«األطفــال
َّ
والشاشــات مــن سـ ِّ
ـإن
الســنتين» (وزارة الثقافــة  ،)2019فـ َّ
أقــلّ مــن ســنة إلــى َّ
الســنتين يشــكِّ لون
األطفــال الذيــن تصــلُ أعمارهــم إلــى َّ
 %87مــن الذيــن يشــاهدون التلفــاز ،و  %62مــن الذيــن
قدر
يلعبون بلوحة
وي ِّ
إلكترونية أو حاســوب أو هاتف ذكيُ .
َّ
ـوة وا ُ
ـرأي «ا ُ
ألمومــة علــى ِمحـ ِّ
الرقمــي»
أل ُبـ َّ
ـك َّ
اســتطالع للـ َّ
أن  %37أيضـ ًا
(وســائط اإلعــامَّ ،)Médiamétrie, 2020 /
مــن األطفــال الذيــن تقــلُّ أعمارهــم عــن  14عامـ ًا يقضــون
يوميـاً ،فــي اللَّعــب بألعــاب الفيديو خالل
أكثــر مــن ســاعة
ّ
وأن  %65مــن األطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم
األســبوعَّ ،
ً
ً
ً
ـذِّ
خاص ـا بهــمُ .تحـ ر «آن
ذكي ـا
ّ
بيــن  11و 14يملكــون هاتف ـا ّ
كوردييــه  ،»Anne Cordierأســتاذة علــوم المعلومــات
ـت ُم َّتصــل Grandir -
ـر وأنـ َ
واالتصــال ُ
ومؤلِّفــة كتــاب « َتكبـ ُ
اإلحصائيــات التــي
 »connectésعــام ( ،)2015مــن هــذه
َّ
الدعاية« :إ َّننا نميل إلى اســتخالص
تحظــى بقــد ٍر كبير مــن ّ
تســرعة لتعزيــز مخاوفنــا مــن االنحطــاط
اســتنتاجات ُم
ِّ
االجتماعــي» .وتشــير الباحثــة علــى وجــه الخصــوص إلــى
الشــاب
حــدود تفســير البيانــات
أن َّ
«إن معرفــة َّ
الكم ّيــةَّ :
ِّ
الشاشــة ،ال ُتخبرنــا
يقضــي أربــع ســاعات فــي اليــوم أمــام َّ
ـي :هــل وظَّ فهــا للتواصل مــع أصدقائه؟
عــن نشــاطه الفعلـ ّ
أو إلعداد واجبه المنزلي؟ أو لل َّتعلُّم؟» .وبد ً
ال من األرقام،
قمية بين
الحظـ ْ
الر َّ
ـت «آن كوردييــه» انخفاضـ ًا في الفاتــورة َّ
ـت أيضـ ًا
األطفــال واآلبــاء لمــدة عشــر ســنوات .كمــا الحظـ ْ
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دونات لصالح الشبكات
المراهقين
ـم َّ
تدريجي ًا عن الــ ُ
تخلِّي ُ
ّ
االجتماعيــة ،فــي حيــن حلَّت ،وبشــكلٍ
الرســائل
َّ
تدريجيَّ ،
ٍّ
ـلَّ
والمحادثــات.
ـة
ـ
صي
ن
ال
ـائل
ـ
س
الر
ـ
مح
ـة
ـ
والمرئي
وتيــة
َّ
َّ
ُ
َّ
َّ
الص َّ
َّ
الممارســات الجديــدة عــن نجــاح شاشــات
ـذه
ـ
ه
ـفت
ـ
وكش
ُ
الذَّكيــة ،التــي أصبحت
ـف
ـ
الهوات
ـل
ـ
مث
ـة
ـ
المحمول
الهواتــف
َّ
ً
اإلعــدادي ،كمــا أ َّنهــا تمثِّــل
عليــم
ت
ال
لولــوج
ا
طقســ
اآلن
َّ
ّ
ـو ً
عليمية .وقد الحظ الطَّ بيب النفســي
ال في ال َّنماذج ال َّت
تحـ ُّ
َّ
الرائــد فــي دراســة
«ســيرج تيســيرون َّ ،»Serge Tisseron
قميــة ،أ َّنــه« :فــي غضــون سـ ِّتين ســنة ،انتقلنــا
الر َّ
الثقافــة َّ
الخالية بــدون رقابــة الوالدين ،إلى
مــن ثقافــة المســاحات
َّ
الغــرف المفتوحة
ـم إلــى ثقافة ُ
ثقافــة ُ
ـمغلَقة ،ثـ َّ
الغــرف الــ ُ
العالَـــم بفضل اإلنترنت .لقد فتحت شاشــات الهاتف
على َ
المحمــول ثقافة «جيل الحلــزون» ،الذين يأخذون معهم،
الذَّكي».
ـمتمثِّل فــي الهاتــف
فــي كلِّ مــكان ،منزلهــم الــ ُ
ّ

ٌ
جيل ِمن الـحَ مقى ال َّرقم ِّيين

ـورات الجديــدة علــى القلــق .فعلــى
تبعــث هــذه ال َّتطـ ُّ
حريرية
ـدد ال َّنجاحــات ال َّت
مــدى عشــر ســنوات ،انخفــض عـ ُ
َّ
العامة
الســلطات
بشــأن موضــوع خطــر َّ
الشاشــات .وقلـ ُ
َّ
ـق ُّ
ال يقــلُّ
أهميــة عــن ذلــك ،كمــا ي َّتضــح مــن تقريــر 2012
َّ
العقليــة لألطفــال،
ـة
ـ
ح
الص
ـأن
ـ
بش
ـوق
ـ
الحق
ـن
ـ
ع
ـع
ـ
للمداف
ّ
َّ
طــور المعرفــي البديــل»
والــذي يشــير إلــى أخطــار «ال َّت ّ
ائيــو
و«اإلدمــان علــى اإلنترنــت» التــي استشــهد بهــا
َّ
أخص ُّ
تمــت مقابلتهــم .لكــن هل هذه الـــمخاوف
األطفــال الذيــن َّ
علميــاً؟ ليــس تمامــاً ،يجيــب «س.تيســيرون»:
ؤسســة
ُم َّ
ّ
المبالغــة فــي تقدير حدوث
«يميــل
َّ
ائيــو ّ
الصحــة إلــى ُ
أخص ُّ
االضطرابــات أل َّنهــم يتعاملــون فقــط مــع األطفــال الذيــن
جيــدة» .وعــاوة علــى ذلــك ،ال يوجــد
ال يتم َّتعــون
َّ
بصحــة ِّ
الجوهــري للشاشــات
الضــرر
حاليــ ًا دليــل
علمــي علــى َّ
ّ
ّ
ّ
علــى أدمغــة األطفــال .يؤكّ د «س.تيســيرون» ،الذي يشــير
ثانويــة علــى ال َّتركيــز وال َّتواصــل االجتماعــي
إلــى تأثيــرات
َّ

«إن خطــر حــدوث تغييــر فــي ال َّنــوم هــو
غذيــة قائـاًَّ :
وال َّت َّ
والضوء
الوحيــد الثَّابــت ،وهو ناتــج عن االســتخدام اللَّيلي
َّ
البيولوجية».
األزرق لمصابيح ( )ledالذي ُيربك اإليقاعات
َّ
ـإن فكــرة اإلدمــان الســيبراني مازالــت موضــع
وبالمثــل ،فـ َّ
ضــف إلــى ال َّتصنيــف
ي
لــم
اهــن،
الر
الوقــت
نقــاش .فــي
ُ َ
َّ
العالميــة،
الصحــة
َّ
لمنظَّ مــة ّ
الدولــي لألمــراض (ُ )CIM-11
َّ
فــي عــام  ،2019ســوى «اضطــراب اللَّعــب» أو «اضطــراب
أن األدلَّــة ِ
ْميــة
تبيــن َّ
العل َّ
ألعــاب الفيديــو» .ومــع ذلــكَّ ،
كافيــة لتبريــر دخولهــا إلــى ( )DSM-5المرمــوق ،وهو
غيــر
َّ
العقليــة .ومــع ذلــك،
ـات
ـ
لالضطراب
ـخيصي
ـ
ش
ت
ال
ـل
ـ
لي
الد
َّ
َّ
َّ
قســرية( .فحســب)
ات
ســلوكي
وجــود
إلنــكار
مجــال
ال
َّ
َّ
ِ
الـمحاضرة في علم
«سيفيرين إيرهيل ُ ،»Sévirine Irhel
ـدث عــن «االســتخدامات
ال َّنفــس المعرفــي( ،يمكــن) ال َّتحـ ُّ
للشاشــات» ،والتــي يمكــن تمييزهــا عــن
اإلشــكالية
َّ
َّ
«الشــغف» البســيط بألعــاب الفيديــو مــن خــال تأثيراتهــا
َّ
االجتماعيــة .وغالبـ ًا مــا
الرئيســة علــى ال َّتع ُّلــم والعالقــات
َّ
َّ
الشــباب،
تظهــر أعــراض اســتياء علــى أوســع نطــاق بيــن َّ
(ودائمــ ًا حســب الباحثــة) يمكــن الحفــاظ علــى هــذه
ـمفرطَ ة (للشاشــات) مــن خــال الكفاءة
االســتخدامات الــ ُ
�مظلمة  dark pat� -
الهائلـ�ة التـ�ي تتم َّتـ�ع بهـ�ا «األنمـ�اط الــ ُ
زو َرة التــي يلجــأ إليها
ـم َّ
( ،»ternsباعتبارهــا) الواجهــات الــ ُ
عــدد متزايــد مــن المواقــع وال َّتطبيقــات .و ُتحــذّ ر الباحثــة:
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صممــة الســتغالل عيــوب
َّ
المظلمــة ُم َّ
«إن هــذه األنمــاط ُ
علــم ال َّنفــس البشــري -مثــل متالزمــة ( FOMOالخوف من
الضيــاع ،)Fear of missing out /والخــوف مــن فقــدان
َّ
شــيء -مــن أجل ال َّتالعــب ب ُِمسـ ِ
ـتخدم اإلنترنــت ،أو احتكار
ـوق االضطــراري».
انتباهــه ،أو إثــارة ال َّتسـ ُّ

أُ ٌ
تعليمي جديد
فق
ٌّ

قمية،
بعيــد ًا عن إثارة المخاوف ،فـ َّ
الر َّ
ـإن التكنولوجيات َّ
أي من الوالدين لــم يحلم أبد ًا
أعــادت أيضـ ًا إحياء اآلمــالٌّ .
الضرب
صممـ ًا علــى االنتصــار علــى جــداول َّ
برؤيــة طفلــه ُم ِّ
فضلة لديه؟
الم
ـو
ـ
الفيدي
للعبة
األخير
ـس»
«الرئيـ
ُ َّ
باعتبــاره َّ
الجــادة  »Serious games -أو «لعبــة
تــؤدي «األلعــاب
َّ
الدور.
ـادة» هــذا َّ
الفيديــو الجـ َّ
فســر «س.إيرهيــل» مبدأهــا ال َّنظــري البســيط قائلــةً :
و ُت ِّ
«إن األمــر يتع َّلــق بوضــع قــدرة ألعــاب الفيديــو فــي خدمــة
َّ
ال َّتعلُّمــات قصــد توليــد «ال َّتد ُّفــق  ،»flow -وهــو حالــة من
التوصــل إليهــا
ـم
االمتصــاص وال َّتركيــز َّ
ُّ
الشــديدين التــي يتـ ُّ
ً
ومكا َفــأ بمــا فيــه الكفايــة».
عندمــا يكــون نشــاطنا ُمح َّفــز ًا ُ
المضافــة
ـة
ـ
ربوي
ت
ال
ـا
ـ
قيمته
العمليــة ،تتط َّلــب
احيــة
َّ َّ
ُ
َّ
مــن ال َّن َّ
محتوى
اإلجرائيــة-
أي تحســين الحفــظ ،وفهــم المعــارفً
َّ
ترفيهيــة ممتازة -أو
تعليميـ ًا عالــي الجــودة ،وكذلك ينابيع
َّ
ّ
ألعــاب -ال ِغنــى عنهــا للحفــاظ على ال َّتدفُّق .هــل يمكننا أن

الرقمي
نقــول َّ
الشــيء نفســه عــن كلّ ما ُيسـ َّ
ـمى ُ
المحتــوى َّ
«ال َّتعليمــي»؟ يبــدو رأي «نيكــوالس بواريــل Nicolas -
 »،Poirelأســتاذ علــم ال َّنفــس ال َّتنمــوي ومؤلِّــف كتــاب
الشاشــات»( ،)1متباينــاً« :أظهــرت بعــض
«طفلــك أمــام َّ
َّوحيــة بال َّتأكيــد اهتمامــ ًا
ال َّتطبيقــات علــى األجهــزة الل َّ
بال َّتعلُّمــات األساسـ َّـية مثــل ِّ
فك رموز األصوات أو اكتســاب
عرف للوهلة
ـابية .ولكن ليس من َّ
الســهل ال َّت ُّ
عمليــات حسـ َّ
َّ
ربويــة».
ن
ال
ـن
ـ
م
ـة
ـ
ال
الفع
ـات
ـ
حتوي
الم
ـى
ـ
عل
ـى
ـ
األول
َّ
احيــة ال َّت َّ
َّ
ُ
َّ
بمواكَ بــة
الباحــث
يوصــي
شــكلة،
الم
هــذه
واجهــة
ولم
ُ
ُ
ُ
ـر تافهـاً ،ولكــن مشــاركة نشـ ٍ
ـاط
ـ
األم
ـدو
ـ
يب
ـد
ـ
«ق
ـن:
ـ
الوالدي
ُ
مــع طفلــك ٍ
كاف لجعــل هــذا ال َّنشــاط مفيــداً».

نحو استخدام أفضل َّ
للشاشات

المفيــد ال َّتعلُّــم باللَّعــب ،فهــل العكــس
إذا كان مــن ُ
ـؤدي ممارســة ألعــاب الفيديــو إلــى زيــادة
صحيــح؟ هــل تـ ّ
المعرفيــة فــي الوقــت ذاتــه؟ بالنســبة لـــ«ن.
المهــارات
َّ
بواريــل» ،اإلجابــة هــي نعــم« :لقــد ســاد االعتقــاد ،لفتــر ٍة
كتســبة في اللَّعب
طويلــة ،بشــكلٍ خاطــئ َّ
الم َ
أن المهــارات ُ
ليســت قابلــة لل َّتحويــل إلــى الخــارج» .يستشــهد الباحث،
ـاص ،بال َّتأثيــر اإليجابــي أللعــاب الحركــة علــى
بشــكلٍ خـ ّ
البصريــة واالنتبــاه ،وهــي القــادرة علــى تحســين
القــدرات
َّ
أداء األطفــال الذيــن يعانــون مــن ُعســر القــراءة بشــكلٍ
ـد قول «آن كوردييــه» ،ينبغي
ملحــوظ .ومــع ذلــك ،على حـ ِّ
المضافــة
القيمــة
إلــى
ظــر
لنــا أن نحــرص علــى عــدم ال َّن
ُ
عليمية فقط:
ـحية ال َّت
قمية من حيث ِّ
َّ
الربْ َّ
الر َّ
للتكنولوجيات َّ
أو ً
ال وقبــل كلّ شــيء
«إن األنشــطة علــى َّ
َّ
الشاشــات هــي َّ
المراهقيــن
ـن
ـ
م
ـد
ـ
فالعدي
ـترخاء.
ـ
واالس
ـة
ـ
تع
الم
ـات
ـ
لحظ
ُ
ُ
تعليمية
ـات
ـ
صعوب
من
يعانون
ـن
ـ
الذي
ـك
ـ
أولئ
ـن،
االنطوائييـ
ِّ
َّ
أو غيــر مرتاحيــن ألجســادهم ،يجــدون مجتمعــات رعايــة
المناقشــة وتقييــم ذواتهم وبناؤها».
هنــاك ،حيث يمكنهم ُ
تســيرها
وفــي عــام  ،2019أظهــرت مجلَّــة األدب ،التــي
ِّ
الباحثــة فــي علــم ال َّنفــس «يمايــا هالبــروك Yemaya
 ،»Halbrookوجــود ارتبــاط إيجابــي بيــن ممارســة ألعــاب
فاهيــة.
الر َّ
الفيديــو ومســتوى َّ
عليميــة التــي يمكننــا
مــا هــي خارطــة الطَّ ريــق ال َّت
َّ
اســتخالصها من كلِّ هذا؟ تقترح اليونيســيف «االســتغالل
ولمســاعدة اآلبــاء
اإليجابــي،
ّ
والحــد َّ
ممــا هــو ســلبي»ُ .
همــة ،وضــع «س .تيســيرون»
الم
هــذه
فــي
واألمهــات
ُ َّ
َّ
كيفة مــن كلّ عمــر- 6 - 3 ،
ـم
ـ
الـ
ـر
ـ
المعايي
ـن
ـ
م
ـة
ـ
مجموع
ُ َّ
 ،)2013( -12 - 9ولألســف ليســت دائم ـ ًا مفهومــة بشــكلٍ
الرئيســة فــي تج ُّنــب ترك
جيــد:
َّ
الرســائل َّ
«تتلخــص إحــدى َّ
ّ
طفــلٍ
ـم تصويرهــا
ـ
ت
ـن
ـ
لك
ـة،
ـ
اش
الش
ـام
ـ
أم
ـرده
ـ
ف
بم
ـر
ـ
صغي
َّ
َّ
ُ
كاريكاتوريــة «ال شاشــة قبــل ثــاث ســنوات»».
فــي صــورة
َّ
ـتثنائية،
ـارة مادامــت اسـ
بيــد َّ
أن هــذه األنشــطة ليســت ضـ َّ
َّ
ـتنكر
بــل إ َّنهــا تصيــر
َّ
إيجابيــة عنــد مواكبتهــا .وبالمثــل ،يسـ ُ
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«ن.بواريــل» ال َّتطبيــق الحرفــي للقواعــد بــد ً
ال مــن فهمهــا:
«يميــل اآلبــاء إلــى ال َّتركيــز علــى ال َّتحكُّ ــم فــي الوقــت
الشاشــة بــد ً
قميــة
أمــام َّ
ال مــن ال َّتأكــد َّ
أن ُ
الر َّ
المحتويــات َّ
متنوعــة بمــا فيــه الكفايــة،
مناســبة لعمــر الطِّ فــل ،وأ َّنهــا
ِّ
اليدويــة وال َّتفاعــات
كم َلــة -وليســت بدي َلــة -لألنشــطة
َّ
وم ِّ
ُ
وجه ـ ًا للوجــه» .وفــي الوقــت ذاتــه ،ي َّتفــق العلمــاء علــى
الراشــدون مثــا ً
ال ُيحتــذى بــه فــي
ـم ْ
المهـ ِّ
أ َّنــه مــن ُ
أن يكــون َّ
للشاشــات .وعلــى وجــه
االســتخدام المنطقــي والمعقــول َّ
الخصــوص :عــدم اســتعمال هاتفــك الذكــي علــى مائــدة
الطَّ عــام ،وتفصـ َ
الخاصــة
ـل شــبكات ال َّتواصــل االجتماعــي
َّ
بك عند العمل ،وال تنشــر صور أطفالك عبر اإلنترنت دون
أخــذ االحتياطــات .ومن شــأن هــذه ال َّتدابيــر ،باإلضافة إلى
ال َّتماسـ�ك ال َّتعليمـ�ي ،أن تمنـ�ع «االجتمـ�اع ال ِّتقنـ�ي  tech� -
 ،»noférenceأي تعطيــل العالقــة بيــن الوالديــن والطّ فل
ويوضــح «س.تيســيرون»:
مــن خــال التكنولوجيــات.
ّ
الدراســات أ َّنــه عندمــا يســتخدم اآلبــاء هواتفهــم
«أظهــرت ّ
الذَّكيــة ،فإ َّنهــم يكونون أقلَّ انتباه ًا وأقلَّ اســتجابةً لطلبات
َّ
أطفالهــم .ويمكــن أن يتسـ َّـبب هــذا ال َّنقــص فــي ال َّتواصــل
فــي انعــدام األمــن الجســدي أو حتى اضطرابــات ال َّتعلُّق».
أخيــراً ،ســيكون األمــر متــروك ًا للوالديــن لتثقيــف
الشاشــات ،وال َّتخلّــي عــن فكــرة
أطفالهــم حــول أخطــار َّ
مؤهليــن منــذ البدايــة ،كمــا تفتــرض ذلــك
أ َّنهــم ســيكونون َّ
وتوضــح «آن كوردييــه»:
قمييــن.
ّ
أســطورة ُ
الر ِّ
المواطنيــن َّ
الحريــات مــع درجة نضــج الطّ فل،
«يتع َّلــق األمــر بتكييــف
َّ
الصحيحة كما هو الحال بالنســبة
ـال
وتعليمــه ردود األفعـ
َّ
ـإن
رقيــة» .وبالنســبة إلــى «س.تيســيرون» ،فـ َّ
َّ
للســامة الطُّ َّ
هــذا يعنــي كذلــك فتــح الحــوار ،فــي أقــرب وقـ ٍ
ـت ممكــن،
االقتصاديــة،
بشــأن «غابــات اإلنترنــت األربــع» :الغابــة
َّ
بمــا تنطــوي عليــة مــن أخطــار تتعلَّــق بحمايــة البيانــات
االجتماعيــة بمــا لهــا مــن
الشــبكات
الش
ــخصية ،وغابــة َّ
َّ
َّ
َّ
اإلباحيــة
أخطــار ال َّتحــرش عبــر اإلنترنــت ،وغابــة المــواد
َّ
لمحتويــات غيــر الئقــة،
عــرض ُ
وأخطارهــا مــن خــال ال َّت ُّ
زيفة .وعلــى
بتتبعهــا لألخبــار
الـــم َّ
ُ
وغابــة المعلومــات ُّ
أي
للحلــم بانعــدام وجــود ّ
الرغــم مــن ذلــك ،ال مجــال ُ
ّ
أن نتوقَّف عن
ـب
ـ
«يج
ـة:
ـ
قائل
ـه»
ـ
كورديي
«آن
ـص
ـ
تلخ
ـر.
ـ
خط
ّ
ْ
فالشاشــات
إلزام األطفال واآلباء على كلِّ تجربة تعيســة.
َّ
جزء من األخطــار ال يمكن اختصاره،
تشــبه الحيــاة :هنــاك
ٌ
نتقبلــه».
ويتعيــن علينــا ْ
أن َّ
َّ
بياتريس كامرير  ۹ترجمة :أسماء كريم
هامش:

1 -«Votre enfant devant les écrans» (De Boeck,2020).

المصدر:
مجلة العلوم اإلنسانية الفرنسية،»Sciences Humaines« ،
العدد ( ،)344يناير  ،2022ص.)22 -21 -20 - 19( :

وراء خط التماس..

االقتصاد الرقمي لكرة القدم
ـر
تأســس جـ ٌ
اســتطاع ســوق كــرة القــدم بأوروبــا تحقيــق رقــم معامــات قــارب  30مليــار دوالر ســنة َّ ،2020
ـزء كبـ ٌ
منــه عــى نتائــج تطـ ُّـور االقتصــاد الرقمــي للرياضــة .لذلــك ،مــن شــأن التعديــل الكبري لنمط إنتــاج الصناعة أن يقرن
مســتقبل الرياضــة بــرط الرقمنــة ،ويعيــد التفكــر يف دور الرتفيــه يف خدمــة مسلســل التنميــة الشــاملة .فكيــف
تفاعلــت كــرة القــدم مــع موجــات الرقمنــة؟ مــا هــي الفــرص واإلمكانــات التــي يو ِّفرهــا االقتصــاد الرقمــي للعبة؟ وأي
العا َلــم الثالــث عامــة ،واملنطقــة العربيــة
دور لصناعــة كــرة القــدم ضمــن اســراتيجيات التنميــة الشــاملة بــدول َ
عــى وجــه الخصــوص؟
«هــل كــرة القــدم مســتعدة للبقــاء ،النمــو واالنتصــار
خــال (علــى) العصــر الرقمــي؟ فــي غضــون بضــع ســنوات،
المشــجعين
أســهمت المنصــات الرقميــة في تعزيــز تفاعل ُ
للمباريــات
مــع أنديتهــم فيمــا وراء  90دقيقــة المنظمــة ُ
المباريات خارج
الفعليــة .لذلــك ،ضمنت الرقمنة اســتمرار ُ
أرضيــة الملعــب .لكن ،مازالت مســألة تحديــد الكيفية التي
ـم تحقيــق أقصــى اســتفادة ممكنــة للقطــاع من
بموجبهــا يتـ ُّ
ِّ
ً
ً
الفــرص التــي يوفرهــا العصــر الرقمــي أمــرا مربــكا ومركبـاً».
مؤسسة البحوث والخبرات ()PwC
المفارقة ،افتتحت َّ
بهذه ُ
ـول الرقمــي لكــرة القــدم» خــال ســنة
تقريرهــا حــول «التحـ ُّ
 .2014بعــد ثمانــي ســنوات ،يبــدو أن كــرة القــدم مســتعدة
للتآلــف مــع الرقمنــة وشــرط الثــورة الصناعيــة واالنخــراط
فــي مأسســة البنيــات األولــى لالقتصــاد الرقمــي للعبــة .بين
طفــرة منصــات البــث الرقمــي ،ســيطرة كــرة القــدم علــى
ـوالت النجوميــة الرياضية
«ترنــدات» عالم األنفوســفير ،تحـ ُّ
همشــين،
والم َّ
الرقميــة واســتثمار الفاعليــن فــي الهامــش ُ
ستتشــكَّ ل هويــة رقميــة جديــدة للعبــة فــي ســياق فتــرة مــا
ـوالت القطــاع
َبعــد َ
الجا ِئحــة قــادرة علــى التفاعــل مــع تحـ ُّ
واالقتصــاد الرقمــي للترفيــه ومناشــدة مســتقبل جديــد
همشــين يتفاعــل فيــه الــذكاء االصطناعــي
الم َّ
لرياضــة ُ
العالــي مــع البيانــات الضخمــة؛ ليس فقط مــن أجل ضمان
المباريــات خــارج أرضيــة الملعــب ،وإنما لرســملة
اســتمرار ُ
المرتبطــة بقطــاع
وتســليع مختلــف األنشــطة والصناعــات ُ
الترفيــه عمومـاً .لذلك ،أضحــت الثورة الصناعية الخامســة
تفــرض تآلــف مســتقبل كــرة القــدم مــع التقانــة الرقميــة
العاليــة لتعزيــز قــدرة عالم الترفيــه الرياضي على منافســة
ـوالت التــي أفرزتها طفــرة الرياضات واأللعــاب الرقمية
التحـ ُّ
مــن جهـ ٍ
بعالَم
ـة ،والتفاعالت واألنشــطة الترفيهيــة الرقمية َ
الميتافيــرس مــن جهـ ٍ
ـة أخــرى.
ويمكــن التمييــز بيــن أربــع مراحــل أســاس نظمــت تاريخ
23
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تفاعــل كــرة القــدم مــع الثــورة الرقميــة الجديــدة منــذ
تســعينيات القــرن الماضــي:

تطوُّر التجارة الرقمية

تم تجريب اإلمكانــات الجديدة
منــذ نهايــة التســعينياتَّ ،
لالقتصــاد الرقمــي مــن خــال اللعــب علــى رباعيــة العمــاء
األفضــل ،العــروض األكثــر إقناعاً ،والتوزيــع األكثر فعالية،
والتســعير األكثــر ذكاء .بالنســبة القتصــاد كــرة القــدم،
ســتو ِّفر هــذه الموجــة فرصــةً لالنفتــاح علــى «الثقافــة
الجماهيريــة» واســتمالة جمهــور الرياضة أكثر خــارج الـ90
المتابعين
دقيقــة المنظمــة للعبــة؛ بمعنى ،توســيع قاعــدة ُ
والمراهقين ضمــن المنصات الرقمية
للرياضــة من الشــباب ُ
للمنتجــات
وبنــاء الشــروط الموضوعيــة القتصــاد بديــل ُ
الترفيهيــة قائــم علــى االستشــهار باألســاس.

تطوُّر االستهالك الرقمي

بــدء ًا مــن العشــرية الثانيــة مــن القــرن الحالي ،ســتظهر
الفرص الجديدة للبيانات الضخمة ،بوصفها سلعة الموجة
ـور المنظومــة الرأســمالية (بعــد العمــل،
الرابعــة مــن تطـ ُّ
ـيتم تشــجيع العمــاء (جمهــور
المــال واألرض) .لذلــك ،سـ ُّ
والمراهقيــن أساس ـاً) علــى مشــاركة
اللعبــة مــن الشــباب ُ
ً
المســتهلكين
والء
ـادة
ـ
زي
ـن
ـ
ع
ا
ـ
بحث
بياناتهــم االســتهالكية
ُ
والرفــع مــن اإليــرادات وتقليــل تكاليــف التشــغيل .تســهم
شــعبية كــرة القــدم فــي ضمــان والء مئــات المالييــن مــن
المتابعيــن للعبــة بالمنصــات الرقميــة واســتعدادهم
ُ
لمشــاركة بياناتهــم الخاصــة (عبــر التفاعــل مــع أنديتهــم
ُ
فضليــن) التــي ســتصبح صلة الوصل الرئيســة
الم َّ
والعبيهــم ُ
بيــن االقتصــاد الرقمــي لكــرة القــدم والفاعليــن الرياضييــن
والمتابعيــن والفاعليــن االقتصادييــن مــن جهـ ٍ
مــن جهـ ٍ
ـة
ـةُ ،
أخــرى .وعليــه ،تركَّ ــز االهتمــام علــى تســريع وتيــرة رقمنــة

اللعبــة انطالق ـ ًا مــن «كنــز» البيانــات الضخمــة الــذي كان
كفيـ ً
المحــددات الموضوعية لالقتصــاد الرقمي
ا بمأسســة ُ
بعا َلــم األنفوســفير (المنصــات
لباقــي القطاعــات الحيويــة َ
الموســيقى الرقميــة ،األجهــزة
الرقميــة ،التسـ ُّ
ـوق الرقمــيُ ،
الذكيــة ،وغيرهــا).

بناء الهويات الرقمية

تأسســت هــذه الموجة على وجود طــرف رابع ،موثوق،
مهمتــه فــي تجميــع بيانــات العمــاء الرقميــة،
تكمــن
ّ
بالنيابــة عنهــم ،وتلبيــة احتياجاتهــم مــن خــال إدارة
المنتجات والخدمات.
العالقات مع الشــركات التي ِّ
تقدم ُ
ٍ
بلغــة أخــرى ،االســتثمار فــي بنــاء وتشــكيل الســلوكات
االســتهالكية لألفــراد داخــل عا َلــم األنفوســفير .وبهــذا،
لــم يعــد دور المنصــات الرقمية منحصر ًا في «اســتكمال»
المباريــات خــارج أرضيــة الملعــب ،وإنمــا أضحــى الرهــان
ُ
عليهــا واضحــ ًا مــن أجــل صناعــة النجوميــة الرياضيــة،
توجيــه اهتمامــات العمــوم وتعزيــز الشــروط الموضوعية
لصناعــة الترفيــه.

تحوُّالت الذكاء االصطناعي العالي

تقــوم الثــورة الصناعيــة الخامســة علــى تعميــق التآلــف
المنطلق ،ســيصبح
والتعــاون بيــن اإلنســان واآللــة .مــن هــذا ُ
الــذكاء االصطناعــي جزء ًا أساسـ ًا من صناعة اللعبة ونشــرها
ـوالت شــرط
وتلقيهــا علــى نطــاقٍ واســع فــي إطــار ربطهــا بتحـ ُّ
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الرقمنــة نفســه (البــث الرقمــي ،التحكيــم الرقمــي ،الكــرة
المســتبعد أن
الذكيــة ...وغيرهــا) .تبعــ ًا لذلــك ،مــن غيــر ُ
تكــون كــرة القــدم مــن الرياضــات الترفيهية األولــى التي تجد
موقعـ ًا رياديـ ًا لهــا ضمــن عا َلــم الميتافيرس خالل الســنوات
القادمــة .نتيجــة لذلــك ،وكمــا أنه ال مســتقبل خــارج الرقمنة
تحوالت الــذكاء االصطناعي واالســتثمار
فـ َّ
ـإن االســتفادة مــن ُّ
من االقتصاد الرقمي للعبة مدخل أســاس لعصرنة ورســملة
اقتصــاد الترفيــه الكالســيكي وتعزيــز قدرتــه علــى منافســة
األنمــاط الجديــدة للترفيهيــات الرقميــة بعا َلــم األنفوســفير.
يقــوم االقتصــاد الرقمــي لكرة القــدم على مســلمة ضرورة
والتكيــف مــع الرقمنــة مــن أجــل الحفــاظ علــى روح
التآلــف
ُّ
للموســيقى وقطــاع
اللعبــة .علــى خــاف االقتصــاد الرقمــي ُ
النشــر ،حيــث أضحــت التســجيالت الرقمية والكتــاب الرقمي
يحــان شــيئ ًا فشــيئ ًا محــل التســجيالت الماديــة والكتــاب
الورقــي ،تحافــظ كــرة القــدم علــى الحــدود «الهوويــة» بينهــا
وبيــن مختلــف أنمــاط الترفيــه والرياضــات الرقميــة .إن الـ90
دقيقــة الزالــت تلعــب داخــل الملعــب ،كما كانــت عليه طيلة
عقــود ،مــع بعــض التحســينات التــي فرضتهــا روح الرقمنــة
نفســها (تقنيــات التحكيــم والشــروط التقنيــة للعبــة) ،فــي
حيــن أن الشــروط الموضوعيــة للصناعــة خــارج الملعــب
قــد أضحــت رقميــة ومتآلفــة مــع ســيرورة لبرلــة ورســملة
ـد كبيــر.
الفعاليــات الترفيهيــة إلــى حـ ٍّ
تكمــن شــعبية وانتشــار اللعبــة فــي حفاظها علــى الطابع
تتغير أنماط التحكيم،
للممارســة الترفيهية .قد
الكالســيكي ُ
َّ
أن هويــة الرياضــة لــم
تكتيــكات وتقنيــات اللعــبّ ...إل َّ

مقومــات اللعبــة :الالعبيــن ،الملعــب ،الكــرة
تخــرج عــن ِّ
كمعادلـ ٍ
لتحوالت
لمقاومــة كرة القــدم
ُّ
ـة رئيســة ُ
والجمهــورُ ،
عالــم الرياضــات الترفيهيــة خــال العقــود األربعــة األخيرة.
فــي مقابــل ذلــك ،تشــتغل صناعــة اللعبــة ونمــط االقتصــاد
إن إصدار
الرقمــي للرياضة خارج الملعب ،بالفعل وبالقوةَّ .
المنتجــات الرياضية ،تكثيــف التفاعل بين
التذاكــر ،تســويق ُ
الجمهــور والالعبيــن واألنديــة الرياضية ،صناعــة النجومية،
ـم بشــكلٍ رقمــي
المحتــوى الرياضــي ..قــد أضحــت تتـ ُّ
توزيــع ُ
ـد كبيــر .إضافــة إلــى ذلــك ،يمكــن لقــادم الســنوات
إلــى حـ ٍّ
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والعقــود أن يعــ ِّزز مــن حضــور وتمكيــن الجمهــور داخــل
المشــاركة الرقميــة فــي اللعبــة تبعـ ًا
الملعــب ،مــن ناحيــة ُ
لشــرط الميتافيــرس ،مــادام األمر يســمح بإشــراك مزيد من
والمراهقيــن فــي ســيرورة إنتــاج وتنظيــم الصناعــة.
الشــباب ُ
يميز الفاعليــن في قطاع كرة القــدم ،مقارنةً
فــي الواقــع ،مــا ِّ
لتحوالت التقنيات
بباقــي القطاعــات ،هو مواكبتهم الدائمــة
ُّ
الرقميــة والبحــث عــن إمكانــات جديــدة لتحســين كل مــن
المشــجعين في اللعبة والنتائج النهائية للصناعة؛
مشــاركة ُ
ً
مــادام اقتصــاد اللعبــة قائم ـا بالضــرورة .نتيجــة لذلــك ،ال
يمكــن بــأي حالٍ من األحــوال الحديث عن تعويض االقتصاد
الرقمي لكرة القدم لنمط االقتصاد الكالســيكي للعبة ،وإنما
يتع َّلــق األمــر ببحــث الفاعليــن عن فــرص موازية لالســتفادة
مــن ســيرورة الرقمنــة والــذكاء االصطناعــي خــارج أرضيــة
إن كــرة القدم تلعب داخــل المعلب ،لكن اقتصاد
الملعــبَّ :
وصناعــة اللعبــة ينتجــان خارجه.
قصــارى القــول ،يتجاوز رقم معامــات قطاع كرة القدم
حوالــي  30مليــار دوالر ســنوي ًا بأوروبــا لوحدهــا .يومـ ًا بعد
يــوم ،تظهــر الحاجــة إلــى ضــرورة االســتفادة واالســتثمار
فــي االقتصــاد الرقمي للعبــة ضمن المجــاالت والقطاعات
الثالثيــة والهامشــية .لذلــك ،لــم يعد األمر يتع َّلــق برياضة
ترفيهيــة بقــدر مــا أصبحنــا أمــام صناعــة قائمــة الــذات.
وفيمــا وراء ســيرورة تســليع ورســملة القطــاع ،تكمــن
همشــة
الم َّ
إمكانــات تنمويــة كبيــرة بالنســبة لالقتصاديــات ُ
فــي ســياق شــرط الرقمنــة .علــى ســبيل المثــال ،يخلــق
المونديــال لوحــده عشــرات اآلالف مــن فــرص الشــغل،
ُ
ً
ـول
ـ
يح
ـة،
ـ
والمحلي
ـة
ـ
الدولي
ـياحة
ـ
للس
ـدة
ـ
جدي
ا
ـ
آفاق
ـح
ـ
يفت
ِّ
نظــر العمــوم للرياضــة كصناعــة ومســار مهنــي أكثــر مــن
كونهــا ترفيهــ ًا بالضــرورة ،يعيــد تفكيــر ســيرورة التآلــف
الحضــاري والحــوار والتعايــش الثقافــي خــارج نطــاق
التباعــد السياســي واالقتصــادي ويســمح بتوطيــن
منطــق
ُ
العا َلــم الثالــث كرافعــة للتنمية الشــاملة.
الرياضــة بــدول َ
نتيجــة لــكل ذلــك ،ووراء خــط التمــاس ،توجــد صناعــة
ـول باســتمرار ،كمــا توجــد فوائــد
ـور ومتحـ ِّ
واقتصــاد متطـ ِّ
اقتصاديــة وتنمويــة النهائيــة تســتفيد مــن ثــورة المنصــات
الرقميــة لتحقيــق رهــان «االنتقــال الرقمي» الشــامل للقوة
االســتراتيجية الناعمــة الجديــدة .محمــد اإلدريســي
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الرقميــون» إقبــا ً
ال واستحســان ًا بفضــل احتــال الفئــة الشــابة قاعــدة الهــرم الســكّ اين،
«الرحــل
ّ
عرفــت ظاهــرة ُّ
ـريب أكــر مــن  146مليونـ ًا
حيــث بلــغ عــدد الشــباب العــرب حســب إحصــاءات وردت يف تقريــر مركــز الشــباب العـ ّ
ونصــف املليــون( .)1الــيء الــذي يــي بســيادة مظاهــر الرغبــة يف التجديــد وخــوض ا ُ
غامــرة وتكســر األمنــاط
مل َ
التقليديــة الســائدة مبــا فيهــا مفاهيــم العمــل والــدوام ونقــاش املردوديــة وســاعات الــدوام ،فهــؤالء الشــباب أكــر
ملجتمــع الرقمــي وفهـ ً
ملتطلَّبــات ا ُ
جــرأة عــى تكســر املنظومــات التقليديــة ،وأكــر اســتيعاب ًا ُ
ا لقواعــد اللعبــة
االقتصاديــة وفــق املنظــور الجديــد.

العا َلــم بفضــل
فــي ظــلِّ التســارع الكبيــر الــذي يشــهده َ
تغيــرات
التكنولوجيــا الرقميــة بــات إيقــاع الحيــاة يعــرف ُّ
عميقــة تمتــد علــى مختلــف مناحــي الوجــود البشــري ،ممــا
ـوالت فــي الكثيــر مــن المفاهيــم التــي ظ َّلــت
أســفر عــن تحـ ُّ
ثابتــةً حــول الصداقــات والعالقــات االجتماعيــة وبنيــات
المتبــادل ،وآليات التخاطــب والتواصل
ـارف واالنفتــاح ُ
التعـ ُ
وغيرهــا مــن المجــاالت.
ِ
اآلونة األخيرة
ّإل أن أحــد أهــم التغييــرات التــي برزت فــي
ـورات جديدة للدوام اليومــي والعمل وااللتزام
ومنحــت تصـ ُّ
مســت
المهنــي ُ
والمحيــط اإلنتاجــي بشــكلٍ عــام ،هــي التــي َّ
الرجــة الكبــرى
ـد ذاتــه ،خاصــة بعــد
جانــب العمــل فــي حـ ِّ
َّ
والتباعــد االجتماعي
التــي أحدثتهــا شــهور الحجــر المنزلــي
ُ
الصــارم أثنــاء تفشــي موجــة «كوفيــد  .»19 -فقــد مثَّلــت
التكنولوجيــا الرقميــة عموم ـ ًا واإلنترنــت خصوص ـ ًا المــاذَ
اآلمــن إلنقــاذ بيئــات العمــل الحكومــي والخــاص مــن
وإن اقتضى األمر
االنهيــار ،وضمــان اســتمرار المرفــق حتــى ْ
البقــاء عنــد الحــدود الدنيــا مــن االســتفادة بــدل التضحيــة
ـرض لخطــر موجــة وبائيــة تــأكل
بصحــة ُ
المواطنيــن والتعـ ُّ
األخضــر واليابــس فــي طريقهــا.
ـرض توقــف
ولهــذا تنامــت ظاهــرة العمــل المنزلــي ،وفـ َ
المفاجئ اضطرار عديد الطاقات التي كانت
حركــة الطيــران ُ
ـغلة أن
المشـ ِّ
الم ّ
ؤسســة ُ
خــارج نطــاق بلدهــا األصلــي أو بلد ُ
تعمــل مــن بعيــد بشــكلٍ اســتثنائي ريثمــا تتحســن األمــور.
الرقميين» وازدياد
«الرحــل
وهــذا مــا أدى إلى تعزيز ظاهــرة ُّ
ّ
ــن يمارســون هــذا النــوع مــن العمــل ويخبرونــه
أعــداد َم ْ
عبــر تجــارب حقيقيــة لهــا طبيعتهــا االجتماعيــة والنفســية
وإيقاعهــا المهنــي الخــاص.
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بين االضطرار واالختيار

وعلــى الرغــم مــن أن هــذه الظاهرة ســبقت موجــة الوباء
وجربهــا البعــض
بالهينــة
العالَمــي األخيــر بفتــر ٍة ليســت
َ
ِّ
َّ
حريــة التنقــل
ـن
ـ
بي
ـون
ـ
يزاوج
ـم
ـ
جعلته
ـاح
ـ
النج
ـن
ـ
م
ـبة
ـ
بنس
ّ
ٍ
ـركات غالب ًا
والســفر ،وبين ممارســة أعمال ُم ِد َّرة للدخل لشـ
()2
ٍ
فإن الظــرف الوبائي
ـي َّ ،
مــا تكــون كبــرى وذات صيــت عالمـ ٍّ
وبأهميتهــا فــي االقتصــادات
ـرف بهــا
ّ
زاد مــن انتشــارها وعـ َّ
ونبــه إلــى الحاجــة إليهــا
والدوليــة،
المحليــة والوطنيــة
َّ
ومعوضة لهــا في بعض
كملــة للوظائــف العاديــة أحيانـ ًا
ِّ
كم ِّ
ُ
الحــاالت التــي تســتدعي حظــر التنقــل بســبب الخــوف مــن
المســلحة أو حتى
انتشــار العدوى أو في مناطق الصراعات ُ
فــي فضــاءات بعيــدة جغرافي ـ ًا شــأن المناطــق المعزولــة
كأقصــى الشــمال وأقصــى الجنــوب بجــوار الدائرتيــن
القطبيتيــن ،والشــركات العابــرة للــدول والقــارات فــي حــال
وجــود مســتخدميها فــي أماكــن قصيــة تجعــل تنقلهــم إلــى
المكاتــب أمــر ًا مكلفـ ًا جســدي ًا وماديـاً .أي أنهــا تصبــح ،فــي
ٍ
ظــروف بعينهــا ،حــ ً
ا اضطراريــ ًا يضمــن تحقيــق إنتاجيــة
ٍ
فتــرات عصيبــة يكــون اإليقــاع
معقولــة واســتمرارها فــي
العــادي للعمــل مســتحي ً
ال أو شــديد الصعوبــة ممــا يضــع
سيرين تحت ضغط إيجاد البدائل الكفيلة
المســؤولين ُ
والم ِّ
باســتمرار تدفــق اإلنتاجيــة.
المقابــل ،يكــون اللجــوء إلــى هــذا النــوع
لكــن فــي ُ
مــن العمــل قــرار ًا اختياري ـ ًا لفئــة مــن األشــخاص تســعى
إلــى تحقيــق امتيــازات عديــدة فــي آنٍ واحــد ،وال يشــكِّ ل
بالنســبة إليهــا االســتقرار فــي مــكان واحــد لمــدة طويلــة
هاجســ ًا وال يغريهــا نظــام الحيــاة التقليــدي كالمســكن
المباشــرة مثل مجالســة
والعائلــة وااللتزامــات االجتماعيــة ُ
األصدقــاء ومقاســمتهم أهــم لحظاتهــم الحياتيــة بأفراحهــا

«جو حطاب» ▲

«حجاجوفيتش» ▲

«باسل الحاج» ▲

ثمــة ،تصبــح الظاهــرة جــزء ًا مــن عالَــم
وأتراحهــا .ومــن َّ
ـدم الســريع
ـ
التق
ـل
ـ
بفض
ل
ـ
التش
ـور
ـ
ط
ـي
جديــد مــا يــزال فـ
ـكُّ
ُّ
فــي التكنولوجيــا الرقميــة ،واإلمكانــات الالمحدودة للســفر
العا َلــم وعيــش مغامــرة تجديــد
إلــى أماكــن مختلفــة مــن َ
المــكان والترحــال الدائــم مع ضمان تمويل مســتمر بســبب
معينــة قــد ُتـ ِ
ـد ُّر أحيان ًا
أداء مهــام أو تقديــم خدمــات رقميــة َّ
أضعافـ ًا مضاعفــة مــن المداخيــل مقارنــةً باالنخــراط الكلي
فــي بيئــة العمــل التقليــدي بمــا فيــه مــن تقييــدات زمانيــة
محــدد
المنتظــم) ،ومكانيــة (العمــل فــي مــكان
َّ
(الــدوام ُ
والســكن بالقــرب منه وعــدم القدرة على الســفر أو االبتعاد
ّإل أثنــاء فتــرة العطــل).

بيئات العمل في المُ جتمعات العرب ّية

العربية
الجمة التــي تعرفها الــدول
لــم َت ُحــل اإلكراهــات
َّ
ّ
المقاوالت
علــى مســتوى البنيــات التحتية ،وضعف انخــراط ُ
فــي الموجــة الرقميــة وســيادة بيئــات العمــل التقليديــة
تســيير ًا وتنفيــذ ًا دون أن تزدهــر -بالتدريــج -فكــرة العمــل
عــن ُبعــد ،والرغبــة فــي تحقيــق االزدواجيــة بيــن االســتمتاع
والحريــة وبين الحصول علــى مدخولٍ
مادي ُمريح،
بالســفر
ّ
ّ
مهمــة
خاصــة أن معظــم هــذه الــدول تتو َّفــر علــى عناصــر َّ
تتماشــى مــع هــذه الموجــة الجديــدة وتغذيهــا ،مــن أهمهــا
وتجــدد المفاهيــم والقيــم ،وتجــارب الهجــرة
الشــباب،
ُّ
واالنفتــاح علــى الثقافــات واللُّغــات األجنبيــة...
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الرقميــون» إقبــا ً
ال
«الرحــل
وبذلــك عرفــت ظاهــرة
ُّ
ّ
واستحســان ًا بفضــل احتــال الفئــة الشــابة قاعــدة الهــرم
الســكّ اني ،حيث بلغ عدد الشــباب العرب حسب إحصاءات
وردت فــي تقرير مركز الشــباب العربي أكثــر من  146مليون ًا
ونصــف المليــون( .)3الشــيء الــذي يشــي بســيادة مظاهــر
غامــرة وتكســير األنمــاط
الم َ
الرغبــة فــي التجديــد وخــوض ُ
التقليديــة الســائدة بمــا فيهــا مفاهيــم العمــل والــدوام
ونقــاش المردوديــة وســاعات الــدوام ،فهــؤالء الشــباب
أكثــر جــرأة علــى تكســير المنظومــات التقليديــة ،وأكثــر
المجتمــع الرقمــي وفهمــ ًا لقواعــد
لمتطلَّبــات ُ
اســتيعاب ًا ُ
اللعبــة االقتصاديــة وفــق المنظــور الجديــد.
كمــا ســاهم فــي ازدهــار موجــة الجمــع بين متعة الســفر
المجتمعــات العربية على البلدان واألقطار
والعمــل
ُ
انفتاح ُ
األخــرى عــن طريــق الهجــرة والســفر ودراســة اللُّغــات
األجنبيــة (تشــير بعــض المواقــع الموثوقــة إلــى أن هنــاك
العا َلــم( .))4وهــذا
أكثــر مــن  50مليــون مهاجــر عربــي فــي َ
ــد الشــباب واليافعيــن بأفــكا ٍر ابتكاريــة
مــن شــأنه أن ُي ِم َّ
ديـ ٍ
ـة تقــوم
للهجــرة والســفر ومواجهــة الثقافــات األخــرى بِ ِن َّ
علــى التالقــح والتفاهــم ،والســعي إلــى تحســين األوضــاع
االجتماعيــة ولــو تط َّلــب األمــر الســفر إلــى أقاصــي األرض.
الرجــة المفاهيميــة والثقافيــة التــي
ُيضــاف إلــى ذلــك
َّ
ِ
والمتوقِّــدة
المجتمعــات الفتيــة ســكّ انياً،
ُ
تعرفهــا هــذه ُ
حماســ ًا لــكلِّ أشــكال التغييــر فــي السياســة واالقتصــاد

العا َلــم انتشــار
رجــة تنتشــر بيــن شــباب َ
والتقاليــد ...وهــي َّ
النــار فــي الهشــيم بفضــل اإلنترنــت ووســائل التواصــل
ـات رديفــة للغـ ِ
االجتماعــي ،والتوافــق فــي لغـ ٍ
ـات الطبيعيــة
كلغـ ِ
ـات البرمجــة ،وإشــاريات التواصــل الرقمــي ،مما جعل
تأثيــر هــذه الديموقراطيــة الرقميــة بمــا توفــره مــن ســهولة
فــي الوصــول إلــى المعلومــات ،وســهولة فــي التعبيــر عــن
اآلراء ،يطــال المفاهيم الثقافية ونظم الحياة واالختيارات،
لمواكبة
المتعطــش ُ
لــدى فئــة عريضــة من الشــباب العربي ُ
كل جديــد ضمــن الزمــن الرقمــي التواصلــي.
وهكــذا زاد نجــاح بعــض الشــباب الرائد في هــذا المجال
عبــر اليوتيــوب بالخصــوص ،فــي التطلُّــع إلــى فهــم هــذا
المحتــوى
ُّ
التوجــه الجديــد ،حيــث ظهــر العديــد مــن ُص َّنــاع ُ
والمتعة وبيــن العمل
الرقمــي الذيــن يزاوجــون بيــن الســفر ُ
عــن ُبعــد عبــر قنـ ٍ
المشــاهدات
ـوات حصــدت المالييــن مــن ُ
المنخرطين؛ فعلى ســبيل المثال
وجلبــت أعــداد ًا هائلة من ُ
ال الحصــر بــرز بعــض الشــباب الذيــن جعلــوا مــن الســفر
مصــدر دخلهــم مــن قبيــل :الشــاب األردنــي األصــل «جــو
حطــاب» بعشــرة مالييــن منخــرط فــي قناتــه( ،)5والمصــري
«حجاجوفيتــش»  396ألــف منخرط( ،)6وهنــاك َم ْن مزج بين
ـص بــه ،كاألردنــي باســل الحــاج
الســفر وموضــوع آخــر اختـ َّ
ـص بالتعريف بــاألكالت المحلية في مختلف دول
الــذي اختـ َّ
المحتــوى أكثــر مــن
َ
العا َلــم واســتطاع أن يســتقطب بهــذا ُ
ثالثــة مالييــن و 220000منخــرط علــى قناتــه( ...)7وغيرهــم
كثير .
ـجعة لالتجــاه إلــى هــذا النــوع مــن
المشـ ِّ
لكــن الظــروف ُ
ـرر
العمــل ،لــدى البعــض َّ
ممــن يســتهويهم الســفر والتحـ ُّ
قابــل بتجديدٍ
مــن أماكــن العمــل فــي بلداننــا العربيــة ،لــم ُت َ
ٍ
ـي لمثــل هــذه
حقيقــي لقوانيــن الشــغل ،واسـ
ـتقطاب فعلـ ٍّ
ٍ
ـودات
المســتجدات ،فقــد ظــلَّ األمــر مقتصــر ًا علــى مجهـ
ُ
ومغامــرة أكثــر منهــا تشــجيع نــوع
تحــد
فيهــا
فرديــة
ٍّ
َ
ِّ
ؤسســات
والم
ـات
ـ
الهيئ
ـى
ـ
عل
ـر
ـ
ف
يو
ـد
ـ
ق
ـل
مبتكــر مــن العمـ
ُ َّ
ـغلة ،حكوميــة كانــت أم خاصــة ،ميزانيــات ضخمــة
المشـ ِّ
ُ
مخصصــة لتجهيــز فضاءات العمل وإنشــاء بنايــات مكتبية
َّ
ومرافــق ُمكلِّفــة مــن حيــث البناء والتســيير معـاً .ففي حين
تقدمــة إلــى االعتــراف بهــذه
الم ِّ
لجــأت الكثيــر مــن الــدول ُ
الظاهــرة وتقنينهــا والتشــجيع عليهــا ،ســواء مــن طــرف
ؤسســات الحكوميــة ،أو الشــركات الكبــرى كشــركة
الم َّ
ُ
ٍ
الكثير
ـت
ـ
أعف
ـد
ـ
ق
ـرى
ـ
أخ
ـات
ـ
جه
ـإن
ـ
ف
ـازون»،
ـ
و«أم
ـل»
ـ
«غوغ
ّ
َ
عمالهــا مــن ذوي «الياقــات البيضــاء» مــن االلتحــاق
مــن َّ
بمقــرات عملهــم ،وطلبــت منهــم العمــل عــن ُبعــد واضعــةً
المردوديــة والنتائــج فــوق كلِّ اعتبــار بعدمــا حقَّقــت أرباح ًا
ـي الطويلــة(.)8
هائلــة أثنــاء فتــرة الحجــر الصحـ ّ
أن األمــر فــي البلــدان العربيــة ال يســير باإليقــاع
غيــر َّ
المســتوى الرســمي؛ إذ لــم تشــفع للبعــض
نفســه علــى ُ
والمزاوجــة
نجاحاتهــم فــي التألــق فــي العمــل عــن ُبعــد ُ
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والتحــرر مــن قيــد المــكان والزمــان،
بيــن جــودة األداء
ُّ
فــي التفكيــر بشــكلٍ عقالنــي فــي إدمــاج هــذه الفئــة فــي
المنظومــات الرســمية للشــغل ،ودراســة ســبل التمكيــن
لهــا فــي الوضعيــات التــي تكــون هــي األجــدر علــى تقديــم
الصيغــة الناجعــة لــأداء الكفــؤ ذي المردوديــة العاليــة.
الممارســة
وهــذا يقتضــي فلســفة عمــل جديــدة ال تربــط ُ
المهنيــة بعــدد ســاعات التواجــد فــي أماكــن العمــل بقــدر
المتطلَّع
بمــا تربطها بالنتائج وتحقيــق الغايات االقتصادية ُ
إليهــا تحــت أيــة مظلــة كانــت بعيــد ًا عــن اآلفــاق المحدودة
ــد مــن االبتــكار
تح ُّ
بقوانيــن وأنظمــة كالســيكية ُم َ
تصلِّبــة ُ
المنفتــح
واإلبــداع وتحــول دون اســتدماج آليــات العمــل ُ
الخـ َّ
ـي الروتينــي.
ـاق خــارج دائــرة الــدوام اليومـ ِّ
الرقمييــن أضحــوا يش ـكِّلون ظاهــر ًة
الرحــل
ختام ـاً ،فـ َّ
ـإن ُّ
ّ
ـي ،وهــي إن لــم يكــن
عالميــة جديــدة بحكــم الواقــع الفعلـ ِّ
ـم التخطيــط لهــا بشــكلٍ مســبق فــي مختلــف البلــدان،
قــد تـ َّ
المســتجدات التــي عرفهــا
فقــد بــدأ التعامــل معهــا فــي إطــار ُ
ـور التكنولوجيــا الرقميــة وطــارئ الوبــاء
َ
العا َلــم بفضــل تطـ ُّ
ٍ
ٍ
وحمــاس شــديد بوصفهــا إحــدى البدائــل
بجديــة كبــرى
ـار لــذوي «الياقــات
والمربحــة للعمــل المكتبــي القـ ِّ
الواعــدة ُ
البيضــاء» ،والقــادرة علــى اســتقطاب فئــات واســعة مــن
تخصصين في مجــاالت رقمية دقيقة بتقليص
والم ِّ
المبدعيــن ُ
ُ
هامــش الهــوة بيــن الخيــارات الشــخصية والكفــاءة العملية.
العا َلــم العربــي أن تعيــد النظــر
وهــذا مــا يفــرض علــى بلــدان َ
مؤسســاتها وشــركاتها،
فــي منظومــات وقوانيــن العمــل فــي ّ
بحيــث تســتطيع اســتيعاب هــذه الفئــة والتقنيــن لالســتفادة
العا َلــم العربــي
مــن خدماتهــا بسالســة وذكاء ،ممــا يؤهــل َ
للحــاق بالركــب الدولــي فــي االقتصــادات الحديثــة ،وعــدم
إهــدار فرص االســتفادة من طاقـ ٍ
تتعرض إلغراءات
متميزة
ـات
ِّ
َّ
ومؤسســات أجنبيــة .أنــور بنيعيــش
االســتقطاب مــن دول
ّ
هوامش:
 - 1ورد العدد اآلتي في التقرير .146755570000 :وهو رقم كبير مرشــح لالرتفاع المطرد
المســتجدات التكنولوجيــة .للمزيد من التفاصيل
فــي بلــدان فتية تنفتح بشــكلٍ أكبر على ُ
اُنظر تقرير  100ســؤال وجواب عن الشــباب العربي في الموقع الرســمي للمركز:
https://arabyouthcenter.org/ar/article/our-research/100-questions-about-arab-youth-1#
الرقميــون – العمــل عــن ُبعــد» مــن سلســلة وثائقيــات
«الرحــل
 - 2انظــر حلقــة بعنــوان ُّ
ّ
القنــاة األلمانيــة : DW Arabic
- https://www.youtube.com/watch?v=3Zv3XRlGwSk
المطرد
 - 3ورد العدد اآلتي في التقرير . 146755570000 :وهو رقم كبير مرشح لالرتفاع ُ
المســتجدات التكنولوجيــة .للمزيد من التفاصيل
فــي بلــدان فتية تنفتح بشــكلٍ أكبر على ُ
اُنظر تقرير  100ســؤال وجواب عن الشــباب العربي في الموقع الرســمي للمركز:
https://arabyouthcenter.org/ar/article/our-research/100-questions-about-arab-youth-1#
العا َلــم فــي
 - 4انظــر تفصيــل هــذا العــدد الكبيــر وتوزيعــه علــى بلــدان االســتقبال فــي َ
موقــع «عا َلــم عربــي»:
http://alamarabi.com/2018/03/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%AA%D
8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8/.
5 - https://www.youtube.com/channel/UCe6eisvsctSPvBhmincn6kA.
6 - https://www.youtube.com/c/haggagovic.
7 - https://www.youtube.com/c/BasilElhaj.
8 - Beverly Yuen Thompson, Digital Nomads, Living on The Magrins,
Remote Working Laptop Entrepreneurs in The Gig Economy, Gemerald
Publishing, Bingley (Uk), First edition 2021. p : 19.
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املرسح العربي..

املتخصص
بني ال ّنقد االنطباعي وال ّنقد
ّ
ض ال ّناقد «مصطفى رمضاين» ملستويات
تعر َ
يف مقاله «ال ّنقد املرسحي يف املغرب بني ال ّتنظري وال ّتطبيق»؛ ّ
ال ّنقــد التــي مـ ّـر بهــا املــرح املغــريب ،متنــاو ً
الضــوء عليهــا -أن
إياهــا يف نقــاط ،ســنحاول -مــن خــال تســليط ّ
ال ّ
أن املرسح املغــريب ظاهرة
ـم ّ
الدعائــم التــي مــن شـــأن تفعيلهــا خدمــة ال ّنقــد املرسحــي العــريب ،باعتبــار ّ
نــرز أهـ ّ
الضعــف والخلــل يف مرسحنــا
خاصــة ،متكّ ننــا معرف ُتهــا وال ّتعامــل معهــا مــن الوصــول إىل الكشــف عــن مواطــن ّ
ّ
عامــةً  ،ونقــده ،عــى وجــه الخصــوص.
العــريبّ ،
أن ال ّنقــد المســرحي لــم
فــي البدايــة ،يذكــر ال ّناقــد ّ
الصحافيــة ،واالنطباعيــة،
يتمكّ ــن ،وعبــر كا ّفــة مســتوياتهّ :
واأليديولوجيــة ،وحتــى األكاديميــة «مــن ربــط الجســور بين
ـم -بيــن اإلبــداع والمجتمــع»،
اإلبــداع والمتل ّقــي ،و-مــن َثـ َّ
أهم ّيــة ال ّنقد؟ ،وهل
الســؤال :ما ِّ
وهــي نقطــة تجعلنــا نطرح ّ
يمكــن أن يكــون همزة الوصل بيــن اإلبداع والجمهور؟ ،وهل
المهمــة المنوطــة بــه؟ ،ومتــى نقــول بأ ّنه
ـؤدي ال ّنقــد هــذه
يـ ّ
ّ
معينــة يمكــن
ّ
يؤديهــا؛ وهــو -فــي الغالــب -حبيــس طبقــة َّ
نتحــدث عــن ال ّنقــد
عندمــا
خاص
خبــة،
ن
بال
تســميتهم
ــةً
ّ
ّ
ّ
المتخصــص؟.
األكاديمــي أو ال ّنقــد
ّ
إن تعاملنــا مــع ال ّنقــد مــن زاويــة الميتــا /نقد قد ســاهم،
ّ
هــو اآلخــر ،بشــكل أو بآخــر ،فــي غلــق حلقــة ال ّنقــد علــى
ـد مــن امتدادهــا لتطــال المتل ّقــي /المجتمــع؛
وحـ َّ
نفســهاَ ،
وهــذا -فــي الغالــب -راجع إلــى الذهنيــة العربيــة التي تنظر
ـوة خالّقة دافعــة بالعمل اإلبداعي
إلــى ال ّنقــد؛ ال باعتباره قـ ّ
ـور وال ّنضــوج ،بــل باعتبــاره
إلــى مســتويات أخــرى مــن ال ّتطـ ّ
انتقاصـ ًا مــن قيمــة العمــل ،وقيمــة صاحبــه .وال أحــد ينكــر
أ ّننــا وإلــى اليــوم نشــهد خالفــات كثيرة ســببها ال ّنقــد ،وأ ّننا،
أيضاً ،ما زلنا نحابي األشــخاص على حســاب األعمال ،وهو
الســاحة ال ّثقافيــة ،ويســاهم
مــا يزيــد مــن االحتقــان علــى ّ
الهوة بيــن ال ّناقد والمجتمع ،وتوســيعها؛ من هنا
فــي خلــق ّ
يتوجــب علينــا ال ّتخ ّلــص مــن هــذه الذّ هنيات التي ُتشــخصن
ّ
الشــرارة أو ِ
الجــذوة
عمليــة ال ّنقــد ،وال تنظــر إليــه بصفتــه ّ
والدفــع بــه إلى
التــي تعمــل علــى إضــاءة العمــل ،وتنويــرهّ ،
ـور واالكتمــال ،أل ّنــه مــن غيــر المنطقــي أن نتو ّقــف عن
ال ّتطـ ّ
استنســاخ ال ّنظريــات وال ّتطبيقــات واألشــكال والمضاميــن
الغربيــة؛ ونســاهم فــي تفكيكهــا وإعــادة بنــاء نقــد يتوافــق
ـون (ال ّنقد)
مــع بيئتنــا ،ونحــن مــا زلنــا نتعامل مع هــذا المكـ ّ
نفعلــه وندفــع
علــى اســتحياء ،ومــا زلنــا لــم نتعلّــم أن ّ
تامــة ،ليمكّ ننــا مــن
بــه إلــى أقصــى احتماالتــه
بموضوعيــة ّ
ّ
الخلــق بــدل االســتهالك .كمــا أ ّنه من غيــر المنطقــي ،بتاتاً،
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مســاءلة ال ّنقــد الغربــي ،ونحــن لــم نتخ ّلــص ،بعــد ،مــن
عاهاتنــا الفكرية.
المهمــة ،أيضـاً ،التــي أشــار إليهــا ال ّناقــد،
مــن ال ّنقــاط
ّ
ـص ،وهــي
نصـ ًا فــي مقابــل نـ ّ
أن ال ّنقــد المســرحي أصبــح ّ
ـدم إضافــةً لل ّنقد ،وال
ظاهــرة أعتبرهــا
مرضيــة ،أل ّنهــا ال تقـ ّ
ّ
إن هــذا ال ّنــوع مــن الكتابــة
ـث
ـ
حي
ـره،
ـ
تطوي
تعمــل علــى
ّ
ال ّنقديــة -فــي الغالــب -خاضع أليديولوجيــا ال ّناقد ومنبثق
خلفياتــه الفكريــة؛ التــي يحــاول ،مــن خــال ثقوبهــا،
عــن
ّ
مبرر ًا مواقفــه ومدافع ًا عن رؤاه ،وهذه
ال ّنظــر إلــى ال ّن ّ
صّ ،
ـد عمليــة ال ّنقــد فــي مهدهــا ،وهــذا ما
األيديولوجيــة قــد تئـ ُ
ـاس غير
يحــدث ،غالبـاً ،حينمــا يكتــب ال ّن َ
قد المســرحي أنـ ٌ
متخصصيــن ،أو بعيــدون عن المســرح وال ّنقد األكاديمي،
ّ
حافييــن الذيــن يكتبــون لهــدف دعائــي بعيــد
الص
ـاد
ـ
كال ُن َّق
ّ
ِّ
التخصــص؛ مــن هنــا ،إذا أردنــا أن نكتب نقد ًا يســاهم
عــن
ُّ
يتوجــب علينــا
ـو الحركــة ال ّنقديةوارتقائهــا ،فإ ّنــه
ّ
فــي نمـ ّ
ولمــن
لميــن بالمســرحَ ،
للم ّ
أن نمنــح شــرف هــذه الكتابــة ُ
لديهــم عالقــة مباشــرة بــه ،أل ّنــه لــو حــدث غيــر ذلــك
ـإن «المتل ّقــي ،فــي هــذه الحالــة ،ســيفقد ثقتــه بال ّنقــد
فـ ّ
المســرحي أو مــا ُيك َتب فــي األعمال المســرحية ،...وهذه
الصحافية المغربية ،ال ســيما
ظاهرة مألوفة في الكتابات ّ
والء مــا للحــزب
حيــن يتع َّلــق األمــر بمبــدع أو فرقــة ذات
ً
الــذي تنتمــي إليــه الجريــدة ،أو بمبــدع تغطّ ــي شــهرته
ال ّتليــدة علــى إبداعاتــه الجديــدة ،فيكــون ماضيــه ال ّتليــد
مقياســ ًا ثابتــ ًا للحكــم علــى تلــك اإلبداعــات الجديــدة»
بحســب مــا يــرى الناقــد ،ومثــل هــذه المظاهــر التــي
تعمــل علــى تشــويه حركــة النقد ،وطمس معالمه ليســت
ـداً،
مقتصــرة علــى النقــد فــي المغــرب ،بــل هي شــائعة جـ ّ
والمتحدثــون باســمها ،كمــا أنهــا ال تتع َّلــق
ولهــا منابرهــا
ِّ
بالنقــد المســرحي وحــده ،بــل تطــال جميــع األجنــاس
األدبيــة ،والف ِّن ّيــة ،وأعتقــد أنــه قــد حــان الوقــت إلعــادة
بجد ّيــة ،فــي مثــل هــده األعمــال ،وتمحيصهــا
النظــر،
ِّ

خلقة بعيد ًا عــن الوهم واالجترار.
للنهــوض ببنيــة ثقافية ّ
أن هــذه الظّ اهــرة شــائعة فــي ال ّنقــد العربــي ،بكلّ
ورغــم ّ
نصيــةّ ،إل أ ّنهــا -في الغالــب -أكثر
صيــة ،والـ ّ
أجناســه؛ ال ّن ّ
ـا ّ
كالســينما والمســرح
انتشــار ًا فــي األجنــاس الفرجويــة
ّ
الدعاية التــي عاد ًة
ألن هــذه األخيــرة تحتــاج إلــى ّ
والدرامــاّ ،
مصداقيتهــا
خيــب أُفــق ال ّتل ّقــي ،وتفقــد هــذه األنــواع
مــا ُت ِّ
َّ
الســينما والدرامــا أكثــر إنتاج ـ ًا
علــى مســتوى ال ّنقــد.
ّ
وألن ّ
بقيــة الفنــون.
فـ ّ
ـرر ًا مــن ّ
ـإن المســرح هــو األكثــر تضـ ّ
اعتبار المســرحية
المقال
تناولها
التي
األمور
ضمن
ومن
ُ
نص ـاً ،وإهمــالُ الجوانــب األخــرى ،فال ّناقــد ،بذلــك ،يركّ ــز
ّ
المكونــات الف ّن ّية
عن
يتغاضى
ـه
ـ
ن
لك
ـده؛
ـ
وينتق
،
ـص
ـ
ن
ال
ـى
ـ
عل
ّ
ّ
ّ
ّ
ـد أن
ـة
ـ
نقط
ً،
ا
ـ
أيض
ـي،
ـ
وه
ـرحية،
ـ
للمس
الداعمــة
مهمــة ،ال بـ ّ
ّ
ّ
نقــف عندهــا ،فال ّناقــد المســرحي ،كمــا يقــول مصطفــى
ـددة ،ورؤية جمالية
بآليات متعـ ّ
رمضانــي ُ
«مطالب بال ّتسـلّح ّ
المكون المســرحي»،
قادرة على اســتيعاب ســياق اشــتغال
ّ
أن المشــاهدة الواحــدة قاصــرة ال يمكــن
وقــد أضــاف أيضـاًّ ،
مــن خاللهــا اإللمــام بجميــع الجوانــب التــي يجــب أن تكــون
الدراســة وال ّنقد.
موضــوع
ّ
ـرحيين إلــى ثالثة
ـ
المس
ـاد
ـ
ق
ن
ال
ـد
ـ
اق
ن
ال
ـف
ـ
ن
ص
ـد
ـ
فق
ـه
وعليـ
ُ َّ
ّ
ّ
َّ
صحافيون ،والثاني
انطباعيــون
األول ُن ّقاد
أصنــاف؛ الصنــف َّ
ّ
ّ
أمــا الثالــث فهــم ُنقَّــاد
ُنقَّــاد درســوا المســرح وعشــقوهّ ،
خبــروا عالــم المســرح مــن خــال احتكاكهــم بــه؛ ولديهــم
الســينوغرافية وال ّتقنيــات التــي يقوم
وعــي بــدور
ّ
المكونــات ّ
عليهــا العــرض ،وقــد نتمكّ ــن ،مــن خــال هــذه ال ّتصنيفات،
من مقاربة األعمال المســرحية وحتــى ال ّنقدية منها ،ونحن
نضــع فــي الحســبان أ ّنــه ليــس كلّ مــن يكتــب عــن المســرح
ـأن المناهج ال ّنقدية
ُيعـ ّ
ـد ناقــداً ،كما علينــا أن نكون واعين بـ ّ
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(خاصة هــذه األخيرة)
والســميولوجية
كالبنيويــة،
الحديثــة
ّ
ّ
ّ
االنطباعيــة،
َّصــت المســرح مــن الكثيــر مــن الكتابــات
خل َ
ّ
تطــور ال ّنقــد المســرحي
وســاهمت ،بشــكل كبيــر ،فــي
ّ
أن لهــا ،هــي األخــرى ،عديــد المآخــذ التــي ُتحســب
رغــم ّ
عســفية التــي ال ُتراعــي طبيعة
ت
ال
ـات
ـ
طبيق
ت
ال
ـا
ـ
ه
أهم
ّ
عليهــاّ ،
ّ ّ
الفن والجمالية،
المســرح ،واالنتصار لإلجراء على حســاب
ّ
وهــو مــا يدعمــه ال ّناقــد بقولــه إن ّمعظــم المقاربــات التــي
َوظّ فــت هــذه المناهــج ا ّتخــذت ال ّنقــد وســيلةً إلبــراز قــدرة
الناقــد علــى توظيــف هــذا المنهــج أو ذاك.
فــي آخــر المقــال ،أشــار ال ّناقــد إلــى دور ال ّنقاشــات
الشــفوية التــي كانــت ُتقام بعــد تقديم العرض المســرحي؛
ّ
والتــي ســاهمت ،بشــكل كبيــر ،فــي تطويــره ،باإلضافــة إلــى
مــادة المســرح إلــى الجامعــة؛ مــا أثــرى البحــث
إدخــال
ّ
لو
خ
ـدم
ـ
ع
ـم
ـ
رغ
ـن،
ـ
صي
المتخص
ـام
ـ
أم
ـاب
ـ
الب
ـح
ـ
وفت
ـدي،
ال ّنقـ
ُ ِّ
ّ
الذاتيــة.
بعــض هــذه الكتابــات مــن
ّ
الضــوء
إن ال ّناقــد ،فــي هــذا المقــال ،ســل ََّط ّ
وعليــهّ ،
ثبــط عمليــة ال ّنقــد
علــى الكثيــر مــن ال ّنقــاط التــي رأى أ ّنهــا ُت ّ
المســرحي ،كمــا أ ّنــه أشــار -باســتفاضة -إلــى ال ّنقــاط مــن
شــأنها تطويــره ،إذا مــا القــت العنايــة مــن طــرف القائميــن
اآلليــة التــي
والمهتميــن بــه .فالنقــد هــو
علــى المســرح،
ّ
ّ
تســاهم فــي تطوير الفنون ،واالرتقاء بهــا ،كما أنه مجموعة
ميكانيزمــات تضبط األعمال األدبية ،والف ِّن ّية ،وتحفظها من
ـص ومســتوى
التشــظّ ي واالنفــات ،ســواء علــى مســتوى النـ ّ
متخصص في
الفرجــة؛ لذلــك إن حاجتنــا ،اليــوم ،إلــى نقــد
ِّ
مجــال المســرح غــدا ضــرورة ُم ِل َّحــة أمــام االنفتــاح الكبيــر،
والتيــارات المختلفــة ،والقفزة النوعية التي عرفها المســرح
ّ
العربــي فــي اآلونــة األخيــرة .أمينــة حــاج داود

محطات
غياب

كاثرين كوليو تلني:

يف «تجريد العالم من لباسه السحري»
ـن بلــغ الثانيــة والســبعني ،رحلــت الباحثــة والفيلســوفة الفرنســية «كاثريــن كوليــو -تيلــن» يف الســادس
عــن سـ ّ
تخصصهــا يف فكــر عــامل االجتــاع األملــاين «ماكــس
مــن مايــو /أيــار ،مــن هــذه الســنة .أبــرز مــا اشــتهرت بــه هــو
ّ
فيــر» ،ويف الفكــر األملــاين عمومـ ًا كــا ســبق لهــا أن تو َّلــت إدارة «مركــز مــارك بلــوخ» يف برلــن ،وشــغلت منصــب
غنيـ ًا مــن التفكــر الدقيــق الــذي لــن يتو َّقــف
أســتاذة رشفيــة يف جامعــة «ريــن األوىل» .رحلــت َ
مخلِّفــة وراءهــا إرثـ ًا ّ
حق امللكية؛ يك تجعل منهام
ميز فكرها هو إعادة تعريفها للدميوقراطية ،و ِل ِّ
ُ
تخصيب ُه للفكر السيايس .أبرز ما َّ
َ
مييـ ُـز الرأســالية مــن
ـا
ـ
م
ـاوز
ـ
تج
ـى
ـ
ع
ـل
ـ
وتعم
ـب،
ـ
األجان
ـة
ـ
لكراهي
ـة
ـ
مقاوم
ـون
ـ
تك
ـة»
ـ
طوباوي
ـة
ـ
كوني
ـة
ـ
ن
لـ«مواط
رشطـ ًا
ِّ
صــور اإلفــراط واملغــاالة .ومــع تــوايل إصداراتهــا التــي اشــتهرت بدقَّتهــا الكبــرة ،صــارت «كاثريــن كوليــو -تلــن»،
داخــل الفضــاء الفرانكفــوين ،مرجعـ ًا ال ميكــن االســتغناء عنــه يف دراســة فكــر عــامل االجتــاع األملــاين «ماكــس
خاصــةً مفهومــه «تجريــد العــامل مــن لباســه الســحري .»désenchantement du monde -
فيــر»،
ّ
لــوك فوازنــو :صبــاح الخيــر «كاثريــن كوليو-تليــن» .أنــا
ســعيد جـ ّـداً باســتقبالك إلجــراء هــذا الحــوار .أنــت أســتاذة
مهمــة
شــرفية فــي جامعــة «ريــن األولــى» ،بعــد أن تولَّيــت ّ
التدريــس فــي المدرســة العليــا لألســاتذة فــي «فونتنــاي –أو
روز  ،»l’ENS de Fontenay-aux-Roses -وإدارة «مركز
مــارك بلــوخ» فــي برليــن ،وأنــت معروفــة -علــى الخصــوص-
بأعمالــك حــول «ماكــس فيبــر» ،وبمــا أنجزتــه مــن ترجمــات
لمؤلَّفاتــه ،ومنهــا عملــه «رجــل العلــم ورجــل السياســة»،
وبمــا كتبتــه مــن مقــاالت عديــدة حــول هــذا المؤ ِّلــف .هــل
يمكنك أن تشرحي لنا لماذا كان اهتمامك بعا ِلم االجتماع
األلمانــي هــذا؟
ـد مــن التمييــز بيــن اهتمامــي
 كاثريــن كوليــو تليــن :البـ ّبعا ِلــم االجتمــاع «ماكــس فيبــر» وبيــن عمــل الترجمــة؛
األول ،واهتمامي بـ«ماكس فيبر»
فالترجمــة لم تكن هدفــي َّ
ـر عليــه زمــن طويــل؛ إذ كانــت بدايــة عملــي بقضــاء
قــد مـ َّ
عشــر ســنوات فــي قــراءة «كارل ماركــس» فــي حقبــة كان
الجميــع يقــرأ فيهــا «كارل ماركــس» ،وهــي القــراءة التــي
وجهتنــي ،مــن جانــب ،إلــى قــراءة «هيغــل» ،والســبيل مــن
َّ
ال أصيـ ً
«ماركــس» إلــى «هيغــل» لــم يكــن ســبي ً
ا فــي شــيء
وجهتنــي ،مــن جانــب آخــر ،نحــو قــراءة
ـي ،كمــا َّ
بالنســبة إلـ َّ
«ماكــس فيبــر» .وللحقيقــة ،إن األمــر يعــود إلــى أننــي ،فــي
يــوم ســعيد ،رأيــت كتاب «االقتصــاد والمجتمــع» في إحدى
المكتبات ،وألن تكويني لم يكن في مجال السوســيولوجيا،
ـام ،تقريبـاً ،بعمــل «ماكــس فيبــر» ،وهو
كنــت علــى جهــل تـ ّ
ـي؛ ألن قراءتــي
مــا شــكَّ ل نقطــة إيجابيــة أخــرى بالنســبة إلـ َّ
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موجهــة بتأويــل
لعمــل عا ِلــم االجتمــاع هــذا لــم تكــن
َّ
أكاديمــي قائــم مســبقاً ،ومــن خــال النظــر فــي العنــوان
قلــت في نفســي« :هذا صنف المشــكالت التــي تأخذ بتالبيب
اهتمامــي» ،فــكان أن اقتنيــت الكتــاب وحملتــه معــي إلــى
الواليــات الم َّتحــدة األميركيــة ،حيــث قضيــت فيهــا ثــاث
ســنوات ( ،)1983 - 1980وقــد ظــلّ الكتــاب فــي مكتبــي،
ـدة طويلــة؛ ألننــي كلَّمــا هممــت بقراءتــه ال أفــوز بشــيء
لمـ َّ
مــن محتوياتــه ،بالمعنــى الذي كانــت فيه مقــوالت التحليل
المنحــدرة مــن الماركســية ،التــي كنــت أعالجــه بواســطتها،
تحــول بينــي بيــن مــا يريــد «ماكــس فيبــر» إبالغــه.
لماذا إعادة ترجمة «رجل العلم ،ورجل السياسة»؟

متأخــر ...فــي تلــك الحقبــة (عنــد
ـم بشــكل
ِّ
 هــذا مــا َتـ َّبدايــة األلفيــة الثالثــة) ،كانــت لــي انشــغاالت إدرايــة تأخــذ
ـد ًا االســتغراق
الكثيــر مــن وقتــي ،جاعلــةً مــن العســير جـ ّ
داخــل النظريــة بكيفيــة متواصلــة ،وقد أخبرنــي أحد زمالئي
العامليــن فــي مجــال العلــوم السياســية أن الترجمــات ،ال
سـ َّـيما ترجمــة محاضــرة «حرفــة ورســالة رجــل السياســة -
 »La profession et la vocation de politiqueســنة
( ،)1919هــي ترجمــات صعبــة المنــال على مســتوى الفهم،
النــص الــذي حظــي
النــص هــو
وفــي تدريســي ،كان هــذا
ّ
ّ
باهتمامــي ،علــى وجــه الخصــوص ،بالنظــر إلــى األهــداف
أوجــه
أمــا مــن جهتــي ،فنــادر ًا مــا كنــت ِّ
التــي قــادت بحثــيّ .
انتقــاد ًا للترجمــات الموجــودة ،ألننــي أعلــم علــم اليقين أن
ـاق ،وأن اختيــارات المترجمين
عمــل الترجمــة هو تمرين شـ ّ

تتو َّقــف ،فــي جــزء منهــا ،علــى االســتعماالت التــي تختلــف
وتتبايــن تبع ـ ًا للحقــب الزمنيــة (بيــن االســتعمال الحرفــي
مــن جهــة ،مــع مــا ينطــوي عليــه ذلــك مــن خطــر الوقــوع
فــي عســر الفهــم ،بــل عــدم القابليــة لل َّتعقــل أحيان ـاً ،أو
إعــادة الصياغــة أو الكتابــة ،مــن جهــة أخــرى ،علــى الرغــم
مــن انطــواء ذلــك علــى خطــر التقريــب بــل حتــى علــى
ـدي قــد
المخاطــرة بانعــدام الد ّقــة) ،ولنقــل إن هــذا التحـ ّ
نــزل فــي نفســي منزلــة حســنة .وفيما بعــد ،قال لــي الزميل
نفســه إنــه مــن الضــروري ،أيضـاً ،ترجمــة المحاضــرة حــول
العا ِلــم التــي تحمــل عنــوان (حرفــة ورســالة رجــل العلــم
  »La profession et la vocation de savantســنة( ،)1917مــن أجــل نشــرها فــي مج َّلــد واحــد؛ ذلك أن النشــر
الــذي يجمــع المحاضرتيــن معــاً ،حتــى وإن لــم تكــن لــه
مــن ضــرورة -إطالق ـاً -مــن الزاويــة الموضوعاتيــة ،يبقــى،
بديهيــاً ،بالنســبة إلــى
مــن وجهــة نظــر تحريريــة ،أمــر ًا
ّ
ـرف إلــى هذيــن
ـراء باللّغــة الفرنســية ،الــذي تعـ َّ
جمهــور القـ ّ
النصيــن مــن خــال الترجمــة األولى التــي قام بهــا «جوليان
َّ
نصــان ال
ـا
ـ
باعتبارهم
أرون»،
ـون
ـ
«رايم
ـن
ـ
م
ـز
ـ
بتحفي
ـد»،
ـ
فرون
ّ
ـد الــذي جعــل الكثيريــن ،فــي فرنســا،
ينفصــان ،إلــى الحـ ّ
ـص بعنــوان
علــى قناعــة بــأن «ماكــس فيبــر» هــو مؤ ِّلــف لنـ ّ
«رجــل العلــم ورجــل السياســة» ،حيــث عالــج العالقــات
مؤخــراً ،وزيــر ًا
القائمــة بيــن العلــم والسياســة (ســمعت،
ّ
قــد استشــهد بـ«فيبــر» بهــذا المعنــى ،ضمــن ســياق األزمــة
الحاليــة!).
الصحيــة
ّ
ّ
فصــارت ترجمتــك هــي الترجمــة المرجعيــة فــي اللغــة
الفرنســية...

 إن ترجمــة محاضــرة «حرفــة ورســالة رجــل السياســة»(لفظا «حرفة» و«رســالة» هما ترجمة مزدوجة للفظ ألماني
واحــد هــو لفــظ ( ،)Berufو«فيبــر» يلعــب علــى الغمــوض
وااللتبــاس الــذي تنطــوي عليــه اللفظــة األلمانيــة) ،كانــت
مناســبة َمكَّ نتــي مــن فهــم رهانــات التعريف الشــهير للدولة
عــن طريــق احتــكار العنــف المشــروع ،وهــو التحديــد الــذي
فهمه عموماً .وقد ســبق لي تخصيص مقاالت لعدد
أُســيء ُ
من خصائص سوســيولوجيا «ماكــس فيبر» ،وهي المقاالت
ـم إدراجها ضمــن كتابي «دراســات فيبيرية» .وعندها
التــي َتـ َّ
ـد كان تعريــف فيبــر للدولــة ،الــذي
أي َحـ ّ
أدركــت إذن إلــى ّ
الصلــة
هــو بمنزلــة تأويــل سوســيولوجي للســيادة ،وثيـ َ
ـق ِّ
الحق
ـق الذاتــي التــي نجدها فــي سوســيولوجيا
ّ
بنظريــة الحـ ّ
والقانون (.)Sociologie du droit
مــا النتائــج التــي خرجــت بهــا فيمــا يرتبــط بســؤال الحقوق
يتم بهــا التفكير فيها
االجتماعيــة ،بالنظــر إلــى الكيفيــة التــي ّ
اليوم؟
 أعتقــد أن هنــاك ميـ ًجداً ،للقادة السياســيين
ا طبيعيـ ًا ّ
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وللنظريــات السياســية للحكامــة أو الحكــم
الحالييــن،
ّ
ِّ
الرشــيد ،إلــى اعتبــار الحقــوق أشــكا ً
ال وصــور ًا مــن الحماية،
فمــا النتائــج التــي نخــرج بهــا مــن ذلــك؟ حتــى ال نأخــذ
بعيــن االعتبــار ســوى الحقــوق االجتماعيــة ،وقــد ســبق لــي
لت ،عــن طريــق قراءتــي مؤلَّــف لروبيــر كاســتيل
أن
ســج ُ
َّ
«تحــوالت المشــكل االجتماعــي» ،فالفكــرة األساســية
ّ
لكاســتيل -مرجعهــا الفلســفي هــو «جــون لــوك» ،وليــس
ـم كثيــر ًا بالنســبة إلــى المشــكل،
«كانــط» ،لكــن ذلــك ال يهـ ّ
يهمنــي هــو أن الجمهورييــن الفرنســيين ،عنــد بدايــة
ومــا ّ
ً
ـوروا شــيئا أطلقــوا عليــه اســم الدولة
القــرن العشــرين ،تصـ َّ
االجتماعيــة ،فيهــا تكــون «أشــكال الرعايــة أو الحمايــة
االجتماعيــة» مضطلعــة ،بالنســبة إلــى المحروميــن مــن
تؤديــه الملكيــة بالنســبة
الملكيــة ،بالــدور نفســه الــذي ّ
إلــى غيرهــم ،و-بتعبيــر آخــر -الدولــة هــي التــي تضمــن
للشــخص الــذي ليســت لــه ملكيــة ،حمايــة للحيــاة تكــون
قابلــة ألن تقــارن بتلــك التــي توفّرهــا الملكيــة ،ومقاربــة مــن
هــذا القبيل تســمح بــإدراك الحقوق االجتماعيــة ،باعتبارها
ـرد تنــازالت مــن
حقوقـ ًا أصيلــة ،وليــس كمــا لــو كانــت مجـ َّ
طــرف الســلطة.
َغير منذ تلك الفترة؟
ما الذي ت َّ

مؤم ِثـ ً
 مــن المؤكِّ ــد أن كتــاب «كاســتيل» يم ِّثــل تأويـ ًا
ا ْ
لمــا كانتــه (الدولــة الرعايــة) فــي القــرن العشــرين ،بمــا
ســخاء (علــى ســبيل المثــال،
فــي ذلــك أشــكالها األكثــر
ً
فــي ألمانيــا وفرنســا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة) ،وألن
مفهــوم (الدولــة الرعايــة) لــه داللــة أبويــة ،فــإن «كاســتل»
ـيفضل الحديث عن الدولــة االجتماعية ،لكن اإلصالحات
سـ ّ
الحديثــة لألنظمــة االجتماعيــة ،خصوصــ ًا فــي البلديــن

تطوراتهمــا)،
اللذيــن أتيــت علــى ذكرهمــا (أتابــع ،بانتظــامُّ ،
حــدة هــذا البعــد ذي النزعــة
عملــت علــى الزيــادة فــي
ّ
الحــد الــذي مالــت فيــه «أشــكال الحمايــة
األبويــة ،إلــى
ّ
االجتماعيــة  »les protections sociales -إلــى فقــدان
بحر ّية الشــخص
ّ
خاصيــة الحقــوق األصيلة ،التي لها ارتباط ّ
ـت تحليــل
ـ
اقترح
ـور
ـ
المنظ
ـذا
ـ
ه
ـن
ـ
وضم
ـوق،
ـ
الحق
ـب
ـ
صاح
ُ
إصالحــات أنظمــة التأميــن علــى البطالــة «réformes des
ــم
 ،»assurances chômageوقانــون الشــغل الــذي َت َّ
حيــز التطبيــق ،منــذ مــا يقــرب مــن خمــس عشــرة
إدخالــه ّ
ســنة ،فــي البلــدان الغربيــة .وحتــى أحصــر اهتمامــي فــي
البلــدان التــي أعرفها بشــكل أفضل ،ركَّ زت علــى «إصالحات
شــرودر في ألمانيا  ،»Schröder de en Allemagneسنة
( ،)2004و«قوانيــن الشــغل الفرنســية les lois-travail -
 ،»françaisesقانــون ســنة (« )2016قانــون الكمــري El -
 ،»Khomriiوقانون ســنة (« )2017قانون بنيكو loi Péni� -
 ،»caudوكلّها شــاركت االســتلهام نفســه ،إذ فُهِ َمت أشكال
الحمايــة االجتماعيــة بصــورة متزايــدة ،بوصفها مســاعدات
يتــم منحهــا مــن ِق َبــل المجتمــع ،أي مــن طــرف الدولــة،
فهــم بوصفهــا حقوقـ ًا
ألعضائــه األكثــر هشاشــة ،بــدلَ أن ُت َ
يمكــن لألفــراد المطالبــة بهــا باســم المســاواة .وصــور أو
نحهــا مــن أعلــى ،حيــث
ـم َم ُ
أشــكال الحمايــة هــذه ،التــي يتـ ّ
التام ،تكون مصحوبة
ـاه
ـ
معن
يأخذ تعبير (أشــكال الحماية)
ّ
حر ّيــات األفراد ،وتحشــر أنفهــا فيها،
بشــروط تتط َّفــل علــى ّ
كمــا أنهــا تبقــى وقف ـ ًا علــى مــا تعرفــه التوقُّعــات الماليــة
عامــة -تبقــى خاضعــة لتقديــر
مــن تقلَّبــات ،و -بكيفيــة ّ
34
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الحــكّ ام وحســن إرادتهــم؛ تلــك هــي الحالــة -علــى ســبيل
ـم فصــل جــزء مــن الحقــوق االجتماعيــة
المثــال -عندمــا يتـ ّ
الموظَّ
فيــن ،وتمويلهــا بواســطة الضرائــب
عــن مســاهمات
عممة financés au -
الم
ـة
ـ
االجتماعي
ـة
ـ
«الضريب
()la CSG
ُ َّ
 .»moyen de la fiscalitéوبخصــوص إصــاح (،)2017
غيــر،
أشــار «إيمانويــل ماكــرون» إلــى أن هــذا اإلصــاح قــد َّ
بشــكل عميق ،معنى «إعانات البطالة des prestations -
تع ْد ُتعتبر ح ّق ًا «بالمعنى الذي
»pour le chômage؛ فلم ُ
تؤســس
نفهمــه مــن الحـ ّ
ـيكي ًا إطالقـاً» ،بــل صــارت ِّ
ـق ،كالسـ ّ
ـق ممنــوح مــن ِق َبــل المجتمــع ،لكــن
إلــى «الولــوج إلــى حـ ّ
ـم بالصفــة الفرديــة ،ألن الجميــع قــد أســهم
ضمانتــه ال تتـ ّ
بأتمهــا ،عــن
تعبــر فلســفة اجتماعيــةِّ ،
فــي تمويلــه» .وهنــاِّ ،
ممــا
نحتــاط
أن
علينــا
الواجــب
مــن
نفســها ،وأعتقــد أنــه
ّ
تســتلزمه وتعنيه فيما يرتبط بفهم أســاس الحقوق .فعوض
الحريــات والحقــوق -
التركيــز علــى التمييــز بيــن الحقــوق -
ِّ
ِ
عمــا إذا كان التأويــل الحمائــي
الديــون ،علينــا أن نتســاءل َّ
للثانيــة ،أي الحقــوق االجتماعيــة ،ال يؤ ِّثــر فــي فهم الحقوق
ـام ،وعالمــة ذلــك مــا تمنحــه ،اليــوم ،العديــد مــن
بشــكل عـ ّ
الحكومــات ،بمــا فيهــا حتــى الديموقراطيــات الغربيــة التــي
الحر ّيات
ـام على حســاب
لهــا تاريــخ ،مــن أولويــة لألمن العـ ّ
ِّ
ِ
الفرديــة؛ ليــس ألن هــذه األولويــة جديــدة ،بــل ألنهــا تواجه
القليــل مــن المقاومــة .ســبق لـ«ميــراي دولمــاس مارتــي -
تحدثــت بخصــوص إدراج
 »Mireille Delmas-Martyأن َّ
العام،
بعــض قواعــد حالة الطوارئ ،وأحكامها فــي القانون
ّ
ـام ،وعــن القهــر
عنــد نهايــة ( ،)2017وعــن «التخديــر العـ ّ

ـم القبــول بــه والموافقــة عليه» مــن ِق َبل قســم كبير
الــذي َتـ َّ
مــن المجتمــع الفرنســي ،الذي «اعتــاد على تجــاوزات دولة
ـق والقانــون» .ومــا قادنــي إلــى «كانــط» هــو اعتقــادي
الحـ ّ
ـد ،فــي تلــك الثورة
عمقــة ،إلــى أقصــى َحـ ّ
أنــه َفكَّ ــر بكيفيــة ُم َّ
التــي حصلــت علــى مســتوى أســاس الحقوق؛ تلــك الحقوق
ـم إرث خلَّفتــه الثــورات
التــي تم َّثــل ،فــي نهايــة المطــاف ،أهـ ّ
ـوره هــذا
السياســية فــي نهايــة القــرن الثامــن عشــر .وتصـ ُّ
األبويــة ،وألشــكال
يبقــى علــى ارتبــاط وثيــق بنقــده للدولــة
ّ
الوصايــة ،ولحالــة األقل ِّّيــة ،وهــي الحــاالت التــي تميــل فيها
الكائنــات اإلنســانية إلــى الرضــى ...ومــا إلــى ذلــك.

تولَّيـ ِ
ـت إدارة «معهــد مــارك بلــوخ» لعـ ّـدة ســنوات :مــن
جيــداً المشــهد
ســنة ( )1999إلــى ســنة ( ،)2004وعرفــت ّ
الفكــري ،والثقافــي األلمانــي ،كمــا كنــت عضــواً فــي لجنــة
تحكيــم جائــزة «ح ّنــا أرنــدت» .كيــف تَصفيــن عمليــة تل ّقــي
أفــكارك فــي ألمانيــا؟
 أتــرك الدراســات الفيبريــة جانبــاً ،حيــث أتولّــى ،مــنخاللهــا ،القيــام بعمــل التفســير ،الــذي من أجــل االضطالع
المتخصصين األلمان،
جد ًا مــع
بــه ،أناقــش بصورة طبيعية ّ
ِّ
فــي المجــال .وإذا كان كتابــي «الديموقراطيــة مــن دون
ديمــوس» قــد اســتفاد مــن قبــول ٍ
كاف فــي ألمانيــا ،فمــا
ـك فــي أن ذلــك كان عائــداً ،فــي جــزء منــه ،إلــى أن
مــن شـ ّ
األدبيــات التــي اعتمــدت عليهــا ،وناقشــتها ،هــي ،فــي جــزء
ـكاليتي ،وبعض ـ ًا مــن
أدبيــات ألمانيــة ،أعنــي أن إشـ َّ
منهــاّ ،
ـي ،كمــا هو الحــال -على
المؤلّفيــن
ّ
المرجعييــن بالنســبة إلـ َّ
ســبيل المثال -مع «نيكالس لومــان» ،هم مألوفون ،أحياناً،
للقــارئ األلمانــي أكثــر مــن القــارئ الفرنســي ،لكــن هنــاك
يفســر مــا لقَ يــه الكتــاب مــن صــدى فــي ألمانيــا
ســبب ًا آخــر ِّ
يتم َّثــل فــي أن الحقــوق الذاتيــة قد شــكَّ لت ،خالل الســنوات
المتخصصيــن
تأمــل وتفكيــر مــن ِق َبــل
ّ
األخيــرة ،موضــوع ُّ
فــي القانــون ،والفالســفة ،وهــو مــا تشــهد عليــه العديــد
األيــام الدراســية والنــدوات والكثيــر مــن المنشــورات،
مــن ّ
وفضـ ً
ا عــن ذلــك نجــد أن جــزء ًا مــن هــذه التحليــات هــو،
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الحــق الذاتــي،
باألحــرى ،عبــارة عــن انتقــادات لمفهــوم
ّ
وغالبــ ًا مــا كانــت الحالــة كذلــك ،حتــى فــي األعمــال
ـم
الفرنســية .إنــه لمــن الشــائع فــي عصرنــا هــذا ،حيــث يتـ ّ
ـوة ،علــى إلــزام التضامــن فــي مواجهــة عواقــب
التأكيــد ،بقـ ّ
ـمى «النزعة
السياســات االقتصاديــة التــي نوجزها تحت مسـ َّ
النيوليبراليــة» ،علــى الصعيــد االجتماعــي ،مــن الشــائع أن
ـم اســتعادة النقــد الكالســيكي للنزعــة الفرديــة األنانيــة
تتـ َّ
للحقــوق الذاتيــة ،أعنــي ،علــى ســبيل المثــال ،االنتقــادات
وجهــه «كارل
التــي تســير فــي منحــى النقــد نفســه الــذي َّ
ماركــس» لإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان ،فــي كتابــه
«حــول المســألة اليهوديــة» ،وأنــا ،مــن جهتــي ،ال أنخــرط
فــي هــذا النقــد ،بــل إن تأويلــي للديموقراطيــة اعتمــاد ًا على
الخيــط الهــادي المتم ّثــل في الحقــوق الذاتية قــد وجد -مع
ذلــك -األرضيــة المواتيــة فــي ألمانيــا ،كــي يكــون موضوعـ ًا
دعيت ألجــل الدفــاع عن هــذا التأويل،
للمناقشــة .لقــد اسـ ُت
ُ
فــي العديــد مــن المؤتمــرات والنــدوات ،ســواء مــن ِق َبــل
الزمــاء أو مــن طــرف طلبــة الدكتــوراه ،أو أحيانـ ًا مــن ِق َبــل
ـن يواصلــون دراســة مــا بعــد الدكتــوراه ،وهــو أمــر أجــده
َمـ ْ
ممتعـ ًا ومدعــا ًة لإلطــراء.
وكــي أختــم ،أشــير إلــى زميــل لــي ،هــو عالــم اجتمــاع
ـردد مــع نفســه ،في
ألمانــي فــي برليــن ،ســمعته ُيهمهــم ويـ ِّ
يــوم كنت فيــه بصدد تقديم كتابــي «الديموقراطية من دون
ديمــوس» فــي إحــدى النــدوات« :إنــه النقــد األكثــر قســو ًة
ـن أن
الــذي قرأتــه للنزعــة الجمهوريــة الفرنســية!» ،وال أظـ ّ
قرائــي األلمــان قــد فهــوا كتابــي وفقــا لهــذا المعنى،
جميــع ّ
لكــن هناك نســبة مــن الحقيقة في المالحظة المشــار إليها.
شــك ،إن الخــروج مــن ال َّتمركُ ــز حــول الــذات
ومــن دون
ّ
الــذي ُتتيحه الثقافة الفلســفية ،والسوســيولوجية األجنبية
ـولُ للمؤ ِّلــف
(الثقافــة األلمانيــة ،فــي حالتــي) ،هــي مــا ُي َخـ ِّ
ـاص.
ا ّتخــاذ مســافة نقديــة مــن وســطه السياســي الخـ ّ
حوار :لوك فوازنو( ۹ )1ترجمة :يحيى بوافي

هامش:
( )1لــوك فوازنــو  :Luc Foisneau -مديــر بحــث فــي المركــز الوطنــي للبحــث العلمــي في
أعد أطروحته لنيل شــهادة الدكتوراه
فرنســا ،وهو فيلســوف سياســي،
ومؤرخ للفلســفةَّ ،
ِّ
حــول مفهــوم الســلطة عنــد «تومــاس هوبــس» ،وقد حصــل الكتاب ،الــذي نشــره انطالق ًا
مــن هــذه األطروحــة ،علــى جائــزة جمعيــة األســاتذة واألســاتذة المحاضريــن فــي العلــوم
المتخصصيــن المعروفين في الفلســفة السياســية لـ«توماس
السياســية ،ويعــد مــن بيــن
ّ
هوبــس» ،مــن بيــن مؤلّفاتــه»Hobbes. La vie inquiète Gallimard, Folio essai« :
ســنة ( ، )2016كمــا تو َّلــى إدارة موســوعة حــول الفالســفة الفرنســيين ّإبــان القرن الســابع
عشــر ،والتــي شــارك فــي تحريرهــا ( )167باحثاً.
المصدر:
جــزء مــن حــوار ،أجــراه «لــوك فوازنــو» مــع «كاثريــن كوليــو -تليــن» ،بمناســبة مشــاركتها
انصب على مجموع المســار
فــي نــدوة الفلســفة السياســية المعيارية ،وهو الحــوار الذي
َّ
الفكــري والبحثي لهذه الفيلســوفة.
- La démocratie des droits: De Weber à Kant, La démocratie des droits
: De Weber à Kant.
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02942722/file/C.ColliotThelene.13.6.20.pdf.

دان سبريبر:

توقفوا عن اعتبار العقل قوة عظمى!
كعا ِلــم نفــس معــريف يف غايــة األهميــة يف وقـ ٍ
ـت تنتــرُ فيــه األخبــار
اســمه قــد ال يعنــي لــك شــي ًئا ،لكــن أعاملــه َ
زيفــة ونظريــات ا ُ
ا ُ
ملؤامــرة بشــكلٍ فــرويس عــى الشــبكات االجتامعيــة .يف كتابــه األخــر «لغــز العقــل» ،يقـ ِّـدم
مل َّ
ثوريــا لوظيفــة عمــل العقــل ،وصـ ً
والتحيــزات املعرفيــة.
ـول إىل تحـ ّـدي مفاهيــم الســذاجة
دان ســبريبر تعري ًفــا
ً
ُّ
كيف بدأت رحلتك الفكرية؟

ٍ
ألســباب
مهتمــا باألنثروبولوجيــا
 فــي البدايــة ،كنــتً
ـن العشــرين ،فــي عــام  ،1962مــع نهايــة
سياســية .فــي سـ ِّ
ً
مناهضا لالســتعمار ،وكنت
مناضل
الحرب الجزائرية ،كنت
ً
«ثوريا محتر ًفا» .ليــس في صفوف الحزب
أطمــح ألن أصبــح
ً
واضحــا بالنســبة
الشــيوعي ،الــذي كان انجرافــه الســتاليني
ً
الملتــزم الــذي
لــي .كان والــدي ،مانيــس ســبيربر ،الكا ِتــب ُ
تــرك الحــزب فــي الثالثينيــات خــال محاكمــات موســكو،
هــو الــذي أقنعنــي بذلــك .كنــت ماركسـ ًـيا أميــل إلــى روزا
مهتمــا بالعلوم
ـم أصبحت
ً
لوكســمبورغ بتعاطــف أناركــي .ثـ َّ
االجتماعيــة ،ألننــي أعتبرهــا أدا ًة للنشــاط السياســي .أحــد
المســتفادة مــن النضــال ضــد االســتعمار هــو أننــا
الــدروس ُ
ال نســتطيع أن نكتفــي بتطبيــق التصنيفــات الماركســية على
األوروبيــة ،ويجــب علينــا أن نأخــذ
المجتمعــات غيــر
جميــع ُ
ّ
فــي االعتبــار تاريخها االجتماعــي والثقافي .وبســرعة ،بدت
المحتــرف الغربــي فــي عا َلــم مــا َبعــد
لــي شــخصية الثــوري ُ
منجذبا إلى فكرة «االشــتراكية
ـت
ـ
زل
االســتعمار غامضــة .ما
ً
العلميــة» ،والعمــل القائــم علــى العلــم لبنــاء مجتمعــات
أكثــر عـ ً
ـدل ،لكننــي اكتشــفت حــدود العلــوم االجتماعيــة،
وال ســيما افتقارهــا االفتراضــي إلــى القــدرة علــى التنبــؤ.
بعــد دراســة األنثروبولوجيــا فــي باريــس وأكســفورد،
ذهبــت إلــى إثيوبيــا...
أن ُعــدت مــن أكســفورد عــام  ،1965دخلــت
نعــم ،بعــد ْ
المركــز الوطنــي للبحــث العلمــي .بعــد مــرور عــام علــى
أحــداث عــام  ،1968التــي انخرطــت فيهــا بنشــاط ،غــادرت
ـدا ،حيــث
إلــى إثيوبيــا ،قبيلــة دورزي جنــوب البــاد تحديـ ً
ـدا ،وأقمت بينهم ثــاث فترات
ســكانها الذيــن لم يدرســوا أبـ ً
تحد ًيــا هنــاك .عندمــا طرحــت أســئلة على
طويلــة .واجهــت ّ
آل دورز حــول طقوســهم ومعنــى الرمــوز التــي يعرضونهــا
ـرف مثــل آبائنــا ،مثل أســافنا» .كان
هنــاك ،أجابونــي« :نتصـ َّ
ـم ،ذات ليلــة ،قلــت لنفســي« :أنــت ال تولي
األمــر محبطً ــا! ثـ َّ
اهتمامــا لمــا يقولونــه لــك ،فاســتمع إليهــم بشــكلٍ أفضل».
ً
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ألهمنــي ذلــك كتابــي األول عــن الرمزيــة .الســبب الرئيســي
دائمــا الطريقــة نفســها التــي
ألداء الطقــوس هــو أننــا ن ّتبــع
ً
توارثناهــا .لذلــك مــن المنطقــي كســر السلســلة ،بــدل أداء
الطقــوس .وبخصــوص تأثير الرموز ،فذلك مــن خالل تركيز
االنتبــاه واســتحضار مجموعــة مفتوحــة مــن التفســيرات
ـدد يجعل الرموز
المحـ َّ
حتملــةّ .
الم َ
إن االفتقــار إلــى المعنى ُ
ُ
بالمشــاركة.
ا
ـر
ـ
وجدي
ـر»
ـ
للتفكي
ا
ـد
ـ
جي
ـا
ـ
«موضوع
ً
ً
ُ
ً

أنــت مــن ُدعــاة المذهــب الطبيعــي ،والفكــرة القائلــة إن
ٍ
بطريقة سببية.
أسسا مادية يمكن تفسيرها
للثقافة والفكر
ً
ألــم يدافــع ليفــي شــتراوس ،علــى العكــس مــن ذلــك ،عــن
فكــرة القطيعــة بيــن نظامــي الثقافــة والطبيعــة؟
 عندمــا يســتحضر هــذا األخيــر ثنائيــة التضــاد الطبيعــة الثقافــة ،فذلــك بهــدف تحليــل ُبعــد قائــم فــي مجموعــةالثقافيــة ،لكــن ليفــي شــتراوس
متنوعــة مــن التمثيــات
ِّ
ّ
نفســه طالمــا دافــع عــن فكــرة الطبيعــة البشــرية .واعتبــر
الثقافية يعتمد على تراكيب
أن التباين االســتثنائي للظواهر
ّ
ّ
مضمنة في بيولوجية األفــراد .وفقً ا لعقيدة
ـرية،
ـ
بش
ـة
ـ
ذهني
َّ
األنثروبولوجيــا فــي القرن العشــرين ،العقل البشــري عبارة
الثقافيــة.
خــط عليهــا المعرفــة
عــن «صفحــة بيضــاء» ُت
ّ
ّ
اســتعارة ســيئة! فالصفحــة الفارغــة ال تتع َّلــم شــي ًئا ممــا
هــو مكتــوب عليهــا .بالنســبة إلــى ليفــي شــتراوس ،العقــل
المحتــوى
البشــري ،بعيـ ً
ـدا عــن كونــه وعـ ً
ـلبيا ،يبنــي ُ
ـاءا سـ ً
يتصورها
ـإن التراكيــب العقلية التــي
الثقافــي .ومــع ذلك ،فـ ّ
ّ
بســيطة للغايــة ،مماثلــة لتلــك التــي ينســبها سوســير إلــى
بيــن أن اللّغــة
اللّغــةَّ .
ثــم جــاء نعــوم تشومســكي الــذي َّ
وتحديــدا ممــا افترضــه
تعقيــدا
تتضمــن تراكيــب أكثــر
ً
ً
َّ
وي َع ُّد تشومســكيالمعرفية
العلوم
ـرت
ـ
ظه
ـم
ـ
ث
ـون.
ـ
البنيوي
ُ
َّ
لتبيــن ثــراء وتعقيــد القــدرات العقليــة
مؤسســيها-
أحــد
ِّ
الكامنــة بالفعــل عنــد األطفــال .إن االعتقــاد بوجــود عقــلٍ
ثقافيــة خاليــة مــن جميــع
تمامــا ومحتويــات
بشــري مــرن
ً
ّ
المحــددات النفســية فكــر ٌة ســخيفة.
ُ

بالتوســع فــي هــذا المنظــور وصـ ً
ـول إلــى نشــر أفــكار
قمــت
ّ
معينــة ،أو مــا تســميه «وبائيــات التمثيــات» .هــل
فــي ثقافــة َّ
تفســر لنــا ذلــك؟
ِّ
حصــى مــن
 ُخــذ مجموعــة بشــرية :هنــاكٌ
عــدد ال ُي َ
ـورات الذهنية  -األفكار والرغبات واآلراء والشــكوك...
التصـ ُّ
التــي يحملهــا هــؤالء األفراد .معظمها يؤ ِّثــر فقط على الفرد
ـم مشــاركتها .بعضهــا ينتقــل مــن فـ ٍ
ـرد
لفتــر ٍة قصيــرة؛ وال تتـ ُّ
إلــى آخــر مــن خــال التعبيــر عنها فــي شــكل بيانـ ٍ
ـات عامة،
ـم نقــل بعضهــا
بيانــات ل ّ
ُغويــة .ومعظمهــا ُينســى .بينمــا يتـ ُّ
ٍ
أعــداد كبيــرة .ويمكنهــم بعــد ذلــك ،شــي ًئا فشــي ًئا،
إلــى
االنتشــار بيــن أفــراد المجموعــة .هــذه هــي طريقــة انتقــال
المعرفــة التقنيــة ،واألفكار التي نتلقاهــا ،ووصفات الطبخ،
والنــكات ،واألعــراف االجتماعيــة ،ومــا إلــى ذلــك .وبائيــات
ـم مــن خاللها
التمثيــات تــدرس السالســل الســببية التــي يتـ ُّ
نشــر وصفــة الحســاء أو قصــة الــرداء األحمــر أو نظريــة
فيثاغورس...

عنــوان أحــد كُ تبــك «عــدوى األفــكار» .هــل يمكــن اختــزال
األفــكار فــي الفيروســات؟ وانتشــارها فــي العــدوى؟

نجاحا حتى وصفت
 ح ّققــت أفــكار جورجيــاس في أثينــاً
حينهــا بالوبــاء :انتشــار ظاهــرة جديــدة فــي بلـ ٍ
ـد مــا .لــم
يقتصــر مصطلــح «وبــاء» علــى األمــراض فقــط .لكــن هــذا
ال يعنــي أن األفــكار تنتشــر مثــل الفيروســات ،مــن فـ ٍ
ـرد إلــى
آخــر ،عــن طريــق االتصــال البســيط .يمكــن ذكــر اإلدمــان
جزئيــا مــن خــال
كمثــال مناســب هنــا .إذا انتشــر التدخيــن
ً
التواصــل وتقليــد األقــارب ،ال يمكــن أن نصبــح مدمنيــن ّإل
عندمــا يقــوم التبــغ بتجنيــد الناقــات العصبيــة فــي دماغنــا
المدخــن تســتجيب لــه الســيجارة.
ممــا يخلــق حاجــة لــدى ُ
للمشــكلة التــي يطرحهــا.
مثــل أي إدمــان ،التبــغ هــو الحــل ُ
أيضــا
مــع مراعــاة مــا يقتضيــه اختــاف الحــال ،ينطبــق هــذا ً
الموســيقى أو القــراءة التــي تخلــق الحاجــة التــي
علــى ُ
تملؤهــا .مــا يبــدو لــي مناسـ ًـبا هنــا هــو اكتشــاف السالســل
الثقافيــة مــن
الســببية التــي تنتشــر مــن خاللهــا الظواهــر
ّ
الممارســات،
األفــكار إلــى الكلمــات ،ومــن الكلمــات إلــى ُ
ومــن األفعال إلــى المصنوعات اليدوية ،ومــن المصنوعات
الممارســات إلــى األفكار...
الممارســات ،ومن ُ
اليدويــة إلــى ُ
إلــخ.
مــع «كوفيــد» ،ألــم نشــهد عــدوى لتمثيــات الفيــروس ال
ـررا عــن عــدوى الفيــروس بحـ ِّـد ذاتــه؟
تقــلُّ ضـ ً
تمامــا .ترافــق انتشــار الفيــروس مع انتشــار
 أنــت محــقً
أيضا مع
ـورات
المؤامرة ...ولكن ً
التصـ ُّ
والتخيالت ونظريــات ُ
ُّ
والمناقشــات وبراءات االختراع
انتشــار األبحــاث والمقاالت ُ
والممارســات الطبيــة واالجتماعيــة والتأمــات الذاتيــة.
ُ
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المنافســة وفالتــر
يتـ ُّ
ـم نشــر العلــم مــن خــال أشــكال مــن ُ
التقييــم التــي ،برغــم عيوبها ،تميل إلى إعطــاء ميزة ألفضل
الفرضيــات .بينمــا ننتقــل مــن البحــث عــن اللقاحــات إلــى
المجتمــع ،تلعــب آليــات االنتشــار األخــرى،
توزيعهــا فــي ُ
دورا مهيم ًنــا .باختصــار ،هنــاك
االقتصاديــة والسياســيةً ،
ـم وبائــي للفيــروس ،علــم وبائــي لألفــكار حــول المــرض،
علـ ٌ
والبحــث الطبــي ،وتطبيــق هــذا البحــث .فــي كلِّ حالــة مــن
هــذه الحــاالت ،يجــب تركيــز المجهــر علــى األســباب!
فــي كتابــك الجديــد «لغــز العقــل» ،تبــدأ مــن الفجــوة
القائمــة بيــن تعريــف العقــل علــى أنــه «القــوة العظمــى»
التحيــزات واألخطــاء التــي تق ّلــل مــن
لإلنســانية واســتعراض
ُّ
قدراتــه...
ـور مــن بين أمــو ٍر أخرى.
 العقــل هــو أحــد منتجــات التطـ ُّأيضــا لغز ،لســببين .من ناحيـ ٍ
مفيدا
ـة ،إذا كان العقل
لكنــه ً
ً
ـور فقــط
جـ ً
ـدا وبمثــل هــذا االســتخدام العــام ،فلمــاذا تطـ ّ
ٍ
التكيــف
ـوع واحــد؟ مــن ناحيــة أخــرى ،مــا هــو هــذا
بيــن نـ ٍ
ُّ
ِ
المعاصر ذلك:
لم ّ
همتــه؟ أظهر علم النفــس ُ
المناســب ُ
غيــر ُ
يرتكــب البشــر بشــكلٍ منهجــي أخطــاء جســيمة فــي مهــام
التفكيــر البدائيــة .ســتقول لــي :إنهــا ليســت علــى مســتوى
تكيــف بيولوجــي مثالــي،
الم َّ
همــة ُ
ُ
الموكَ لــة إليــه .ال يوجــد ُّ
ـور بمعــزل عــن
ـ
تط
ـن
ـ
ع
ـج
ـ
نات
ـي
ـ
بيولوج
ـف
ـ
بتكي
ـول
ـ
الق
ـن
ـ
لك
ُّ
ُّ
يصحــح أو يزيــل مثل
أداء وظيفتــه فكــرة ســخيفة .االنتقــاء
ِّ
هــذه المســودات الفاشــلة .مالحظــة أخيــرة :إذا كان العقل
حقً ــا هــذه القــوة التــي تســمح لنــا باالقتــراب مــن الحقيقــة،

ـإن
فينبغــي أن يســاهم فــي تالقــي األفــكار .ومــع ذلــك ،فـ ّ
التباعــد
جميعــا ،ال يمنعنــا مــن
العقــل ،الــذي نتمتــع بــه
ُ
ً
ـؤدي ذلك إلى تفا ُقــم خالفاتنا.
جذريــا .فــي بعــض األحيان يـ ّ
ً
لذلــك يجــب إعــادة تعريــف العقــل بخــاف القــوة العظمــى
التــي تســتحق أبطــال مارفــل...
المؤامــرات والمعلومــات ،كيــف تدافــع عــن
فــي عصــر ُ
مكانــة العقــل فــي الفضــاء العــام؟
ٌ
شــكوك مــن الفكــرة القائلــة بتنامــي منســوب
لــدي
ّ
الســذاجة ،وبأنه ســيكون مــن الضروري لنا ،نحــن العقالء،
أن ندافــع عــن التفكيــر أو نســتعيده مــن الخطــر الــذي
يدعــي العقــل عــن طيــب خاطــر وينكــره
ـدده .الجميــع ّ
يتهـ ّ
لخصومــه ويعتبرهــم ســاذجين أو غيــر عقالنييــن .ولكــن
ـن الــذي يفصــل بينهــم هنــا؟ مــن ناحيـ ٍ
ـة أخــرى ،إذا كان
َمـ ْ
مزيفــة علــى اإلنترنــت والشــبكات،
ـارا َّ
النــاس ينقلــون أخبـ ً
فغالبــ ًا مــا يكــون ذلــك بســبب اشــتراكهم فيهــا وليــس
بســبب المنفعــة االجتماعيــة التــي يتوقعونهــا .ال تنتقــل
زيفــة مــن ِقبــل أشــخاص مقتنعيــن بجدواهــا
الم َّ
األخبــار ُ
بقــدر مــا تنتقــل بواســطة أشــخاص مقتنعيــن بــأن الحديــث
ـر مثيــر لالهتمــام .إذا قمــت بنقــل خطاب «شــخص
عنهــا أمـ ٌ
يؤمــن بــأن األرض مســطحة» ،فهــذا ليــس بالضــرورة ألننــي
ألن الفكــرة تبــدو
أعتقــد أن األرض مســطحة ،ولكــن ربمــا ّ
اســتفزازية بالنســبة لــي لدرجــة تجعلهــا رائعــة .وبالمثــل،
روجــوا ألفــكار البروفيســور راول حــول
فـ ّ
ـإن العديــد َّ
ممــن ّ
المفترضــة لعقــار الكلوروكيــن ربمــا لــم يفعلــوا
ـة
ـ
الفعالي
ُ
ذلــك عــن قناعــة بقــدر مــا كان إلظهــار اســتقاللية العقــل
ـمى بالطب «الرســمي» .باختصار ،حتــى لو كنت
عــن مــا ُيسـ َّ
ٍ
كائنات غيــر عقالنية تخضع
تميــل إلــى اعتبــار بعض البشــر
لجميــع أنــواع التالعــب ،فلنلقِ نظــرة أو ً
ال علــى وبائيات هذه
األفــكار غيــر العقالنيــة .إنهــا أكثــر إثــارة لالهتمــام ،ويمكــن
أن تكــون أكثــر فاعليــة.
ـإن االســتخدام العــام للعقــل ســينتج ،فــي
وبالتالــي ،فـ ّ
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المقابــل ،تأثيـ ًـرا مفيـ ًـدا للجميــع؟
ُ

يتم اســتخدامه بحكمة.
 يكتســب العقل فعاليته عندما ُّإذا وضعــت األشــخاص حــول الطاولــة بطريقـ ٍ
ـة متســاوية
نســبيا ،ودعوتهــم للتــداول حــول مواضيــع أو مشــاكل
ً
ـددة ،ســيجدون حلـ ً
ـول أفضــل ممــا لــو كانــوا يفكِّ ــرون
محـ َّ
ألن أفكارهــم تلتقــي مــع أفــكار اآلخريــن .شــكل
ـم،
ـ
فرده
بم
ّ
ُ
المجتمعات البشــرية.
من
ـد
ـ
العدي
ـه
ـ
تمارس
داوالت
الم
ـن
ـ
م
ُ
ُ
وهــذا مــا نــراه اليــوم فــي تجــارب الديموقراطيــة التشــاركية
المحلفيــن المدنيــة .العقــل ليــس هــذا الجانــب
أو هيئــات ُ
يؤمــن لنــا ،ولــكل فــرد فــي بيتــه،
أن
ـأنه
ـ
ش
ـن
ـ
م
البــارز الــذي
ِّ
ملكيــا نحــو الحقيقــة .قبــل كل شــيء إنهــا آليــة
طريقً ــا
ً
اجتماعيــة يجــب تعبئتهــا وفقً ــا الســتخدام يتناســب مــع
وظيفتهــا .سياسـ ًـيا -ربمــا يكــون هــذا أحــد الــدروس التــي
غالبــا مــا يكــون القــرار
يجــب تعلّمهــا مــن جا ِئحــة كوفيــد-
ً
الــذي ينبــع مــن النقاشــات العامــة والجماعيــة أكثــر إنصا ًفا
الســرية والســلطوية.
مــن القــرار القائــم علــى الخبــرة ّ
حوار :مارتن ليجروس  ۹ترجمة :عبدالله بن محمد

المصدر:
https://www.philomag.com/articles/dan-sperber-arretons-de-faire-dela-raison-un-superpouvoir-digne-des-heros-marvel

اليشء باليشء يُذكر

كرة القدم..

الج ّد
من
الكثري
إىل
تحتاج
اليت
اللعبة
ِ

الخاص.
ـروي
ّ
يف الفوتبــول تقــع الكــرةُ بــن َق َد َمــي املنافــس وعليــك اســرجاعها وجعلهــا يف خدمــة خيالــك الكـ ّ
الربازيليــة؟ كيــف ذلــك؟
كافيــا لتفضيــل الكــرة
ـببا
ويحــدث األمــر ُ
ً
نفســه يف الكتابــة والسياســة ..أليــس هــذا سـ ً
ّ

ٍ
ـي .وهــذا
ينعقــد مونديــال ّ 2022
ألول مـ ّ
ـرة فــي بلــد عربـ ّ
ـتحق التنويــه والتفكُّ ر ويطرح أســئلة عديدة ،لعلّ
إنجــاز يسـ ّ
أهمهــا :مــاذا يعنيــه نجــاح قطــر فــي ذلــك؟
مــن ّ
ـص الحــق .وفــي انتظــار
ـ
ن
ـى
ـ
إل
ـره
ـ
وغي
ـؤال
ـ
الس
ـذا
ـ
ه
ـرك
أتـ
ٍّ
اللعبيــة
المونديــال بشــيء مــن
ذلــك أريــد االحتفــال بهــذا ُ
ّ
ـادة .كما أريد تخصيص المســاحة الزمنيــة التي تفصلنا
الجـ ّ
عنــه للتوقــف فــي بعــض المقــاالت عنــد عالقتنــا بالفوتبول،
قرائــي إلــى التفكُّ ـ ِر فيــه بشـ ٍ
الجد.
ـيء مــن
ّ
ً
داعيــا ّ
ً
فكريــا سياسـ ًّـيا فــي الغرب
ال
ـد
ـ
ج
ـول»
ـ
«الفوتب
ـارت
ـ
أث
ـد
ـ
لق
ًّ
المبدعــون والفالســفة وعلمــاء االجتمــاع ،دون
شــارك فيــه ُ
ـد بهبــوط الفكــر مــن عليائــه لالنكبــاب علــى
ـد َد» أحـ ٌ
أن «ينـ ّ
ـي!
مســائل عابــرة مثــل الشــيء الرياضـ ّ
بــأن
الشــرق)
فــي
منــه
ثمــة
وعــي فــي الغــرب (و ِقلّــةٌ
َّ
ّ
ٌ
عشــق الكــرة ليــس ُمطال ًَبــا ضــرور ًة بــأن يكــون عشــقً ا أعمى.
وأن رهانــات
ـرد قــراءة عاشــقةّ .
وال يتط ّلــب بالضــرورة مجـ ّ
ـي.
الفوتبــول أصبحــت أكبــر مــن
ّ
الحيــز الرياضـ ّ
لذلــك قــد يكــون مونديــال قطــر أفضــل مناســبة لــردم
الفكريــة فــي هــذا المجــال ،ولتنــاول الظاهــرة
الفجــوة
ّ
أساســا مــن منظــور مختلف ،يســمح
والفوتبوليــة
الرياضيــة
ً
ّ
ّ
بشـ ٍ
ـاس مــع هــذه اللعبــة.
ـ
التم
ـوط
ـ
خط
ـاوز
ـ
تج
ـن
ـ
م
ـيء
ّ
جديــة ،ليــس أفضــل مــن
أن اللعــب مســألة
وكــي نــدرك ّ
ّ
البرازيليــة فــي
ـدم مــن حقــول الــدالالت علــى الطريقــة
التقـ ُّ
ّ
أرضيــة الملعــب :عناقيــد مــن األرابيســك ال
ـدم علــى
التقـ ُّ
ّ
تــزداد ّإل فتنــةً إذا هــي أصابــت الجمــال ولم تصــب المرمى.
***
البرازيليــة .وال
القــدم
بكــرة
ال أذكــر متــى بــدأ شــغفي
ّ
شــدني فيمــا بعــد
إن كان ذلــك الشــغف هــو الــذي
ّ
أدري ْ
عمومــا ،مــن نيــرودا إلــى ماركيــز
الالتينيــة
إلــى أدب أميــركا
ً
ّ
وبورخيــس وفوينتــس ،وأوقعنــي فــي غــرام ســائر عمالقــة
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والبرتغالية حيثما كانوا ،من ســيرفانتس
ـبانية
ّ
اللّغتين اإلسـ ّ
ـوا إلى لــوركا ،ومــن أوكتافيو باث
إلــى ســاراماغو ،ومــن بيسـ ّ
إلــى إدواردو غاليانــو.
ـرا أ ّنــي عاجــز عــن احتــراف لعبــة الفوتبــول
عرفـ ُ
ـت مبكّ ـ ً
عذريــا»
ـا
ـ
«العب
ـ
أظ
أن
ـرت
ـ
اخت
ـذا
ـ
هك
ـقها.
ـ
بعش
ـت
ـلّ
ُ
فاكتفيـ ُ
ًّ
ً
العذرييــن مــع
أتغـ َّزل بالكــرة عــن ُبعــد ،علــى غــرار ســلوك
ّ
ا انتهــاج سـ ٍ
ـلوك نقيـ ٍ
مفضـ ً
ـض مــع الكتابــة.
معشــوقاتهم،
ّ
المتوقّعــة بيــن الفوتبــول كلعبــةٍ
دون ّ
أي إحســاس بالغربــة ُ
ٍ
ٍ
علــى هامــش الحيــاة ،والكتابة كلعبــة متماهية مــع الحياة.
حقيقية بين هذه وتلك.
ثمة «أُلفة»
ّ
والحق أ ّنه ّ
ّ
يكفــي أن تنظــر إلــى وجــوه الشــبه بيــن مســتطيل الورقــة
المصطلحــات مــن
ومســتطيل العشــب .يكفــي تجريــد ُ
الدالليــة كــي تجــد نفســك فــي الســياق نفســه،
طمأنينتهــا
ّ
هنــا وهنــاك ،كأ ّنــك تكتب حين تمــارس الفوتبــول ،وتمارس
الفوتبــول حيــن تكتــب.
ولعلّــك تشــعر بنفــس األلفــة فــي كلّ وجــوه نشــاطك
بالمدينــة.
يظن
مما ّ
العالقــة بيــن الفوتبول واألدب والسياســة أوثق ّ
دائمــا علــى
ارجيــة» مشــهورون باللعــب
ً
ثمــة ّ
البعــضّ .
«كو ّ
والفن
حافــة خطــوط التسـلّل .ولهــؤالء «توائــم» فــي األدب
ّ
دائما على الخطــوط القصوى للملعب
والسياســة .تجدهــم ً
فنيــة أو سياسـ ّـية طائشــة.
أدبيــة أو ّ
فــي انتظــار كــرة ّ
وثمــة اللعــب
ـي»ّ ،
فــي الفوتبــول ّ
ثمــة اللعــب «الحقيقـ ّ
«المغشــوش» أو «الفالصــو» .ذاك الــذي ال يصنــع اللعــب
المنا ِفــس .وفــي السياســة
بقــدر مــا يحــاول كســر لعــب ُ
أيضــا.
واألدب ً
وثمــة
ارجيــة»
ٌ
كبــار علــى ســبيل «الدعــوى»ّ ،
ثمــة ّ
ّ
«كو ّ
باالدعــاء .اشــتهروا
كبــار
ون
وسياســي
أدبــاء
كذلــك
ّ
ّ
ــد
اللفظيــة التــي
بجعجعتهــم
ِّ
تهــد ُد بالويــل والثبــور و َت ِع ُ
ّ

ـم ســرعان مــا تكتشــف فيمــا بعــد أ ّنهــا
بالغــد الســعيد ،ثـ َّ
مجــرد خراطيــش «بيضــاء» تفرقــع دون أن تصيــب
كانــت
ّ
شــي ًئا.
ِ
ـة التعليــق» ومحترفــوه الذيــن
ـ
ن
ت
با
ـة
ـ
ثم
ـول
ـ
الفوتب
فــي
«كَ
ُ
ّ
«النبــارة» ،وهــم أولئــك
التونســية
العاميــة
تســميهم
ّ
ّ
ّ
ّ
الذيــن ال يلعبــون ،لك ّنهــم ينهالــون علــى اللعبــة والالعبيــن
ـددا ويتط ّفلون كلّ
بتعليقاتهــم .إ ّنهــم أكثــر مــن الالعبيــن عـ ً
ـن واألدب والسياســة أكثــر
شــيء .ولهــؤالء أشــباه فــي الفـ ّ
مــن عــدد الحصــى.
جيــش مــن «الالعبيــن القدامــى» أو
فــي الفوتبــول
ٌ
ـرا.
المسـ ّـيرين الســابقين اللذيــن أحيلــوا علــى المعــاش باكـ ً
العاميــة
ـميهم
ومعظمهــم مــن غيــر الموهوبيــن الذيــن تسـ ّ
ّ
التونسـ ّـية «الب ّناكــة» ،أل ّنهــم يقضــون وقتهــم علــى «بنــك»
ـول
االحتيــاط .هــؤالء ال دور لهــم ّإل
التقولُ على كلّ َم ْن تسـ ِّ
ُّ
لــه نفســه أن «ينجــح» ،بتشــويهه أو إرعابــه أو تخوينــه أو
تخويــن الفريــق نفســه والوطــن ك ّلــه إذا لــزم األمــر .والفئــة
نفســها متو ِّفــرة فــي السياســة واألدب.
المنافــس وعليــك
ـي
فــي الفوتبــول تقــع الكــر ُة بيــن قدمـ
ُ
ـاص.
ـروي الخـ ّ
اســترجاعها وجعلهــا فــي خدمــة خيالــك الكـ ّ
نفســه فــي الكتابــة والسياســة.
ويحــدث األمــر ُ
البرازيليــة؟ كيف
كافيــا لتفضيــل الكــرة
ـببا
ً
أليــس هــذا سـ ً
ّ
ذلك؟
ً
جنبــا إلــى جنب مع
ـاي
ـ
صب
ـال
ـ
أبط
ـن
ـ
م
ا
ـ
بط
«»Pelé
كان
ً
مترب ًعــا علــى
عنتــرة و« »Zorroوالجازيــة الهالليــة .وظـ
ـلّ
ِّ
عــرش أبطالــي ح ّتــى حيــن انضــاف غيفارا إلــى القائمــة فيما
بعــد .لــم أعشــق هد ًفــا مــن أهــداف « »Peléمثلمــا عشــقت
ـم تســجيله ،حين ذهب
ذاك «الهــدف الضائــع» الــذي لــم يتـ ّ
أمــا
ـر.
ـ
آخ
ـاه
ـ
ج
ت
ا
ـي
ـ
ف
هــو فــي ا ّتجــاه وتــرك الكــرة تذهــب
ّ
ّ
غيفــارا الــذي صادفنــي فــي ســنوات الرومانسـ ّـية الحالمــة،
ـرا بالنقــد فــي الكثيــر مــن أعمالــه ،لك ّنــي
فقــد بــدا لــي جديـ ً
عشــقت ذهابــه بالحلــم ح ّتــى االنكســار .وليــس األمــر هنــا
المرتين محاولــةٌ القتطاف الحلم
عذريــا» ،بــل هو فــي
«حبــا
ًّ
ًّ
ّ
ـول إلــى أســطورة منتجــة
ـ
لتتح
ـرة،
ـ
العط
ـا
ـ
بدمائه
ـت
ـ
ُض ِّرج
َّ
ـم آخــر.
لحلـ ٍ
برازيليــة
حريصــا علــى إيجــاد مالمــح
ـق أ ّنــي ظللــت
والحـ ّ
ً
ّ
البرازيليــة
أحبــه .وأقصــد بالمالمــح
ّ
لــكلّ «بطــلٍ » أو العــب ّ
أطلقت عليها اســم
التي
ـان
ـ
والزم
تلــك الرقصــة فــي الفضاء
ُ
اللعبيــة
المجانيــة
ـد فــي تلــك
«األرابيســك» ،وهــي
تتجسـ ُ
ّ
ّ
ّ
ـخية بالجمــال ،وتلــك البهجــة الحزينة التــي تغلب على
السـ ّ
عمومــا ،والتي تشــبهنا ،والتي تشــبه رقصة
الالتينيــة
أميــركا
ً
ّ
الطائــر الذبيح.
ـرا مــا خضــت نقاشـ ٍ
ـات حاميــة الوطيــس للدفاع عن
وكثيـ ً
وجــود شـ ٍ
ـبه بيــن غارينشــا مث ً
ال وحمــادي العقربــي ،الالعب
التونســي الفــذّ وأيقونــة الفوتبــول التونســي ومفخــرة كأس
العالم .1978
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«أهــلُ ِ
جهــ ً
ا
كان ْ
الذكْــرِ» يــرون فــي هــذه التشــبيهات ْ
م ّنــي بالكــرة وأســرارها .الالعبــان مختلفــان فــي الخطّ ة وفي
طريقــة اللعــب وفــي كلّ شــيء .وقــد يكــون أهــلُ ِ
الذ ْك ِر على
ـق فــي ذلــك ،لك ّنــي ظللــت أدافــع عــن رأيــي باستبســال
حـ ٍّ
شــديد (لــو أبديــت مثله فــي الخيمياء لصنعت مــن النحاس
ذهبا.)...
ً
المختلفتين
وبساقيه
العجيبة
راوغاته
بم
غارينشا
اشتهر
ُ
ُ
عاديــة وأخرى نحيفة رفيعــة) .وكان هذا األمر يمنحه
(ســاق
ّ
هشاشــةً ال تزيــد أداءه الرائــع ّإل روعــةً وإعجــا ًزا .وقــد رأيت
الهشاشــة نفسها لدى العقربي.
لحــم
دائمــا بأ ّنــك أمــام إنســان مــن
هشاشــة تذكِّ ــرك
ٍ
ً
المريــخ .كان العقربــي مــن
قادمــا مــن
ودم يشــبهك وليــس
ٍ
ً
ّ
أولئــك الالعبيــن الذيــن تنظر إليهم فتخشــى عليهم العطب
أن الجمال والرقّة
والكســر ،لفــرط جمال األداء ورقّته ،لــوال ّ
ـدة البــأس.
يكشــفان لــك فيمــا بعــد عــن الكثيــر مــن شـ ّ
ـت ح ّتــى اآلن أنحــا ُز إلــى الجمــال والهشاشــة،
هكــذا ظللـ ُ
ـوة.
فــي الكــرة وفــي الحيــاة،
ّ
وأفضلهمــا علــى النجاعــة والقـ ّ
تغيــرت األمور اليوم؟ هل أصبح الالعبون يتســابقون
هــل َّ
فــي فتــل عضالتهــم ليصبحــوا إلــى الوحــوش الفاتكــة أقــرب
الحربيــة أقــرب منهــم
منهــم إلــى البشــر ،وإلــى الروبوطــات
ّ
ـم ودم؟ هــل أصبــح الفوتبــول صناعــة
إلــى كائنــات مــن لحـ ٍ
«تأكل لحوم البشــر» حســب عبارة الكا ِتب إدواردو غاليانو؟
يشــير باســكال بونيفــاس فــي كتابــه «األرض مســتديرة
كالكــرة» إلــى الكثيــر مــن الوثائــق واألحــداث التــي تثبــت
قــدرة لعبــة كــرة القــدم اليــوم علــى أن تزلــزل البورصــات
حروبــا وتطفئهــا ،وأن تســاهم فــي
العالميــة ،وأن تشــعل
ً
ّ
والقوميــات.
ـدول
ـ
ال
ـط
ـ
خرائ
ـم
ـ
رس
إعــادة
ّ
وهــا نحــن نــرى فــي بدايــة القــرن الحــادي والعشــرين
راديكاليــا فــي سياســة (الفيفــا) بخصــوص مســألة
ــرا
تغي ً
ُّ
ًّ
«الحيــاد الرياضــي» ،حيــث جعلــت مــن حرمــان روســيا مــن
ـدا مــن
المشــاركة فــي التصفيــات
للمونديــال واحـ ً
الختاميــة ُ
ُ
ّ
ـراء حربهــا علــى أوكرانيــا.
ـ
ج
ـات
ـ
العقوب
ـع
ـ
أوق
ّ
وعلــى الرغــم مــن ذلــك نظــلّ نحــن العــرب فــي معظمنــا
دائمــا فــي منطقــة «التسـلّل» ،ننظــر إلــى الفوتبــول
واقفيــن ً
نظــر ًة متعاليــة التخلــو مــن احتقــار .مــن تلــك النظــرة
يتســرب الفقــر المدقــع الــذي يعانيــه بحثنــا
االحتقاريــة
ّ
َّ
عمومــا فــي مجــال
العربيــة
ومكتبتنــا
نــا
وأدب
الجامعــي
ً
ُ
ّ
ّ
ؤسســات وشــروط
والم ّ
الرياضــة ،مــن حيــث المفاهيــم ُ
ـوقي أو مبتذل
الممارســة واإلمتــاع.
ّ
ُ
وكأن الفوتبــول حقل سـ ّ
غيــر جدير ببحثنــا وإبداعنا ،وال يمكن أن ينتج حارس مرمى
ـرا اســمه ألبيــر كامــو:
يقــول بعــد أن أصبــح
ً
مبدعــا ومفكِّ ـ ً
«كل مــا تعلَّمتــه فــي الحيــاة عــن األخــاق وعــن الواجبــات
أنــا مديــن بــه لكــرة القــدم».
آدم فتحي
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جيتانجايل رشي:

لم أتم َّكن من تسليم الرواية إىل النارش!

أول كاتبــة تكتــب بال ّلغــة الهنديــة،
دخلــت الروائيــة «جيتانجــايل رشي» املقيمــة يف دلهــي ،التاريـ َ
ـخ ،باعتبارهــا ّ
ـم إىل القامئــة الطويلــة لجائــزة «بوكــر» الدوليــة (وتفــوز بالجائــزة) ،إذ تُرجمــت روايتهــا «رات ســمتهي Ret -
تنضـ ّ
ِ
 »Samadhiإىل اإلنجليزيــة ،تحــت عنــوان «قــر الرمــل  »Tomb of Sand -مــن ق َبــل الكاتبــة واملرتجمة األمريكية
«ديــزي روكويل».
تــدور أحــداث الروايــة فــي شــمال الهنــد ،وتستكشــف
والترمل ،والصدمات ،ووحدة
موضوعات الموت ،والحياة،
ّ
المتحيــزة والخالفيــة
العالــم الطبيعــي ،والبشــر ،والحــدود
ّ
الهوية الشــخصية
ـاء
ـ
التــي نقيمهــا ،كمــا أنهــا تشــارك في بن
ّ
والهويــة الجماعيــة .قامــت كلٌّ مــن «تايلتد أكســيس بريس
ّ
  ،»Tilted Axis Pressو«بنجويــن بوكــس Penguin - »Booksبنشــر الترجمــة فــي المملكــة الم َّتحــدة والهنــد،
ـرة األولــى التــي يصــل فيهــا عملهــا إلــى
تباعـاً .لــم تكــن المـ َّ
الجماهيــر الدوليــة ،إذ ُترجمــت أعمالهــا مــن الهنديــة إلــى
اللّغــات :الفرنســية ،واأللمانيــة ،والصربيــة ،والكوريــة.
تكونــت القائمــة الطويلــة لـ«بوكــر» ،لعــام ( ،)2022مــن
َّ
( )13روايــة ،هــي -فــي مجملهــا -من أعمــال روائيــة مترجمة
ـارات.
إلــى اإلنجليزيــة مــن ( )11لغــة ،ومــن أربــع قـ ّ

مــا شــعورك حيــال إدراج كتابــك فــي القائمــة الطويلــة
لجائــزة «بوكــر» الدوليــة؟
بأي شــيء أقلّ من
 بالتأكيــد ،ال يمكــن للمــرء أن يشــعر ّأسســت
ـد
ـ
لق
ـة.
شــعور رائــع لوجــوده فــي مثــل هــذه القائمـ
َّ
ـم اختياري
«بوكــر» اعتماديتهــا من صرامتهــا
وتميزها .أن يتـ َّ
ّ
مــن ِق َبــل هــذه الجهة يشــعرني باالرتياح ،ويمنحني مســافة
إبداعيــة غريبــة عــن نفســي ،وعــن عملــي ،باعتبــاري كاتبة،
ويجعلنــي أنظــر ،بفضــول ،إلــى نفســي وإلــى كتابــي ببعــض
اإلعجاب.
إلــي-
ومــع ذلــك -وهــذا ليــس تفاهــة مثاليــة بالنســبة ّ
يجــب علــى الكاتــب أن يكتــب ،ببســاطة وإصــرار ،لألوقــات
ـرة مــن أجل «بوكــر» ،وأخرى
السـ ّـيئة ،واألوقــات
ِّ
الجيــدة ،مـ ّ
لغيــر «بوكــر».
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أول كتــاب هنــدي يصــل إلــى قائمــة «بوكــر»
يعتبــر كتابــك ّ
الدوليــة الطويلــة .لمــاذا ،فــي اعتقــادك ،لــم تصــل الكتــب
المؤلَّفــة باللّغــة الهنديــة ،إلــى القائمــة ،مــن قبــل؟
األهمية ،وأريد أن يســمع الجميع
 هــذا ســؤال غايــة فــيّ
إجابته:
أول روايــة رائعــة باللّغــة
ليســت
روايتــي
إن
بالتأكيــد،
ّ
ـتحق أن تكون في القائمــة! هناك أعمال رائعة
الهنديــة ،تسـ ّ
أخــرى .لكــن ،كــم مــن األشــخاص خــارج العالــم الهنــدي
أي شــيء؟ إن الترجمــة والحــوار بيــن اللغات
يعرفــون عنهــا ّ
مثاليــان لظهــور مثــل هــذه األعمــال.
طريقــان
ّ
ـوع محفـ ٌ
ـوف
إن الجــواب عــن عــدم حــدوث هــذا ،موضـ ٌ
بالسياســة ،بالصعوبــات الحقيقيــة المتعلِّقــة بالمــوارد
المدربيــن ،ومــا إلــى ذلــك ،أيض ـاً ،مــن أجــل
والموظَّ فيــن
ِّ
مطولــة
ـة
ـ
مناقش
ـى
ـ
إل
ـة
ـ
بحاج
ـن
ـ
ونح
ـوار،
ـ
الح
إقامــة هــذا
َّ
حــول ذلــك.
بــادئ ذي بــدء ،علينــا أن نواجــه ،بصراحــة ،حقيقــة
أنــه فــي ظــلّ عــدم كفايــة هــذا الوصــول ،يظــلّ الكثيــر مــن
األعمــال األدبيــة مجهــو ً
ال خــارج نطــاق دائرتهــا المباشــرة.
نحــن ،أيض ـاً ،بحاجــة إلــى مواجهــة حقيقــة أن األشــخاص
ـداً ،يفترضــون ،بنــوع مــن الغبــاء ،أنهــم إذا لــم
األذكيــاء جـ ّ
يــروا هــذه األعمــال ،فهــي ،إذاً ،ليســت موجــودة.
فــي الوقــت الحالــي ،يكفينــي أن أقــول إننــي محظوظــة
ألننــي «حللــت» في اللحظة التي يمكــن فيها «العثور علي».
أود أن أقــول :شــكر ًا لـ«تايلتــد أكســيس» .شــكر ًا لـ«ديــزي».
ّ
ً
أول مــن التقــط الروايــة،
ـت
ـ
كان
ـي
ـ
الت
ـو»،
ـ
مونت
ـي
ـ
لـ«آن
ا
ـكر
شـ
َّ
وقــد قــال عنهــا أحدهــم إنهــا روايــة «يســتحيل ترجمتهــا»،
وترج َم ْتهــا إلــى الفرنســية.
َ

إذا نظرنــا إلــى الــوراء فــي عمليــة كتابــة «رات ســمتهي»،
مــا هــي بعــض الجوانــب األكثــر متعــةً  ،وأكثــر ألمـ ًا في تأليف
هــذا الكتاب؟
 نعــم .كان مؤلمــ ًا وممتعــ ًا معــاً .انظــري ،الكتابــةمغامــرة ،والخــروج فــي تلــك الرحلة ملــيء بالمــرح والقلق
والمخاطــر ،وكلّ شــيء .بطبيعــة الحــال ،ينبغــي أن يكــون
هنــاك سلســلة كاملــة مــن المشــاعر بداخلــي فــي أثنــاء
تقدمــي فــي الكتابــة.
ُّ
إن العمــل اإلبداعــي ليــس نتيجــة مبرمجــة بد ّقــة ،فهــو
يتبرعــم مــن بــذرة ،ثــم يأخــذ لونــه ،وملمســه ،ويصنــع،
ـط عبــارات
قصتــه
الخاصــة .قــد يبــدأ الكاتــب فــي خـ ّ
أيضـاًَّ ،
ّ
البدايــة ،ولكــن ببــطء وبثبــات ،تبــدأ الشــخصيات ،بميولهــا
وإمكاناتهــا فــي توجيــه المؤ ِّلــف.
تقدمها،
ـورت الرواية «رات ســمتهي» مزاج
الحر ّية مع ُّ
طـ َّ
ِّ
وأصبــح ذلــك ا ّتجاههــا  -ابتهــاج عبــور الحــدود .هــذا مــا
بــدأت بفعلــه ،وواصلــت القيــام بــه فــي انكشــافها ،علــى
مســتويات مختلفــة ،إن الشــخصيات المركَّ بــة ،واألنــواع،
والقصــة ،وأشــياء مــن هــذا القبيــل ،كانــوا جميعـ ًا يرفضون
ّ
الحــق فــي
الحــدود ،ويتنقلــون عبرهــا .كانــوا يؤكّ ــدون
ّ
التنوع في العالم.
الحر ّيــة ،والحيوية ،واالســتمتاع ،بمزيــج
ُّ
ِّ
الحر ّيــة تلهــم ،وتثيــر القلــق أيضاً .عليــك أن تضغط
ـن
ـ
لك
ِّ
أكثــر وأكثــر ،لكــن عليك ّأل تســقط .يجب أن تكــون مجنوناً،
لكــن بمنهجية!
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أخــذت الروايــة جميع أنــواع األدوار ،وأثارني أولئك الذين
مرت ســنوات طويلة (ســبع أو
ال يســتطيعون
ُّ
التنبؤ بها .لقد َّ
ثمانــي ســنوات) فــي هــذا العالــم الجديد الــذي َت َّم إنشــاؤه،
والتعدديــة في العالم الذي عشــت فيه،
وكان مليئـ ًا بالثــراء
ِّ
بشــيء آخر ،أيضـاً .في تصادم األحــداث اليومية والعادية،
كانــت األحــداث التاريخيــة ،والبشــرية الكبيــرة تجــد أصداء
الخاصة.
لهــا .كانت القصص تنشــئ شــبكاتها الطبقيــة
ّ
أخذتنــي الروايــة علــى طــول التضاريــس الممتعــة،
ـد من األصوات
والتضاريــس الصعبــة معـاً ،وأخبرتني العديـ ُ
القصــةَ  /القصــص ،بمــا فــي ذلــك الطيــور والحيوانــات
ّ
واألشــياء غيــر الحيــة مثــل األبــواب .اســتمتعت بصخبهــم،
وحزنــت علــى حماقــات اإلنســان المؤلمة (التقســيم ،مثالً).
ـم االنتهــاء مــن الروايــة .غيــر أننــي لــم
وبعــد ذلــكَ ،تـ َّ
أتمكَّ ن من تســليمها إلى الناشــر .ال أســتطيع أن أقول لماذا،
يتحدث
باســتثناء أن الصــوت الذي يقول «دعهــا تذهب» لم
ّ
بداخلــي بعــد .لــم يكن ذلك بســبب اشــتغالي عليها بشــكل
ـتعدة لتتركني.
أكبــر مــن الســابق ،بــل ألنهــا لــم تكــن مسـ ّ
خاص! كان
األيام ،وكم كانت مؤلمة ،بشــكل
أتذكَّ ر تلك َّ
ّ
ـد ًا مــع الحمــل الــذي تجــاوز،
ـ
ج
ـة
ـ
مثقل
ـك
ـ
األمــر أشــبه بكون
ّ
مدتــه الكاملــة ،لســت قــادرة علــى الــوالدة! شــعرت
اآلنَّ ،
بالثقــل والرعــب والقلــق مــن حدوث خطأ ما .ســتكون والدة
شــائبة ،وســأموت ،أو ســيموت الرضيــع ،كل هــذا جعلنــي
علــى غيــر مــا ُيــرام.

أقدمهــا
ولكــن جــاءت اللحظــة التــي اســتطعت فيهــا أن ِّ
ـررت منهــا ،وأطلقــت ســراحها منــي!.
لــدار النشــر ،وتحـ ّ

تمــت ترجمــة كتبــك إلى كلٍّ من اإلنجليزية ،والفرنســية،
َّ
واأللمانيــة ،والصربيــة ،والكوريــة .مــا الــذي تعتقديــن أنــه
ـم اكتســابه مــن الترجمــة ،وضياعــه فيهــا؟
َتـ َّ

الجيــد ،كمــا نعلــم ،ال يحــاول القيــام بتمثيل
 المترجــمِّ
ـص األصلــي ،بــل نقــل إبداعــي إلــى لغــة أخــرى،
ـي للنـ ّ
حرفـ ّ
وإلــى الثقافــة المحيطــة بــه .أعتقــد أننــي كنــت محظوظــة
مــع المترجميــن الذيــن أعمــل معهم؛ فقد بنــوا عالقة معي
ومــع عملــي ،لكنهــم ،بعــد ذلــك ،صــاروا مبدعيــن.
جيــدة للعمــل معهــم .في بعض
أنــا ،أيضـاً ،كنــت كاتبــة ِّ
ـص المترجــم،
اللُّغــات ،لــم أتمكَّ ــن مطلق ـ ًا مــن قــراءة النـ ّ
ـراء  /الجمهــور تشــير إلــى أن العمل المترجم
لكــن ردود القـ ّ
ـص األصل.
مرتبــط بالنـ ّ
ـردد صــدى الترجمة
ـم اكتســاب طبقــة أخــرى عندما يتـ َّ
يتـ ّ
ـم مــن ذلــك ك ّلــه أن حــوار
فــي بيئــة ثقافيــة مختلفــة ،واألهـ ّ
مثيــر ًا قــد بدأ.
مــا الــذي ضــاع؟ األصــوات ،والروائــح ،والقــرص،
الخاصــة بــي!.
والدوامــات
ّ
ّ

هــل يمكنــك مشــاركة أفــكارك حــول ترجمــة «ديــزي
روكويــل» لكتابــك؟ مــا الــذي أعطــاك الثقــة لتضعــي كتابــك
بيــن يديهــا؟
أقدرها كثيراً،
 أســمع من األشــخاصوالمؤسســات التي ِّ
َّ
أن المترجمــة قامت بعمل رائع ،والقائمة الطويلة لـ«بوكر»
هــي أحــدث إقــرار بهذا الشــأن .لــو أنني الوحيــدة التي مثَّلت
الحكــم علــى عملهــا ،فلــن أثــق فــي نفســي .أنــت تريــن أنني
الخاص بي.
ـص
لســت موضوعيــة ،ومرتبطــة ّ
ّ
جد ًا بالنـ ّ
تطورهــا مــع
مــا يســاعد فــي ذلــك هــو العالقــة التــي ِّ
مترجمتــك .وجدنــا ،أنــا و«ديــزي» ،بســرعة فائقــة ،أنفســنا
تميزنــا بالثبــات
فــي حالــة مــن الســهولة ،وحتــى أننــا َّ
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أدت شــكوكها وخالفاتهــا إلــى مناقشــات تمكّ ننــا
واال ِّتســاقَّ .
معيــن ،أو حتــى ن َّتفــق علــى
مــن أن ن َّتفــق مع ـ ًا علــى َحــلّ
َّ
االختــاف ،فــي بعــض األحيــان.
ـص الهندي
كانــت الد ّقــة التــي كانــت تتعامــل بها مــع النـ ّ
تعبر بها عن شــكها ،حتى
واضحــة مــن خــال الطريقــة التي ّ
ـد مــا -واضحــة
فــي النقــاط أو الكلمــات التــي كانــت -إلــى َحـ ّ
ـرف بطريقة تكــون فيها
بشــأنها .كانــت مــن النــوع الذي يتصـ َّ
متأكّ ــدة أو واثقــة مــن نفســها أكثــر مــن المعتــاد .نهجهــا
ـح الثقــة ،كمــا أنهــا قامــت بترجمــة روايــات لـ«خديجــة
منـ َ
مستور  »Khadija Mastur -و«كريشنا سوبتي Krishna -
 .»Sobtiوقــد كانــت ،علــى األقــلّ  ،طالبــةً للكاتــب الفــذّ «أ.
كا .رامانوجان .»AK Ramanujan -
ما هو العمل الذي أنت بصدد االشتغال عليه؟

 لقــد أنهيــت روايــة ،لكننــي أتركهــا تجلــس بهــدوء،بجانبــي ،اآلن.
المفضلون؟
َم ْن هم كتابك المعاصرون
َّ

 إننــا ،اآلن ،فــي عالــم مــن الوفــرة ،وهــذا أمــر ألمــررائــع ومحبِــط فــي الوقــت نفســه .قــرأت كثيــراً ،ولكــن،
ـتمر قائمــة
فــي كثيــر مــن األحيــان ،بشــكل عشــوائي .ستسـ ّ
المفضلين ،وسيســتمر معها المزيد من األعمال
المؤلّفيــن
َّ
المفضلــة .اســمحوا لــي ،فقــط ،أن أذكــر بعــض الك ّتــاب
َّ
الهنــود المعاصريــن الذيــن قــرأت لهــم ،وبعــض أعمالهــم
الحد،
ـاص ،وأتــرك األمــر عنــد هــذا
ّ
التــي أحببتهــا بشــكل خـ ّ
رجاء،
فــي الوقــت الحالي .حتى هــذه القائمة غيــر مكتملة.
ً
دوني هذه األســماء« :كريشــنا سوبتي ،»Krishna Sobti -
ِّ
«نيرمــال فيرمــا « ،»Nirmal Verma -كريشــنا بالديــف
فايــد « ،»Krishna Baldev Vaid -فينــود كومــار شــوكل
 « ،»Vinod Kumar Shukl -منصــور احتشــام Man� -
« ،»zur Ehteshamمرينــال باندي ،»Mrinal Pandey -
«مريدوال جارج « ،»Mridula Garg -مامتا كاليا Mamta -
« ،»Kaliyaأخيليــش « ،»Akhilesh -جيــان تشــاتورفيدي
 « ،»Gyan Chaturvediســارا راي « ،»Sara Rai -ألــكاساراوجي « ،»Alka Saraogi -براتياكشا ،»Pratyaksha -
«نيالكشــي ســينغ « ،»Nilakshi Singh -تشــاندان بانــدي
  ،»Chandan Pandeyوآخــرون غيرهــم.حوار :شينتان جيريش مودي  ۹ترجمة :أحمد منصور

المصدر:
The Geetanjali Shree Interview | «A creative work is not a neatly pro»grammed outcome
https://www.news9live.com/art-culture/books/geetanjali-shree-interview-international-booker-prize-longlist-first-ever-hindi-translationtomb-of-sand-ret-samadhi-158751

«ديان سوس»:

أريد أن يبقى اسمي محفورا ً يف ّ
الذاكرة
األمريكيــة «ديــان ســوس» يف إنديانــا ،العــام ( .)1956فــاز ديوانهــا «فرانــك :ســونيتات» ()2021
الشــاعرة
ُو ِلــدت ّ
ّ
الوطنيــة.
بجائــزة «بوليتــزر» ،التــي ُأعلنــت نتائجهــا يف ال ّتاســع مــن مايو/أيــار ( ،)2022وبجائــزة حلقــة ُن َّقــاد الكتــاب
ّ
أصــدرت« :طبيعــة صامتــة وطاووســان ميتــان وبنــت»( ،)2018و«امــرأة بأربعــة أرجــل»( )2015الــذي وصــل إىل
قامئــة جائــزة «بوليتــزر» القصــرة ،و«وولــف ليــك ،مريــول أبيــض انفتــح عنــوة»( )2010ا ّلــذي حــاز جائــزة «جونبــر»
و«يجهــز عليــك بســهولة»( .)1998وهــي تعيــش اآلن يف مدينــة كاالمــازو ،بواليــة ميشــيغان.
للشــعرُ ،
«متعــة
ناتالــي تومباســكو :ديوانــك األخيــر عبــارة عــن ُ
وتسلســل قصائــده الواعــي
باروكيــة» ،ال سـ ّـيما فــي تُعا ُقــب
ُ
ّ
ســريالية ،أو كأنّهــا تخضــع
شــبه
ى
تتبــد
قيــق؛
والد
إذْ
ّ
ّ
ّ
تخصــك .هــل ُيمكنــك البــدء بوصــف رحلــة كتابــة
ـذة
ـ
لتعوي
ّ
تلــك القصائــد؟
 «ديــان ســوس» :ارتــأى كثيــرون ،بعــد «طبيعــة صامتــةوطاووســان ميتــان وبنــت» ،ضــرور َة أن أكتــب ســيرة حياتي،
وقــد فكّ ــرت فــي ذلك أل ّني عشــت حيــاة غريبــة ،لكن عجزت
عــن اإلحســاس بها نثــراً .وهكذا ،اكتريت سـ ّـيارة كــي أتمكّ ن
بحر ّيـ�ة ،وقُدتهـ�ا إلى بقعة اسـ�مها« «�Cape Dis
مـ�ن التن ّقـ�ل ِّ
( »appointmentرأس الخيبة).
أهذا مكان حقيقي؟

 نعــم .وقــد ســارت األمور على شــاكلة القصيدة األولى؛األيقوني ْيــن ،وفكّ ــرت فــي
إ ْذ أطللــت علــى الفنــار والجــرف
َّ
النــزول مســافة ،أســتطيع منهــا القفــز إلــى البحــر .لــم تكن
ـدى المســعى
نيتــي
الحقيقيــة ،بــل خياالتــي .وقــد تبـ ّ
هــذه َّ
ّ
ٍ
ك ّلــه شــا ّقاً ،فغفوت داخل السـ ّـيارة ،فجاءنــي ،وقتئذ ،ذلك
«ســقت طــوال الطريق إلــى رأس الخيبة» ،وأدركت
الســطرُ :
ّ
ِ
أن فرانك اقتحم
ى
ـد
ـ
تب
وقوعها...
ـاء
ـ
أثن
ـي
ـ
ف
ـة
ـ
ص
ق
أروي
ـي
أ ّنـ
ّ
ّ
ّ
خاص.
أفــكاري ،ولــم يكــن يشــغلني بوجــه
ّ
وهكــذا ،اكتملــت القصيــدة فــي رأســي ،عنــد رجوعي إلى
أع أ ّنهــا ســونيتة ّإل عنــد كتابتهــا علــى الــورق.
الكــوخ ،ولــم ِ
أربعــة عشــر ســطراً ،ومقطــع ختامــي يقــول« :لكــن كيــف
الراحــة؟»..
أشــرح /هــذا البحــث الجــزوع عــن الجمــال أو ّ
لقــد صــارا حامــض الديــوان النــووي؛ إ ْذ أتيــا بفرانــك،
إن مــا
المباغتــةّ .
وســردا حيــاةً ،وح ِفــا بكثيــر مــن الوثبــات ُ
االرتجالية
يجعــل حضــور أوهــارا جذّ ابـ ًا وطازج ًا هــو طاقتــه
ّ
الديناميــة؛ إ ْذ تشــعر كأ ّنــك تمشــي ،بصحبتــه،
وطبيعتــه
ّ
فــي شــوارع نيويــورك.
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غــادر أوهــارا بلــدة صغيــرة فــي جرافتــون ،بواليــة
ماساتشوســتس ،وبانتقالــه إلى مانهاتــن ذاق تجربة انعتاق
أمــا انتقالــي إلــى
كُ بــرى فــي خمســينيات القــرن العشــرينّ .
نيويــورك مــن بقــاع أصغــر ،فلــم يكــن ُمريح ـ ًا تمام ـاً .وقــد
دأبت ،في سائر كُ تبي ،على أن أسوق مصادر أو أدلّة إلهام؛
ففــي «امــرأة بأربعــة أرجــل» كان لــوركا ،وفــي «طاووســان»
رســامون مثــل مــارك روثكــو ،ورامبرانــت ،وغيرهمــا ،إضافةً
ّ
الذكوريــة؛ لذلــك ظهــر «فرانك»ُ ،هنــا ،باعتباره
ـرة
ـ
النظ
ـى
إلـ
ّ
ً
ً
ـتفزازياً ،ولــم يكــن لــه وجــود حقيقــي
محوري ـا اسـ
شــخصا
ّ
ّ
ـجعني.
ـ
ش
وي
ني
ث
ـتح
ـ
كــي يس
ّ
ُ ّ

هــذه التشــابهات واالختالفــات بينكمــا ،فــي نيويــورك،
تســترعي االهتمــام.
شــابة ،فــي نيويــوركّ ،إبــان
 كان حضــور شــاعرةّ
الســبعينيات ،ال يــزال مغامــرة مقصــورة علــى الرجــل.
كُ نــت أقابــل أشــخاص ًا مثــل آلــن جينســبرج ،ووليــم بــوروز،
أن ِ
صلــة أخــرى جمعتنــي
وكانــا يخترقانــي بنظراتهمــا .علــى ّ
بفرانــك عندمــا التقيــت أحــد أقــرب أصدقائــه؛ وهــو شــاعر
عمــن يكتــب لــه مخطوطاتــه علــى اآللــة
شــهير ،كان يبحــث ّ
الكاتبــةُ ،مقابــل االلتحــاق بحلقــة دراسـ ّـية لــه فــي جامعــة
مهمة بغيضة ،ومحفوفة
تبين ،الحقاً ،أ ّنهــا ّ
كولومبيــا ،لكــن ّ
أن «فرانك» كان مالكي أو قدوتي ،لك ّني
بالمخاطــر .ال أزعــم ّ
يم ِّثــل ،بين اآلونة
أحببــت مــا في شـ
ـخصيته من زخــم ،وكان ُ
َّ
والملونون.
ـاء
ـ
النس
منها
حى
ام
ـعر
ـ
الش
في
واألخرى ،حقبة
ّ
َّ
َّ
كان ملتبسـاً ،والشــخصيات الملتبســة تســترعي اهتمامــي.
بعــد «رأس الخيبــة» ،قلــت لنفســي :حســناً ،هــا أنــا
رتجلــة،
أكتــب مذكّ ــرات علــى هيئــة ســونيتات .ســتكون ُم َ
ولــن أطــوف ،خاللهــا ،بجســدي كمــا فــي كتابــات فرانــك،
وخلقـاً ،وعبــر الذّ اكــرة؛ لذلك
بــل ســيكون التطــواف
ذهنيـ ًا ّ
ّ
التأمــات األوســع
بــدأت ،عنــد بنــاء تتابــع القصائــد ،بتلــك
ُّ
المحيــط حــول مــأزق
المطــلّ علــى ُ
الســاحل الغربــي ُ
عنــد ّ

أتصــوره طيفــ ًا أو
ثــم تابعــت عبــر مــا
ّ
مواجهــة النفــسّ ،
ـم مســتويات ُمتباينــة مــن الضــوء.
موشــور ًا يضـ ّ

عما ُيم ّتعني ،في أوهارا ،أنا األخرى؛ إنها ِخفّته،
تكلّمت ّ
المفاجئة ،ومشاعره المتناقضة ،وصوره
ة
النغمي
وتحوالته
ُ
ُّ
ّ
تقمص األدوار .لكن،
أو
راوغة،
الم
و«ذواته»
ة،
ـتثنائي
االسـ
ّ
ُ
ّ
ـم «فرانــك» مــن بيــن كا ّفــة
ثمــة ســؤال شــغل تفكيــري هــوِ :لـ َ
ّ
ِ
ـب مــا قلتــه عنــه مــن أ ّنــه ال
شــعراء مــا بعــد الحــرب؟ لكــم أحـ ّ
يتبدى رفيق ًا ،باألحرى!.
ُيشــبه «فيرجل» ،بل ّ
 أجــل ..هــو رفيــق .غالبــ ًا مــا أصــارع ف ّنانيــن ذكــوراً،مــرد ذلــك هــو نشــأتي داخــل نظــام أمومــي،
أن
ّ
وأتصــور ّ
ّ
وأمــي وشــقيقتي .أنــا امــرأة ُتشــبه النســاء،
ـي
ـ
ت
جد
بصحبــة ّ
ّ
لكــن ا ّتزانــي الســيكولوجي يجعلني أميل إلــى طباع الرجال.
ـب
ثمــة وضــوح  ،frankness -أيض ـاً ،يقتــرن بفرانــك .أحـ ّ
ّ
األول ،كان
ـي
ـ
الغنائ
واينهاوس
ـي
ـ
إيم
ألبوم
ـة.
ـ
المزاوج
ـك
ـ
تل
ّ
بعنــوان «فرانــك».
كان المقصود فرانك سيناترا ،أليس كذلك؟

 -أجل .أليس هذا ُمذهالً؟! أثق في العارض والتصادف.

ُيذكّ رنــي ذلــك ببيــان أوهــارا الضـ ّـد الــذي حمــل عنــوان:
ـخصوية  ،»Personismا ّلــذي ُيعلّمنــا فيــه «أال ننشــغل
«شـ
ّ
الشــاعر حيــن يكتــب« :تُــرى،
بأحــد ســوانا».
ويتأمــل دور ّ
ّ

ـم تعبــأ لــو فهــم قــارئ مــا تكتــب ،أو فهــم مــا ترمــي إليــه،
ِلـ َ
َ
أو كان مــا تكتبــه ُيصلحهــم؟ُ :يصلحهــم لمــاذا؟ أ ِلجــل
يتصرفــون
إن أغلــب الشــعراء
ــم تســتعجلهم؟ ّ
المــوت؟ ِل َ
ّ
ـن علــى تنــاول
أمهــات كهــات ُيحاولــن إجبــار أطفالهـ ّ
كأنّهــم ّ
مــا يفــوق احتمالهــم مــن اللحــم المطبــوخ والبطاطــا ،فــي
أتصور أنّه يضغط في اتّجاه
ـن (الدمــوع)».
حيــن تنهمــر منهـ ّ
ّ
الشــاعر ،باعتبــاره حكيمـ ًا .هــل
كتابــة
غريزيــة ،وضـ ّـد فكــرة ّ
ّ
أن هــذا ِ
ـس ي َّتصــل بشــعرك؟
تعتقديــن ّ
الحـ ّ

ـد مــا أدهشــتني ثقتــه بنفســه؛ إ ْذ تتط َّلــب
 بالتأكيــدَ .لشـ َّ
وقابليــة العطــب.
مقولــة «أال ننشــغل بأحــد ســوانا» الثقــةَ
ّ
ـب مــا يقوله في هــذا البيان« :ال يســتهويني اإليقاع،
لكــم أحـ ّ
وال الســجع ،وال كلّ ذلــك الحشــو .ال تنشــغل ّإل بنفســك.
الشــارع يحمــل ســكّ ين ًا اركض،
فحيــن ُيطــاردك شــخص في ّ
وال تلتفــت لتصيــح« :كفــى! فأنــا ُمع ِّلــم ماهــر فــي مــدارس
أظن أ ّنــي أتب ّنى موقفه؛
مينيــوال
اإلعداديــة»» .ومــع ذلك ،ال ّ
ّ
عينــة تو ِّفــر مســاحة
ذلــك ّ
أن هــذا الزهــو يتط ّلــب شــروط ًا ُم ّ
لتحقيقــه ،وأعــرف كثيريــن ليســت لديهــم هــذا المســاحة.
ـدى زهــوي فــي نهايــة ديــوان «فرانــك» ،لكــن دائم ـ ًا مــا
يتبـ ّ
تشــفع لهــذا الزهــو ُمنــاوأة تلــك المســاحات التــي تشــغلها
ومخيفــة .ال وجــود لمثــل هــذا
جماعــات هامشــية عنيفــة ُ
ـي؛ ذلك أ ّني أعي هذا النشــاز.
«الزهــو الخالــص» بالنســبة إلـ ّ
وصــف أوهــارا الن ّقــاد بأنّهــم «س ـفّاحو /أشــجار بســتانه»
جياشة
وقلت أنت ،سابق ًاّ ،
أن قصائدك تُنتقَد ألنّها «مورقةّ ،
الحسـ ّـية .لشـ ّـد ما
العاطفــة» ،أو -باألحــرىُ -متخمــة باللغــة
ّ
أسـ َّـرني االنســجام بيــن التكثيــف واالســتفاضة حيــن ســمعت
الشــاعر األميركــي روبــرت كريلــي،
ســونيتاتك! .وقــد أشــار ّ
«الشكل ليس ّ
إل امتداداً للمضمون»؛ من
إلى ذلك بقوله:
ّ
حدد مســبق ًا ،والقتصاد
هنا ،أتســاءل :كيف ُيمكن لقالب ُم َّ
الداخليــة ،أو نفسـ َّـيته؟
الفكــر أن يعكســا تجربــة المتحـ ِّـدث ّ
أو كيــف مــا تزاليــن قــادرة علــى تطويعهــا ،رغــم ســائر بهــارج
الســونيتة ،وزخارفها؟

ـت
 بعــد «امــرأة بأربعــة أرجــل» و«طاووســان» أحسسـ ُبالحاجــة إلــى االقتضــاب ،وهــو مــا أفزعنــي أل ّنــي شــاعرة،
أن
قوتي فــي الخيال .على أ ّني أعتقــد ،كذلكّ ،
يكمــن جوهــر َّ
إحــدى طرائــق اشــتداد ســاعد الكاتب هي تجريــده من نقاط
للتأمــل ،وبعــض ســونيتاتي ُيمكــن
بنيــة
ُّ
َّ
قوتــه .الســونيتة َم ّ
قراءتهــا علــى أ ّنهــا موقــف واقعــي خاطــف يتألّف مــن أربعة
عشــر ســطراً ،والبعــض اآلخــر عبــارة عــن لحــن موســيقي.
ال أرغــب فــي أن تنطــوي ّأيــة ســونيتة علــى كا ّفــة العناصــر؛
تحولــه ،وإيمــاءة مــا إلــى
لكــن أغلبهــا يحتــوي علــى نقطــة ّ
تأمــل
المتـ ّ
ـراصُ ،يمكــن ّ
قافيــة .وداخــل هــذا (الكليشــيه) ُ
الضامــة ،واالنتقــاالت أو
الكثيــر إذا طرحنــا جانبـ ًا األنســجة ّ
المشــترك.
الم ّ
كملــة لصالــح التجــوال ُ
األفــكار ُ
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كتبــت هــذه الســطور الباهــرة« :الســونيتة مثــل الفقــر؛
تُعلّمك ما ُيمكن أن تعمله /من دون ...الفقر مثل سونيتة؛
أم» .أتســاءل عــن تاريــخ الشــكل،
ُمع ِّلــم بــارع ...الســونيتة ّ
ً
ـص
تقليدي ـ ًا ،باعتبــاره
وكيــف نُظــر إليــه،
نخبوي ـا (شــكل يخـ ّ
ّ
ّ
ذكوريــ ًا أبيــض)! تُــرى ،كيــف تســتعيدين
ســوي ًا
ُمجتمعــ ًا
ّ
ّ
الســونيتة؟ وكيــف تنطــق باســم الهامشــيين؟
 تســتهويني هــذه الفكــرة عــن إعــادة تعريــف الســونيتةبلغة الطبقة الفقيرة ،والنظام األمومي؛ فالســونيتة ليســت
معينـاً ،وال طبقــة
ُمغطّ ــاة بســلك شــائك ،وال تخـ ّ
ـص جنسـ ًا َّ
صحــة ذلــك،
مــا ،وال ّ
أي شــيء .وقــد أظهــر آخــرون قبلــي َّ
مــن جيرالــد ســتيرن إلــى تيرانــس هايــز ،ووانــدا كولمــان،
أميركية» عن
وغيرهــم .لقد دافــع كتاب كولمان «ســونيتات
ّ
ـق مــن جــاؤوا بعــد الكتــاب ،فــي الســونيتة ،ومــا أطمــح
حـ ّ
والريفيين.
إليــه هــو رفد الســونيتة بمنظور فقراء العامليــن
ِّ

أتســاءل عــن نقــاط التالقــي بيــن الشــعر ،والــوالدة،
قــوة تكســر الجســد»:
«ثمــة ّ
واالنبعــاث فــي قصيــدةّ :
قوة تكسر الجسد ،محتومة،
ثمة ّ
ّ
الثانوية .ألم مألوف مثل مقياس
واأللم هو النتيجة
ّ
سر ّي ًا ،وقافية ،كذلك،
المطر ،ا ّلذي أصبح ّ
داخلية ،عتمة ،وفرح،
إصابة
أو
ما لم يكن كالم ًا مقفّى
ّ
وهو أيض ًا صابون أطباق ،لكن ليس ا ّلذي ُيخلِّص
الم ّ
حطمة .هذا فجر،
الطيور
ّ
البحرية من نفط الناقالت ُ
بدل اسمه إلى غروبُ .مفارقة
عليه أن ُي ِّ
أن تغدو وجه العاطفية اآلخر ُهنا في العصر الحديدي،
وتحولها إلى تسريحة شعر.
تكوي ثنيات اليأس،
ّ
...
فــي هــذه القصيــدة جمــال خالــص .وقــد كان المــوت
مهمــة فــي ديــوان «فرانــك» ،كذلــك الــوالدة -انبعــاث:
ثيمــة ّ
تغير جلدها ،وقشــور
«الذوات /عديدة ُ
الغرف» مثل أفعى ّ
حدثينــا عــن ســيرورة تفكيــرك ُهنــا؟
الماضــيِّ .
بالغية .وقد جاءتني
 نعــم .تتم َّتــع هذه القصيــدة بطاقةّ
الســطر ا ّلــذي أقول فيه:
بعد ّ
زحفــت إلــى الطريــق البــارد ألتمــس
«خاويــة وذليلــة/
ُ
ِ
ثمــة فكــرة ،مفادها:
ـة؟»
ـ
الملك
ـا
ـ
ته
أي
ـت
المســاعدةَ ،أ َخضعـ َّ
ّ
ُ
تتحــول إلــى
أن
األفضــل
مــن
يكســرك،
ــد
التجس
أن
رغــم
ّ
ّ
ّ
والشــاعر
روح أو شــبح .يجمــع المقطــع األخيــر بيــن الكآبــة
ّ
بالمهمــش .هــل
اإلنجليــزي جــون دون ،بطريقــة ترتقــي
ّ
تجســد،
«ترجــل فــي الوحــل،
تعرفيــن قصيــدة جــون دون
ّ
ّ
ـم عليــك بالغنــاء»؟.
عــان ،ثـ ّ
ـث نجــد
تُشــبه ،إلــى حـ ٍّـد مــا «خطــوة بعيــداً عنهــم» ،حيـ ُ
زوالية لحظة
أوهارا مم َّزق ًا بين الرغبة في مواصلة استنفاد
ّ
ثمة تو ُّتر شــبيه في
لتأمــل الحزن؟ ّ
واحــدة ،أو التلكُّ ــؤ برهــةً ُّ ،
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قولــك« :أعانقهــا فأبتعــد عنها خطوة».

«ســقت طــوال
 القصيــدة تبتعــد خطــوة بطبيعتهــاُ :أن
الطريــق إلــى رأس الخيبــة» فــي ال ّزمــن الماضــي ،رغــم ّ
ـواً؛ فهــو ال يحــدث اآلن .تســتهويني القــدرة
الحــدث وقــع تـ ّ
علــى كتابــة شــيء ذي مضمــون بالغــي يأخــذ الجســد ،ال
ثمة نهوض مــن دون ريب؛
العقــل والــروح ،بعيــن االعتبــارّ .
ـن» يقــول إن هــذا شــعر غنائــي،
فاختتــام القصيــدة بـــ« :غـ ّ
الســابقة.
ـدة
ـ
القصي
ـي
ح ّتــى بعــد أن انكســرت فـ
ّ
لقــي أوهــارا حتفــه فــي حــادث مأســاوي بجزيــرة فايــر
آيلنــد فــي العــام ( .)1966أبــي مــات فــي العــام (.)1964
ُدفــن أوهــارا فــي جزيــرة لونــج آيلنــد ،بالقــرب مــن صديقــه
الحميــم ،وجوزفيــن ميرتــل كوربــن ،المــرأة ذات األربعــة
أرجــل .فــي الواقــع ،كانــت متتاليــة القصائــد ،بأكلمهــا،
ـت أ ّنه من الضروري
حررتي
أحسـ ْ
موجهــة إلــى أوهاراّ ،
ّ
لكن ُم ِّ
ّ
(وقــد ا ّتفقــت معهــا فــي الــرأي) ّأل ُنبهِ ــظ الديــوان بأوهــارا؛
فهــذا ليــس تكريم ـاً؛ إ ْذ ينبغــي وضــع فرانــك علــى حا ّفــة
الكتــاب .والحقيقــة أ ّنــي أتشــاجر معــه فــي القصائــد التــي
أخاطبــه بهــا -صداقتــه مــع ُمغتصــب :مث ـاً ،فــي قصيــدة
«مشــاهير الشــعراء أتــوا إلينــا» ،أســتطيع تنــاول الجانــب
ال ُّنظمــي بالعالــم األدبــي ،مــن دون إفــراط فــي الشــخصنة.
ثمــة كثيــر مــن تلــك التقاطعــات التــي تظهــر ،بوضــوح ،فــي
ّ
القصيــدة األخيــرة مــن ديــوان «فرانــك» «أتم ّنــى أن يحــدث
ذلــك».
الشــخصية
أن أوهــارا ليــس
صحيــح .مــن
المهــم بيــان ّ
ّ
ّ
فثمة أبوك ،وديالن ،وميكيل ،وكيف،
ة؛
المحوري
الذكورية
ّ
ّ
ّ
والشــعراء المشــاهير .يســتهويني مزيــج المــزاح والقلق في
القصيــدة األخيــرة ،وتمثيلــه ســيناريو درجــات االنفصال في
أثنــاء التفكيــر فــي الترابــط والخســارة.
ـجية،
 وجــدت الســطورّ
الخاصــة باللمــس طريفــة وشـ ّ
كذلــك فــي المقطــع قبــل األخيــر« :مــن ســيقول ع ّنــي
قبلتهــا؟»؛ فهــي تســتدعي الجنــدر ،وعالــم الشــعر،
أ ّنــي ّ
والمحــو .لدينــا تلــك األســماء (ويتمــان ،وجينســبرج،
الرســامات في
وكيتــس ،وأوهــارا) ،لكــن أولئــك الكاتبــات أو ّ
«طاووســان» أو عرائــس الشــعر يبقيــن مجهــوالت .أدركــت
أ ّنــي أطلــب أن يبقــى اســمي محفــور ًا فــي الذّ اكرةُ .تــرى ،هل
األميركيــة ،في هذا الجســد
نســتطيع التحليــق فــي الذّ اكــرة
ّ
األدبــي؟ مثلمــا تقول قصيدة شــارون أولدز «لغــة التباهي»:
المختــالُ /هنــا مــع اآلخريــن».
«أضــع زهــوي األميركــي ُ
حوار :ناتالي تومباسكو
 ۹ترجمة :مجدي عبد المجيد خاطر

المصدر:
https://www.southeastreview.org/single-post/an-interview-withdiane-seuss.

shutterstock

إصدارات

ب والثورة والوطن
يف ال ُ
ح ّ

كفاح فتاة الستئصال فريوس!

عــن «دار الوتــد» للكتــب واملطبوعــات يف الدوحــة ،صــدر ،حديثـ ًا ،كتــاب موســوم بـ«ســميدرا» ..كفــاح فتــاة»،
والقصة .تســتدعي قــراءة روايته،
للدكتــور عبــد الرحمــن بــن ســامل الكــواري ،بعــد تجربــة طويلــة يف كتابــة الشــعر
ّ
تكنولوجيات االتصال الجديدة ومسألة التغيري واالنتقال السيايس،
وهي باكورة األعامل الروائية ،العالقةَ بني
ّ
وفعــال ،يف العمليــة الرسديــة ،نعــرف،
يف العــامل العــريب .لكننــا ،قبــل أن ت َّتضــح هــذه العالقــة بشــكلٍ حاســم َّ
ـب ،والثــورة ،والوطــن.
منــذ الوهلــة األوىل ،أننــا أمــام روايــة يف الحـ ّ
تقــع الروايــة فــي ( )200صفحــة مــن الحجــم
المتوســط .وفــي بنيــة ســردية دائريــة ،تحكــي
ِّ
جانبــ ًا مــن ســيرة البطلــة «ســميدرا» ،منــذ
والدتهــا ،ونشــأتها فــي بلدة «البيضــاء» الواقعة
علــى إحــدى الهضاب شــمال شــرق بالد الشــام،
إلــى حين اســتقرارها فــي كندا ،مرور ًا بالدراســة
أوالً ،ثــم باريــس ،ثــم الســفر
فــي إســطنبولّ ،
ـتقر
إلــى الدوحــة ...وبيــن النشــأة األولى ُ
والمسـ ّ
تمر «ســميدرا»
الــذي تنتهي به أحــداث الروايةّ ،
تحــدد
بمنعطفــات ومنعرجــات مصيريــة
ِّ
الحــب ،واالنتمــاء ،والحيــاة
اختياراتهــا فــي
ّ
المهنيــة ،وهــي االختيــارات التــي تشــكِّ ل،
بالنســبة إليهــا ،ارتباطـ ًا وثيقـ ًا بســالة« :يجــري
ـب الوطــن ،مثلمــا هــي «البيضــاء»
فــي دمهــا حـ ّ
العصــاة علــى الطامعيــن منــذ آالف
وأهلهــا ُ
الســنين»؛ لذلــك جعــل الســارد هــذه البلــدة
مصغــر ًا للوطــن الكبيــر ،ولألوطــان
فضــاء
َّ
ً
حــرك المرجعــي للرغبــة
الم
باعتبارهــا
كلّهــا،
ُ ِّ
األول واألخير
فــي االنعتاق
والحر ّيــة ،والمرجع ّ
ّ
الــذي يغذّ ي اســتمرارية منظومة القيم األصيلة
فــي شــخصية «ســميدرا» .بــل إن الســارد ،فــي
متفرقــة ،يؤنســن الوطن في شــخصية
ســياقات
ِّ
بطلتــه ،ولعــلّ ذلــك مــا يحيــل عليــه اســم
«ســميدرا» القريــب االشــتقاق مــن «ســاميد»،
الفضــاء الســردي البعيــد الواقــع فــوق إحــدى
تــال بلــدة البيضــاء ،حيــث يوجــد« :قصــر آل
شــاكر فــي حضــن وادي الجبــل الــذي ينتصــب
قمتــه ديــر ســاميد ،ذلــك األثــر الشــاهد
فــوق َّ
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علــى حقبــة عريقــة مــن الصراعــات العرقيــة،
والدينيــة التــي شــهدتها المنطقــة».
المؤلِّــف زمــن الســرد بحادثــة تقــع
يفتتــح ُ
للناشــطة العربيــة «ســميدرا» فــي العاصمــة
الفرنســية باريــس ،فــي أثنــاء مشــاركتها فــي
إحيــاء ذكــرى الثــورة الفرنســية ،فبينمــا تواصل
الحر ّيــة أمــام الفتــة كُ تــب
خطابهــا مــن أجــل
ّ
عليهــا «منظَّ مــة أحــرار بــا قيــود» ،اخترقــت
رصاصــة جســدها ،وســط هتافــات تديــن،
الحر ّية!».
خونــة ،لــن تســقط
وتهتــف:
«خونــةَ ،
َ
ِّ
وانطالقـ ًا من هــذا الحدث االفتتاحي ،تشــرع
الروايــة فــي اســتعادة تاريــخ عائلــة «ســميدرا»،
علــى لســان أبــي طــارق ،رفيــق الســاح لوالــد
«ســميدرا» ،واألب الروحــي لهــا ،بعدمــا يكــون
ـاب القطــري جاســم ،طالــب الدكتــوراه فــي
الشـ ّ
الحقــوق ،بجامعــة الســوربون ،والحقـ ًا العضــو
ؤســس فــي منظَّ مــة «أحــرار بــا
والم ِّ
النشــيط ُ
قيــود» ،قــد وقــف عنــد بــاب غرفــة العمليــات
يســأل أبــا طــارق عــن حــال «ســميدرا» ،ثــم عــن
تاريــخ عائلتهــا.
وفي ســياق اســتعادة تاريخ عائلة آل شــاكر،
يرســم الــراوي مالمــح شــخصيته المحوريــة،
فتنكشــف الجوانــب النفســية ،واالجتماعيــة،
والثقافيــة التــي شــكَّ لت «ســميدرا» التي خرجت
إلــى الحيــاة فــي اللحظــة التــي غادرتهــا فيهــا
أمهــا «شــاهيناز» ،وهــي تصــارع آالم الــوالدة،
ّ
لتنشــأ «ســميدرا» تحــت رعايــة «عــا» زوجــة
عمهــا محمــود ،بســبب انشــغال «شــاكر» ،والد
ِّ

«ســميدرا» ،بالكفــاح الســري.
ومنــذ طفولتهــا ،أدركــت «ســميدرا» عــدم رضــى النــاس
عــن سياســة الحكومــة ،ويعود ذلــك إلى ذكائهــا ،وفطرتها؛
و«ألفيــة الزبــد
باعتبارهــا قــد حفظــت القــرآن الكريــم،
ّ
فــي الفقــه الشــافعي» ،إضافــةً إلــى الشــعر ،وكل هــذه
المرجعيــات شــكَّ لت الخلفيــة الثقافيــة الختياراتهــا ،منــذ
ّ
بدايــة اهتمامهــا بالعمــل اإلنســاني ،حيــث انخرطــت ،هــي
«هديــة» ،مــع طواقــم الهــال األحمــر والصليب
وصديقتهــا
ّ
بترددهــا علــى دار
األحمــر ،فــي خدمــات اإلســعاف ،مــرور ًا ُّ
المسـ ّنات ،حيث تشـ َّـبعت بحكايات النساء حول االحتالل،
مثلما تشـ َّـبعت بذلك من خالل تاريخ العائلة ،وقد جعلتها
ـوق فــي دراســتها،
هــذه الروافــد والتجــارب الميدانيــة تتفـ َّ
ـق صفــوف المتظاهريــن احتجاجـ ًا علــى مــا آلــت إليــه
وتشـ ّ
عمهــا
البــاد مــن فســاد ،وتدهــور ،واحتــال .وبتوجيــه مــن ّ
محمــود ،آمنــت بــأن جهادهــا ســيكون فــي دراســتها ،ولــو
تط َّلــب األمــر أن تــدرس فــي الخــارج فســتحمل وطنهــا فــي
داخلهــا ،وســتجاهد مــن أجلــه..
التطــور
الخــط الســردي للروايــة ،نواكــب
تقــدم
ومــع
ّ
ُّ
ُّ
الحاصــل فــي شــخصية «ســميدرا» ،حيث ســتطَّ لع على دور
حريتهــا ،وعلــى
المــرأة فــي كفــاح الشــعوب مــن أجــل نيــل َّ
تضحياتهــا زمــن الثــورات العربيــة ،ســواء فــي الســاحات
أو مــن خــال وســائل اإلعــام الحديثــة ،مــن أجــل تعزيــز
وحر ّيــة الرأي والتعبير.
الوعــي والدفاع عن حقوق النســاء،
ّ
كمــا نقــف علــى قناعاتهــا الوطنيــة ،والنضاليــة التــي أخــذت
تنضــج أكثــر فأكثــر ،حيــث ســتصبح تعريفاتهــا للمفاهيــم
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تأخــذ نســق ًا واعيــ ًا ومنتميــ ًا لزمنهــا األدبــي ،والمعرفــي،
والسياســي ،والحقوقــي ،إذ« :بــا وطــن تذهــب آمالنا أدراج
ـرف« :المثقَّف
الريــاح ،وتغيب شمســنا بال شــروق» ،كما تعـ ِّ
كالسياســي ،كالهمــا يصنــع الحيــاة بصيــغ متباينــة ،والبلــد
الــذي ال يوجــد بهــا مثقَّفــون كبــار ال يوجــد بهــا سياســيون
شــخصيتها ،ذلــك
كبــار» .وقــد غــذَّ ى هــذا النضــج فــي
َّ
فلمــا
الصمــود الــذي تحتاجــه اختياراتهــا وطموحاتهــاّ ،
نــزل عليهــا خبــر استشــهاد والدهــا كالصاعقــة ،كان عزاؤها
جهادهــا فــي العلــم الــذي ا َّتخذتــه نبراسـ ًا يضــيء طريقهــا
نحــو نصــرة وطنهــا.
اضطــرت
ولظــروف الدراســة المتوقّفــة فــي بلدهــا،
َّ
«ســميدرا» إلــى الهجــرة إلكمــال دراســتها فــي جامعــة
إســطنبول .وهنــاك ،بــرزت قدراتهــا االســتثنائية فــي
البحــث العلمــي ،فكُ لِّفــت ببحــث حــول :كيفيــة إنتــاج
وراثيـ ًا إليقــاف نشــاط الفيروســات فــي جميع
خليــة معدلــة
ّ
ّ
أطــوار الفيــروس ،وقــد انبهــر مجلــس إدارة الكل ِّّيــة بنتائــج
ضمهــا (بصفــة باحثــة)
«ســميدرا» ،ووافــق أعضــاؤه علــى ِّ
ـم ( )14باحثـ ًا مــن
ضمــن فريــق البحــث العالمــي الــذي يضـ ّ
جميــع أنحــاء العالــم .وهكــذا ،ترســم لنــا الروايــة خطَّ ْيــن
ـط
ـم ْين فــي شــخصية «ســميدرا» ،همــا خـ ّ
َ
متوازي ْيــن وحاسـ َ
وخــط المســار الوطنــي ،وبهمــا معــاً
المســار العلمــي،
ّ
انخرطــت فــي أنشــطة المنظَّ مــات الحقوقيــة للتعريــف بمــا
يعانيــه وطنهــا مــن ظلــم واســتبداد.
بالمــوازاة مــع إبــراز الجانــب االســتثنائي والمتجــذِّ ر فــي
ـتمر كلٌّ من أبي طارق ،ومحمود،
شــخصية «ســميدرا» ،يسـ ّ

ـم «ســميدرا» ،ومعهمــا الســارد ،فــي اســتحضار أمجــاد
عـ ّ
عائلــة آل شــاكر ،انطالقـ ًا من آخر أمرائهــا ،وهو عماد الدين
آل شــاكر ،الرجــل الــذي يختــزل تاريــخ العائلــة السياســي،
ـول قصره إلى متحــف لتاريخ
وتاريخهــا االجتماعــي ،وقــد حـ َّ
ٍ
وفضاء لالجتماع الســنوي الذي
العائلــة ومآثرهــا العريقــة،
تســتحضر فيــه المواجهــات الميدانيــة مــع االحتالل.
وإذا كانــت العائلــة تنظــر إلــى األمــس بــكلّ مــا يحملــه
وإن كانــت تنظــر ،فــيالحر ّيــة
مــن كفــاح وتضحيــة لنيــل
ْ
ّ
راهنهــا ،إلــى حاضــر يعتريــه الهــوان والــذلّ واالســتبداد
والســيطرة الخارجيــة -فــإن أفرادهــا شــخصيات تســير علــى
تخرج
درب النضال نفســه؛ فمحمودّ ،
عم «ســميدرا» ،الذي َّ
فــي كل ِّّيــة اآلداب والفنــون ،لــه تاريــخ ضمن العمــل الوطني
ـرية إلدارة االحتجاجات الشــعبية ،ورامي أخو
والخاليا السـ ِّ
هديــة ،صديقــة الطفولــة ،هــو القريــب مــن قلبهــا ،وتــرى
ّ
فيــه المــاذ ألفكارهــا وأحالمهــا ،ووطنهــا الكبيــر ،يتابــع مــا
يجــري ،ويعــرف أن االســتعمار زرع عمــاء خونــة يقومــون
بتنفيــذ مخطَّ طاتــه القمعيــة والوحشــية.
وفضـ ً
ا عــن تأثيــرات الوســط العائلي في تكويــن ومؤازرة
المســار العلمــي ،والمســار الحقوقــي لــدى «ســميدرا»،
تخصصــات ف ِّن ّيــة ،وقانونية،
ـخصيات أخــرى من
تتضافــر شـ
ُّ
ّ
وتكنولوجيــة ،وحقوقيــة ،...فــي مواكبــة صعود «ســميدرا»
تعرفت إلى
إلــى مجدهــا العلمــي ،والحقوقي؛ ففي باريــس َّ
زينــة الطالبــة اللبنانيــة ،ورافقتهــا ،بشــغف ،فــي نقاشــات
الفــن أداة
الفــن ودوره التنويــري ،والثــوري ،لتــدرك أن
ّ
ّ
التجمعــات البشــرية للتعبيــر
ـتخدمها
ـ
تس
ـية
ـ
أساس
ـر
تعبيـ
ُّ
تعرفــت إلــى علي
عــن أفكارهــا وتطلُّعاتهــا .ومــن الســودانَّ ،
خــاص لمناقشــة
محمــد ،الــذي دعاهــا لحضــور مؤتمــر
ّ
تعرفــت إلــى
كمــا
الديموقراطيــة فــي الوطــن العربــي.
َّ
خالــد مــن فلســطين ،الــذي دعاهــا إلــى مشــاهدة عــرض
مســرحي عــن فلســطين والثــورة ...ووســط هــذه األجــواء،
شــكَّ ل الــراوي الفضــاء الســردي الــذي تنمــو فيــه اختيــارات
«ســميدرا» التــي «وجــدت ضالَّتهــا فــي التحــاور السياســي،
وشــرح قضيــة وطنهــا .وعلــى إثــر ذلــك ،عرفهــا الطلبــة،
جمعيات
ـن يم ِّثــل بالدهــا بانضمامها إلــى
ورأوا فيهــا خيــر َمـ ْ
ّ
حقــوق اإلنســان ،واســتقطاب أحــرار العالــم .نشــأت عالقــة
الحقوقييــن مــن الطــاب ،ومــع
وطيــدة بينهــا وبيــن هــؤالء
ِّ
تواصل الدراســة والعمل الطوعي والمشــاركة في األنشــطة
تجمع هؤالء الشــباب ،والتي
الحقوقيــة ،لــم تغادرها فكــرة ُّ
عــن طريقهــا تســتطيع أن تح ِّقــق هدفهــا ،ليــس فــي الدفــاع
عــن أحــرار وطنهــا ،فحســب ،بل عــن أحرار العالــم أجمع».
ـتوي ْين
تعــرف الروايــة منعطف ـ ًا ســردي ًا حاســماً ،علــى مسـ َ
متداخل َْيــن؛ األول :قبــول «ســميدرا» ضمــن فريــق البحــث
العالمــي الــذي تشــرف عليــه الكل ّّيــة بالتنســيق مــع فريــق
البحــث الرئيســي فــي جامعــة «تورنتــو» ،فــي كنــدا ،والثانــي:
بقــرار «ســميدرا» إنشــاء منظَّ مــة باســم «أحــرار بــا قيــود»
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بحر ّيــة اإلنســان ،وتلــم الشــمل والجهــود لتحقيــق
ُتع َنــى ِّ
اآلمــال ،اعتمــاد ًا علــى وســائل اإلعــام الجديــد ،وتكنولوجيــا
المعلومــات« :وفــي اليــوم العالمــي لحقــوق اإلنســان ،فــي
باريــس ،اعتلــى جاســم زميــل «ســميدرا» (القطــري) ،منبــر
المفوضيــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان فــي باريــس ،ليعلــن
َّ
منظَّ
تطوعيــة مــن طــرف شــباب عربــي
دوليــة
مــة
إنشــاء
ُّ
تهتــم
قيــود»
بــا
«أحــرار
باســم
مغتربيــن ،فــي فرنســا،
ّ
بحر ّياتهــم ،وتناضــل مــن
بشــأن الشــعوب العربيــة ،وتطالــب ِّ
أجــل العيــش الكريــم ،وتناهــض كلّ أشــكال العنــف والظلــم
واالســتبداد ،وتســاند حركات العالم في الدفاع عن حقوقهم
ســيتم
فــي تقريــر المصيــر .ولجهودهــا فــي هــذا الشــأن،
ّ
أمميــة
االعتــراف بالمنظَّ مــة ،ومنــح «ســميدرا» وثيقــة ســفر
ّ
ـول لهــا التن ّقــل بيــن األقطــار ألداء واجباتهــا اإلنســانية».
ُتخـ ِّ
وفــي تلــك األثنــاء ،يقتــرح جاســم اللقــاء فــي ملتقــى
عــدد كبيــر
شــبابي إقليمــيُ ،يقــام فــي قطــر يلتقــي فيــه
ٌ
مــن شــباب العالــم ،وهــو فرصــة لتبــادل الخبــرات فــي
التطوعــي ،وتفعيــل دور شــبكات التواصــل
مجــال العمــل
ُّ
االجتماعــي بيــن الشــباب .تح َّفــزت «ســميدرا» للمشــاركة
الفتيــة ،وقــد تزامــن وصولهــا إلى قطر
مــن خــال منظَّ متهــا
ّ
مــع مناســبة االحتفــال باليــوم الوطنــي.
ذاع صيت «سميدرا» بين المنظَّ مات اإلنسانية لما تملكه
الحق،
الحجــة ،وســداد في الــرأي ،وجرأة فــي
ـوة فــي
ّ
ّ
مــن قـ ّ
ولمــا ازداد
فأخــذت تتصـ َّ
ـدر المظاهــرات واالحتجاجــاتّ ..
الوضــع ســوءاً ،فــي بالدهــا ،وأتاهــا خبــر اعتقــال صديقتهــا
مفوضيــة األمم
ـر
ّ
هديــة ،عقــدت «ســميدرا» مؤتمــر ًا فــي مقـ ّ
الم َّتحــدة ،وأدلــت بتفاصيــل مرعبــة حــول وضــع الناس في
المفوضية ومنظَّ مة
ـم
بالدهــا ،واقترحــت أن يقــوم فريق يضـ ّ
ّ
«أحــرار بــا قيــود» بزيــارة بالدهــا ،واالطِّ ــاع علــى الوضــع،
أممي.
ومقابلــة رمــوز النظــام ،ومعتقَ لــي الــرأي لرفع تقريــر
ّ
تعــود الروايــة إلى حيث بــدأت ،ونعرف أن «ســميدرا» قد
وإن كانتنجــت مــن الرصاصــة التي أصابتهــا ،لكن حالتهــا
ْ
قــد اســتطاعت إنهاء اختباراتها النهائيــة ،وتقديم بحثها في
المعادلة الحســابية الجزئية -ازدادت سوءاً ،بعد تشخيص
التطوعيــة،
ـدد ،لتعتــزل أنشــطتها
مرضهــا بالتص ُّلــب المتعـ ِّ
ُّ
ـش فــي
ـرر العيـ َ
والتدريــس .وبعــد استشــارة ُ
قربيــن ،تقـ ِّ
الم َّ
كنــدا ،ذلــك الحلــم القديــم الــذي راودهــا .وتنتهــي أحــداث
الرواية في جامعة «تورنتو» ،بإقامة حفل تتويج «ســميدرا»
بالجائــزة العالميــة للبحــث العلمــي ،لتدخــل بذلــك ضمــن
ّ
مصاف العلماء الذين أفادوا البشرية بأبحاثهم ،باكتشافها
للمعادلــة الحســابية الجزيئيــة للكائنــات ،والتــي تمكِّ ــن من
معدلــة وراثي ـ ًا توقــف نشــاط الفيروســات فــي
خليــة
َّ
إنتــاج ّ
جميــع أطوارهــا ،وهــي المعادلــة التــي تعكــس الصــورة
االســتعارية المقابلــة لنشــاطها الحقوقــي فــي اســتئصال
فيــروس االســتبداد( ..الدوحــة)

من العصور القديمة إىل الرسيال ِّيني ،مرورا ً بالرومانس ِّيني

رضبة فأس يف الرأس!

يستكشــف «رافائيــل جيــارد  »Raphaël Gaillard -العالقــة بــن االضطــراب العقــي واإلبــداع ،يف كتابــه
الجديــد «رضبــة فــأس يف الــرأس» الصــادر ســنة ( )2022عــن دار النــر «غــرايس  ،»Grasset -والــذي اســتلهم
عنوانــه مــن ديــدرو عندمــا كتــب ،يف عــام (« :)1765ترتبــط بعــض صفاتنــا ،عــى األقـ ّ
ـل ،ارتباطـ ًا وثيقـ ًا بعيوبنــا ()...
ً
تجســد ،متامـا ،الفكــرة
يف رؤوس الف ّنانــن العظــاء فــأس صغــر» .لقــد تنــاول الكاتــب هــذه االســتعارة ،ألنهــا
ّ
التــي ينطــوي عليهــا هــذا العمــل ،متســائ ً
ال عــن العالقــة بــن اإلبــداع واالضطرابــات العقليــة ،حيــث يعــود إىل هــذا
الشــائع املتم ِّثــل يف الجنــون ،الــذي يعــر تاريخنــا.

مــا الــذي يجعلنا كائنات قــادرة على اإلبداع؟
عندمــا كتــب «ديــدرو  »Diderot -أن «الف َّنانين
العظمــاء لديهــم فــأس صغيــر فــي رؤوســهم»،
ـرس فكــرة عابــرة للعصــور والثقافــات؛
فإنــه يكـ ّ
لتصــور
ســواء أكانــت فكــرة حزينــة ،وفقــ ًا
ُّ
للتيار
أرســطو ،أم كانت عاصفة للمشــاعر وفق ًا ّ
الرومانســي أو حتــى الســريالي ،فجميعهــم
يحتفــون بالصلــة بيــن الجنــون واإلبــداع ،إلــى
عاديــاً ،ومقترنــ ًا
درجــة اعتبــار الجنــون أمــر ًا
ّ
بالعبقريــة.
ــد «رافائيــل جيــارد» باحثــ ًا أكاديميــ ًا
ُي َع ّ
فــي جامعــة باريــس ،وطبيب ـ ًا نفسـ ّـياً ،ومديــر ًا
للطــب النفســي فــي
للمستشــفى الجامعــي
ّ
مستشــفى «ســانت آن  .»Saint-Anne -تركّ ــز
جــلّ أبحاثــه علــى رصــد العالقــة بيــن الجنــون
واإلبــداع متأ ِّثــراً ،فــي ذلــك ،بأعمــال مجموعــة
تخصصات مختلفــة ،بما في
مــن الباحثيــن مــن
ُّ
قدمــه «ميشــيل
ذلــك الفلســفة ،خصوص ـ ًا مــا َّ
فوكو  »Michel Foucault -في مؤلَّفة «تاريخ
الجنــون فــي العصــر الكالســيكي» (جاليمــار،
 .)1976وقــد أســهم عملــه الميدانــي ،وشــغفه
الفلســفي ،وشــغفه األدبــي فــي إمعــان التفكير
فــي ثقــل المعانــاة المرتبطــة باالضطرابــات
العقليــة ،وأثرهــا فــي عمليــة اإلبــداع والخلــق،
ـول فــي الشــوارع والســاحات
حتــى حينمــا يتجـ ّ
التــي تحمــل أســماء مشــاهير الف ّنانيــن ،فإنــه
ـؤرق عن وجود
غالب ًا ما يســتحضر التســاؤل المـ ِّ
صحتهــا.
هــذه العالقــة ،واختبــار مــدى َّ
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اعتقاد يعود إلى أرسطو

قــال «مونتيــن « :»Montaigne -إن الجنون
والحكمــة لهمــا أصــل مشــترك» .وكتــب ديدرو:
«ال يوجــد ف َّنــان عظيــم بــدون ضربــة فــأس
صغيــرة علــى رأســه» .لقــد حقَّــق اإلنســان
العاقــل ثــورة معرفيــة ،وثقافيــة ،لكــن ،فــي
المقابــل ،ســتزداد معاناتــه مــع ضعــف وراثــي
(لمــرض انفصام الشــخصية) ،مقارنةً باإلنســان
البدائــي .لكــن بالنســبة إلــى الطبيــب النفســي
يومياً ،معانــاة مرضاه،
الســريري الــذي يواجــه،
ّ
فــإن هــذا االرتبــاط بيــن االضطــراب العقلــي
واإلبــداع هــو أمــر يحتاج إلى المزيــد من البحث
والتمحيــص.
المفكِّ
اليونانييــن
ريــن
مــن
العديــد
يعتقــد
ِّ
القدمــاء -بمــا فــي ذلــك أرســطو -أن البشــر
خلقــوا أفــكار ًا عظيمة عن طريــق إعمال العقل.
ـموه «الســوداوية
وكأن الكآبــة المرتبطــة بمــا سـ ّ
األوبيــة» (ميالنخوليــا) كانــت مثمــرة؛ هــذه هــي
َّ
المرحلــة الرئيســية األولــى التــي تضــع نظريــات
للربــط بيــن الجنــون واإلبــداع .باإلضافــة إلــى
ذلــك ،هنــاك حركتــان تعــ ِّززان هــذه الفكــرة؛
األولــى كانــت مــع الرومانســية ،التــي قلبــت
الصفحــة العقالنيــة لعصــر التنويــر فــي نهايــة
القــرن الثامــن عشــر ،والتــي بهــا نعلــي مــن
شــأن المشــاعر ،ونبتهــج بالخيــال ،ونحلــم بــأن
نكــون (ســوبرمانات) .فمــع الرومانســية تنشــأ
الحالــة المزاجيــة ،وعــدم التــوازن ،والحركــة
ـرري للتنويــر .إن
المعارضــة مــع المنطــق التحـ ُّ
غيــاب االســتمرارية الذاتيــة ،والتــوازن النفســي

ـتقر يمكــن أن يكون ،في مريــض «ثنائي القطب»،
غيــر المسـ ّ
ـرك ًا لإلبــداع .تشــير ســيكولوجية الف َّنــان
ّ
إمــا مكبح ـ ًا أو محـ ِّ
الرومانســي إلــى القطبيــة الثنائيــة مــن خــال الخيــال ،ثــم
جــاء دور الســريالية لمناصــرة تطهيــر عقلــي يحتفــل بــه
بالحر ّيــة
باعتبــاره مصفوفــة الخلــق .فمــن خــال المطالبــة
ِّ
الراديكاليــة ،تفتــرض هــذه الحركــة أن تدميــر الفكــر يعطــي
العنــان للخلــق ،وهــذا هــو العصــر العظيــم لـ«الكتابــة
التلقائيــة» الشــهيرة .تلتقــي الســريالية بالتحليــل النفســي
الحرة،
تقدر االرتباطــات
مــن خــال الكتابــة التلقائية ،فهــي ِّ
ّ
ـد هــذه اللحظــات الثــاث العظيمــة (العصــور القديمــة
ُت َعـ ّ
اليونانيــة ،والرومانســية األوروبيــة ،والســريالية الفرنســية)
ـهم فــي تنظيــر العالقــة المتبادلــة بيــن الجنــون
فضـ ً
ـاء أسـ َ
واإلبــداع.

ِّ
متعدد
انعكاس شخصي

يشــير «جيــارد» إلــى أنــه غالبــ ًا مــا نفتــرض ،مثــل
أرســطو ،وديــدرو ،أن الف َّنانيــن العظمــاء يبحــرون فــي
53
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الميــاه المضطربــة للشــذوذ أو الهذيــان ،وأن المجانيــن
العظــام ينتجــون مــوارد إبداعيــة داخــل أنفســهم؛ وبذلــك
تكــون االضطرابــات العقليــة هــي النظيــر ،بل الناقــل إلبداع
البشــر؛ فمــن «كاميــل كلوديــل »De Camille Claudel -
إلى «أنطونين أرتود  ،»Antonin Artaud -ومن «فنســنت
فــان جــوخ  »Vincent Van Gogh -إلــى «يايــوي كوســاما -
 ،»Yayoi Kusamaوغيرهــم ،وهــي أمثلة على االرتباط بين
ـض النظــر
اإلبــداع واالضطرابــات العقليــة .مــع ذلــك ،وبغـ ّ
عــن الدليــل المشــترك لهــذا االرتبــاط الظاهــر ،يتســاءل
الباحــث عــن الــدرس الــذي يمكننــا اســتخالصه مــن هــذه
العالقــة ،وعــن ماهيــة فعــل الخلــق ،ومــا يمكــن أن يفعلــه
الجنــون بنــا.
ينطلــق الباحــث مــن االعتقــاد المتجــذِّ ر منــذ العصــور
اليونانية القديمة ،والذي تبنته الرومانســية ،ثم السريالية،
ـري محتمــل ،وال أحــد
المتم ّثــل فــي أن كلّ مجنــون هــو عبقـ ّ
ذرة مــن الجنــون .إن هــذا االعتقــاد مــازال
ُيخلــق دون ّ
يشــكِّ ل عالمــة اســتفهام كبــرى ،فهــل يصمــد أمــام التجربــة
الســريرية؟ إن الفكــرة قلَّمــا تصمــد أمــام التجربــة اليوميــة

ويوضح
يتحدث ،هنــا ،عن مرضاه،
للطبيــب النفســي ،الذي
ِّ
َّ
كيــف يعيقهــم المرض ،ويقودهم إلى المعاناة ،حيث يكون
الجنون الســبيل الحتمي لالنهيار .يقول ُ « :تظهر الممارســة
الســريرية أنــه مــن المحتمل أن يكون هنــاك بعض الحقيقة
فــي هــذا االعتقــاد القديــم ،والــذي ليــس مــن المبالغــة أن
ـميه (أســطورة) ،ولكن ،أيضاً ،وقبل كل شيء ،هناك أمر
نسـ ِّ
أورد فــي كتابــي قصــص العديد مــن المرضى؛
خاطــئ جـ ّ
ـداًُ .
أحدهــم مكتئــب ،واآلخــر ثنائــي القطــب ،وثالــث يعانــي من
الفصــام ،وكمــا هــو الحــال مــع مرضــاي اآلخريــن ،تشــير
أتحدث
متابعتهــم إلــى شــكل مــن أشــكال اإلبــداع .وعندمــا
َّ
عــن اإلبــداع ،فإننــي أشــير إلــى هــذه القــدرة المذهلــة علــى
فاعلية ،أو
إخــراج مــا هــو غير متوقَّع؛ شــيء أكثــر صدقـ ًا أو
ّ
قوة
ـه
ـ
إن
ـه.
ـ
ممــا اقترحتــه األغلبيــة فــي الموقــف نفس
ّ
أجمــل ّ
«التنحــي»؛ هــذا التفكير خــارج الصندوق ،ومــن الواضح أن
ّ
المرضــى الموصوفيــن فــي كتابــي هــم ِمــن حامليهــا .لكــن
المعانــاة النفســية ،رغــم أنهــا ســاحقة ،تســتحوذ ،دائمـاً،
علــى الرغبــة فــي اإلبــداع» .لقــد أجــرى «جيــارد» ،فــي هــذا
الكتــاب ،تحقيقـاً ،عبر أزمنة وأمكنة مختلفــة ،حول «عالقة
التراكــب» المقبولــة ،عموم ـاً ،بيــن الجنــون واإلبــداع ،مــن
خــال اســتدعاء شــهادات المرضــى والمراجــع األدبيــة
واالكتشــافات الجينيــة ،يقــول « :أردت فــي هــذا الكتــاب
استكشــاف جــذور االعتقــاد الســائد بأن اإلبــداع ال يخلو من
ـمها (عالقــة التراكــب)».
الجنــون ،والعكــس صحيــح  -لنسـ ِّ

الجنون واإلبداع ّ
قصة عائلية

مــن خــال الدراســات العلميــة الحديثــة التــي أجريــت
ـد لهــذا التناقض
فــي أيســلندا ،أصبــح مــن الممكــن وضع َحـ ّ
الظاهــري؛ ســتكون اإلمكانــات اإلبداعيــة موجــودة داخــل
األســرة ،ســواء عنــد الوالديــن واإلخــوة واألخــوات .إذا كان
المــرء حام ـ ً
المعرضــة لالضطرابــات العقليــة،
ا للجينــات
َّ
مصمم ـ ًا أو باحث ـ ًا يكــون
فــإن احتمــال أن يكــون مبدع ـ ًا أو
ِّ
بنســبة أعلــى .يجعلنا الحمــض النووي عرضــة لالضطرابات
العقليــة ،كمــا يتيــح لنــا ،فــي الوقت نفســه ،عمليــة الخلق.
إن دماغنــا هــو جهــاز مع َّقــد ومتكامــل ،بيــد أنــه يمكنــه أن
عقليــاً ،ويؤكّ ــد
«ينحــرف» عــن مســاره ،لينتــج لنــا مرضــ ًا
ّ
جيــارد أن هــذا هــو الثمــن الذي ندفعــه لكوننا بشــراً .وألنها
جداً.
ـررة ّ
نظيــر ما يجعلنا بشــراً ،فــإن هذه االضطرابات متكـ ّ
بيولوجياً،
وهكذا ،يعتبر الباحث أن لحياتنا النفسية أساس ًا
ّ
وهــذا أحــد الموضوعــات الرئيســية للكتــاب ،والمتم ّثــل فــي
رفــض «الثنائيــة» ،أي التناقــض بيــن الجســد والعقــل.
ـي أن
يقــول جيــارد :للبحــث فــي هــذه القضيــة ،كان علـ َّ
أتن َّقــل بيــن عــدد من العلــوم ،وكان الهدف منهــا هو التقييم
الموضوعــي الحتماليــة أن يكون األفــراد مبدعين .لقد أظهر
علمــاء ســويديون أن األشــخاص الذيــن لديهــم صعوبــات
نفســية تكون احتمالية ممارســتهم لمهــن إبداعية ضعيفة،
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ولكــن -عكــس المتو َّقــع -كان بعض أفراد أســرهم يتم َّتعون
ـس إبداعــي عــالٍ  ،وفــي هــذه الحالــة ،يمكــن القــول إنــه
بحـ ّ
ال توجــد عالقــة «تداخــل» بيــن الجنــون واإلبــداع .ومــن
تعرضنــا الضطرابات
وجهــة نظــر وراثيــة ،إن العناصــر التــي ِّ
ـؤدي بنــا إلــى صحــوة إبداعية
عقليــة هــي نفســها التــي قــد تـ ِّ
مميــزة .ويجــب التأكيــد ،فــي هــذا اإلطار ،علــى أن هذا ليس
َّ
نتيجــة الصدفــة وحدها ،بــل نتيجة االنتقــاء الطبيعي ،وفق ًا
لنظريــة «تشــارلز دارويــن  .»Charles Darwin -وهكــذا
فــإن جينات القابلية للتأ ُّثــر باالضطرابات العقلية موجودة،
بقــوة ،عنــد اإلنســان العاقــل (جنســنا البشــري) مقارنــةً
ّ
ـور إلــى تعقيــد دماغــي
ـ
التط
ـا
ـ
قادن
ـد
ـ
لق
ـال.
ـ
نياندرت
ـان
ـ
بإنس
ُّ
هائــل ،مــع إمكانــات إبداعيــة غيــر محــدودة ،لكــن مــورد
االبتــكار يســير ،جنبـ ًا إلــى جنــب ،مــع إمــكان االنحرافــات.
ـد ًا إلــى درجــة أنــه ،فــي بعــض
قويـ ًا جـ ّ
كمــا لــو كان دماغنــا ّ
ً
تحمل نفســه؛ وهــذا «الخطأ»
على
ا
األحيــان ،لــم يعــد قــادر
ُّ
هــو مــا نختبــره مــع االضطرابــات العقليــة.
متنوعة،
لقــد أظهــر «جيالرد» مــدى اطّ العه على معــارف
ِّ
والتــي تخــدم غرضــه بقــدر خبرتــه بصفتــه طبيب ـاً ،وبقــدر
معرفتــه بصفتــه باحثـاً .وهكــذا ،أصبــح مه ّتمـاً ،على ســبيل
المثال ،بأســاطير وشــخصيات العصــور اليونانيــة القديمة،
وبالحــركات األدبيــة الرومانســية ،والســريالية .وفــي جميع
تتكشــف نزعتــه
الصفحــات ،وبينمــا يغــازل الفلســفة،
َّ
العاطفيــة ليذكِّ رنــا بــأن المــرض العقلــي إذا كان غالب ـ ًا مــا
يهمــش أولئــك الذيــن يصيبهــم ،فإنــه يخبرنــا ،مــع ذلــك،
ِّ
«بنســيج وجودنــا» ،و«الذي يقع في قلب حالتنا البشــرية».
يركِّ ــز الباحــث علــى فحص مــا جلبته هذه العلــوم المعرفية
إلــى المعرفــة العالميــة لالضطرابــات العقليــة ،وأصولهــا،
ويعــود إلــى ثنائية (الجســم  /العقل) التــي يصعب التخلُّص
فكريـاً ،كاشــف ًا عــن إعجابــه بالف َّنانيــن ،وعــن مفهومه
منهــا
ّ
ً
ً
وموضحـا أن هذا
ـن ،واثقـا فــي جــدوى العالج النفســي،
ِّ
للفـ ّ
«العــاج يفتــح مجــا ً
ال لالحتمــاالت» ،متم ِّنيــ ًا أن تتكاثــف
جهــود الف َّنانيــن والمبدعين والعلمــاء للتخفيف من معاناة
المرضــى الذيــن يعلِّموننــا الكثيــر عــن حالتنــا اإلنســانية.
تنتهــي (ضربــة فــأس علــى الــرأس) بخاتمــة علــى شــكل
موجــه إلــى زمالئــه فــي الميــدان ،وإلــى
بيــان؛ ففــي خطــاب َّ
النفســيين أو علمــاء
األطبــاء
المســتقبليين مــن
زمالئــه
ِّ
ِّ
ّ
بأهميــة البحــث فــي مجــال الرعايــة،
النفــس ،تذكيــر
ّ
ً
ـور البروتوكــوالت المرتبطــة بــه ،داعيـا إلــى أن وصــول
وتطـ ُّ
مقدمــي الرعايــة إلــى معرفــة االضطرابات العقليــة يعتمد،
ِّ
يقدمهــا المرضــى ،منطلقـ ًا
ـي
ـ
الت
ـات
ـ
الرواي
ـى
ـ
عل
ـاس،
ـ
باألس
ّ
مؤداهــا :إذا كان البحــث فــي النفــس البشــرية
مــن فكــرةّ ،
يرتكــز على الدراســات العلمية المختبريــة ،فإن هذا البحث
ـن
عمــا يقـ ّ
ـدم لنــا األدب والفـ ّ
ال يمكنــه ،كذلــك ،أن يســتغني ّ
ـورات .عبــد الرحمــان إكيــدر
مــن أفــكار وتصـ ُّ

قراءات

يف إشارة إىل عبد الرزاق قرنح

كرس الـمرآة املش ّوهة!

واملؤرخــون والسياســيون ،أيضـ ًا .يسـ ِّـميها علــاء النفــس
القصــص تصنعنــا ،والك ّتــاب يعرفــون حقيقــة ذلــك،
ِّ
«الهويــة الرسديــة» .ولكــن ،ح ّتــى تبلــغ مرحلــة الفعاليــة ،أو -عــى األقــل -الرســوخ ،يجــب تكويــن مجموعــة مــن
ّ
ّ
قويــة ومرنــة .قــد متيــل القصــص إىل تحفيــز الشــك ،وقــد
القصــص مــن
املكونــات املناســبة ،التــي يجــب أن تكــون ّ
ِّ
ً
مهمــة القصــة الصادقــة) ،لكــن ال ينبغــي أبــدا ،أن تثــر الوهــم.
تجعلــك تتســاءل (وهــذه هــي
ّ
«مــا الــذي يجعــل بعــض النــاس ،رغــم صغــر منزلتهــم
فــي الظاهــر ،يشــعرون بالثقــة فــي أنفســهم غيــر مباليــن
بــازدراء اآلخريــن؟».
قبــل بضعــة أســابيع ،كنــت أقــرأ خطــاب «نوبــل» لعبــد
الــرزاق قرنــح فــي األكاديميــة الســويدية ،فــي الحفــل الــذي
انتظــم فــي ديســمبر مــن العــام الماضــي ،عندمــا صادفــت
هــذه الكلمــات .كانــت عباراتــه متناغمــة مــع أفــكاري ،ألننــي
كنــت أف ِّكــر وأناقــش مثــل هــذه المســائل مــن قبــل.
كنــت فــي أيســلندا ،بلد الكُ ّتــاب ،وأرض القصــص الملحمية
واألســاطير اإلســكندنافية .قبــل يــوم مــن تنــاول العشــاء مــع
مجموعــة مــن الف َّنانيــن ،كان المضيفــون مــن دائــرة أصدقائي،
وكنــت أجلــس بجــوار كاتــب آيســلندي ذائــع الصيــت .البعــض
منكــم ،هنــا ،يعرفــه ،ألنــه رئيــس جمعيــة القلــم فــي أيســلندا.
كان الشــاعر والروائــي وكاتــب الســيناريو ســيجورجون بيرجيــر
سيغورســون حريصــ ًا علــى إطالعــي علــى تجــارب أيســلندا
ـوع ،وجهــة ظهــور بعــض األصــوات الجديــدة
مــن جهــة التنـ ّ
فــي الســاحة األدبيــة لك ّتــاب مهاجريــن أو أبنــاء المهاجريــن،
ـاص.
وبناتهــم ،بشــكل خـ ّ
أخبرنــي ،أيضــاً ،أن األيســلنديين قــد ُعرِفــوا بتجاهلهــم
لمجموعــات كبيــرة مــن المهاجريــن حتــى اآلن ،فــي إشــارة
إلــى البولندييــن واأللمــان الذيــن وصلوا في النصــف الثاني من
القــرن الماضــي .لكــن الوافدين الجــدد؛ الرومانيين والالجئين
مــن بلــدان فــي أميــركا الجنوبية ،ال يمكــن تجاهلهم بســهولة.
مفيديْــن ،ألنهما
بالنســبة إليــه ،كان هــذا التمـ ّزق وهــذا القلــق
َ
ســاهما فــي تعقيــد المشــهد الســردي األيســلندي.
الســكان،
فــي أثنــاء حديثنــا ،أخبرنــي سيغورســون عن ّ
حب ّ
هنــا ،للتفكيــر فــي أنفســهم علــى أنهــم مــن بلــدان الشــمال
األوروبــي ،لكــن تحليــل الحمض النــووي األخير أظهــر العديد
مــن الســاالت المختلفــة فــي التــراث الجماعــي .لــم يكــن هذا
ً
الخاصة
إلي ،ألن نتائج اختبــار الحمض النووي
ّ
خبــرا بالنســبة ّ
تتعدى نســبة واحد
بــي أظهــرت أن احتمالية كوني أيســلندي ًا ال
ّ
بالمئــة .وإذا لــم يكــن الوافــدون الجــدد يصلــون إلى أيســلندا،
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فمــن المؤكَّ ــد أن األيســلنديين ســيصلون إلى أماكــن أخرى.
إن قضيــة التجانــس الثقافــي والعرقــي هــي ،مــن منظــور
قصــة جديــدة فــي ثــوب قديــم .عندمــا أقــول جديدة،
العالــمّ ،
تحولت ،بســرعة،
أعنــي جديــدة ببضــع مئات من الســنين ،ثم َّ
إلــى األســطورة الســائدة ،لكنهــا ال تصمــد أمــام اختبــار الزمــن
ـم في خلق تلك
العميــق .وكان للك ّتــاب ،فــي أيســلندا ،دور مهـ ّ
ربمــا -جــزء ًا مــن تفكيكهــا.األســطورة .اآلن ،هــم أصبحــوا َّ
ـدث عبــد الــرزاق قرنــح ،فــي خطابــه أمــام األكاديميــة
تحـ ّ
ـم
الســويدية ،عــن بنــاء تواريــخ «جديــدة» و«أقــلّ تعقيــداً»َ ،تـ َّ
خلقهــا لتناســب روايــات أولئــك الذيــن يملكــون الســلطة فــي
معيــن .وقــد تط ّلــب ذلــك محاولــة
مجتمــع مــا ،وفــي وقــت َّ
ـوة ،فــي إشــارة إلــى
اســتبعاد روايــات اآلخريــن األقــلّ منهــم قـ َّ
ـن الثامنــة
زنجبــار المســتعمرة ،حيــث ُو ِلــد وترعــرع حتــى سـ ّ
عشــرة« .لقــد نشــأنا وتعلَّمنــا ،فــي تلــك الفتــرة ،مــن الثقــة
اإلمبراطوريــة العاليــة ،علــى األقــلّ  ،فــي أجــزاء مــن العالــم،
عندمــا أخفــت الهيمنــة االســتعمارية مظهرهــا الحقيقــي فــي
عبــارات ملطّ فــة ،وانطلــت علينــا الحيلــة».
عقديْــن مــن الزمــان ،كنــت قــد نشــأت فــي الجانــب
بعــد َ
ـارة ،فــي وقــت صــارت فيــه تلــك الروايــات محلّ
اآلخــر مــن القـ ّ
تم الكشــف عن
لقد
فة.
ـرات
ـ
التعبي
ـن
ـ
ع
وبعــد
الملطّ
تشــكيكُ ،
َّ
نيتهــم فــي تحقيرنــا ،نحــن -الشــعوب الخاضعة -وإعالء شــأن
َّ
ـوة ،مــن هنــا ،إن فكــرة أن الحكومــات تكذب،
ـ
الق
ـون
ـ
يملك
ـن
ـ
م
ّ
«مزيفــة» لــم تسـ ِّـبب لــي ،أبــداً،
متحيــزة أو حتــى
وأن األخبــار
َّ
ِّ
الصــداع الوجــودي الظاهــر نفســه الــذي أشــاهده ،اآلن ،لــدى
اآلخريــن ،وغالبـ ًا عنــد اآلخريــن الذيــن لــم يتســاءلوا ،يومـاً،
عــن حقيقــة مــا كان يطلــب منهــم تصديقــه.
كنــت أناقــش هــذا الموضــوع مــع بيرجيــر سيغورســون.
القصــة التــي طالمــا
ـرة ،فكــرة أن
ّ
ســألته :كيــف تواجــهّ ،
ألول مـ ّ
قصتــك الحقيقيــة؟ قلــت لــه إننــي نشــأت في
ســمعتها ليســت ّ
لدي
بلــد إفريقي مســتعمر :ســيراليون ،قبــل اســكتلندا .كانت َّ
توصلــت فيهــا إلــى
األولــى التــي َّ
ـرة ّ
بعــض الذكريــات عــن المـ ّ
ـداً،
هــذا اإلدراك ،لكــن بمــا أنــي تعلَّمــت ،فــي وقــت مب ّكــر جـ ّ

نقــد الروايــات الشــعبية ،والرســمية ،نســيت ،تمام ـاً ،كيــف
كان التعامــل معهــا فــي ظاهرهــا.
ـأت علــى قراءتهــا ،تلك التي
العديــد مــن القصــص التي نشـ ُ
الجيــدة فــي االعتبــار)،
صحتــي النفســية
لــم تكتــب (مــع أخــذ َّ
ّ
كان لهــا صــدى مختلــف مــع األطفــال اآلخريــن فــي بلــدان
أخــرى ،فــي بريطانيــا العظمــى وأميــركا ،علــى ســبيل المثــال.
تخيل
َّ
ربمــا اســتغرق األمــر وقتـ ًا أطول ّ
ممــا ينبغي ألن أبــدأ في ُّ
كيــف يمكــن أن يحــدث ذلــك .لقــد أصبحــت كاتبــة تعانــي مــن
فشــل الخيــال .كيــف يمكــن أن تكــون التجربــة ،غيــر مقتصرة،
علــى ركــوب القــارب البخــاري ،فحســب ،بــل علــى امتالكــه
ـورة واألفــام والروايات ،أنــت دائم ًا
أيضـاً؟ فــي القصــص المصـ َّ
ـن
مــن يقتــل ال ّتنيــن ،ودائم ـ ًا أنــت مــن يفــوز بـ ّ
ومـ ْ
ـود الفتــاةَ ،
يكســب المالييــن ،ومــن ينقــذ مدينــة ميتروبوليــس .أنــت مــن
ينقــذ العالــم ..دائمـ ًا أنــت! .أردت أن أعرف كيف كان شــعوري
قصــة نقرؤهــا.
عندمــا أكــون فــي قلــب كل ّ
القصــص تصنعنــا .الك ّتــاب يعرفــون حقيقــة ذلــك،
ـميها علمــاء النفــس
ِّ
والمؤرخــون والسياســيون أيض ـاً ،يسـ ّ
«الهويــة الســردية» .ولكــن ح ّتــى تبلــغ مرحلــة الفاعليــة،
ّ
أو -علــى األقــلّ  -الرســوخ ،يجــب تكويــن مجموعــة مــن
المكونــات المناســبة ،التــي يجــب أن تكــون
القصــص مــن
ِّ
ـك ،وقــد
قويــة ومرنــة .قــد تميــل القصــص إلــى تحفيــز الشـ ّ
ّ
القصــة الصادقــة -لكنهــا ال
ــة
مهم
هــي
وهــذهتتســاءل
ّ
ّ
ينبغــي ،أبــداً ،أن تثيــر الوهــم.
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لذلــك ،عندمــا ســأل عبــد الــرزاق قرنــح« :مــا الــذي يجعــل
النــاس ،علــى صغــر مكانتهــم ،فــي الظاهــر ،يشــعرون
ـض النظر عــن ازدراء اآلخرين؟»،
باالطمئنــان فــي أنفســهم بغـ ّ
القوية،
ـص
ـ
القص
ـك
ـ
تل
ـا،
ـ
قصصن
ـدث عــن
نحــن نعلــم أنــه يتحـ َّ
ّ
ألنهــا خضعــت الختبــارات اإلجهــاد علــى مــدى قــرون عديــدة.
ومــن خــال بقائهــا كثيــراً ،وتوارثناهــا طويـاً ،علّمتنــا طريقــة
لرؤيــة العالــم كمــا هــو ،علــى حقيقتــه.
ـت
نمـ ْ
يقــول قرنــح« :مثلمــا تعلَّمــت القــراءة بفهــم أكبــرَ ،
ـدي ،كذلــك ،الرغبــة فــي الكتابــة رفضـ ًا للخالصــة المؤكّ ــدة
لـ َّ
لألشــخاص الذيــن احتقرونــا ،وقلّلــوا مــن شــأننا».
فــي روايــة «عــن طريــق البحــر» ،الروايــة السادســة لقرنــح،
التــي ُنشــرت عــام ( ،)2002يطلــب رجــلٌ اللجــوء ،فــي أحــد
ـم اســتجوابه من ِق َبــل ضابط هجرة
المطــارات البريطانيــة ،فيتـ ّ
بريطانــي اســمه «كيفــن إيدلمــان» الــذي ســأله ،فــي وقــت ما،
عــن نعــش من خشــب الماهوجنــي ،وهو أحد األشــياء القليلة
األم ،ألنــه ال يســتطيع
التــي حملهــا الرجــل معــه مــن وطنــه ّ
رمزيتــه .يحتــوي النعــش علــى قــارورة
أن يتخ ّلــى عنــه بســبب
َّ
عطــر عــود القمــري ،وضعهــا ضابــط الهجــرة ،بعنايــة علــى
المنضــدة بجانــب مرفقــه.
ـر ًة أخــرى ،فهمــت أنــه سيســرقها منــي».
«عندمــا نظــرت مـ ّ
مما يعرفه
الرجــل يعــرف ،بالفعل ،عن «كيفن إيدلمــان» أكثر ّ
«كيفــن إيدلمــان» عنــه ،ألن الرجــل الــذي يطلــب اللجــوء لــم
يكشــف حتــى عــن اســمه الحقيقــي .علقــت تلــك الجملــة ،في
ذلــك المشــهد ،فــي ذاكرتــي طوال عقديــن منذ قرأتهــا .عندما
حرفيـاً ،تقريباً.
مؤخــراً ،وجــدت أننــي كنــت أتذكَّ رها
راجعتهــاَّ ،
ّ
فــي هــذا الســطر الوحيــد ،كان الكاتــب يخبرنــي بشــيء
ـدث بلغــة .كنــت أعــرف أنــه كاتــب
مــا ،كمــا لــو كان كالنــا يتحـ َّ
ـوهة َبيـ ِ
ـد
ـ
مش
ـرآة
ـ
م
ـر
ـ
كس
ـى
ـ
عل
ـدرة
موثــوق ،شــخص لديــه القـ
َّ
أولئــك الذيــن يــرون صورهــم تنعكــس عليهــا ،صــورة «كيفــن
ممــا عرفوه،
إيدلمــان» عــن العالــم .هــذا الكاتــب عرفهــم أكثر ّ
(بيــد
ـوة ،وال نخطــئ بالقــول إنهــا قـ ّ
وهــذه هــي القـ ّ
ـوة خارقــة َ
البعــض م ّنــا الذيــن ضــاق بهــم العالــم بســبب ظروف نشــأتنا،
ـض النظــر عــن
وهــي تشــعرنا باالطمئنــان علــى أنفســنا) ،بغـ ّ
طبيعــة نظــرة اآلخريــن؛ لهــذا ،نحــن ممت ّنــون للك ّتــاب ،ورواة
القصــص ،ولعبــد الــرزاق قرنــح.
يحتــوي النعــش علــى أكثــر مــن عطــر ،كمــا يحتــوي علــى
قصة ،وهذا شــيء ال يســتطيع «كيفن إيدلمان» ســرقته .ذهب
ّ
القصة باقية .وعندما يخــرج الرجل الذي يطلب
ـن
ـ
لك
ـش،
ـ
النع
ّ
اللجــوء مــن الغرفــة ،فــي النهايــة ،ســيترك ضابــط الهجــرة
هويته.
والتابــوت خلفــه ،لكنــه أخــذ
القصــة معــه ،ألنهــا ّ
ّ
قصــة ّ
أميناتا فورنا*  ۹ترجمة :مروى بن مسعود
المصدر:

https://lithub.com/reclaiming-power-over-ones-own-story/
* كاتبــة بريطانيــة ،مؤلّفــة روايــات ومذكّ ــرات ومجموعــة المقــاالتُ .ترجمــت أعمالهــا
ـت عشــرة لغــة.
إلــى سـ ّ

ال ُ
خطَب اليت لم تُلْ َق

ستغي التاريخ؟
هل كانت
ّ

يف زمــن االضطرابــات ،نكــون أقــرب إىل التصديــق بــأن أفضــل القــادة هــم الذيــن ميلكــون القــدرة عــى تغيــر
مجــرى التاريــخ .لكــن الحقائــق املضــادة ليســت بســيطة بهــذا القــدر .هــذا مــا يكشــف عنــه «جيــف نوســباوم» يف
ـق ...الخطــب التــي مل يســمع بهــا أحــد ،وكان ميكــن أن تعيــد كتابــة التاريــخ».
كتابــه «مل تُلـ َ
ت «أمانــدا
رو ْ
بعــد عــام واحــد مــن تنصيــب جــو بايــدنَ ،
جورمــان» كيــف أنهــا لــم تقــرأ ،تقريبـاً ،قصيدتهــا المضيئة،
«التــلّ الــذي نصعــد  »The Hill We Climb -فــي حفــل
التنصيــب فــي ذلــك اليــوم ،وكيــف تغلَّبت علــى الخوف (من
الفشــل ،ومــن كوفيــد ،ومــن العنــف ،فــي أعقــاب أحــداث
الشــغب الكابيتــول) عبــر االســتماع إلى الخــوف األكبر الذي
يسـ ِّـببه التســاؤل الدائــم عــن «التأثير الذي يمكــن أن تح ّققه
مميزة ،يمكن
القصيــدة» .ســنة واحــدة م ّثلت نقطة صغيــرة َّ
مــن خاللهــا التفكيــر فــي التأثيــرات المحتملــة لكلماتنــا .ال
تــزال كلمــات هــؤالء القادة،فــي الماضي ،مؤ ّثــرة حتى اآلن،
المؤرخــون أمامنــا ،فــي ثــوب جديــد إلــى
كمــا يحتفــظ بهــا
ِّ
ـتمر التاريــخ فــي صنــع التاريــخ.
مــا ال نهايــة ،حتــى يسـ ّ
الشــعرُ ،ي َعتبــر الخطــاب السياســي شــك ً
ال
علــى غــرار ّ
شــفهي ًا تقليديــ ًا ينتشــر تأثيــره مــن خــال التكاثــر فــي
وســائل اإلعــام المطبوعــة ،وغيرهــا .فــي كتابــه األخيــر
«خطــب لــم ُتل َْق» ،يروي «جيــف نوســباوم» ،كاتب خطابات
السياســيين األقويــاء ،بمــن فيهــم نائــب الرئيــس ،آنــذاك،
ـص الخطابــات التــي لــم تصنــع التاريــخ،
جــو بايــدن ،قصـ َ
الحــظ
أبــداً ،ألن األحــداث حالــت دون إيصالهــا؛ لحســن
ّ
غالب ـاً ،وأحيان ـ ًا عكــس ذلــك .يرتبــط الكثيــر منهــا بأحــداث
األهم ّية ،منها إنــزال  ،D-Dayوتنازل إدوارد
تاريخيــة بالغــة
ِّ
الثامــن عــن العــرش ،واســتقالة نيكســون ،والمســيرة فــي
ـرق العمــل إلــى خطــاب النصــر الــذي كانــت
واشــنطن .يتطـ ّ
هيــاري كلينتــون تنــوي إلقــاءه فــي عــام ( ،)2016والخطاب
ـث علــى الدفــاع الصاروخــي الــذي كانــت ســتلقيه
الــذي يحـ ّ
كوندوليــزا رايــس في  11ســبتمبر ( ،)2001وهو اليوم نفســه
الــذي أثبتــت فيــه الواليــات الم َّتحــدة أنهــا عرضــة لهجــوم
إرهابــي منخفــض التقنيــة.
إلــى جانــب الخطابــات المرتبطــة بمثــل هــذه األحــداث
المحوريــة ،هنــاك الخطــب األخــرى التــي كان مــن الممكــن
ــم إلقاؤهــا ،مثــل الئحــة
أن تخلــق
ُّ
تحــوالت رئيســية لــو َت َّ
ا ِّتهــام فاحشــي الثــراء التــي تراجعــت «إيمــا غولدمــان»،
ضــد
فجــأةً ،عــن إلقائهــا فــي عــام ( ،)1893أو الخطــاب
ّ
الفاشــية الــذي كان ســيلقيه البابــا بيــوس الحــادي عشــر
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المتحدثــون هــم الملــوك
لــوال موتــه فــي عــام (.)1939
ّ
والرؤســاء والزعمــاء األميركيــون األصليــون ،واألفريقيــون،
والفوضويــون ،والمعاقــون .فــي أثناء محاولتــه دخول عالم
االحتمــاالت التاريخيــة ،يظــلّ نوســباوم منتبهــ ًا لألبعــاد
اإلنســانية لقصصــه ،واالضطرابــات الداخليــة التي تصاحب
الخطــاب المحبــط .مــع هــذه الروايــات الجذّ ابــة ،يتشــابك
تاريــخ الخطــاب السياســي ،تشــريحه مــع كتابــة الخطابــات
الخاصــة علــى الدفــاع عــن نفســها:
االحترافيــة ،وقدرتهــا
ّ
كاتــب الخطــاب بوصفــه شــاهد ًا علــى أحــداث عظيمــة،
ومؤرخ ـ ًا لهــا.
ّ
طَ
ـق» هــي تســليط
ـ
ل
ت
ـم
ـ
ل
ـب
ـ
«خ
ـي
ـ
ف
ـدة
ـ
الموح
ـة
ـ
الفرضي
ْ
ُ َ
ُ
َّ
الضــوء علــى الــدور المركــزي للخطابــات في صنــع التاريخ،
ولمحــات عــن عوالــم بديلــة قــد نعيشــها .النتائــج التــي
تبــدو مؤكّ ــدة اآلن ،بعــد فــوات األوان ،كانــت ،فــي الواقــع
محفوفــة ،بالمخاطــر فــي ذلــك الوقــت ،كمــا تشــير هــذه
الخطــب التــي ألغيــت .مــاذا لــو ألقى «جــون لويــس» خطاب ًا
مختلف ـ ًا فــي مســيرة واشــنطن؟ مــاذا لــو تمكَّ نــت «هيليــن
كيلــر» مــن إلقاء خطابها في مســيرة االقتــراع ،عام ()1913؟
هــل كان عالمنــا ســيغدو مختلفـاً؟
ُ
تبيــن أنهــا ،ببســاطة ،غيــر
بعــض الخطــب التــي ألغيــت َّ
قابلــة للتقديــم أو لــم يكــن الغــرض منهــا اإلفصــاح عنهــا
تخيلهــا كمفاتيــح لعوالــم
أبــداً؛ مــا يجعــل مــن الصعــب ُّ
ـي الكتمــان
ـ
ط
ـب
ـ
الخط
ـك
بديلــة .وبشــكل حاســم ،ظ َّلــت تلـ
َّ
ـوة التاريخيــة الجماعيــة الجارفــة ،والتــي
فــي مواجهــة القـ ّ
ـم تشــكيلها مــن خــال التبــادالت اليوميــة.
َتـ َّ
إن تأثيــر الخطــب ال يقتصــر علــى إمــكان إلقائهــا مــن
تحــدد درجــة
عدمــه ،بــل إن طريقــة إلقائهــا هــي التــي
ّ
ـض النظــر عــن المحتــوى ،تمام ـاً .مــع ذلــك،
التأثيــر ،بغـ ّ
إن حساســية «نوســباوم» تجــاه هــذا الواقــع تثيــر إحساسـاً
باالنفتــاح الســامي للتاريــخ بــد ً
ال مــن رؤيــة مســارات بديلــة
متميــزة بد ّقــة .تملــك الكلمــات المفقــودة هنــا القــدر َة علــى
ّ
تغييــر التاريــخ ،اعتماد ًا على التأثيــر الزئبقي لتقديمها .كان
ـدي حلــم»
خطــاب مارتــن لوثــر كينــغ جونيــور الشــهير «لـ َّ
ـص المكتــوب ســلفاً .ظــلّ
مختلف ـاً ،بشــكل كبيــر ،عــن النـ ّ

ـص «مجهــوالً» ،لكــن لوثر كينغ ألقى الخطــاب الذي أراد
النـ ّ
أي مــدى يمكــن أن نأخــذ النصــوص المنسـ ّـية
تقديمــه .إلــى ّ
المتحدثــون بالفعــل،
بوصفهــا مؤشــر ًا لمــا كان ســيقوله
ّ
لــو ســمحت لهــم الظــروف بذلــك؟ هــل يمكننــا معرفــة
المضــاد ،بالنظــر إلــى طريقــة تفاعــل الخطابــات
الواقــع
ّ
مــع المســتمعين ،وانتشــارها عبــر وســائل اإلعــام؟
ضي
مــا نعتقــد أننــا نريــد قوله هو فــي نهاية المطــافَ ،ع َر ّ
للغايــة :إخفــاء الخطــاب وظيفــة مــن وظائــف التاريــخ.
ـاري
تبين مدى تشــابك مسـ َ
ّ
يتضمــن الكتــاب نصوصـ ًا برمــوز ّ
يوضح طبيعة أفكارنا،
الكتابــة والتفكيــر ،وكيف أن تحريرهــا ّ
محررين
البوابة (ســواء أكانوا
ـراس ّ
ِّ
كمــا أن التفــاوض مع ُحـ ّ
ســيتم
يحــدد مــا
أم كانــوا منظّ مــي مؤتمــرات) هــو الــذي
ّ
ّ
إعالنــه الحقـاً .نحــن نــدرك أن الصياغــة هــي التــي توصلنــا
ـودات األولــى ،غالب ـ ًا مــا
إلــى مــا نريــد قولــه ،ح ّق ـاً .والمسـ َّ
يكــون الهــدف منها الكشــف عن األهداف؛ مــن هنا ال تنبغي
أن تكــون ثقيلــة عنــد صياغــة الكلمــات التــي نريــد قولهــا،
اليوميــات) هــو
باعتبــار أن الخطــاب (علــى عكــس اعتــراف
ّ
فعــل اجتماعــي ،باألســاس .وهنــاك تمييــز دقيــق ،لكنــه
ـق ،وتلــك التــي لــم
ـداً ،بيــن الخطــب التــي لــم ُت ْلـ َ
ـم جـ ّ
مهـ ّ
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ـم التفكيــر فــي إلقائهــا مطلقـاً.
يتـ ّ
المتكــرر
التحــدي
يواجــه ك َّتــاب الخطــب المحترفــون
ِّ
ّ
المتم ِّثــل فــي الكتابــة ،بشــكل مقنــع ،ألفــكار ال تقنعهــم.
يشــرح «نوســباوم» أن هــذا ،ببســاطة ،جــزء مــن الوظيفــة،
القوة»،
لكنــه يــدرك ،أيضـاً ،أن «إمســاك القلــم هو امتــاك ّ
ـررة عــن التأثير الهائــل لك ّتاب الخطب
ويقـ ِّ
ـدم شــهادات متكـ ّ
المثالييــن .كتابــة الخطابــات تتط َّلــب منــك «أن تكــون مم ّثل
ِّ
أســلوب» بهــدف «توجيــه رئيســك فــي العمــل» ،وأنــت ال
تعــرف -بالضبــط -مــا يــدور فــي رأســه ،ويبــدو أن الرؤســاء،
هنــا ،غالبـ ًا مــا يفهمــون مــا يــدور فــي أذهانهــم ّإل من خالل
ـوة اإليحائيــة لكتابــة الخطابــات.
القـ ّ
ً
بعيــدا عــن الخطــب التــي نعــرف أصحابهــا ،وتراجعهــم
عــن اإلفصــاح عنهــا؛ مــاذا عــن الخطــب المجهولــة التــي
لــم تخــرج للعلــن  -كل تلــك «المناســبات» التــي نكتــب مــن
أجلهــا الكلمــات على الورق أو فــي أذهاننا ،ولكننا نمتنع عن
ـم تحضيرها
قولهــا؟ ّ
أي مــن هــذه «الخطــب» العديدة التي َتـ َّ
غيــرت التاريــخ (حتــى
ـد
ـ
ق
ـون
ـ
تك
أن
ـل
ـ
حتم
ي
ـى،
ـ
لغ
قبــل أُن ُت
ُ َ
ّ
لــو كانــت عــدم قدرتنــا علــى التعبيــر عنها فــي تلــك اللحظة
ـد ذاتهــا ،دا ّلــة مــن وظائــف التاريــخ)؟
هــي ،بحـ ّ
بالتأكيــد ،فــي هــذا العالــم ،حيــث الخيــال التاريخــي
يتمحــور حــول الرجــال العظمــاء ولحظــات مفصليــة مــن
ممــا يؤ ّثــر ،بعمــق ،في فهمنــا لتأثيرنا فيه ،تكتســب
التاريــخ ّ
كلمــات العظمــاء تأثيــر ًا هائــاً .ولكــن ،كمــا الحــظ أحــد
ـوة الداعمــة
العظمــاء ،وهــو المهاتمــا غانــدي ،تعمــل القـ ّ
العاديون في كالمهــم اليومي،
ـب ،التــي ينقلهــا النــاس
ّ
للحـ ّ
بشــكل روتيني ،علــى نزع فتيل النزاعــات المحتملة بطريقة
غيــر مقــروءة للمفاهيــم الليبراليــة للتاريــخ .التاريــخ ،فــي
ـتمر بين
ـتمر للحيــاة ،صــراع مسـ ّ
الواقــع ،هــو التد ُّفــق المسـ ّ
األخــاق والظــروف التــي تشــكّ ل نهايــة حيــاة كلّ واحــد م ّنا.
العاديــون يكتبــون التاريــخ بشــكل روتينــي ،دون
األشــخاص
ّ
المنصــة ،ونــرى ذلــك فــي صــور الجماهيــر
إلهــام وحمــاس
ّ
ــن يمكنــه
غيــر المعلنــة ،والتــي
ّ
مــرةَ ،م ْ
تحــدد ،فــي كل ّ
ـدث باســمها ،ومــا يجــب أن يقولــه .تشــمل الخطــب
التحـ ُّ
المهمــة التبــادالت التــي تشــكِّ ل جــزء ًا ال يتج َّزأ من النشــاط
ّ
الجماعــي ،مثــل الخطابات التي غذَّ ت االحتجاجات اليومية
للمزارعيــن الهنــود ،مــن عــام ( )2020إلــى عــام (،)2021
وهــي خطابــات تندمــج مع األغاني ،والشــعارات ،والشــعر،
وكلّ ذلــك فــي تشــابك مــع العمــل .الخطــر ال يكمــن فــي
المســتمعين إلــى الخطب الذين ال يدركــون طبيعة دورهم،
تخيــل تأثيرهــم
كمــا حــذّ ر «نوســباوم» ،فحســب ،بــل فــي ُّ
ردة الفعــل ،أيضـاً.
علــى أنــه يقتصــر علــى ّ
بريا ساتيا  ۹ترجمة :مروى بن مسعود
المصدر:
https://newrepublic.com/article/166544/undelivered-speeches-reallychanged-history-jeff-nussbaum-review

shutterstock

قوى الغرب الناعمة وقياسات علم التاريخ

صعود اإلمرباطوريات ،وانهيارها
رغم مرور خمس عرشة سنة عىل صدور كتاب «بيرت تريشني» «الحرب والسالم والحرب :صعود اإلمرباطوريات
وانهيارها»ّ ،
تفس الكثري ّ
مم يدور حولنا اآلن.
إل أنه ينطوي عىل ما ميكن وصفه بالقاعدة النظرية التي ِّ
البد أن الكثيرين الحظوا ،خالل الشهور الثالثة الماضية،
ّ
كيــف انقشــعت ،فجــأةً ،ســحابة الجائحــة (كوفيــد )19 -
وكممت
كبلــت حركــة العالــم خالل أكثر مــن َ
عام ْيــنَّ ،
التــي َّ
الوجــوه بطريقــة غريبــة ،كلّفــت العالــم ك ّلــه الكثيــر ،علــى
مختلــف األصعــدة :االقتصاديــة ،واالجتماعيــة والنفســية،
الصحيــة .ولــم يعد شــاغل اإلعــام والحكومات ،في
وحتــى
ّ
ـرف إلــى أحــدث إحصــاءات
ـ
التع
ـم،
ـ
العال
ـدان
ـ
بل
ـن
ـ
م
كثيــر
ُّ
أوالً ،وفــي مختلــف البلــدان،
اإلصابــات والوفيــات محل ّّي ـاًّ ،
والمقارنــة بينهــا .ثــم انشــغال الحكومــات واإلعــام والناس
جميعـ ًا ببيــان كيــف تعاملــت بالدهــم مــع الجائحــة بطريقة
تعامــل البلدان األخــرى .واختفــى التهديد الذي
أفضــل مــن
ُ
أصــاب العالــم ك ّلــه بتلــك الجائحــة الخطيــرة ،وشــلّ حركــة
ورفعــت كل
الســفر بيــن أجزائــه ،بطريقــة غيــر مســبوقةُ .
القيود عن الســفر ،والتي تسـ َّـببت في كســاد حركة الطيران
الدوليــة ،وتفاقم خســائرها ،في خالل تلك الشــهور الثالثة.
تمســكت شــركات الطيــران ،قبل شــهرين ،بضرورة
فبعدمــا ّ
تضحــي بهــا ،تمام ـاً،
لبــس الكمامــة فــي الطائــرة ،هــا هــي
ّ
أي خطــر أو
فــي الشــهر الماضــي ،وكأن العالــم لــم يعــرف ّ
ّأيــة جائحة!.

الكمامة كواقع واستعارة

وليــس مصادفــة ،بالطبــع ،أن يتواقــت انزيــاح تلــك
بقوتــه
األجنــدة -أجنــدة الجائحــة -التــي فرضهــا الغــرب ّ
الناعمــة العاتيــة ،فــي اآلن نفســه ،علــى الخطــاب الســائد
الماضي ْيــن ،وانزاحــت معهــا
العام ْيــن
فــي العالــم طــوال
َ
َ
ـوة تلــك األجنــدة
الكمامــة التــي كانــت عالمــة فارقــة علــى قـ ّ
الطاغيــة؛ إذ أصبحــت الكمامة اســتعارة تتخ َّلــق في الواقع،
وهــي ترســم علــى الوجــوه ســطوتها ،وتهيمــن علــى ســلوك
أي حديــث عــن
وكممــت ،بالفعــلّ ،
الكبــار والصغــار فيــهّ .
بحر ّيــة غيــر مســبوقة تتيــح للجميــع
غيرهــا ،رغــم الوهــم ِّ
يعبــروا عــن آرائهــم المختلفــة فــي الفضــاء االفتراضــي
أن ِّ
الواســع .حيــث امتــأ الفضــاء االفتراضي نفســه ،بما نعرفه
خوارزمياته المشــهورة ،بأخبــار الجائحة،
آليات
ّ
عــن حــراك ّ
وتكميــم غيرهــا مــن األخبــار أو تهميشــها.
وإذا كان البعــض قــد الحــظ ارتبــاط انحســار أجنــدة هــذا
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الخطــاب ،ببــروز خطــاب آخــر ،وأجنــدة سياســية وإعالميــة
مجــرد مصادفــة .ألن األجنــدة
أخــرى ،فقــد يكــون األمــر
َّ
الجديــدة لهــا طابــع سياســي واضــح ،بينمــا كان الخطــاب
الســابق عليها ينطلق من الســعي اإلنســاني النبيــل للتغلُّب
ـد هجماتهــا،
علــى األمــراض ،وتحصيــن حيــاة اإلنســان ضـ ّ
بصــورة كشــفت عــن أن قــدرة العالــم ،حينمــا تتكاتــف فــي
ســبيل التغ ُّلــب علــى مثل تلــك الهجمات الفيروســية ،بالغة
توصــل الباحثــون ،فــي زمن قياســي،
األهميــة والنجاعــة؛ إذ َّ
ّ
وأدت
ـة،
ـ
الخريط
رت
غي
ه
ـد
ـ
ض
الة
فع
ـات
ـ
لقاح
ـاف
ـ
اكتش
إلــى
ّ
ّ
ّ َّ
مــن هنــا -إلــى انحســار خطــره ،وانقشــاع الكمامــة عــنوجــوه أغلبيــة ســكّ انه .لكــن هنــاك الكثيــر مــن المتشــكِّ كين
الذيــن يربطــون بين انحســار خطــاب وبزوغ أجنــدة جديدة،
يروج
بــدأت بالترويــج لخطــاب مدعــوم بأكبــر آلــة إعالميــةِّ ،
ويشــجع هــذه األخيــرة ،فــي
للغــزو الروســي ألوكرانيــا،
ِّ
الوقــت نفســه ،علــى اســتفزاز روســيا مــن خــال مطالبتهــا
باالنضمــام إلــى حلــف شــمال األطلســي ،حتــى اندفعــت
يتخبــط فــي أوحــال
روســيا إلــى غزوهــا ،والزال جيشــها
َّ
أوكرانيــا الشاســعة حتــى اآلن.
وهكــذا ،تصبــح أحداث هــذه الحرب هي أجنــدة الخطاب
العالمــي الجديــدة ،والتــي تحــرص آليــات خطــاب الهيمنــة
المهــم ،هنــا ،هــو أنــه مــا إن
ذاك علــى تســييدها .لكــن
ّ
يهيمــن خطــاب مــا حتــى تجــد أن المشــاركين فــي تدويــر
آلتــه يتزايــدون باســتمرار ،ويســاهمون فــي تزويــد العالــم
بالكثيــر مــن تفاصيــل مــا يــدور فيهــا .ودون أن يشــعر
الكثيرون -أفراد ًا كانوا أم حكومات -بأنهم يجدون أنفســهم
العام ْيــن اللذيــن ســاد فيهمــا خطــاب
كمــا كان الحــال فــي
َ
الجائحــة ،وأخطارهــا ،وقــد اندغمــوا ،فعـاً ،فــي آلــة إنتــاج
هــذا الخطــاب ،وأصبحــوا جــزء ًا أساســي ًا مــن آلــة تســييده،
فعــا ً
ال حتــى يحيــن أوان تغييــره ،ومــن المركــز ،في
وإبقائــه ّ
كلّ الحــاالت.

التالعب بالذاكرة التاريخية

أود ،هنــا ،الدخــول فــي تاريــخ العالقــة الجغرافيــة
وال ّ
والديموغرافيــة المعقَّــدة بيــن روســيا وأوكرانيــا ،ناهيــك
تغيــرت كثيــر ًا طــوال
عــن تواريــخ الحــدود بينهمــا ،والتــي ّ

يهمني هو دور قــوى الهيمنة
القــرن الماضــي وحــده؛ ألن ما ّ
الناعمــة تلــك فــي فــرض أجندتهــا وســيطرتها علــى الخطاب
وفاعليــة أجندتــه علــى الجميــع ،فــي الشــرق وفــي
الســائد،
ّ
التعــرف إلــى
ً،
ا
أيضــ
نــي،
يهم
كمــا
الســواء.
علــى
الغــرب
ّ
ُّ
اســتخدام هــذا الخطــاب للتواريــخ اســتخدام ًا انتقائيــاً،
ـد الخــرس عــن بعــض الفظائــع والحــروب،
يصمــت ،إلــى َحـ ّ
ويركِّ ــز األنظــار واألفــكار مع ـ ًا علــى مــا تريــد تلــك االجنــدة
حــد َة معاييــره
التركيــز عليــه؛ وهــو األمــر الــذي كشــفت
ّ
أدت -كغيرهــا مــن الحــروب-
المزدوجــة هــذه الحــرب التــي َّ
إلــى نــزوح مالييــن المهاجريــن ،ولكــن الغــرب اســتقبلهم
باألحضــان والتيســيرات الضخمة ،علــى العكس من موقفه
مــن المهاجريــن مــن بلــدان العالــم الثالــث المختلفــة،
والذيــن نزوحــوا مــن بالدهــم ،أيض ـاً ،بســبب الحــروب.
ردنــي هــذا العصــف المنظّ ــم بالذاكــرة التاريخيــة
وقــد ّ
إلشــعال حــروب ال تتو َّقــف ،ولكنهــا تســتهدف ،فــي الوقــت
نفســه ،تعزيــز هيمنــة تلــك الســيطرة ،واســتدامتها ،إلــى
ـم «الحــرب
كتــاب «بيتــر تيرشــين  »Peter Turchin -المهـ ّ
والســام والحرب :صعــود اإلمبراطوريــات وانهيارها War -
and Peace and War: The Rise and Fall of Emألول
 ،»piresفعلــى الرغــم مــن أن هــذا الكتــاب قــد ُن ِشــرّ ،
ـرة ،عــام (ّ ،)2007إل أنــه ينطــوي علــى مــا يمكــن وصفــه
مـ ّ
مما يــدور حولنا اآلن؛
تفســر الكثير ّ
بالقاعــدة النظريــة التــي ِّ
وذلــك لتجــذّ ره فــي بنيــة علميــة تعتمــد علــى الرياضيــات
واإلحصــاء والعلــوم الطبيعيــة أكثــر مــن اعتمادهــا علــى
العلــوم االجتماعيــة واإلنســانيات ،فــي تحليلهــا للتاريــخ.
أوالً ،إلــى «بيتــر تيرشــين» ،إلــى العلــم الجديــد
ـرفّ ،
ولنتعـ َّ
أسســه ( ،)Cliodynamicsقبــل أن نعــرض علــى
الــذي َّ
ـراء بعــض مــا أتــى بــه فــي كتابــه ذاك.
القـ ّ
روســي ْين عــام
ألبويْــن
ُو ِلــد «بيتــر تيرشــن» فــي روســيا َ
َّ
األول فــي موســكو ،حتــى التحــق
( ،)1957وتل ّقــى تعليمــه ّ
بكل ِّّيــة العلــوم البيولوجيــة بجامعــة موســكو ،عــام (،)1975
كــي يواصــل تعليمــه الجامعــي ،كمــا هــو متوقَّــع مــن
رواد البحــث فــي مجــال الــذكاء
ابــن أســتاذ جامعــي مــن ّ
ـر إلــى تــرك روســيا حينمــا ُن ِفــي أبــوه
الصناعــي ،لكنــه اضطُ ـ َّ
«فاالنتيــن تيرشــين  »Valentin Turchin -المعــارِض
الســوفياتي المعــروف ،مــن البــاد ،عــام ( ،)1977وانتقــل
بأســرته إلــى أميــركا التي منحتهــم جميع ًا جنسـ َّـيتها .التحق
بيتــر بجامعــة نيويــورك إلكمــال تعليمــه فيهــا ،وقــد اختــار
بعدمــا نشــأ فــي بيــت مشــبع بدراســة العلــوم -دراســةعلمــي األحيــاء ،والرياضيــات وتخــرج فيهــا ،بامتيــاز ،عــام
َ
ـم واصــل دراســته بعدهــا فــي جامعــة «ديــوك»
( ،)1980ثـ ّ
حتــى حصــل منهــا علــى الدكتــوراه عــام ( .)1985ومنــذ ذلك
الوقــت المبكِّ ــر فــي حياتــه األكاديميــة ،أخــذ «تيرشــن»
يوظِّ ــف الرياضيــات والعلــوم الطبيعيــة فــي دراســة التاريــخ
ـميه
االقتصــادي ،والبحــث فــي البنيــة التجريديــة لمــا يسـ ِّ
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بالحــراك التاريخــي ،الــذي تتقاطع فيه الكثيــر من المعارف
التــي تمكّ ننــا مــن قيــاس حركــة التاريخ بشــكل علمــي دقيق
الكمية،
كجــلّ العلــوم الطبيعيــة -علــى القياســاتيعتمــد ُ
ّ
وســماه ،فــي البدايــة ،بعلــم
والرياضيــات ،واإلحصــاء،
ّ
القيــاس التاريخــي ( ،)Cliometricsوالكلمــة مســتقاة من
إضافــة اســم «كليــو ( »Clio -إحدى عرائــس اإللهام اللواتي
يعشــن فــي معبــد األولمــب ،يغ ِّنيــن لكبــار اآللهــة أو يرتلــن
وتعد
لهــم مــا يحتاجون) في األســاطير اإلغريقيــة القديمة،
ّ
معيــن مــن مجــاالت اإللهــام،
كلّ منهـ ّ
ـن ّ
ربــة فــي مجــال َّ
ربــة التاريــخ ،و ُتــرى رســومها وقــد احتضنــت
و«كليــو» هــي ّ
لفيفــة مــن الــورق تســطّ ر فيها تواريــخ الماضــي .إضافة هذا
االســم إلــى الالحقــة ( ،)Metricsالتــي تضــاف إلــى كثيــر
مــن أســماء العلــوم ،هــو للداللــة علــى عمليــة القيــاس
فيهــا :مــن االقتصــاد ( ،)Econometricsوحتــى الطبيعــة،
والرياضيات؛ ألنه يعتمد ،في تواريخه تلك ،على اســتخدام
للتعرف
الرياضيــات واإلحصائيــات
ُّ
إلــى األنســاق التــي تنطــوي عليهــا
مســارات التواريــخ التي قــادت إلى
صعــود اإلمبراطوريــات ،وانهيارها.
وســرعان مــا اســتقطب هــذا
المســار البحثــي الجديــد الــذي
بــدأه باالعتمــاد علــى الرياضيــات
تخصصــه فــي
واإلحصــاء (مجــال
ُّ
البدايــة) عــدد ًا مــن الباحثيــن مــن
التخصصــات المنهجيــة
مختلــف
ّ
وخاصــة االقتصــاد السياســي ،والدراســات
فــي االقتصــاد،
ّ
وخاصةً ذلك
الثقافيــة ،وعلــم االجتمــاع ،والتاريخ بالطبــع،
ّ
واألمـ�د الطويـ�ل( (�Long Du
الحوليـ�ات
الـ�ذي يعتمـ�د علـ�ى
َ
ّ
ـؤرخ الفرنســي الشــهير «فردينانــد
أسســه المـ ِّ
 )reeوالــذي َّ
بروديــل» ( .)1985 - 1902وقــاد هــذا األمــر ،مــع تداخــل كل
تلــك المقتربــات المختلفــة ،إلــى خلــق ما يعرف اآلن باســم
« »Cliodynamicsأي مــا يمكــن دعوتــه بعلــم الحــراك
التاريخــي الــذي يســتهدف ،مــن خــال اســتخدام مجموعــة
مــن المنهجيــات والمقتربــات المعرفيــة المختلفــة ،والتــي
ـر َف إلــى مــا
تعتمــد علــى القياســات
ّ
الكميــة الدقيقــة ،التعـ ُّ
يمكــن دعوتــه بالبنيــة التحتيــة للحــراك التاريخــي ،بــكلّ مــا
ـورات ثقافيــة ،وتواريــخ
تنطــوي عليــه تلــك البنيــة مــن تطـ ُّ
وتغيــرات اجتماعيــة ،لخلــق قاعــدة معلومــات
اقتصاديــة،
ّ
تاريخيــة مترابطــة ،ونمــط قياســي قــادر علــى الفاعليــة فــي
أهم ّيــة
ـم مــن هــذا ك ّلــه ،وهــذه هــي ّ
األمــد الطويــل .واألهـ ّ
التنبؤ بحركــة التاريخ
القاعــدة العلميــة فيــه ،أنه قادر علــى
ّ
بناء على تلك الدراســة المســتقصية لمساره.
المســتقبليةً ،
المهم عن (الحرب والســام والحرب) ،فســوف
أما كتابه
ّ
ّ
نتناوله في مقال الشــهر القادم .د .صبري حافظ

استعادة

يف إرادة عبّاس بن فرناس

وش ْعر
أجنحة ،وزجاجِ ،

قصــة
بالعــودة إىل صفحــات روايــة «رجــل بــا صفــات» لـ«روبــرت موزيــل» ،نقــرأ عبــارة ُملهمــة متعلِّقــة بســياق ّ
خاصــة
خاصــة بالواقــع ،فــا بـ ّـد أن تكــون هنــاك روح
ابــن فرنــاس ،حيــث تقــول العبــارة« :إذا كانــت هنــاك روح
ّ
ّ
باملمكــن ،أيض ـ ًا» .لعـ ّ
عبــاس بــن فرنــاس -وهــو مثــرة حســابات
ـل هــذا مــا جعــل طمــوح الطــران ،بالنســبة إىل ّ
علميــة ،ومالحظــات دقيقــة لعــامل الطيــور -ممكنـ ًا وواقع ًا كحقيقة علميــة عظيمة يف تاريخ االخرتاعات البرشية.
طــار ،يطيــر ،طيرانـاً .طار شــوقاً .طار بخيالــه .طار عقله.
معينة من تاريخ اإلنســان ،غدا
اُسـ ُتطير عقلــه ...فــي هنيهة َّ
بمجملهــا،
جــذر الفعــل «طــار» والعبــارات المشــت ّقة منــهُ ،
مقامـ ًا متقــارب المعانــي .فليــس األمــر بعيد ًا عــن الحقيقة
إذا فكَّ رنــا فــي (كــم «طــار شــوقاً» بطــل الحكايــة هــذه ،بعــد
أن طــار بخيالــه إلــى تحقيــق مــا كان مســتحي ً
ال فــي عصــره،
أن تنفيــذ مــا كان
وقتــذاك!) .فــي هــذا الصــدد ،ال مــراء فــي ّ
يتأمــل
فــي خيــال الرجــل اشــتمل علــى دهشــة جمهــور كان َّ
كيــف كان يطيــر ،لدقائــق ،فــي الهــواء ،علــى صــورة طائــر،
المتفرجيــن بهذا المنظــر العجيب .كان
وقــد اسـ ُتطير عقلُ
ِّ
مشــهد ًا خارق ـ ًا للطبيعــة ،لــم يق ّلــب مســيرة المســتقبل،
فحســب ،بــل مســيرة الحاضــر ،آنــذاك ،أيضـاً.
كانــت تجربــة ابــن فرنــاس خطــوة عبقريــة فــي تاريــخ
الطيــران؛ فقــد جعلــت منــه طائرتــه الشــراعية بط ـ ً
ا مــن
أبطــال القــرن التاســع الميــادي بعــد قفزتــه التاريخيــة مــن
فــوق إحــدى تــال ضواحــي قرطبــة.
(رنــدة) ،وهــي مدينــة صغيــرة
عبــاس بــن فرنــاس فــي ُ
ُو ِلــد ّ
تقــع فــي مقاطعــة مالقة اإلســبانية في جنوب البلــد .وإذا كان
المــكان الــذي فيه يفتــح اإلنســان عينيه على الحيــاة ،ويعيش
فيــه طفولتــه األولــى ،يؤ ِّثــر (بشــكل مباشــر  -فــي مســتقبله،
عباس
وفــي طريقــة تفكيــره .فذلــك ما يمكــن ترديده فــي حالة ّ
بــن فرنــاس ،ونحــن نشــاهد منظــر منــازل رنــدة ،وطبيعتهــا،
الضيــق شــديد االنحــدار علــى نهــر المدينــة الكبير.
والمعبــر
ِّ
عبــاس بن فرنــاس انتقل مــن مدينته
وعلــى مــا يبــدو ،إن ّ
(رنــدة) الــى مدينــة قرطبــة ،وهــو شــاب ،وبفضــل مهاراتــه
ُ
ـت لــه أبــواب بــاط األميــر
ومعرفتــه العميقــة بالشــعر ُف ِت َحـ ْ
عبدالرحمــن بــن الحكــم ،المعــروف فــي المصــادر الغربيــة
بلقــب «عبــد الرحمــن الثاني» .مع ذلك ،لــم يحجبه فضوله
العلمــي ،ودراســاته الفلكيــة عــن شــوقه إلــى الشــعر،
باعتبــاره رجــ ً
يهتــم بمجــاالت معرفيــة ،قــد
متشــعباً؛
ا
ّ
ّ
تبــدو لنــا ،اليــوم ،متناقضــة فيمــا بينهــا ،فقــد جمــع بيــن
علــم الفلــك وعلــم الكيميــاء واألدب والشــعر ،والمالحــة
تخصصـ ًا ّإل بعــد سـ ّتة
الجو ّيــة ،وهــذه األخيــرة لــم تصبــح
ُّ
ِّ
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قــرون مــن وفاتــه ،بمبــادرة مــن الف َّنــان والمختــرع اإليطالي
ـعبات المعرفيــة،
«ليونــاردو دا فينشــي» .فرغــم تلــك التشـ ُّ
يتأصــل فــي رغبتــه فــي
ـس ابــن فرنــاس الشــعري
َّ
نجــد حـ ّ
ـن وإبــداع وعلــم،
التحليــق نحــو مــا كان يحــدق بــه مــن فـ ٍّ
ومــا يحيــط بــه مــن ســماء وأرض وهــواء .وإذا ك ّنــا ،فــي
ـارات ،فــي رحلــة علــى متــن
وقتنــا الراهــن ،نســافر ،بيــن القـ ّ
ـركات ،فــإن تطويــع الهــواء بأجنحــة مصنوعــة
طائــرة بمحـ ِّ
مــن خشــب ملفـ ٍ
ـوف بريــش الطيــور ،تبــدو مســألة قريبــة
مــن الشــعر ،وبعيــدة عــن العلــم.
وبعــد مــرور كلّ تلــك القــرون التــي تفصلنــا عــن قفزتــه
عباس ابن فرناس اســمه على
التاريخية واالســتثنائية ،خلّد ّ
جســر نهــر الــوادي الكبيــر فــي مدينــة قرطبــة ،وفــي نصــب
فلكي بمســقط رأســه،
علــى طريــق مطــار بغــداد ،وفي مركز
ّ
(رنــدة) .كمــا أصــدرت ليبيــا طابع ـ ًا بريدي ـ ًا باســمه.
مدينــة ُ
ـميت ف َُّوهة قمرية باســمه
وتكريم ًا لهذا المخترع الكبيرُ ،سـ ِّ
قصــة ابــن فرنــاس تعلّمنــا ،مــن خــال النظــر
أيضـاً .ولعــلّ ّ
درس اإلرادة العظيمــة لرجــل
فــي زمنــه وعصــره وظروفــه،
َ
بأهم ّيــة محاولتــه األولــى فــي الهــواء ،وهــو الــدرس
ـن
آمـ َ
ِّ
الــذي ينطــوي علــى شــعور ،قــد يكــون محزن ـ ًا وفــي غايــة
نتأمــل ابــن فرنــاس فــي زمنــه ،فــي مقابــل
اإلحبــاط مــا إن َّ
عجزنــا المعاصــر عــن النظر نحو المســتقبل ،مــا دمنا نفقد
تلــك اإلرادة التــي تدفــع المــرء إلــى الثقــة بنفســه ،مهمــا
يكــن األمــر غريبـ ًا علــى جمهــرة النــاس!
انعكاس
عبــاس بــن فرنــاس العلميــة
َ
وإذا كانــت مســيرة ّ
ـم ،ومعرفــة فــوق العادة؛ فــإن محاول ُته
قــدر ٍة ،وإرادة تعليـ ٍ
ـران -بوصفهــا أثــر ًا خالــد ًا فــي التأريــخ -ليســت كلّ
فــي الطيـ َ
ٍ
اختراعات وبحوثـ ًا المعة
مــا يصلنــا مــن ســيرته ،ذلك أن لــه
ـور المجمتع البشــري في مجــاالت متباينة ،ومنها
غيــرت تطـ ُّ
ّ
ملمــ ًا بعلــم النحــو ،وقواعــد اإلعــراب ،وبعلــم
كان
أنــه
ّ
الرياضيــات ،وعلــم الفلــك ،والكيميــاء ...وهــذا مــا أثبتتــه
الدراســات المعاصــرة فــي علــم اآلثــار المنجزة في إســبانيا،
علــى مــدار الســنوات األخيــرة ،بصــورة مطابقــة لمــا ورد
المؤرخيــن العــرب .فعلــى ســبيل المثــال ،إن صناعــة
عنــد
ِّ

عباس ابن فرناس على نهر الوادي الكبير في مدينة قرطبة ▲
جسر ّ

األهميــة فــي عصــر ابــن فرنــاس-
الزجــاج -وهــي أمــر بالــغ
ِّ
وتحولهــا فــي
تغيــر العــادات،
ُّ
كانــت صناعــة حاســمة فــي ّ
أن
حيــان يؤكِّ ــد ّ
القــرون الوســطى األندلســية ،ونجــد ابــن ّ
توصــل إلــى حقائــق علميــة لــم يســبق ألحــد
ابــن فرنــاس ّ
مــن علمــاء األندلــس الوصــول إليهــا ،فــي صناعــة الزجــاج
مــن الحجــارة أو المعــادن.
ـوقة،
وصناعــة الزجــاج تقودنــا إلــى مرحلــة تاريخيــة مشـ ِّ
ـؤرخ الرومانــي «بلينيــوس األكبــر Plinio il -
تعــود إلــى المـ ِّ
 »Vecchioفــي كتابــه «التاريــخ الطبيعي» ،الــذي يخبرنا أن
وقع بالصدفة ،في ســورية ،من
اكتشــاف الزجاج كان حدث ًا َ
ِقبــل ُت ّجــار معــدن النطــرون عندمــا كانــوا فــي طريقهــم إلــى
مصــر ،فأشــعلوا نــار ًا عنــد اســتراحتهم ،وأل ّنهــم لــم يجــدوا
أحجــار ًا لدعــم أوانــي الطبــخ ،اســتخدموا النطــرون الــذي
كانــوا ينقلونــه إلى مصــر  .وفي صباح اليــوم التالي ،الحظوا
ـول إلى
ّ
أن النطــرون قــد انصهــر علــى رمــال األرض ،وقــد تحـ ّ
مــادة المعة شــبيهة بالحجــر ،فصار معدن ال َنطــرون ،بتلك
ـون األساســي لصناعــة الزجــاج
الطريقــة المفاجئــة ،المكـ ّ
ـم
ـ
أه
ـن
ـ
الرافدي
ـاد
ـ
وب
ـر
ـ
ومص
ـورية
لعــدة قــرون ،لتصبــح سـ
ّ
المراكــز فــي مــا يتع َّلــق بهــذه الصناعــة المزدهــرة ،وقتئــذ.
وعلــى األرجــح ،ظــلَّ الزجــاج األندلســي ينصهــر منــذ البــدء
ـف فــي
أن مــا ا ْك ُت ِشـ َ
وحتــى القــرن التاســع فــي مصــر .غيــر ّ
الحفريــات األثريــة األخيــرة ،ونتائجهــا المنشــورة باللّغــة
اإلســبانية ،مــن جامعــة إشــبيلية ،فــي عــام ( ،)2020يؤكِّ ــد
عبــاس بن فرناس
حيان القرطبــي من أن ّ
مــا ذهــب إليــه ابــن ّ
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توصـ َ
ـل إلــى طريقــة جديــدة لتصنيــع الزجاج من
الكيميائــي ّ
الحجــارة .ومــا يدعــم هــذا الطــرح هــو التحاليــل الكيميائيــة
التــي أنجــزت فــي «ربــض شــقندا» ( ،Shaqundaباللغــة
ـي مــن أحيــاء قرطبــة يقــع خــارج ســور
اإلســبانية) ،وهــو َحـ ّ
علمي،
تبيــن ،فعـاً ،وعلــى أســاس
المدينــة القديمــة ،وقــد ّ
ّ
أن هــذا النــوع مــن الزجــاج كان يصنــع في قرطبــة األميرية،
ّ
وهــو محلِّــي ،وليــس مســتورد ًا مــن مصــر ،مثلمــا كانــت
حيان،
العــادة حتــى القــرن التاســع الميالدي .وبحســب ابن ّ
أيضـاً ،إن «زريــاب» قــد أدخــل إلــى األندلــس وإلــى قرطبــة،
خاصــة ،نظــام البروتوكــول القــادم مــن البــاط العباســي،
ّ
وكان مــن بيــن هذه العادات الجديدة القادمة من المشــرق
اســتخدام أدوات المائــدة الزجاجيــة عنــد الطبقــات العليــا
القرطبيــة بــد ً
ال مــن الفضيــة أو الذهبيــة المســتعملة ،حتــى
نخــب المجتمــع األندلســي.
ذلــك الوقــت ،فــي بيــوت َ
ـد مــا ،ســاهمت االبتــكارات التقنيــة فــي تصنيــع
إلــى حـ ٍّ
الزجــاج ،فــي تحقيــق األندلــس الســتقالله االقتصــادي عــن
المشــرق وعــن مصــر ،وإن كان هــذا الجانــب ال ُيذكَ ــر عــاد ًة
كمــا هــو التبــادل الثقافــي ،واألدبي بيــن الشــرق واألندلس،
داخــل خريطــة العالــم اإلســامي ،والــذي شــكَّ ل مصــدر
اهتمــام متواصــل بالنســبة إلــى الغــرب .وفــي هــذا الصــدد،
يبــرز لنــا المثــال الثانــي فــي ســيرة ابن فرنــاس عاكسـ ًا دوره
ـم فــي مجــال علــم النحــو ،وعلم العــروض ،حيث نجد
المهـ ّ
قصــة وصــول كتــاب
ـا
ـ
لن
ـروي
ـ
ي
ـدي
ـ
الزبي
ـن
ـ
الحس
ـن
ـ
ب
ـد
محمـ
ّ
َّ
(العــروض) ،للخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي ،إلــى األندلس،
التجــار ،وكيــف أن علمــاء اللّغة والشــعر
علــى أيــدي بعــض ّ
منســي ًا
لــم يفهمــوا شــيئ ًا منــه ،حينــذاك ،فبقــي الكتــاب
ّ
عبــاس
فــي قصراألميــر عبــد الرحمــن الثانــي إلــى أن َ
در َســه ّ
بــن فرنــاس .ويضيــف الزبيــدي فــي وصفــه لشــخصية ابــن
والتقحــم علــى المعانــي
فرنــاس ،أنــه كان مــن أهــل الــذكاء
ّ
ـاب الخليل
الدقيقــة ،والصناعــة اللطيفة ،وبعد دراســته كتـ َ
بــن أحمــد شــرحه لــه ،منحــه األميــر مكافــأة ماليــة علــى
عملــه هــذا؛ تكريمـ ًا لــه.
بعقليته
وختاماً ،ال أدري إن كان من يقرؤنا ،اآلن ،يعتقد
َّ
ـوم
المعاصــرةّ ،
أن الطيــران والكيميــاء وعلــم العــروض علـ ٌ
الب ْعـ ِ
بعضهــا عــن بعـ ٍ
ـاص مــن
يبعــد
ُ
ـد ،ولكــن ال منـ َ
ـض كلَّ ُ
ـأن تلــك العلــوم الثالثــة تتشــارك فــي التزامهــا
االعتــراف بـ ّ
بالمثابــرة واالجتهــاد ،وهــي ،فــي نهايــة المطــاف ،عمــود
ـب المعرفــة فــي الماضــي وفــي
العمــد التــي تحمــل حـ ّ
مــن ُ
الحاضــر ،كمــا تعلمنــا ذلــك أبيــات ابــن فرنــاس الخالــدة:
والعلـ ُـم ج ـ ٌّر نــورُ ُه مشــهورُ
الجه ـ ُل لي ـ ٌل ليــس فيــه نــورُ
تستَ قاعـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌد
يا ابن الخالئف كم َّ
ويصدئ سمعك املكسورُ
عين ِ
موالك من إصالحه تيسي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُر
وقد استبنت فساد ذاك ويف دُعا
وأمور ُملك ـ ـ ــكَ كلّهـ ـ ــا موزون ـ ـ ٌة
قد حاطها اإلحكام والتجبريُ
ْ
فأص ْخ ألصل إن هززت فرو َع ُه
يسق ـ ــط عليك اللؤلؤ املنثورُ
ِ
ٍ
فيرو
نويمي
ّ
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غياب

مظفر النواب..

مائل الدنيا وشاغل الناس!
ـن أحبــوه وتغ ّنــوا بشــعره ،يتســاءل باقــر ياســن يف كتابــه املرجعــي ا ُ
ـم عــن ســرة مظفــر
رغــم كــرة َمـ ْ
ملهـ ّ
ـث منهجــي حتــى اآلن؟» ..رمبــا كان صــدى هــذا الســؤال عابــراً يف
النــواب(« :)1ملــاذا مل ُيك َتــب عنــه وعــن شــعره بحـ ٌ
قصيــدة تســترشف ســرة املرتحلــة ،فقــد كتــب مظفــر :وآه مــن العمــر بــن الفنــادق /ال يســريح /أرحنــي قلي ـ ً
ا/
فــإين بدهــري جريــح ./هــذه الحقيبــة عــادت وحدهــا وطنــي /ورحلــة العمــر عــادت وحدهــا قدحــي /أصابــح الليــل
مصلوب ـ ًا عــى أمــل /أن أمــوت غريب ـ ًا ميتــة الشــبح.

اللحظة الشعرية األولى

يســرد باقــر ياســين فــي كتابــه ،محطَّ ــات حاســمة فــي
تشــكيل وعــي مظفر النــواب ،كما يتناول بالدراســة قصيدته
المتعلِّق
الشــعرية .ومــا يهمنــا فــي هذا الصــدد هو الجانــب ُ
تم تجاهلهــا ،في التلقي
بالســيرة االســتثنائية التــي غالب ًا مــا ّ
العربــي الــذي اقترن بالجانب الهجائي للســلطة في شــعره.
يخبرنــا الكتــاب ،بــأن مظفــر النــواب ُولــد فــي بغــداد فــي
عــام  ،1934وبأنــه االبــن البكــر ،وأن والدتــه كانــت عســيرة،
حتــى أن األهــل خافــوا علــى حيــاة األم لــوال مهــارة القابِ َلــة
األلمانيــة «كاللوفــا» التــي رمتــه بقــوة علــى الفــراش ليبــدأ
بالتن ُّفــس والصــراخ ،بعــد فتــرة قصيــرة هــي أشــبه مــا تكون
المؤقــت .وقد كان تفســير أفــراد العائلة لهذا األمر
بالمــوت ُ
بــأن الطفــل ال يريــد أن يجــيء إلــى الدنيــا ،وعلــى عكــس مــا
فســروا أنــه ال يريــد الدنيــا ،فقد أظهر هــذا الطفل في صغره
َّ
ولعـ ًا غريبـ ًا بالنــور فــكان يتجــه نحــو أي مصــدر للضــوء فــي
البيت.
يواصــل باقــر ســرد حكايــة الــوالدة والنشــأة فــي وســط
عائلــة ليســت كباقــي العائــات .لقــد ســماه جــده مظفــر،
وأمــا والــده عبــد المجيــد ،وهــو مــن مواليــد بغــداد عــام
 ،1910فلــم يكــن يشــتغل بــأي مهنــة أو وظيفــة فهــو ثــري
وأرســتقراطي كوالــده أحمــد حســن ،إذ إن العائلــة ثريــة
وأرســتقراطية ،وعلــى الرغــم مــن أن عبــد المجيــد وأبــاه
قصــة العائلــة
أحمــد حســن همــا مــن مواليــد بغــداد ّإل أن ّ
وتاريخهــا وجذورهــا وتسلســل نســبها تعــود فــي األصــل
إلــى الجزيــرة العربيــة ،فهــم مــن ســالة اإلمــام موســى
الكاظــم ،وبعــد االضطهادات التي حصلت ضــد أتباع اإلمام
الكاظــم الــذي اُغتيــل بالســم خــال فتــرة هــارون الرشــيد،
المقاطعات الشــمالية،
هاجــرت العائلــة إلــى الهنــد باتجــاه ُ
بنجــاب ،لكنــاو ،كشــمير ،واســتطاعوا أن يســتقروا هنــاك
ليصبحــوا حكام ـ ًا لتلــك الواليــات فــي فتــرة مــن الفتــرات،
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وبعــد دخــول اإلنجليــز إلــى الهنــد أبــدت العائلــة معارضــة
ومقاومــة للدخــول البريطانــي فــي كشــمير ولكنــاو ،وبعــد
هزيمــة الهنــد عــرض عليهــم اإلنجليــز النفي السياســي على
أن يختــاروا المــكان الــذي يرغبــون الهجــرة إليــه ،فاختــاروا
العــراق ألنهــم قــد جاؤوا منه فــي األصل ،فجــاؤوا إليه وهم
وخصصوا
يحملــون مــا يملكــون مــن ذهــب وأمــوال وثــروات
ّ
لهــم رواتــب نفي سياســي باعتبارهم عائلة مالكــة في الهند.
ولذلــك لــم يكن مســتغرب ًا أن تســكن العائلة قصــور ًا جميلة
ضخمــة تطــل علــى دجلــة فــي قلــب مدينــة بغــداد ..ومازال
النــواب يتذكَّ ــر بــأن الــدار التــي كان يســكنها جــده تضم أكثر
مــن عشــرين غرفــة وقــد ُحولــت فيمــا بعــد إلــى مستشــفى
للــوالدة .وأمــا والدتــه ،وهي ابنة عــم أبيه ،فكانــت متعلِّمة،
درســت إلــى الثانويــة فــي مدرســة الراهبات في بغــداد ،كما
كانــت مطلعــة علــى اللُّغــة الفرنســية وتجيــد العــزف علــى
البيانــو الــذي كان فــي بيــت والدهــا.
كمــا يخبرنــا باقــر ياســين فــي كتابــه :أن تســجيل تاريــخ
ميــاد مظفــر كان بأســبقية عاميــن ،أي عــام ( ،)1932وذلــك
ليســتطيعوا إدخالــه المدرســة مبكّ ــراً .وقــد كان لهــذا األمــر
بعــض المشــاكل فيمــا بعــد ،حيث صــار يخاف مــن األوالد،
بســبب صغــر ســنه بينهــم؛ حتــى أنــه كان يضــع المصاصــة
فــي فمــه عندمــا ذهــب إلــى مبنــى المدرســة أول مــرة.
وإذا كان النــواب قــد أمضــى طفولتــه فــي بيــت يســوده
الوئــام والســعادة والحيــاة الهادئــة ،ورغــم كونــه كذلــك
ـدون هــذه
األخ األكبــر لســبعة آخريــنّ ،إل أنــه ،بحســب مـ ِّ
الســيرة ،لــم يكــن بعيــد ًا عــن الشــعور الحــاد بالوحــدة
والعزلــة والرغبــة فــي االنفــراد.
ُ
كانــت (شــريعة) النــواب ،وهــي طريــق النزول إلــى النهر،
ممتــدة مــن جامــع القمريــة إلــى بيــت النــواب علــى نهــر
دجلــة دليـ ً
ا علــى مجد العائلة وســمعتها المترفة حتى أنها
أصبحــت إحــدى معالــم بغــداد لشــهرتها ،وقــد ورد اســمها

فــي إحــدى األغانــي العراقيــة الفلكلوريــة القديمــة ،حيــث
تقــول كلماتهــا( :بشــريعة النــواب يســبح حبيبــي /وبجــاه
خضــر اليــأس هــذا نصيبــي) .أما ذكريــات مظفــر النواب عن
هــذه الشــريعة التــي ُســميت باســم عائلتــه فتبــدأ بحادثــة
مأســاوية كادت تذهــب بحياتــه ،حيــث غرق فيهــا وهو طفل
ذات مــرة.
يواصــل باقــر ياســين فــي رســم فضــاء العائلة الذي نشــأ
فيــه النــواب ،فنعــرف أنــه كان فضــاء فنيـ ًا وثقافيـاً :فوالــده
كان يعــزف علــى العود ويغني في جلســاته العائلية ،وخاله
كان يعــزف الكمنجــة وجــده على القانون .وكل ذلك ســاهم
الموســيقية
فــي أن يمتلــئ مظفــر النــواب بأصــوات اآلالت ُ
الوتريــة التــي ارتســمت فــي ذاكرتــه منــذ الطفولــة ورافقــت
المبكــر .هــذا إضافــة إلــى اللوحــات والمنحوتــات
وعيــه ُ
والتحــف الثمينــة والســجاد باأللــوان الزاهيــة .وقــد عــادت
تلــك الوتريــات التــي بقيت محفــورة في ذاكرته لتحتل اســم
ـمى
المسـ َّ
أول ديــوان لــه مطبــوع بال ُفصحــى ،وهــو ديوانــه ُ
(وتريــات ليليــة) .تمامــ ًا كمــا انعكســت ألــوان اللوحــات
والســجاد والبســط المزخرفة التي كان لها األثر الفَ َّعال في
الرســم وخلــق تلــك القــدرة االســتثنائية لديــه فــي التعامــل
مــع اللــون.
تتو َّقــف أخبــار هــذه الســيرة عنــد لحظــة فارقــة وقعــت
لمظفــر النــواب فــي المرحلــة االبتدائيــة ،وهــي لحظــة
اكتشــاف موهبــة عبقرية صاعــدة ،حيث :كان الفضل األكبر
فــي إيقــاد أول قدحــة شــعرية فــي روح الطالــب الصغيــر
مظفــر النــواب تجــاه الشــعر واألدب يعــود ألحــد األســاتذة
مــن معلمــي المدرســة االبتدائيــة اســمه حمــدي التكريتــي،
كان قــد كتــب نصــف بيــت مــن الشــعر وفجــأة يلتفــت إلــى
الصغيــر مظفــر ويطلب منه الوقوف فيقــف الطالب مرتبكاً،
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ظانـ ًا أن األســتاذ ســيطلب منــه إعــراب البيــت الــذي يقــول:
(قضينــا ليلــة فــي حفــل عــرس) فقــال لــه المعلــم :إذا
تســتطيع أن تكمــل لــي هــذا الشــطر ،فأجابــه النــواب بــدون
تــردد( :كأنــا جالســون بقــرص شــمس) فجن جنــون المعلم
مــن الدهشــة وأخــذ يشــرح أمــام المديــر والمــأ موضحـ ًا أن
الشــطر الــذي أضافــه مظفــر مــن نفــس الــوزن وليــس فيــه
نقــص عروضــي ...وقــد شــكّ لت هــذه الحادثــة قدحــة كبيــرة
فــي نفــس هــذا الصغير فعاد إلــى البيت يفكِّ ر بالشــعر ..ثم
صــار بعــد ذلــك يكتــب أبياتـ ًا ويأتــي بها إلــى األســتاذ حمدي
التكريتــي ليصححهــا .وفــي المرحلة اإلعدادية صار يشــارك
بقصائــد فــي الصحــف الجداريــة.

بعد ضياع القصر

التحــول
وكمــا ُيقــال فــي الحكمــة ،مــن طبائــع األيــام
ُّ
مــن حــال إلــى حــال؛ ففــي كل يــوم طلــوع جديــد لــم يكــن
معروفـاً ،أو أفــول معــروف كأن لــم يكــن في يوم مــا جديداً.
فمــا يألفــه األجــداد حتــى يكون جــزء ًا من حياتهــم قد يكون
عنــد األحفــاد غيــر مألــوف .وفــي هــذا تخبرنــا الســيرة بــأن:
أمــور العائلــة الســعيدة بــدأت تضطــرب وحالــة ذلــك البيت
المتــرف تتدهــور ،وكان الحــدث الفاصــل الذي لــه تأثير بارز
فــي مســيرة حيــاة العائلــة وأظهــر العجــز المالــي فيهــا هــو
المطــل علــى دجلــة بعــد
ضيــاع بيــت الســكن ،وهــو القصــر ُ
أن عجــز والــد مظفــر عــن تســديد المبلــغ الــذي رهــن بــه
تلــك الــدار الضخمــة.
لقــد كان ذلــك الحدث ،كما يصف باقر ياســين في كتابه:
صدمــة قاســية فــي نفــس مظفــر الشــاب ،ولــم يقــف تدهور
ـرت أيــام لــم يكــن لــدى مظفــر
األمــور عنــد هــذا الحــد ،فمـ ّ
الطالــب أحيانـ ًا حتــى أجــرة الســيارة للذهاب إلــى الجامعة،

فــكان يذهــب مشــي ًا علــى األقــدام مــن الكاظميــة إلــى بــاب
المعظــم ،حيــث تقــع كليــة اآلداب ،ويبدو أن هــذه الضائقة
الماليــة لــم يكــن لهــا تأثيــر أو انعــكاس عميــق علــى نفســية
النــواب ،ولعــلّ أبــرز مــا يؤكِّ ــد ذلــك هــو ســعيه فــي تلــك
الفتــرة مــع عــدد مــن زمالئــه إلنشــاء مرســم فــي الكليــة
حتــى اســتطاعوا بعــد جهــود مضنيــة إقنــاع اإلدارة لتحويــل
مبانــي المرافــق العامــة الموجــودة فــي حديقــة الكليــة إلــى
مرســم .ولعــلّ وجــود ذلك المرســم هــو الذي أتــاح الفرصة
ـرف بشــكلٍ جيــد علــى
أمــام األســتاذ حافــظ الدروبــي أن يتعـ َّ
الرســام مظفــر النــواب واكتشــاف موهبتــه فــي اســتخدام
األلــوان عندمــا قــال لــه :إننــي أجــد عنــدك قــدرة عجيبــة
علــى اســتخدام اللــون.
يتابــع باقــر ياســين ســر الســيرة ،وتتابعــت أمــور العائلــة
علــى نفــس المنــوال مــن التدهــور ،وكان الجميــع يعلقــون
ـرج حديثـ ًا مــن الجامعــة ليكــون
اآلمــال علــى مظفــر ُ
المتخـ ِّ
عونـ ًا إلخوتــه وللعائلــة ،غيــر أن آمالهــم ســرعان مــا خابت،
فبعــد بضعة أشــهر من تعيينه مدرسـ ًا في إحــدى المدارس
ـم فصله ألسـ ٍ
ـباب سياســية ،وخــال ذلك،
جنــوب بغــداد ،تـ َّ
أي فــي عــام  1956كتــب قصيدته الشــهيرة «للريــل وحمد»،
وهــي أولــى قصائــده ،وقــد ُنشــرت فــي مجلــة «المثقــف»
وأحدثــت ضجــة كبيــرة ،وكان مــا أوحــى لــه بتلــك القصيــدة
حادثــة وقعــت أمامــه خــال ســفره إلــى البصــرة بقطــار
حدثتــه فتــاة كانــت تجلــس فــي
الدرجــة الثالثــة ،بعــد أن ّ
المقابــل عــن قصتهــا المأســاوية.
المقعــد ُ
تــم تعييــن مظفــر النــواب مفتشــ ًا
بعــد عــام َّ 1958
بــوزارة التربيــة ،فهيــأت لــه هــذه الوظيفــة فرصــة االهتمــام
واالعتنــاء ببعض األشــخاص مــن ذوي االختصاصات الفنية
والموســيقية ،مثــل ســعيد شــابو ومنيــر بشــير ،فاســتطاع
ُ
أن يجمعهمــا بإطــار خــاص يبعدهمــا فيــه عــن رتابــة العمل
اإلداري ،حيــث كانــوا يعاملــون كموظفيــن عادييــن فحصــر
الفنية وشــجعهم علــى االنصراف
عملهــم بإطــار الفعاليات
ّ
نحــو اختصاصهــم الفنــي.

خارطة الرحالت القصية

فــي عــام  1963اضطــر النــواب للهــرب مــن العــراق بعــد
اشــتداد الصــراع السياســي ،وكان هروبــه إلــى إيــران قصــة
دراماتيكيــة تخللتهــا أحــداث فــي منتهــى اإلثــارة وهــي التــي
يشــير لبعضهــا في قصيدتــه المطولة «وتريــات ليلية» .وفي
أواخــر عــام  1963ســلمته الســلطات اإليرانيــة إلــى العــراق
فحكمــوا عليــه بالســجن .وبعــد هروبــه مــن الســجن توجــه
إلى بغداد وبقي مختفي ًا فيها ســتة أشــهر ،وبعد عام 1968
صــدر عفــو عــام عــن الهاربيــن فرجــع إلــى ســلك التعليــم
وعيــن فــي حــي المنصــور وهــو مــن األحيــاء الراقيــة فــي
العاصمة.
ســافر النــواب إلــى بيــروت وبقــي فيهــا ســتة أشــهر
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وذات يــوم ذهــب إلــى دمشــق بصحبــة الشــاعر العراقــي
بلنــد الحيــدري وعنــد العــودة منــع مــن دخــول األراضــي
ثم ســافر إلى القاهــرة ومنها
اللبنانيــة ،فرجــع إلــى دمشــقَّ ،
إلــى ارتيريــا ،ثــم ســافر إلــى ظفــار ،ثــم توجــه إلــى القاهــرة
ثم عــاد إلى بيــروت .انتقل
وبقــي فيهــا ســنة ونصف الســنةَّ ،
مرة أخــرى ( ،)1979 - 1973ومن ســورية
بعدهــا إلــى دمشــق ّ
دخــل إلــى العــراق وبقــي أربعــة أشــهر ،وعندمــا عــاد إلــى
بيــروت وجــد أن جميــع لوحاتــه وأوراقــه ووثائقه قد ســرقت
مــع باقــي أثــاث شــقته فلــم يكــد يســتقر فــي بيــروت حتــى
ســافر إلــى اليونــان عــام .1979
وخــال تلــك الســفرات بــدأ النــواب بالميــل نحــو التفكير
المســتقل الحــر واالبتعــاد عــن االلتزامــات الحزبيــة
ُ
والتنظيمية وبدأ باالنفكاك التدريجي مكرسـ ًا حياته وشعره
ومواقفــه لخدمــة قضايــا شــعبه ووطنــه .فــي اليونــان أقــام
أربــع ســنوات ســافر خاللهــا إلــى ليبيــا ،بعــد اليونــان ســافر
إلــى فرنســا فانتســب إلــى جامعــة فانســان وســجل رســالته
لنيــل شــهادة الماجســتير حول موضــوع القــوى الخفية في
اإلنســان (باراســايكولوجي) لدى األســتاذ فرانســوا شاتيليه .
واســتطاع فــي فرنســا أن يطبــع دیوانــه «المســاورة أمــام
البــاب الثانــي» ودیوانــه «وتريــات ليليــة» ،وبقــي ثــاث
ســنوات ،فســافر إلــى طهــران عــام  ،1982ومنهــا إلــى الهنــد
الصينيــة وبانكــوك ومنهــا عــاد إلــى اليونان .وفي عــام 1983
ـم اســتقر فــي ليبيــا ،وخــال ذلــك وجهــت
زار الجزائــر ،ثـ َّ
لــه دعــوة لزيــارة أميــركا الالتينيــة فســافر إلــى فنزويــا
والبرازيــل والتشــيلي وفــي عــام  1987وجهــت لــه دعــوة
لزيــارة الســودان ،حيــث أقــام أكثــر مــن نــدوة.
تحتــل المــرأة مكانــة كبيــرة فــي نفســه النــواب وكيانــه،
ّإل أن حيــاة كحياتــه ال يمكــن أن تكــون مناخـ ًا مالئمـ ًا لحيــاة
عاطفيــة مســتقرة ،ولذلــك رغــم أن الشــاعر قــد عــاش قصة
حــب عاطفيــة ّإل أن تلــك القصة لم يكتب لهــا أن ترى النور،
المفاجئــة والترحــال
كمــا أنهــا لــم تصمــد أمــام التقلبــات ُ
الدائــم الــذي يكتنــف حياتــه بصــورة شــبه متواصلــة ،وربمــا
أشــار إلــى ذلــك فــي شــعره ،حيــث يقــول فــي قصيدتــه
«الرحــات القصيــة» :تفتــح حــزن كثيــر /غــداة افترقنــا/
ولســت علــى أحــد نادمـاً /غيــر قلبي فقــد عاش حبــة معاق.
ذلــك هــو ملخــص ســيرة ،كمــا دونهــا باقــر ياســين فــي
كتابــه .ســيرة مقتضبــة لحيــاة عصيــة علــى االنقطاع عاشــها
مظفر النواب (مالئ الدنيا وشــاغل الناس) الشــاعر الرســام
المســتقل ،نصيــر الفقــراء ،وصديــق
المثقَّــف الوطنــي ُ
ُ
المظلوميــن ،اإلنســان المشــبع بالحنين والوفــاء والعاطفة
الصادقــة .منيــر أوالد الجياللــي
المصدر:

 - 1باقر ياسين ،مظفر النواب ،حياته وشعره ،دار الغدير ،الطبعة الثانية.2000 ،

يف وداع الشاعر نور الدين بوجلبان

بال ُد َ
الحلم آت َي ٌة
ك
ُ

الشــعراء بصمـ ٍ
واألحبــة قبــل األوان ،ويع ّلقــون
ويودعــون البلــد واألهــل
ـت ،يرتكــون خلفهــم أثــر القصيــد،
يرحــل ُّ
ّ
ّ
بقايــا كلامتهــم عــى شــفاه األحــام ،فالشــاعر ينهــض باكــراً إىل أوجــاع النــاس ،ويغيــب باكــراً وهــم عنــه غافلــون،
َ
ُ
ـوقٍ
الرحيــل؟ ،ومــا حجــم ال ّلوعــة
ـد
ـ
بع
ـوق
ـ
الش
ـع
ـ
نف
ـا
ـ
م
ـن،
ـ
ولك
.
ـ
ش
إىل
ـم
ـ
حزنه
ل
ـو
ـ
يح
ـاب
ـ
الغي
يف
ـن
ـ
ع
ي
ـن
ِ
ّ
وحـ َ ُ
ُ
ّ
ّ
ـوت الشــاعر التونــي نــور الديــن بوجلبــان يــوم 16
ـكالم
غيــب املـ ُ
حـ َ
ـن ينغلــق الـ ُ
نهائيـ ًا قبــل اكتــالِ البــوح؟ هكــذاّ ،
ّ
َ
مايو/أيــار ( ،)2022قبـ َ
ـورق نــوراً بعــد ُظلــات،
أن يسـ
أحبهــا تـ ُ
ـل ْ
ـتكمل حلمــه ونشــيجه ،وقبــل أن يــرى البــاد التــي ّ
وقبـ َ
العربيــة ،وهــو الــذي
ـل أن يبــوح مبــا يف وجــد ِه مــن قصائــد ،ويف عقلــه مــا َب َن ْتــه رؤيتــه ملســتقبل القصيــدة
ّ
ـعرية ،فــكان مــن أبــرز دعاتهــا يف تونــس.
اكتــوى بالحداثــة ّ
الشـ ّ
الشــاعر الــذي نشــأ فــي
يرحــلُ نــور الديــن بوجلبــانّ ،
التونســية بعــد مســيرة ســنوات مــن
محافظــة صفاقــس
ّ
ٍ
عقــود مــن
الشــعري ،والعطــاء النقــدي ،وبعــد
العطــاء ّ
كان ،في ثمانينيات القرن العشــرين
ال ّنضــال الثقافــي .فقــد َ
والقصــة» بصفاقــس،
الشــعر
ممــن قامــوا بإحيــاء «نــادي ّ
ّ
ّ
رفقــةَ الشــاعرين؛ محمــد البقلوطــي ،وعبــد الــرزاق نــزار،
والناقــد خالــد الغريبــي شــقيق روحــه ونضالــه .فــي ذلــك
الوقــت ،كان النــادي أشــبه بحاضنــة لحركــة األدب فــي
ـب المبدعين في شـ ّتى المجاالت،
المدينــة التــي كانــت تنجـ ُ
ثــم تطلــق أجنحتهــم صــوب جغرافيــا
حبهــاّ ،
ترضعهــم ّ
ـن نــور الديــن ،مثـ َ
يكون
صمم علــى أن
َ
أخــرى ،لكـ ّ
ـل رفقائــهّ ،
ثابتـ ًا كَ ســو ِر المدينـ ِ
هبت
ـة ،مثابــر ًا في ترميــم حجارتــه كلّما ّ
موجــات الجــزر الفكــري والثقافــي.
آمــن نــور الديــن بضــرورة ال ّنقــد مــن أجــل إرســاء نشــاط
ـعرية واإلســهام
شــعري حداثــي ،فجمــع بيــن الكتابــة ّ
الشـ ّ
الشــعراء
توجيــه
النقــدي ،مــن ذلــك مــا قــام بــه مــن
ّ
الشــباب ســواء فــي النــادي أو مــن خــال إشــرافه علــى
ـعرية بجريــدة «شــمس الجنــوب»،
صفحــة الكتابــات ّ
الشـ ّ
فــكان مح ّفــز ًا ألبنــاء ذلــك الجيــل الــذي لــم يكــن لــه مــن
ٍ
ولــة
مدينــة ظلمهــا البايــات ومــن
ســلوى فــي
الد ُ
بعــد ّ
ُ
غيــر العيــش داخــل نــوادي الســينما ،ونــادي
الوطنيــة،
َ
ّ
والقصــة .واســتطاع ،بدربتــه ،وهــو
الشــعر
الفكــر ،ونــادي ّ
ّ
أســتاذ لــأدب العربــي ،أن يشــغل وظيفة «المع ّلــم األدبي»
الشــعر ،فلــم يبخــل بال ّنصــح
ألجيــالٍ مــن الك َّتــاب
وأحبــاء ّ
ّ
تاريخيــة كانــت فيهــا قصيــدة
النقديــة ،فــي لحظــة
والكتابــة
ّ
ّ
روادهــا الذيــن عمــل
النثــر ،فــي تونــس ،تشـ ّ
ـق طريقهــا مــع ّ
علــى تمكينهــم مــن فرصــة التحــاور مــع مريديهــم ،فحفــل
صمتهــم
ـاص َ
وب َ
النــادي بحضــور شــعراء لهــم طابعهــم الخـ ّ
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الشــعر التونســي أمثــال المنصــف المزغ ّنــي ،ومحمــد
فــي ّ
أحمــد القابســي ،ويوســف رزوقــة ،وســوف عبيــد ،وغيرهم.
ـدي فــي
كان انشــغاله بقصيــدة النثــر يشــبه انشــغالَ جنـ ّ
كقضيــة وليس كقشــر ٍة،
معركــة .لذلــك حملَهــا فــي داخلــه
ّ
ـب وردة لحبيبــة ،وبلســم ًا لجريــح،
وأودعهــا عمـ ُ
ـره كمـ ْ
ـن يهـ ُ
ويســلك
ويعــرض أفــكار أعالمهــا،
يعــر ُف برؤيتهــا،
فــكان
ُ
ُ
َ
ّ
ٍ
متجددة
بأن قصيــدة النثر
ّ
طريقهــا َ
دون تقليــد ،فطالما قالَ ّ
ـبيلٍ
ـقِ
أصنام لهــا ،وما
ـ
لخل
ـ
س
ـن
ـ
م
ـا
ـ
وم
ـاة،
ـ
الحي
ـدد
ٍ
مثــل تجـ ّ
بيتــا فيها
ّ
الشــعراء الســالكون دربهــا غيــر غربــاء ال يــزورون ْ
ّإل لينصرفــوا إلــى بيـ ٍ
ـت جديــد ،كلّمــا تــوارى الليــل .إ ّنهــم
ـم يغــادرون إلــى ليــلٍ آخــر ليزرعــوا
يشــعلون شــموعهم ،ثـ ّ
الضــوء .بهــذا ال ّنبــض ،منــع نفســه عــن االســتبداد
فيــه ّ
فالشــعر ابــن الحياة،
أي لونٍ شــعري،
ّ
بالــرأي وعــن إقصــاء ّ
ألن النقد
دون
ٍ
والقصيــدة تأخــذ مجراها في ال ّنهــر َ
اصطناعّ ،
ـع حركــة ال ّنهــر ،وال شــعر ينشــد
يأتــي الحقـاً،
ّ
والشــكل يتبـ ُ
األبديــة إن لــم يولــد فــي رحــم الفكــر ،وجدلــه مــع الواقــع.
ّ
الشــعر لديــه وليــد حالــة ،فحســب ،وإ ّنمــا
لــم يكــن ّ
وليــد األســئلة التــي تختفــي فــي الحــروف ،وتأتــي مك ّثفــة
دون إســهالٍ أو ثرثــرة؛ لذلــك كان مقـ ّ ً
ـا في الكتابة والنشــر،
ـعري َت ْين ،بعد فتــرة طويلة من
فاكتفــى بنشــر مجموع َت ْين شـ ّ
خاصــةً فــي ديــوان «إبحــار» ،فقــد
نشــر قصائــده األولــى،
ّ
ِ
كان قاســي ًا مــع نفســه ،ويق ّلــب قصائــده بعيــن الناقــد ،وال
َ
ـف إلــى عالــم النشــر،
ـف دلـ َ
يلهــث وراء ال ّنشــر .وأذكــر كيـ َ
ـه ،إلــى أن أصــدر «بــوح الغريــب» و«للريــح
وهــو متر ّفــع عنـ ُ
األلفية
ـت في تلــك الفترة من بدايــات
طعــم البرتقــال» ،وكنـ ُ
ّ
وكان ال ينزعج من االســتماع
الثانية ،أعيش معه والدتهما،
َ
إلــى الــرأي النقــدي ،بــلْ ُيمعــن فــي معرفــة آراء أصدقائــه،
ـف ســألني عــن اختيــار
ويقحمهــم فــي عالمــه ،وأذكــر كيـ َ

ـاس ســطر
عنــوان مجموعتــه الثانيــة ،فاقترحــت عليــه اقتبـ َ
الرؤيــة ،فاســتأنس بــه ،ومــا
شــعري عميــق التصويــر ،بليــغ ّ
ـت ســعيد ًا بمشــاركته تلــك
فتــئ يذكّ رنــي بذلــك ،وكــم كنـ ُ
ـث ك ّنــا فــي حــوار مسترســلٍ حــول قضايــا
اللحظــات ،حيـ ُ
لبرنامج ْيــن
الشــعرية والحداثــة ّأيــام إنتاجنــا المشــترك
ّ
َ
ـعريات» و«شــعراء
أثيريْــن فــي إذاعــة صفاقــس ،همــا« :شـ ّ
َ
نغرق
الحداثــة» عــام  ،2006وك ّنا نجلس فــي مقهى اإلذاعة
ُ
الشــعر ،وك ّنا
فــي رشــفات (الكابتشــينو) الممزوجة بأســئلة ّ
ـث
مهموميــن
ـث أفــكار الحداثــة عبــر اإلذاعــة ،وبـ ّ
بكيفيــة بـ ّ
ّ
للشــعر،
الشــعراء التــي مــن شــأنها تغييــر الذّ ائقــة ّ
قصائــد ّ
بالشــعر الحديــث ،وكانــت تجربــة العمــل
وتعزيــز الوعــي ّ
الســواء ،ألننا ك ّنــا نرى
اإلذاعــي لحظــة فارقــة لــي ولــه علــى ّ
فــي عملنــا نضــا ً
ثقافي ـاً ،وكانــت إذاعــة صفاقــس سـ ّـباقة
ال
ّ
إلــى تب ّنــي تلــك األفــكار رغــم ســنوات الجمــر.
ـارع إلى ال ّنضال
هل يكتفي ّ
الشــاعر بقول الشــعر ،أم يسـ ُ
ـب حياتــه
فــي المشــهد الثقافــي؟ يبــدو ّ
أن نــور الديــن وهـ َ
ـأن القصيدة
ـر للعمــل فــي المجتمــع المدني أل ّنــه آمن بـ ّ
أكثـ َ
تتخ ّلــق وصاحبهــا يســبح داخــل نهــر الواقــع ،وال يســتوطن
هبــة أبنائهــا ،فشــارك فــي
الربــوةّ ،
ـر بغيــر ّ
ّ
وأن البــاد ال تكبـ ُ
األدبيــة» بصفاقــس ،وتق ّلــد
الدراســات
تأســيس
«جمعيــة ّ
ّ
ّ
مهــام رئيســها فــي أكثــر مــن دورة ،وانتمــى إلــى ا ّتحــاد
ّ
فأســس -رفقة خالــد الغريبي ،ومحمد
ين،
ـي
ـ
التونس
الكتاب
ّ
ِّ
عضويــة هيئتها
ً،
ا
ـ
الحق
ـد،
ـ
ل
وتق
ـس،
ـ
صفاق
ـرع
البقلوطــي -فـ
ّ
ّ
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س
المديــرة فــي دورتينُ ،مكلّف ًا بال ّندوات ،والدراســات ،وترأَّ ّ
تحريــر مج ّلــة «المســار» لســان حــال اال ّتحاد .ومــن أجل أن
ـن ،ســاهم فــي مجالس
يكــون األدب
ـرد فـ ّ
ّ
قضيــة وليــس مجـ ّ
األدب والمهرجانــات الشــعرية ،واألدبيــة بمداخالتــه ،وكان
حريصـ ًا أن يكــون لــأدب موقعه في حيــاة المدينة ،فاكتوى
ثقافية
بجمر المثقَّفين فيها ،وشــارك في هندســة مشــاريع
ّ
كثيــرة ح ّتــى يكــون للثقافــة دورها فــي تنميــة المجتمع .ولم
يبخــل ،فــي أثنــاء ممارســته لمهنــة التدريــس فــي المعاهــد
ـانية بصفاقس،
ّ
الثانويــة ثـ ّ
ـم في كل ّّيــة اآلداب والعلوم اإلنسـ ّ
بتأطيــر التالميــذ والطلبــة فــي مجــاالت األدب ،والبحــث
شــدة اهتمامــه البحثــي بعوالــم قصيــدة
العلمــي ،ومــن
ّ
قيم ًا بعنــوان «قصيدة النثــر وانبناء
النثــر ّ
خصــص لها كتابـ ًا ّ
الشــعري،
وع
ن
ال
ـذا
ـ
ه
ـى
ـ
إل
ـه
ـ
نظرت
ـة
ـ
خالص
ـكان
ـ
ف
ة»
ـعري
ّ
ّ
ّ
َ
الشـ ّ
الشــعري،
ـه
ـ
حس
ـة
ـ
ورهاف
ـة،
ـ
األكاديمي
ـه
ـ
مقدرت
ـه
ـ
في
ـع
ـ
وجم
ّ
ّ
ّ
لرواد قصيــدة النثر،
العربي
ـعري
الشـ
وغيرتــه علــى المنجز ّ
ّ
فــدرس بعض ـ ًا مــن أعمالهــم دون تمجيــد ،وأعمــل أدواتــه
حداد.
النقدية في تجارب بول شــاؤول ،وأدونيس ،وقاســم ّ
ّ
برحيــل نــور الديــن بوجلبــان ،تفقــد مدينــة صفاقــس
بحبهــا ،وتخســر تونــس واحــد ًا مــن أبــرز
شــاعر ًا احتــرق ّ
الوظيفييــن ،ويخســر المشــهد الشــعري العربــي
مثقَّفيهــا
ِّ
الشــعر ،مــا لحلمه
شــاعر ًا أفنــى عمــره ليكــون للحداثــة فــي ّ
فــي أن يكــون للمجتمــع العربــي حداثتــه الجديــر بهــا فــي
مختلــف المجــاالت .د .نــزار شــقرون

ميشيل بوتور

بحوث

98
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العـامل
الـذي نعيـش فيـه يتغـر
ِّ برسعـة كبـرة .والتقنيـات
التقليديـة
للـرسد ،مل تعد صالحة ال
سـتيعاب جميع العالقات
الجديـدة التـي
تنشـأ عـن هـذا الوضـع ا
لجديـد .وإن التفتيـش
عـن األشـكال ا
لجديـدة الخياليـة التـي
بقـوة اسـتيعاب
تتمتَّـع ّ
كـرى،
يلعـب ،دوراً حاسـا يف
تحيـن مفهومنـا للواقـع
اآلين ..لكننـا
نعـرف جيـداً أن هنالـك
أوضاعـ ًا تتصـف بعـدم
القـدرة عـى
االنعـكاس ،وال تقـوم ّإال
بالوهـم الـذي تسـبغه
عـى
مو
ضوعهـا،
وإليهـا تنتمـي تلـك ا
ألعـال األدبيـة التـي ال
ميكـن أن تظهـر
الوحـدة يف داخلهـا،
وإليهـا تنتمـي مواقـف
الروائيـن الذيـن ال
ِّ
يتسـاءلون عـن طبيعـة
صحة
عملهـم وعن ّ
األشـكال التـي يسـت
عملونها،
هـذه
ا
ألشـكال التـي ال ميكـن أن
تنعكـس دون
أن تكشـف ،عـى الفـور،
عـن تقصرهـا وكذبهـا،
وهـذه ا
ألشـكال التـي تعطينـا صـورة
عـن الحقيقـة تناقـض كلّ
املناقضـة ا
لحقيقـة التـي جعلتها تـرى
ت
النور ،والتـي تحاول أن
خفيهـا .هنـا خـداع ينبغي
للناقـد
أن
ي
كشـفه،
ألن
أعا ً
ال أدبية
كهـذه ،مـع
كلّ مـا تتمتَّـع بـه مـن
روعـة،
ت
ُبقـي
عـى
الظـالم،
وتزيـده
حلكـة ،وتبقـي الضمـر يف
متناقضاتـه ،ويف عـاه
الـذي
يخـى أن يقـوده إىل
أسـوأ حـاالت الفـوىض.

يف ال ّر َواية ال َ
جديدة

يوليو 2019
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خوان مانويل روكا

ُ
ني
أ ْغ ِن َّي ُة ِفلِسْ طِ ْ

صانع الـمرايا
مختارات شعرية
ترجمة :خالد الريسوني

َرأَي ُ
ْت َز ْهر ًة
َ تُشْ ِب ُه ِم ْنقَا َر الطُّوقَانِ ،
َرأَي ُ طِ
ْت ْفالً يَ ْعز ُِف الك َ
َم َن فِـي ال َ
حدِي َقةِ،
َرأَي ُ
ْت الرِّيحَ تَع ُ
ْب ُمت َ ْ
َس ِبلَ ًة ِبأَشْ جَا ِر الج ْو ِز
لَ ِكنِّي اليوم
حدَّثَ
َ ْ َ الَ أسْ تَطِ ي ُع أَ ْن أَتَ َ
ش ٍء آ َ
عَنْ َ ْ
خر سِ و
َ َى َزهْر ِة دَمٍ فِـي ب َْيُوتَ ،
خ َتلِ
ٍ
ُم ْ
َ
ف
ة
طِ
عنْ
ْ
ف
ِ
ل
جهٍ،
ب َْيوتَ ب َِال َو ْ
ُم ْ
خ َتلِ َف ٍة عَنِ الرِّيح ا
ِ ملُتَس ِبلَ ِة بِاالنْتِحَابَاتْ .
فِـي ّ
كل صَ م ٍ
ْت ث َـ
َّم َة َرج ٌُل ِفلِسْ طِ ينيٌّ مُتخ ٍ
َف.
الطَّر ُ
ِيق إلَـى بَيتِي يَ ْغدُو طَوِيالً
لِ
نَّنِي إِ ْذ أَمْشِ ـي بِاتِّجَا ِه ِه
أَتَذكّ ُر أَ َّن مر
َ ْكَ َز ذَاتِـي فِـي ِفلِسْ طِ نيْ.
َوإِذَا ق َ
َال لِـي أَ َ
ح ٌد لَي َ
ْس ث َـ َّم َة ِفلِسْ طِ نيْ،
حِي َن ِئ ٍذ َمركَز
ْ ُ ذَاتِـي سَ يَسْ قِي ِه العَالَمُ،
ُه َو ُهنَال َِكَ ،
حيْثُ لَي َ
ْس ث َـ َّم َة َ
خرِيطَةٍ ،فِـي ال ُ
حلْمِ سَ َيكُونُ.
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الرحلة

س عشر من شهر
يناير /كانون الثاني سنة
ين وستين أذاعت
الصحيفة اإلنجليزية
ي
تلغراف» النبذة اآلتي ذكرها:

مختارات شعرية
ت
رجمة :خالد الريسوني

الر ّحل َ ُ
ة ا ْل َ
جوّية

لمر
فِي ا َ
ِ
ْكبة الهَ وا ِئيّة
(من شرقي إ

فريقية إلى غربيها)

يوسف
غابرييل فيرن «خمسة أسابيع

ديسمبر 2017

www.aldohama

في منطاد» (الجزء الثاني)

التي تعيد مجلة
الدوحة إحياءها في
الدوحة ا
لمجاني ،دوّ ن فيرن مغامراته
والقت ،عند
ً
صدورها ،نجاحا لم يكن
َّ
شكلت في زمنها
ُ تذكرة سفر نحو قارة
ن عامة .وقد ن
شرت الترجمة العربية
 1875بعنوان
«الرحلة الجوية في

َصانِعُ الـ َم َرايَا

اليان سركيس عن كتاب جول

 ،1863بعنوان
««خمسة أسابيع في
ألول لألديب
الفرنسي الشهير «جول
  ،)1905رائدأدب الخيال العلمي
واياته بمخترعات
علمية كثيرة طبعت

الجوية في المركبة الهوائية

للعيان غيوم الظالم
التي تستر عن الخاص
إفريقية وأقفارها
الشاسعة من األسرار
فايا ،ولطالما جد
في اكتشافها العلماء
م في الدخول إلى
تلك األقاليم والبطاح،
ً
ان يُ عَ دّ
ضربا من
الجنون والخرافات
قصد
اكتشاف عيون النيل.»...

خْ و ْ
َان َمان ِْويلْ رُّوكَا

يو

عن كتاب جول

سف اليان سركيس

غابرييل فيرن «خمسة
(الجزء الثاني)

أسابيع في منطاد»

يوليو 165 2021
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ترجمات

ملف خاص

مو يان..

ما األدب؟

يف منتــدى أدب رشق آســيا ( ،)2011ألقــى مــو يــان خطاب ـ ًا ،وصفــه البعــض بأنــه لوحــده كان جديــراً
ـاب مبثابــة بيــان يف مســؤولية األدب التــي يجــب أن تكــون مــن وجهــة نظــره يف
مبنحــه جائــزة نوبــل .خطـ ٌ
وقتنــا الراهــن؛ أال وهــي مســؤولية إنقــاذ األرض وخــاص البرشيــة .هــل ميكــن لــأدب أن يكبــح جــاح
ـردد الجــواب عنهــا مــن
الجشــع البــري؟! وهــل ميكــن أن
يتحمــل األدب مســؤولية كبــرة؟ ســؤاالن يـ َّ
َّ
خــال اســتعادة حــوارات مــو يــان يف هــذا امللــف الخــاص.
71
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مو يان:

األيام الج ّيدة للبرشيّة
لن تطول
ُ
ولن يكون لألدب أيُّ معنـى
ألقى مويان هذا الخطاب يف منتدى أدب رشق آسيا ( ،)2011وقال البعض :إن هذا الخطاب فحسب ،كان
جديراً مبنحه جائزة نوبل.
محمل الجد
تريثوا قليالً ،وال تأخذوا األمر على
ّ
َ
حديث بشأن ِ
الغنى والفقر والرغبات
()1

أشــكر األصدقــاء اليابانييــن وأبــدي إعجابــي الشــديد
باختيارهــم مثــل هــذا الموضــوع الثــري ليكــون محــور ًا
المجتمــع البشــري بالصخــب ،ويعــج
للمنتــدى .يضــج ُ
ُ
المتعــة ،ويغــط بالملــذات،
فــي
وينغمــس
بالفوضويــة،
ُ
فيبــدو الوضــع مع ّقــد ًا بشــكلٍ ال مثيــل لــه ،وبالتفكيــر فــي
األمــر علــى نحــوٍ جــدي ،نجــد أنــه يتمحــور باألســاس فــي
ســعي الفقــراء خلــف الثــروة والجــاه ،ولهث األغنيــاء خلف
المتعــة واإلثــارة ،ذلــك كلّ مــا فــي األمــر.
ُ
قــال حكيــم الصيــن القديمــة العظيم ســيما تشــيان ذات
ـرة« :ســعي ًا خلــف المنفعــة ،يحتشــد النــاس فــي ش ـ ّتى
مـ ّ
ويتفرقــون» .كمــا قــال الفيلســوف الصينــي
األرض
بقــاع
ّ
ِ
«الغنــى والنبــل همــا مــا ينشــده
ـرة:
ـ
م
ذات
كونفوشــيوس
ّ
الجميــع؛ بينمــا الفقــر ودنــو الشــأن أيض ـ ًا همــا مــا يمقتــه
الجميــع» .كمــا درج العــوام بالصيــن على قــول المثل« :في
حــال الفقــر ال َيســأل حتــى الجيــران ،وحــال الغنــي يتوافــد
األقــارب مــن أغوار الجبال» ،وســواء أكانوا حكماء أو عوام،
وســواء أكانــوا مث ّقفيــن أو أميين ،فالجميع علــى دراية تامة
بالعالقــة الواضحــة بيــن الفقــر والغنــى.
لمــاذا يكــره النــاس الفقــر؟ ألن الفقــراء ال يســتطيعون
إشــباع رغباتهــم مثلما يطمحون .ســواء تعلّق األمر بشــهوة
الطعام ،أو بالرغبة الجنســية ،وســواء تمحــور حول الرغبة
بالخيــاء ،أو تركّ ــز حول الشــغف بالجمال ،ولــو تعلّق األمر
بالذهــاب للمشــفى دون االنتظــار بطابــور ،أو حتــى ركــوب
الطائــرة علــى مقعــد بالدرجــة األولــى ،فإشــباع ذلــك كلــه
وتحقيقــه مرهــون حتمـ ًا بتو ُّفــر المــال .وبالطبــع لــو ولــدت
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باألســرة المالكة ،أو عملت مســؤو ً
المســتوى ،فربما
ال رفيع ُ
ال تكــون بحاجــة للمــال لتلبيــة الرغبــات المذكــورة أعــاه.
فالثــروة تكــون بامتــاك المــال ،والنبــل يكــون بالميــاد،
والوضــع العائلــي والســلطة .وبطبيعــة الحــال ،ال داعــي
للقلــق بشــأن النبــل حــال امتــاك المــال ،وكذلــك ال داعــي
للقلــق بشــأن المــال بعــد اإلمســاك بتالبيــب الســلطة (قول
مأثــور) .وألن المــال والجــاه ال ينفصــان ،يمكــن دمجهمــا
فــي فئـ ٍ
ـة واحــدة.
الفقــراء يغبطــون ذوي المــال ،وتلــك طبيعــة بشــرية،
ورغبــة شــرعية ،وقــد أكّ ــد على هــذه النقطة كونفوشــيوس،
غيــر أنــه قــال مــا معنــاه :علــى الرغــم مــن أن التطلــع
للحصــول علــى المــال وتحقيــق الجــاه رغبــة مشــروعة
للبشــرّ ،إل أنــه ال ينبغــي التمتع بهمــا دون الحصول عليهما
بالســبل المشــروعة .الفقــر ممقــوت مــن الجميــع ،بينمــا
ال يجــب التخلــص منــه ّإل بالطــرق المشــروعة كذلــك.
واليــوم ،أصبحــت تعاليــم القديســين قبــل أكثــر مــن ألفــي
عــام هــي الحــس الســليم لعــوام النــاس ،لكــن فــي الحيــاة
الواقعيــة ،يمكننــا أن نجــد بــكلّ مــكان أولئــك األشــخاص
الذيــن يســتخدمون أســاليب غيــر مشــروعة للتخلــص مــن
ــن يســتخدمون هــذه
الفقــر وتحقيــق الثــراء ،وكذلــك َم ْ
الوســائل ،دون أن يتلقــوا العقــاب ،وعلــى الرغــم مــن كثــرة
مــن يســتهجنون مســلك أولئــك األشــخاص غيــر المشــروع
فــي التخلــص مــن الفقــر وتحقيــق الثــراءّ ،إل أن أولئــك
المســتهجنين يســلكون الــدرب ذاتــه مــا إن أتيحــت لهــم
ُ
الفرصــة لفعــل ذلــك .وهــذا مــا يمكــن أن ُنســميه تدهــور
مبــادئ النــاس بمــرور الوقــت ،وحيدهــم عــن الســليقة
الســليمة لــدى القدمــاء.
ثمــة أشــخاص ِكرام ،ال يأبهــون للثراء،
وفــي ال ِقــدم ،كان ّ
وال يحســدون األثريــاء .مثلمــا هــو حــال يــان هــوي تلميــذ
كونفوشــيوس األثيــر ،والــذي قــال كونفوشــيوس ممتدح ـ ًا

ـزود ًا
َمعدنــه« :يعيــش فــي فقــر ال ُيطــاق ،بكــوخ بســيط ،متـ ّ
تتبــدد
بوجبــة مــن طعــام ،ومغرفــة مــن مــاء ،بينمــا ال
ّ
ثمــة رجــل نبيل إبــان فترة الممالــك الثالث،
ســعادته« .كان ّ
يدعــى قــوان نينــغ ،كان يــرى الذهــب بينمــا يعــزق أرضــه،
ـرك المعزقــة دون أن يكتــرث للذهــب .وبالمثــل فعــل
فيحـ ّ
هــوا شــين الــذي يشــاركه العــزق ،فــكان يلتقــط الذهــب
ـرة أخــرى ،وعلــى
وينظــر إليــه ،ثـ ّ
ـم يطيــح بــه علــى األرض مـ ّ
الرغــم مــن اســتعار الرغبــة فــي قلبــهّ ،إل أن كرامتــه قــد
حالــت بينــه وبيــن التقاطــه ،ولــم يكــن ذلــك باألمر اليســير.
بينمــا كان تشــوانغ تســي يصطــاد بنهــر بوشــوي ،أرســل
إليــه ملــك مملكــة تشــو مبعوثيــن يدعوانــه لشــغل منصــب
مقدســة
ثمة ســلحفاة ّ
رســمي بالمملكــة ،قــال للمبعوثيــنّ ،
لــدى مملكــة تشــو ،أخــذ ملــك تشــو صدفتهــا بعدمــا ماتــت
وقدمهــا قربانـ ًا للمعبــد ،برأيكمــا ،بالنســبة
ولفهــا بديبــاجّ ،
للســلحفاة ،هــل كان تقديمهــا للمعبــد هــو األفضــل؟ أم أن
تعيــش ببركــة مــن الوحــل تهــز ذيلهــا؟ كان مغــزى تشــوانغ
تســي مــن تلــك الحكايــة التــي ســاقها هــو التنــازل تج ُّنب ـ ًا
ـورط بالمصائــب.
للتـ ُّ
()2

علــى الرغــم مــن أن القدمــاء قــد أرســوا لنــا نموذجــ ًا
أخالقيـ ًا لتطهير القلب والحد من شــهواته ،والســعي صوب
الفضيلــة فــي رداء الفقــرّ ،إل أن أثر ذلك كان ضئي ً
ال للغاية.
يطــارد النــاس الشــهرة والثــروة ،مثلمــا يتعطــش البعــوض
للدمــاء ،ويالحــق الذبــاب الروائــح الكريهــة ،وهو ما تســبب
فــي مـ ٍ
ـآس ال حصــر لهــا منــذ ال ِقــدم وحتــى اليــوم .وبطبيعة
ـم تقديــم عــدد ال ُيحصــى مــن التمثيليــات الهزليــة
الحــال تـ َّ
ـكلٍ
فإن
االجتماعية،
ـاة
ـ
الحي
يعكس
ـي
ـ
فن
ـ
كش
الصدد.
بهــذا
ّ
ّ
القضيــة علــى أنهــا أهــم مــادة
األدب بالطبــع ســيأخذ هــذه
ّ
للبحــث والتوصيــف .يحــب الســواد األعظــم مــن األدبــاء
الثــروة ويلهثــون خلــف الشــهرة والربــح ،بينما ينتقــد األدب
األغنيــاء ويمتــدح الفقــراء.
ـإن أولئــك األغنيــاء الذيــن ينتقدهــم
وبطبيعــة الحــال فـ ّ
األدب هــم األغنيــاء الذيــن يفتقــرون للرحمــة ،أو أولئــك
الذيــن يحققــون الثــراء بطرقٍ غير شــرعية ،والفقــراء الذين
يشــيد بهــم األدب هــم أولئــك الفقــراء الذيــن ال يفقــدون
كرامتهــم الشــخصية علــى الرغــم من عوزهــم ،وطالما جلنا
بخواطرنــا قليـاً ،فيمكننــا التفكيــر فــي العديــد والعديد من
الشــخصيات النموذجيــة في األدب ،فعندمــا يصوغ األدباء
هــذه الشــخصيات ،فبغــض النظــر عــن منحهــا اختبــارات
المــوت والحياة ،وكذلك اختبارات الحب والكراهية ،فغالب ًا
مــا تكــون هنالــك وســيلة أخــرى ،أال وهــي اعتبــار الثــروة
بمثابة المحك ،فالبنســبة الجتياز الشخصيات لالختبارات،
يكــون الســادة الحقيقيون هــم أولئك الذين يجتــازون إغراء
الثــروة ،بينمــا يبقــى أولئــك الذيــن يفشــلون فــي مقاومــة
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إغــراء الثــروة تحت وطــأة الوصم بكونهم حقــراء ،أو عبيداً،
أو خونــة أو شــركاء بالعــار .بالطبــع ،هنــاك أيض ـ ًا العديــد
مــن األعمــال األدبيــة التــي تســمح لبطــل الروايــة باالعتمــاد
علــى قــوة المال لالنتقــام ،وتفريغ الكراهيــة الكامنة بصدره
وصــو ً
ثمة أعمال أدبية أخــرى تتيح لبطلها الطيب
ال لمأربــهّ .
نهايــة ســعيدة يتضافــر فيهــا المال مــع الجــاه ،مؤكّ دة على
الجانــب اإليجابــي لقيمــة الثروة.
الرغبــة البشــرية هــي ثقــب أســود ملــيء بالســخط،
للفقــراء رغبــات الفقــراء ،ولألغنيــاء رغبات األغنيــاء .كانت
رغبــة زوجــة الصيــاد األولــى هــي أن تحوز حوضـ ًا جديد ًا من
الخشــب ،ولمــا صــار لديهــا الحــوض الجديــد ،تطلعت على
الفــور لبيـ ٍ
ـت خشــبي ،وبحيازتهــا للبيــت الخشــبي ،خالجتها
الرغبــة فــي أن تصيــر ســيدة نبيلــة ،ولمــا غدت ســيدة نبيلة،
جمحــت ألن تصبــح إمبراطــورة ،ولمــا صــارت إمبراطــورة،
تطلّعــت ألن تصيــر ســيدة البحار ،لتجعل الســمكة الذهبية
التــي كانــت ُتلبــي رغباتهــا خادمــة لها ،وهــذا يتجــاوز الحد،
األمــر أشــبه مــا يكــون بالنفــخ فــي فقاعــة صابون ،ســتنفجر
حتمـ ًا حــال النفــخ فيهــا بقــوة.
()3

ـد لــكلّ شــيء ،يقــع العقــاب علــى المــرء
هنــاك دائمـ ًا حـ ٌّ
حتم ـ ًا حــال تجــاوزه ،تلــك هــي فلســفة الحيــاة البســيطة،
وقانــون الكثيــر مــن األشــياء بالطبيعــة .وهنــاك الكثيــر مــن
الحكايــات الدارجــة والتــي تنطــوي على داللــة العظة ،تحث
ثمــة رجــل هنــدي قــد
النــاس علــى كبــح رغباتهــمُ .يقــال إن ّ
صنــع قفصـ ًا مــن الخشــب ،بغيــة اصطيــاد القــرود ،ووضــع
الطعــام بالقفــص .مــد القــرد يــده اللتقــاط الطعــام ،بينمــا
لــم يتمكــن مــن إخــراج يــده .فســبيل إخــراج يــده الوحيــد
يتمثــل فــي التخلــي عــن اإلمســاك بالطعــام ،فــي حيــن،
يرفــض القــرد التخلــي عنــه على اإلطــاق .فليس لــدى القرد
ـن يتمتع من البشــر بحكمة
حكمــة «التخلــي» .هــل هنــاك َمـ ْ
ثمــة أشــخاص يتمتعون بها ،وآخــرون تعوزهم.
«التخلــي»؟ ّ
وثمــة أشــخاص يتمتعــون بهــا فــي أحيــانٍ ويفقدونهــا فــي
ّ
أحيــانٍ أخــرى .يمكــن للبعــض مقاومــة إغــراء المــال ،بينمــا
ال يمكنــه مقاومــة غوايــة النســاء الجميــات ،كمــا يمكــن
للبعــض مقاومــة إغــراء المــال وغوايــة النســاء الجميــات،
بينمــا ال يقــوى بالضــرورة علــى مقاومــة إغــراء الســلطة.
ـرء دائمــا مــا يكــون أســير شــيء ال يقــوى علــى التخلــي
فالمـ ُ
عنــه .وذلــك هــو موضــع ضعــف المــرء ومكمــن ثرائــه فــي
الوقــت ذاتــه.
فــي الواقــع ال تخلــو الفلســفة الصينيــة مــن مثــل هــذه
العقالنيــة وتلــك الحكمــة ،بينمــا النــاس دائم ـ ًا «ال يزالــون
مكبليــن بالنهــم للثــراء ،يفوتهــم االلتفــات للــوراء ّإل وقــد
ـد الجشــع طبيعــة بشــرية ،أو يمكن القول
فــات األوان»ُ .ي َعـ ُّ
إنــه بمثابــة الجانــب المظلــم مــن الطبيعــة البشــرية .يمكــن

للوعــظ األدبــي واألخالقــي أن ينبــه النــاس بعــض الشــيء،
بينمــا ال يمكنــه أن يحــل هــذا األمر بشــكلٍ جذري .لــذا ،فقد
حــاول كبــح جشــع الناس من خــال مبدأ «كلّ شــيء فراغ،
وكلّ شــيء عــدم» ،وألن الجشــع هــو أصــل كلّ الشــرور،
فثمــة أغنيــة فــي روايــة «حلــم
ومنبــع كلّ عذابــات الحيــاةّ ،
المقصــورة الحمــراء» تقــول:
المــرء مــن
يعلــم الجميــع كــم هــو رائــع أن يصيــر
ُ
القديســين ،دون أن ينســوا اللهــاث خلــف الشــهرة ،إالم
ـر العصــور؟ غــدوا بكومــة مــن
آلــت مصائــر القــادة علــى مـ ِّ
المقابــر مطمــورة بالعشــب!
المــرء مــن
يعلــم الجميــع كــم هــو رائــع أن يصيــر
ُ
القديســين ،وال يفوتهــم الهيــام بالذهــب والفضــةُ ،يثقــل
قلوبهــم أن لــم يجمعوا الكثير والكثيــر ،وبالوصول لمأربهم
يكــون المــوت علــى رؤوســهم!
المــرء مــن
يعلــم الجميــع كــم هــو رائــع أن يصيــر
ُ
القديســين ،دون أن ينســوا الظفــر بالزوجــات الفاتنــات،
ـب مــا دامــوا أحيــاء ،ليكــن بموتهــم
يغدقــون عليهــن الحـ ّ
برفقــة آخريــن متناســين عهــود الهــوى!
المــرء مــن
يعلــم الجميــع كــم هــو رائــع أن يصيــر
ُ
القديســين ،دون أن يفوتهــم االنشــغال باألبنــاء واألحفــاد،
ـر العصــور،
كــم أنفــق اآلبــاء واألمهــات مــن الحــب علــى مـ ِّ
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أســرة الهِ ــرم؟
مــن رأى أبناءهــم ينتحبــون وهــم علــى
ّ
ال يــزال القانــون هــو أكثــر الطــرق مباشــرة وفاعليــة
للســيطرة علــى الجشــع البشــري ،فالقانــون أشــبه مــا
يكــون بالقفــص ،فيمــا تشــبه الرغبــة الوحــش .مــا فعلــه
المجتمــع البشــري خــال مئــات الســنين كان هــو الصــراع
ُ
ٍ
جهة والجشــع
بين القانون ،والدين ،واألخالق ،واألدب من
ٍ
جهة أخرى .على الرغــم من وقوع حوادث من
البشــري مــن
حيــن آلخــر الندفــاع الوحــوش مــن القفــص وإيــذاء الناس،
لكنهــا باألســاس تحافــظ علــى نــوع مــن التــوازن النســبي .ال
يمكــن تحقيــق العالقــات الوديــة بيــن النــاس ّإل مــن خــال
تقييــد الرغبــات؛ كمــا ال يمكــن تحقيــق العالقــات الســلمية
بيــن الــدول ّإل مــن خــال كبــح جمــاح الرغبــات .فبخــروج
رغبــة المــرء عــن الســيطرة قــد يكون القتــل ،وبخــروج رغبة
الدولــة عــن الســيطرة تكــون الحــرب .يمكــن مالحظــة أن
ســيطرة الدولــة علــى رغباتهــا الخاصــة هــي األهــم مقارنــةً
بســيطرة األشــخاص علــى رغباتهــم.
المجتمع البشــري ،وباستثناء إغراء المال ،والشهرة
في ُ
والســلطة ،يبقــى اإلغــراء األكبــر والمميــت كذلــك ،أال وهــو
إغــراء الجمــال .يبــدو أن ال عالقــة للنســاء باألمــر ،بينما في
ثمــة عالقــة تربطهــن بــه .فقــد شــهد التاريــخ انــدالع
الواقــع ّ
حــروب لالقتتــال مــن أجــل امــرأة جميلــة ،وقــد حــدث أن

قدســة بســبب النســاء
الم َّ
فقــد بعــض من الحكام أراضيهم ُ
الفاتنــات .ومــن الخطــأ بالتأكيــد قــدح الرغبــة الجنســية،
للمجتمــع البشــري أن يســتمر .كان لحــكام
فلوالهــا مــا كان ُ
المتعاقبــة فــي الصيــن موقفـ ًا ســلبيا مــن الرغبة
الســاالت ُ
الجنســية البشــرية ،وقــد اتســم معظمهــم باالزدواجيــة،
حيــث ،فاضــت أعمــاق قصورهــم بالزوجــات والمحظيــات،
بينمــا وجــب على الناس التمســك بمبادئ الكونفوشيوســية
لقهــر الرغبــة البشــرية ،معتبرة حــب الرجل والمــرأة بمثابة
وبــال عظيــم.
ينعكــس مثــل هــذا المفهــوم فــي قوانيــن وأخــاق األســر
فإن
اإلقطاعية .بالنســبة لجشــع اإلنســان للثروة والسلطةّ ،
األدب يتوافــق بشــكلٍ أساســي مــع القانــون واألخــاق ،لكن
بالنســبة للرغبــة الجنســية ،وخاصــة تلــك التي تتســامى في
ـب ،يعــزف األدب عــادة لحنـ ًا مختلفـاً ،حتــى أنــه
وجــود الحـ ّ
قــد يلعــب دور العــازف فــي بعــض األحيــان .ويمثــل ذلــك
فــي األدب الصينــي رائعــة «جناح الفاوانيا» ،و«الرومانســية
فــي الغرفــة الغربيــة» ،و«حلــم المقصورة الحمــراء» ،ومن
األعمــال األجنبيــة روايــة «عشــيق الليــدي تشــاترلي» .وهــذا
أيضـ ًا موضــوع أبدي فــي األدب ،فمــا كان األدب ليكون دون
ـب والمشــاعر التــي
الرغبــة بيــن الرجــل والمــرأة ،ودون الحـ ّ
تألــف قلبيهما.
ـك فيــه أن الغنــى والفقــر والرغبــة ثالثتهــم ال
ممــا ال شـ ّ
يزالــون بمثابــة التناقــض األساســي فــي عالــم اليــوم ،فهــم
المعانــاة والســعادة البشــرية فــي الوقــت
بمثابــة مصــدر ُ
تحســنت الحيــاة الماديــة للصينيين بشــكلٍ كبير
ذاتــه .لقــد
ّ
الحر ّيــة الممنــوح
فــي اآلونــة األخيــرة ،كمــا صــار هامــش
ِّ
لهــم أكثــر رحابــة مقارنة بالســابق ،بينما لم يرتفع منســوب
شــعورهم بالســعادة .بســبب التوزيــع غيــر العــادل للثروة،
أصبحــت الفجــوة بين األغنيــاء والفقــراء؛ الناجمة عن ثراء
قلــة مــن النــاس بوســائل غير شــرعية هي الســبب الرئيســي
الــذي يؤثــر علــى االســتقرار االجتماعــي.
أثــارت حيــاة التــرف والغطرســة التــي يعيشــها األثريــاء
الجــدد ،والذيــن اغتنــوا بطــرق غيــر شــرعية ،عــاوة علــى
أنيابهــم التــي كشــروا عنهــا كراهيــة الطبقــات الدنيــا مــن
النــاس لهــم ،وهــو مــا أنشــأ بــدوره نوع ًا مــن الحقد الشــديد
على األغنياء ،كما أدى التواطؤ بين األغنياء وذوي السلطة
إلى نشــوء كافة السياســات الظالمة والقضايا الجائرة ،وهو
مــا و َّلــد لــدى العــوام شــعور ًا بالكراهيــة للمســؤولين جنبـ ًا
إلــى جنــب مــع األغنيــاء .التجأت العقليــة الكارهــة لألغنياء
والمســؤولين إلــى اإلنترنــت باعتباره وســيلة اتصــال حديثة،
مطلقــة موجات متتاليــة من الهجوم العنيف الضاري ،حتى
تغير
لــو وجــدت بعض الشــخصيات وبعــض الطبقات التــي ِّ
فثمــة مــكان تنكســر فيــه
مواقفهــا علــى شــبكة اإلنترنــتّ ،
التصرفــات الشــريرة ،بينمــا صــار اإلنترنــت نفســه
شــوكة
ُّ
مكانـ ًا يلــوذ بــه األشــرار وتنتشــر بــه المفاســد.
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المثقفــون الصينيــون
منــذ أكثــر مــن مئــة عــام ،طــرح ُ
التقدميــون شــعار العلــم والتكنولوجيا إلنقــاذ البالد ،وقبل
أكثــر مــن ثالثيــن عامـاً ،طــرح السياســيون الصينيون شــعار
العلــوم والتكنولوجيــا إلنعــاش البــاد .واليــوم ،أعتقــد أن
ـدد البشــرية هــو الجمــع بيــن التكنولوجيــا
أكبــر خطــر يتهـ ّ
المطّ ــرد ،وبيــن الجشــع البشــري الــذي
والعلــم بتقدمهمــا ُ
يتضخــم يومـ ًا تلــو آخــر .وبدافــع الجشــع والرغبة البشــرية
ـور العلــم والتكنولوجيــا عــن مســاره الطبيعــي
انحــرف تطـ ُّ
المتمثــل فــي تلبيــة االحتياجــات الصحيــة لإلنســان ،بينمــا
ُ
ـور بشــكلٍ جنونــي مدفوعـ ًا باألربــاح لتلبيــة االحتياجــات
ـ
تط َّ
المرضيــة للبشــر ،بــل لعــدد محــدود مــن األثريــاء فــي
حقيقــة األمــر .وال يــزال الجنــس البشــري يعبث فــي األرض
بجنــون ال كابــح لــه .لقــد وشــمنا األرض بالنــدوب وأحطناها
والمحيطــات والهــواء ،وازدحمنا
بالثقــوب ،فلوثنــا األنهــارُ ،
معـاً ،فشــيدنا مبانــي غريبة من الحديد واإلســمنت ،أضفينا
عليهــا لقبـ ًا جميـاً؛ أســميناها المــدن ،وبيــن جنبــات هــذه
المــدن انغمســنا فــي رغباتنــا الخاصــة ،مخلفيــن نفايــات
يصعــب التخلــص منهــا لألبــد.
ســكان المــدن آثمــون؛ إذا مــا قُورنــوا بســكان القــرى،
واألغنيــاء مذنبون؛ حــال مقارنتهم بالفقراء ،والمســؤولون
آثمــون؛ عنــد مقارنتهــم بالعــوام ،وبمعنــى مــا ،كلمــا زادت
مسؤولية المسؤول زاد إثمه ،ألنه كلما ازدادت مسؤوليته،
ازدادت األبهــة التــي ينعــم بها ،والرغبة التــي ينغمس فيها،
تقدمــة مذنبة مقارنةً
الم ّ
والمــوارد التي يســتهلكها .والــدول ُ
تقدمة هي األكبر.
الم ِّ
المتخلفة ،ألن رغبــات الدولة ُ
بالــدول ُ
فــا يقتصــر تخريبهــا فــي حــدود أراضيها فحســب ،بل تصل
بعبثهــا إلــى البلــدان األخــرى ،وإلى أعالــي البحــار ،بل وإلى
القطبيــن الشــمالي والجنوبــي ،وإلــى ســطح القمــر ،وإلــى
الفضــاء .األرض تنفــث الدخــان من كلّ مــكان ،وترتجف من
كلّ شــبر بهــا ،والبحــار تزمجــر ،والغبــار يتطايــر ،والجفــاف
يضــرب هنــا والفيضانــات تضــرب هناك بشــكلٍ غيــر متكافئ
وغيرها.
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فــي مثــل هذا العصــر ،يتحمل أدبنا في الواقع مســؤولية
كبيــرة ،أال وهــي مســؤولية إنقــاذ األرض وخــاص البشــرية.
فينبغــي علينــا أن نخبــر النــاس مــن خــال األدب ،وخاصــة
أولئــك األغنيــاء الذيــن حصلوا علــى الثروة والســلطة بطرقٍ
غيــر شــرعية ،بأنهــم َخطَ ـ َـأ ٌة لــن يباركهــم اإلله.
المنافقيــن ،بــأن مــا
يجــب أن نخبــر أولئــك السياســيين ُ
ـمى بالمصالــح الوطنية ليســت هي المصالــح العليا ،بل
يسـ َّ
إن مصالــح البشــرية طويلــة األجــل هــي المصالــح العليــا.
نريــد مــن خــال أدبنــا أن نخبــر أولئــك النســوة الالتــي
لديهــن أعــداد كبيــرة مــن التنانيــر ،وأزواج كثيــرة مــن

األحذيــة ،بأنهــن مذنبــات؛ وكذلــك أن نخبــر أولئــك الرجــال
ممــن لديهــم عشــرات الســيارات الفارهــة بأنهــم آثمــون،
ّ
يتعيــن علينــا أن ننبــئ أولئــك الذيــن يشــترون الطائرات
ـا
ـ
كم
َّ
واليخــوت بأنهــم مذنبون ،فعلى الرغــم من أن َم ْن
الخاصــة ُ
يملــك المــال بهــذا العا َلــم يمكنــه فعــل مــا يشــاء ،يبقــى ما
يفعلونــه هــذا جريمــة ضــد البشــرية ،حتــى وإن كانــوا قــد
كســبوا هــذه األمــوال بطــرقٍ شــرعية.
والمضاربين،
يجب علينا أن نخبر أولئك األثرياء الجددُ ،
والموظفيــن
هرجيــن،
والمحتاليــن،
واللصــوص،
ُ
ُ
ُ
والم ّ
الجشــعين ،والمســؤولين الفاســدين ،بــأن الجميــع علــى
متــن قــارب واحــد ،فــإذا غــرق القــارب ،فالعاقبــة واحــدة؛
ســواء أكنت ترتدي مالبس مشــهورة الماركةُ ،مغطي ًا ســائر
بالمجوهرات ،أو كنت مفلسـاً ،ترتدي خرقة بالية.
جســدك ُ
يجــب أن نســتخدم أدبنــا لنقــل الكثيــر مــن المبــادئ
األساســية للنــاس :مثــل أن البيــوت مبنيــة للعيــش فيهــا،
وإن لــم يتحقــق غــرض العيــش بها،
للمضاربــة بهــا؛ ْ
وليــس ُ
فــا ُتعــد بيوتـاً .نريــد أن نُذكّ ر الناس بأنه قبــل اختراع مكيف
ـراء ارتفــاع
الهــواء ،لــم تكــن أعــداد النــاس التــي تمــوت جـ ّ
درجــات الحــرارة أكثــر ممــا هــو عليــه اآلن .وقبــل أن يختــرع
اإلنســان المصبــاح الكهربائــي ،كان قصــر وطــول النظر أقلّ
ممــا هــو عليــه اآلن .وقبــل أن يكون هناك تلفــاز ،كان الناس

ال يزالــون ينعمــون بالكثيــر مــن أوقات الفــراغ .وبعدما ُوجد
اإلنترنــت ،لــم تــزدد حصيلــة النــاس مــن المعــارف القيمــة
عمــا كانــت عليه في الســابق ،بل ربما كانت أعــداد الحمقى
ّ
أقــلّ مقارنــةً باآلن.
نحتــاج ألن نخبــر النــاس مــن خــال األدب ،بــأن الســفر
المريــح الســريع قــد أفقــد النــاس ســعادة الرحلــة ،وأن
ســرعة االتصــال قــد أفقــدت النــاس ســعادة التواصــل ،وأن
فائــض الطعــام ،قــد أفقــد النــاس لــذة تناولــه ،وأن ســهولة
التواصــل الجنســي ،قــد أفقــدت النــاس القدرة علــى الحب.
يتعيــن علينــا أن نخبرهــم ،بأنــه ال توجــد ضــرورة
كمــا
َّ
المذهلــة ،وال حاجــة ألن نجعــل
الســرعة
بهــذه
ر
للتطــو
ُّ
ُ
الحيوانــات والنباتــات تنمــو بمعــدالت ســريعة ،ألن نموهــا
بهــذه الســرعة ُيفقدها مذاقها الطيــب ،وال يجعلها ُمغذية،
لمــا تحتــوي عليــه مــن هرمونــات وســموم أخــرى.
نحــن بحاجــة ألن نضــع بحســبان النــاس مــن خــال
ـور غيــر الطبيعــي للعلــم؛ والــذي
أعمالنــا األدبيــة أن التطـ ُّ
يحفــزه رأس المــال ،والجشــع والســلطة ،يجعــل الحيــاة
البشــرية تفتقــر للكثيــر من االهتمام والشــغف ،كما يملؤها
باألزمــات.
يتريثــوا قليـاً،
يتعيــن علينــا أن نخبرهــم بــأن عليهــم أن ّ
َّ
وال يأخــذوا األمــر علــى محمل الجد ،وأن يســتخدموا ببراعة
المتــاح ،ليتركــوا ألحفادهــم النصــف اآلخر.
شــديدة نصــف ُ
علينــا أن نركّ ــز علــى إخبــار النــاس بــأن المــواد األساســية
القــادرة علــى الحفــاظ علــى حيــاة اإلنســان هــي الهــواء،
وضــوء الشــمس ،والغــذاء والمــاء ،ومــا دون هــذه كلهــا
ـام البشــرية الجيــدة لن تطــول .فعندما يكون
كماليــات .فأيـ ُ
ً
الناس بالصحراء ،ســيفهمون حتمـا أن الغذاء والماء أغلى
مــن الذهــب والمــاس ،وعندمــا تحــدث الــزالزل وتفيــض
البحــار بموجــات تســونامي ،ســيدرك الناس تمــام اإلدراك،
أنــه بغــض النظــر عــن فخامــة الفلــل والقصــور ،فجميعهــا
ال تعــدو كونهــا لطخــة مــن الطيــن علــى راحــة يــد الطبيعــة
العمالقــة؛ عندمــا يعيــث اإلنســان بــاألرض فســاد ًا ليجعلها
غيــر صالحــة للعيش بها ،تســتحيل أي دولــة ،وأمة ،وحزب
سياســي ،بــل وســند مالي ،كلها بــا معنى آنــذاك ،وبالطبع
لــن يكــون لــأدب أي معنــى.
هــل يمكــن ألدبنــا أن يكبــح جمــاح الجشــع البشــري،
وخاصــة جشــع الــدول؟ االســتنتاج متشــائم .وعلــى الرغــم
مــن أن االســتنتاج متشــائم ،ال يمكننــا التخلــي عــن جهودنـ ًا
فــي هــذا الصــدد.
ألن ذلــك ال ينقــذ اآلخريــن فحســب ،بــل ينقذنــا نحــن
أيض ـ ًا فــي الوقــت ذاتــه.
المصــدر:
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رؤية الواقع يف الالواقع

لقد اخرتنا قامئة من حوارات أو مقابالت لشــخصيات مشــهورة وناجحة ،وردت يف األعداد الثالمثئة الســابقة
ـادة ،التــي
ـن» ،نعيــدك ،مــن خاللهــا ،إىل مشــهد تلــك الســجاالت الرشســة والتحقيقــات الجـ ّ
مــن مج ّلــة «عــامل الفـ ّ
م َّثـ َ
ـن»؛ آملــن أن يتواصــل
ـذوق الفـ ّ
ـل الفـ ّ
ـم -نلقــي الضــوء عــى عــر «دعــوة النــاس لتـ ُّ
ـن جوهرهــا آنــذاك ،و -مــن َثـ َّ
هــذا العرص.
مــاو دان تشــينغ :عندمــا أقــرأ النســخة الصينيــة مــن
أعمالــك ،يكــون وصــف المشــهد ال الحــوار ،هــو أكبــر ما يؤ ِّثر
ـي ،بينمــا يكــون األمــر خــاف ذلــك ،تمامـ ًا ،عندمــا أطالــع
فـ ّ
النســخة اليابانيــة منهــا ،إذ يكــون للحــوار التأثيــر األكبــر،
أود طــرح هــذا الســؤال :هــل
وال أعــرف ســبب ًا لذلــك؛ لــذا ّ
يختلــف الشــعور الــذي يتخ َّلــل الحــوار والمشــهد ،بالنظــر
ـن؟
إلــى اللّغــة والفـ ّ
 مــو يــان :أعتقــد أن األمــر يجب أن يكــون عكس ما قلت؛المرجــح أن يســحرك الحــوار عنــد قــراءة
بمعنــى أنــه مــن
َّ
النســخة الصينيــة ،بينمــا يجــب أن يكــون وصــف المشــهد
هــو أكثــر مــا يشــغلك ،ويؤ ِّثــر فيــك عنــد مطالعــة النســخة
اليابانيــة .الحــوار هــو أكثــر مــا يضيــع فــي عمليــة الترجمــة،
وهــو أكثــر مــا يم ِّثــل ثــراء المعانــي ،وأكثــر األشــياء التــي
قســمت ،اآلن ،مراحــل كتابــة
تتماهــى .فــي الواقــع ،لقــد َّ
رواياتــي إلــى مرحل َت ْيــن؛ تتع َّلــق إحداهمــا بوصــف المشــهد
والحالــة ،وتتع َّلــق األخــرى بســلوك الشــخصيات ،والحــوار
ـور الذهنــي ،ال يخطــر
فيمــا بينهــا .فــي أثنــاء مرحلــة التصـ ُّ
ببالــي الحــوار فــي بــادئ األمــر ،بــل يلــوح المشــهد والحالــة
ـي المبكِّ َريْن:
ّ
أوالً .يمكــن التأكيــد علــى ذلــك من خــال عملـ َّ
«الصبــي ســارق الفجــل» ،و«الــذرة الرفيعــة الحمــراء».
ّ
أول دافــع ألهمنــي لإلبداع،
ـي
ـ
ف
ـر
ـ
اآلن،
ـي
ـ
بذاكرت
أعــود
وأفكّ
ّ
األول «الخميــرة» لخلــق هــذه
المحفِّــز ّ
أو أتســاءل بشــأن ُ
الروايــات؛ إنــه المشــهد الــذي يمثِّلــه حقــل الــذرة الرفيعــة
فــي روايــة «الــذرة الرفيعــة الحمــراء» ،وحقــل الفجــل فــي
وبتخمــر هــذه الخميــرة،
روايــة «الصبــي ســارق الفجــل».
ُّ
كم ّيــة كبيــرة مــن العجيــن.
الحقـاً ،تتشــكَّ ل ِّ
ِ
بوجــود المشــهد ،تقفــز الشــخصيات تلقائيـ ًا كــي تل َجــه.
يبــدو األمــر كأنمــا قــد أعــددت مســرحاً؛ تقفــز الشــخصيات
وتؤدي أدوارها .خالل مسيرتي اإلبداعية المبكِّ رة،
لتعتليه،
ّ
بــراق،
ومــا إن َّ
تتثبــت فــي ذهنــي صــور ٌة رائعــة أو مشــهد ّ
ـاص ،حتــى تشــرع الشــخصيات فــي الخفقــان
علــى نحــو خـ ّ
ـتعد للوصــول إلــى خشــبة
منصــة القفــز ،تسـ ّ
وكأنهــا علــى ّ
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المســرح ،ألداء أدوارهــا ،وبعدمــا تأتي الشــخصيات ،ينشــأ
تلقائي ـاً .علــى ســبيل المثــال ،فــي روايــة «المــوت
الحــوار
ّ
ـاد،
علــى خــازوق خشــب الصنــدل» ،أردت أن أكتــب عــن جـ ّ
وأردت أن أكتــب عــن «ســون مــي نيانــغ» التــي تبيــع لحــوم
الــكالب ،لــم أفكّ ــر فــي الحــوار الــذي ســيدور علــى ألســنة
ـوري للعمل ،لكــن بعدما
هــذه الشــخصيات فــي مرحلة تصـ ُّ
اعتلــت هــذه الشــخصيات خشــبة مســرح األحــداث الــذي
وتطورهــا ،وتوالــي أحــداث
هيأتــه ،ومــع تنــاوب المشــاهد،
ُّ
ّ
والتقــدم بهــا ،ســتقول الشــخصيات ،مــن تلقــاء
القصــة
ُّ
ّ
نفســها ،مــا تــود قولــه مــع كلّ زمــرة مــن األحــداث.
ماو دان تشينغ :يمكنني أن أفهم ما ذكرته بشأن مصدر
ـهد ْين؛ أحدهمــا باللّغــة
المشــهد ،لكــن مــا طالعتــه كان مشـ َ
الصينية ،واآلخر باليابانية ،كان األمر مختلط ًا دائم ًا ،وهذه
أتصور األمر بنفسي ،حين
الحالة مؤلمة للغاية؛ لذا عندما
َّ
ً
تتدافــع لغتــان للســيطرة علــى مشــهد مــا ،غالب ـا مــا يتبـ َّـدد
ربمــا -يكــون ذلــك هــو ســبب رغبتــي فــي
صــوت الحــوار؛ وّ -
قــراءة وصــف المشــاهد فــي رواياتــك ،بنســختها الصينيــة،
األم.
تلــك التــي تدعــم ،بقـ ّـوة ،لغتــي ّ
 مــو يــان :آه! ال يمكنني إدراك هذا الشــعورُ .ي َع ّد الحوارفن الروايــة التقليدية الصينية.
مهــارة الكاتب األساســية في ّ
مثــال علــى ذلــك ،الكاتبــان« :تســاو شــيويه تشــن» ،و«شــي
شخصياتهما بعبار َت ْين أو ثالث ،حتى
تتفوه
ناي أن» ،فما إن
َّ
ّ
تبــرز علــى مســرح األحــداث ،وما إن يعتلي «وانغ شــي فنغ»
ـدى «وو
ـارة ،حين يتبـ ّ
المســرح ،حتــى تبــرز تلــك النكهة الحـ ّ
أر النــغ» ،وقبــل أن ُيــرى ،يتناهــى صوتــه إلــى األســماع .تلك
قمــة
حالــة ال يمكــن إدراكهــا ،ح ّقـاًّ ،إل بعــد الوصــول إلــى ّ
النضــج واإلبــداع .بعــد انــدالع «حركــة الرابــع مــن مايــو»،
تدريجياً ،واســتوعب معظم
غــزت الثقافــة الغربيــة الصين،
ّ
تدريجي ـاً ،واســتخدموها
الكُ ّتــاب تقنيــات الروايــة الغربيــة
ّ
ـرت الروايــة نفســها بعمليــة التغريــب؛ مــا
كمرجــع لهــم .مـ َّ
يعنــي أن كثيــر ًا مــن الــرواة قــد خســروا أو يمكــن القــول

إنهــم قــد اســتخ ّفوا بكتابــة الشــخصيات مــن خــال الحوار.
لقــد ركَّ ــزوا ،بشــكل أكبــر ،علــى الجانــب النفســي ،لصياغــة
معيــن ِ
بح َرفيــة ،أعتقــد أن إتقــان ذلــك ،مــن خــال
مشــهد َّ
التدريــب ،متــاح للجميــع؛ ذلــك ألنــه ال يحتــاج إلــى الكثيــر
مــن الخبــرة الحياتيــة ،والمــرور بتقلُّبــات الحيــاة الكبــرى،
ـراء فــي الخبــرة.
وال يتط َّلــب ،بالضــرورة ،ثـ ً
هويات الشخصيات،
يمكن كتابة الحوار بما يتناسب مع ّ
فــي بنيــان الروايــة ،ومــن خــال تقنيــة الكتابــة المباشــرة،
سلســة األســلوب ،يصعــب تحقيق ذلــك خالل فتــرة تدريب
بســيطة ،ينبغــي للكاتــب أن يأتــي مــن هــذا المــكان ،حيــث
يعيــش لفتــرة طويلــة مــع هــذه الشــخصيات ،ويعرفهــا
جيــداً؛ مــن هنــا يكــون علــى دراية بما قــد تقوله فــي مختلف
ّ
األحــوال ،وفيمــا يتع َّلــق بالوصــف الرائــع للمشــهد؛ يكــون
ذلــك بوجــود منظــر وأشــياء ،إضافــةً إلــى اســتخدام بعــض
ـاب المــدارس الثانوية يســتطيعون
الصفــات .وأعتقــد أن طـ ّ
فعــل ذلــك .ينبغــي أن يكــون لديــك خبــرة حياتيــة ،لتكتــب
جيــداً ،مثلمــا لــو أردت أن أكتــب ،اآلن ،عــن ف ـاّح،
حــوار ًا ّ
جيــد ًا
يمكننــي أن أكتــب ذلــك بدقــة بالغــة ،ألننــي أفهــم ّ
ـم .عندمــا أفهــم
طريقــة تفكيــره ،وهــذا هــو الشــيء المهـ ّ
طريقــة تفكيــر الشــخصيات فــي نســيج الروايــة ،أعــرف

ماو دان تشينغ ▲
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ـدث
ـب األمــر أن تتحـ َّ
مــا الــذي ينبغــي عليهــا قولــه لــو تط َّلـ َ
فــي موقــف مــا ،بينمــا لــو طُ ِلــب منــي أن أكتــب عــن طالــب
علي
مغتــرب مــزدوج الثقافــة مثلك ،فســيكون مــن الصعب ّ
أن أكتــب مــا تقولــه فــي مواجهــة بعــض المواقــف؛ فأنــا ال
أفهــم تفكيــرك.

مــاو دان تشــينغ :تتمثَّــل معاناتــي الكبــرى فــي تشــكُّ ل
جــراء الكتابــة بلغ َت ْيــن ،بينمــا
انطباع ْيــن مختلف َْيــن
َ
َّ
لــدي؛ ّ
نوع ْيــن مــن الفقــد :علــى ســبيل
أدرك
أن
ـك،
ـ
كذل
ـي،
يمكننـ
َ
المثــال ،قــرأت فــي روايتــك «المــوت علــى خــازوق خشــب
مشــهد ســقوط رأس شــخص ،وتدحرجهــا ،ثــم
الصنــدل»
َ
انجــذاب جدائلهــا نحــو أعدائه جميعهم ،لم أطالع مشــهداً
الفيــاض ،فــي األدب
يحــوي مثــل هــذا الوصــف الســخي
ّ
اليابانــي ،مــن قبــل.
ت
لــم أكــن بحاجة لالنشــغال بالحوار ،آنذاك ،فقــد ق ََّد ْم َ
خاصــة .لــم
ـوة
ّ
لــي ّ
منصــة اللّغــة ّ
األم مــا تتم َّتــع بــه مــن قـ ّ
ت
أكتــب ،أبــداً ،انطالقــ ًا مــن هــذه
المنصــة ،بــل اِ ْســ َت َع ْن ُ
ّ
بالمنصــة الكبــرى ألدب «مــو يــان» ،لتدعمنــي ،غيــر أن هــذه
ّ
المنصــة لــم تعــد بــي حيــث الشــوارع والقــرى التــي وصفتها
ّ
دون تغييــر ،إن األمــر ليــس كذلــك ،فقــد ألقــت بــي ،علــى
منصــة لغــة أجنبيــة أخــرى ،األمــر أشــبه مــا
ـرة ،فــي ّ
حيــن غـ ّ
يكــون بالغنــاء على خشــب َت ْي مســرح ،بينما وجــدت أن لغتي
ـوي لــي حــالَ وصولــي
األم غالبـ ًا مــا تكــون هــي الداعــم القـ ّ
ّ
إلــى ذروة الكتابــة باللّغــة اليابانيــة ،فقــد اكتشــفت مــن أين
ينبــع المشــهد فــي إبداعــي؛ إنــه ينبــع مــن اللّغــة.
 مــو يــان :أعتقــد أننــا لــو تناولنــا األمــر مــن مفهومــهالواســع ،فــإن طريقــة التفكيــر فــي مســقط الــرأس تلعــب
ـدى القيــود التــي يفرضهــا مســقط الــرأس
دوراً ،حيــث تتبـ ّ
علــى الكاتــب .علــى ســبيل المثــال ،وخــال مســيرة الكتابة،
ـي أن أكتــب عــن أماكــن تبعد عن مســقط رأســي،
َّ
توجــب علـ ّ
جسد ألسرة «تشــينغ» الحاكمة في بكين،
الم
ـهد
ـ
المش
مثل
ُ َّ
فــي روايــة «المــوت علــى خــازوق خشــب الصنــدل» ،وكتبت
فــي قصــص أخــرى عن جزيرة هاينــان ،لكنني ،خــال عملية
إراديـاً ،فــي بيئــة مألوفــة
الكتابــة ،وضعتهــا ،مــع ذلــك ،ال
ّ
ـي.
بالنســبة إلـ ّ
مخيلتــي
هــذا يعنــي أننــي ،حيــن أصــف قريــة ،يكــون فــي
ِّ
ـر المقاطعــة يكون فــي ذهني
قريــة مثلهــا ،وحيــن أصــف مقـ ّ
ثمــة خريطــة دقيقــة للغايــة ،فــي ذهنــي ،فعندما
نظيــر لــهّ .
طلــب منــي المترجــم الياباني رســم تخطيط لروايتــي «الذرة
الرفيعــة الحمــراء» ،أمكننــي رســمه باالعتماد علــى الذاكرة
ـض النظــر عن حجم المشــهد
ـدة لمســقط رأســي .بغـ ّ
الممتـ ّ
ثمــة شــيئان
ـا،
ـ
عنه
ـب
ـ
أكت
ـي
ـ
الت
ـة
ـ
المدين
أو
ـه،
ـ
أصوغ
الــذي
ّ
واقعيـاً -االســتغناء عنهمــا؛ أحدهمــاأصيــان ،ال يمكننــي
ّ
ـر
هــو القريــة الصغيــرة فــي مســقط رأســي ،واآلخــر هــو مقـ ّ
المقاطعــة التابعــة لــه أيضـاً .بالنســبة إليــك ،وبعدمــا تقــرأ

ِ
شــاهد التــي أكتبهــا ،ذلــك يســتحضر ذكرياتــك عــن
الم
َ
الصيــن؛ حيــث مســقط رأســك ،مــن مفهومــه الواســع.
مــاو دان تشــينغ :لكنــي مــا زلــت أتم َّتــع بنــوع مــن الخبرة،
إلــي ،اللّغــة؛ فاللّغــة
ويمثِّــل مســقط الــرأس ،بالنســبة
ّ
ً
ـق لــك مثــاال :حيــن كتبــت عــن
أسـ ْ
تخلــق لــي مشــهداً .دعنــي ُ
الفيضــان فــي روايتــك «ميــاه الخريــف» ،وأن ميــاه النهــر قــد
جســد
مـ َّـدت ألســنتها ،مــا رأيتــه لــم يكــن ذلــك المشــهد ُ
الم ّ
الندفــاع النهــر إلــى مجــراه ،بــل تبـ َّـدت لــي اللّغــة اليابانيــة
التــي اســتخدمتها ألكتــب مثــل هــذا المشــهد .لغتــان كانتــا
ـادة ،وكان األمــر أشــبه بالعبــارة
علــى حا ّفــة المواجهــة الحـ ّ
التــي ذكرتهــا« :لغتــان تتبــادالن الصعــق الكهربائــي».

أي مشــهد ،أو شــيء ي َّتســم بطابع
 مو يان :أعتقد أن في ّـم فــي مســقط
ثالثــي األبعــاد ،يم ِّثــل الصــوت العامــل المهـ ّ
الــرأس؛ ذلــك ما ناقشــته ،بوضوح شــديد ،فــي خاتمة رواية
«المــوت علــى خــازوق خشــب الصنــدل» .يمكــن لمســقط
الــرأس أن يكــون عبــارة عــن شــوارع ،وأنهــار ،ومحاصيــل
زراعيــة ،وأشــجار ،وكافــة أنــواع الحيوانــات ،والماشــية
والدواجــن ،إضافــةً إلــى كافّة صنوف البشــر :رجا ً
ـاء،
ال ونسـ ً
تحدثــت،
كبــار ًا وصغــاراً ،لكــن لــكلّ أولئــك أصواتهــم .لقــد َّ
ـو ،عــن لســان النهر ،قد يكــون تدفُّق النهــر صامت ًا لحظةً
للتـ ّ
ـدل إلــى األمــام ،أو
مــا ،فــي أذهاننــا ،مثــل ثــوب حريــري يتهـ َّ
أن يركــض كحصــان جامــح ،وقــد ُيصــدر ،مــن تلقاء نفســه،
معينــة
ّ
دويـ ًا صاخبـ ًا فــي بعــض األحاييــن ،وينضــح بروائــح َّ
فــي أوقــات أخــرى :مــا نــوع الرائحــة التــي تنبعــث ،حــال
توحــش ثــورة فيضانــه؟ ،ومــا الرائحــة التي تنبعــث ،كذلك،
ُّ
خــال ســريانه الرائــق الهــادئ فــي الربيــع؟ ،ومــا الرائحــة
األخــرى التــي تصــدر عنــه ،حينمــا يســتحيل مجــرى النهــر،
الفضــي الناصــع؟ .مــن المؤكِّ ــد
بأكملــه ،كتلــةً مــن الجليــد
ّ
خاص.
مجســم ،نابــض بالحيــاة ،علــى نحــو
أن هــذا مشــهد
ّ
َّ
مــاو دان تشــينغ :فــي هــذا الســياق ،يتبــادر إلــى ذهنــي
الفــن مــن نــوع مــن المواجهــة ،أم
موضــوع آخــر :أينبــع
ّ
الخاصــة ،حــال الكتابــة
ـاء علــى تجربتــي
ّ
مــن التناقــض؟ بنـ ً
ثمــة
بلغ َت ْيــن ،تكمــن الصدمــة الكهربائيــة المبكِّــرة فــي أن ّ
ـادة ،هــي التعــارض ،فالتصــادم المحتــدم،
تقابــل حـ ّ
نقطــة ُ
والتنــازع الضــاري مــا بيــن لغ َت ْيــن ،أشــبه مــا يكــون بجولــة
مالكمــة شرســة .بينمــا الكتابــة أحاديــة اللّغــة تشــبه ،فــي
اعتقــادي ،التماريــن الهوائيــة «األيروبكــس»؛ فعندمــا يلــوي
المــرء عظامــه وعضالتــه ،ال يســتهجن فعلــه أحــد ،وإن كان
ال يــزال مضحــك ًا.
 مــو يــان :يقــول البعــض إن إجــادة اللّغــة ،بمقــدارتلقائيـاً ،بهــذه اللّغــة.
ـن المــرء مــن التفكيــر،
محـ َّ
ـددُ ،ي َّم ِكـ ُ
ّ
ِ
ـب
ـ
ث
ت
ـل
ـ
ه
ـة،
ـ
الياباني
ـة
ـ
ّغ
ل
بال
ـب
ـ
تكت
ـا
ـ
عندم
ـك،
ـ
إلي
ـبة
ـ
بالنس
َ
ُ
أوالً ،باللّغــة
إليهــا مباشــرةً ،أم تتبــادر
ّ
القصــة إلــى ذهنــكّ ،
الصينيــة ،ثــم تترجمهــا؟

مــاو دان تشــينغ :أكتــب باللّغــة اليابانيــة مباشــرةً ،وحيــن
تلــوح اللّغــة اليابانيــة مباشــرةً ،تغــدو اللّغــة الصينيــة أشــبه
مــا يكــون بالثقــوب .كنــت قــد قلــت إن لغتــي اليابانيــة تبــدو
علــى هيئــة قــرص العســل ،تظهــر اللّغة الصينيــة ،بغتةً  ،في
يتعين
ثناياهــا ،وبعدمــا أنتهــي مــن الكتابة باللّغــة اليابانية،
َّ
تحديـ ًا
ـذا
ـي إصــاح ذلــك ،فأسـ ّـد تلــك الفجــوات .يم ِّثــل هـ
ِّ
علـ َّ
ـاص.
قويـ ًا ،بشــكل خـ ّ
ّ
لدي مثــل هذه الخبــرة ،ألنني
 مــو يــان :حســن ًا  ...ليــس َّال أفهــم اللغــات األجنبيــة ،لكننــي أعتقــد أن األمــر مثيــر
ـد ًا لالهتمــام؛ ذلــك أننــي أتذكَّ ــر أن عــدد ًا مــن الن َّقــاد ،في
جـ ّ
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شــانغهاي ،قــد تناقشــوا ،فــي العــام الماضي ،بشــأن المبدأ
ـادي للتفكيــر؛ أي علــى ما يعتمده المــرء في تفكيره ،في
المـ ّ
نهايــة األمــر؛ هــل يفكِّ ــر عبــر اللّغــة المكتوبــة ،أم يفكِّ ــر مــن
خــال الصــوت؟ لقــد ظ ّنــوا أننــا نفكِّ ــر ،فــي الوقــت الراهــن،
ـح الب ّتــة،
عبــر اللّغــة المكتوبــة ،وأعتقــد أن ذلــك غيــر صحيـ ٍ
ـطحي للغاية.
فقــد تناولــوا األمــر مــن منظــور سـ
ّ
إذا كان الشــخص أُ ِّم ّيــاً ،أال يكــون بمقــدوره أن يفكِّ ــر؟
بالطبــع ،يمكنــه ذلــك .فكيــف يفكِّ ــر ،إذاً؟ قطعـاً ،يعتمــد،
فــي تفكيــره ،علــى الصــوت :علــى ســبيل المثــال ،أنــا أعــرف
هــذا الشــخص المدعــو «مــاو دان تشــينغ» ،وأعــرف نطــق
اســمه ،بينمــا ال أعــرف كيــف أكتبه ،فلو ســألني شــخص ما:
أوالً ،في حروف
«هــل تعــرف مــاو دان تشــينغ؟» فلــن أفكِّ ــرّ ،
اســم «مــاو دان تشــينغ» ،حتم ـاً ،بــل ســتتبادر إلــى ذهنــي
صــورة «مــاو دان تشــينغ»؛ وذلــك يعنــي التوافــق مــا بيــن
ُ
ـي ،يمكــن التخ ِّلــي،
الصــوت والصــورة؛ لــذا ففــي حالــة األ ّمـ ّ
تمامـاً ،عــن طريقــة التفكيــر اعتمــاد ًا علــى اللّغــة المكتوبة.
ماو دان تشينغ :إذاً ،الناس يفكِّرون بأعينهم وبآذانهم،
أليس كذلك؟

المــواد التــي يعتمــد عليهــا ،فــي
 مــو يــان :تختلــفّ
ً
ً
يتلق
لم
ـر
ـ
وآخ
ً،
ا
راقي
ا
ـ
ثقافي
ا
ـ
تعليم
ـى
التفكيــر ،شــخص تل ّقـ
َّ
هــذا النــوع مــن التعليــم ،يستشــهدون فــي هــذا الســياق بـــ
ـن
«لــو شــيون» ،وأولئــك األســاتذة فــي جامعــة بكّ يــن .أظـ ّ
أن طريقتهــم فــي التفكيــر يمكــن أن تنفصــل ،تمام ـاً ،عــن
ـول إلى اللّغة المكتوبة بشــكل محض .لكن،
الصــوت ،وتتحـ َّ
ممــن
ـي؛
ـ
رأس
ـقط
ـ
مس
ـي
ـ
ف
ـخاص،
ـ
األش
ـك
ـ
أولئ
بالنســبة إلــى
َّ
ال يعرفــون حتــى كتابــة كلمة واحــدة ،هم ،أيضـاً ،يتم َّتعون
ـداً .يختلــف ســبيلهم فــي التفكيــر،
ثري ْيــن جـ ّ
بفكــر وخيــال َّ
تمامــاً ،عــن ســبيل المثقَّفيــن .وفيمــا يتعلَّــق بطريق َتــي
التفكيــر ها َت ْيــن ،أعتقــد أن األخيــرة ذات طابــع بصــري أكثر.
بالنســبة إلــى شــخص منغمــس فــي اإلبــداع الف ّنــي ،لــو
أمكنــه االنفصــال عــن اللّغة المكتوبة ،واســتخدام الصوت،
والرائحــة ،والصورة ،بشــكل كامل ،فقــد يحصل على صورة
ـت أُ ِّم ّيـاً ،وبمقدوري
جليــة؛ لــذا لو كنـ ُ
ف ِّن ّيــة نابضــة بالحيــاةَّ ،
أن أبــدع ،كذلــك ،فســتكون لغتــي هــذه فريــدة ،حتمـاً ،فــي
أثنــاء كتابــة «المــوت علــى خازوق خشــب الصنــدل» ،أردت
أن أقتــرب مــن نســق المقــال الصوتــي ،فأبدعــت نوعـ ًا مــن
الروايــة ال ُتســتخدم العيــن لمطالعتهــا ،بــل ُتقــرأ بالفــم،
فيكــون مــن األفضــل أن ُت ْتلــى علــى أســماع اآلخريــن ،ألن
ـرأ
ّ
ثمــة العديــد مــن الروايــات ،ال يكــون مــن اللطيــف أن ُتقـ َ
بصــوت عــالٍ  .يم ّثــل ذلــك قــراءة تلــك المقــاالت العميقــة
لـ«لــو شــيون» ،والتــي لــن أفهمهــا ،لــو كنــت أُ ِّم ّيـاً.
مــاو دان تشــينغ :أيعنــي ذلــك أن الكتابــة البـ ّـد لهــا مــن أن
ملونة ،وأخرى لغوية؟ على َح ّد قولك :إذا لم
تحتوي صوراً َّ
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يعتمــد المــرء ،فــي تفكيــره ،على اللّغة المكتوبة ،فســيكون
ـن ،فــي هــذا النطــاق ،رحيــب ،فلو نظــر المرء إلى
مصــدر الفـ ّ
«الحواس الخمسة» ،ألمكنه التعبير
هذا العالم من خالل
ّ
عنــه بشــكل فريد ،وذلــك أمر مدهش للغاية.

 مــو يــان :هذا ما يطلق علية القــراءة باألذن َْين ،والتفكيربالعي َن ْيــن واألنــف (يضحــك) .أومن بضرورة تطويــر القدرات
ـول إلى مــا ُيطلَق
فــي هــذا المنحــى .فــي الواقــع ،بعدما نتحـ َّ
عليــه (مثقَّفيــن) ،يتف َّلــت م ّنــا هــذا الجــزء ،وال نستشــعره
فــي حياتنــا اليوميــة ،ومــا إن نلتقــط قلمـاً ،أو نجلــس قبالــة
الكمبيوتــر ،ونشــرع فــي كتابــة مقــال ،حتــى يعتمــد األمــر،
برمتــه ،حينهــا ،علــى لغــة مكتوبــة محضــة ،حتــى ولــو كتبنا
َّ
عبــارة «رائحــة عطرة» ،فهذه ،في الحقيقــة ،عبارة فارغة...
ـأي عطــر ،فــي نهايــة األمــر ،هــو مــا يكتنــف الرائحــة؟ أهــي
فـ ّ
رائحــة اللحــم المطهــو ،أم رائحــة زهــور عطرة؟
بينما وصف شــخص ال يعرف الكتابة لرائحة ما ،ســيكون
غرة،
محـ َّ
ـدد ًا للغايــة ،كأن يقــول« :لقد شــممت ،علــى حين ّ
عبيــر زهــرة الياســمين» ،أو «لقــد شــممت ،بغتــةً  ،رائحــة
«مرت فتاة صغيرة ،فشــممت ،فجأةً،
التوفــو الطــازج» ،أوَّ :
رائحــة الحليــب التــي تحملهــا أجســاد الصغار».
ماو دان تشينغ( :يضحك) ،صحيح.

ـداً،
 مــو يــان :لــذاُ ،نلــزم أنفســنا بــأن نكــونَّ
محدديــن جـ ّ
ـردة علــى
عنــد الوصــف ،وبـ ّ
ـأل نســتخدم عبــارات فارغــة مجـ َّ
شــاكلة «رائحــة عطــرة»« ،جميلــة فاتنــة» ،فجميعهــا لغــة
مكتوبــة جوفــاء.
مــاو دان تشــينغ :مــن هــذا المنظــور ،هــل ُي َعـ ّـد امتــاك
حيــز
الثقافــة بمنزلــة قفــص؟ يقــول البعــض إن الثقافــة هــي ّ
ـن ،ويضعفانــه.
وقفــص يحـ ّـدان الفـ ّ
 مــو يــان :هــذه مفارقــة ،وأمــر غيــر معقــول ،تمامــاً؛فــا يمكنــك أن تكــون بمنــأى عــن اللّغــة المكتوبــة بشــكل
مطلــق ،لــذا مهمــا حاولــت التم ُّلــص منهــا ،ففــي ظ ّنــي أنك،
حــال الكتابــة باللّغة اليابانيــة؛ تواجه ،حتماً ،هــذه العقبة،
فتقطنــك ،بطبيعــة الحال ،الرغبة فــي أن تكتب بلغة يابانية
األم،
تقيــدك لغتــك ّ
نقيــة؛ لهــا طابــع شــخصي ،فــي حيــن ِّ
ّ
علــى الــدوام.
ماو دان تشينغ :أنت تسحبني إلى الوراء.

األم ،تلقي
ثمــة خلفيــة ّ
قويــة وعميقــة للغتــك ّ
 مــو يــانّ :بظلّهــا متداخلــةً مــع كتابتك باللّغــة اليابانيــة ،دوماً.

مــاو دان تشــينغ :وجــدت أن اســتمرارية هــذا الوضــع،
ســتصيبني بالتو ُّتــر الشــديد عنــد الكتابــة ،بمــا فــي ذلــك أننــي
أشــعر بالتو ُّتــر ،أيض ـ ًا ،وأنــا أكتــب باللّغــة الصينيــة ،ذلــك

ثمــة مــن يقــول إن مقاالتــي لهــا طابــع يابانــي.
غريــب جــداً! ّ
للتو؛ كونك
آه! بالعودة إلى مصدر
الفن الذي َّ
ّ
تحدثنا عنه ّ
والحيز كالهما مفهومان
مقيــداً أو مطلــق اليديــن ،فالقفص
ِّ
َّ
نسبيان .هل ترى هذه الصياغة سليمة؟ وهل ينبع اإلبداع،
ّ
فــي المبتــدأ ،مــن التناقــض؟
 مــو يــان :أعتقــد أن ذلــك يجــب أن ُيــرى في ظــلّ مواقفقوة
محـ َّ
ـددة ،فقــد يصعــب اســتخدام المواجهــة باعتبارهــا ّ
دافعــة لإلبــداع ..مــن الصعــب اإللمــام باألمــر كامـاً ،علــى
أقــلّ تقدير.

تحدثنــا فــي الســابق عن مســقط
مــاو دان تشــينغ :ك ّنــا قــد َّ
ـدي
رأســك ،واألســاطير ،واألحــام والواقــع كذلــك ،وكان لـ َّ
انطبــاع عميــق حيــال ذلــك ،كمــا أن معظــم هــذه األحــام
ســن البلــوغ ،أليــس
منبعهــا الشــباب! تقــلّ األحــام بعــد
ّ
ثمــة مــن يقــول :إذا عــاش اإلنســان بوضــع زمنــي
كذلــك؟ ّ
معكــوس؛ ليبــدأ حياتــه مــن عمــر المئــة عــام ،وصــو ً
ال إلــى
عام واحد ،فســتزداد أحالمه بمرور الوقت ،بينما لو عاش
مــن عــام حتــى مئــة عــام ،فســتقلّ األحــام بمــرور الوقــت.
هــل تعتقــد أن ذلــك صحيح ـ ًا؟
 مــو يــان :أعتقــد أن هــذا غيــر صحيــح ،فأحالمــي فــيـتمر ،ومراراتهــا فــي ازديــاد كذلــك ،وجميعهــا
ازديــاد مسـ ّ
أحــام مــن الماضــي .ترتكــز مشــاهد أحالمــي ،بشــكل
حيزهــا ،علــى البيــت المتهالــك الــذي رافقتني
أساســي ،فــي ّ
إليــه بصحبــة «كنزابــورو أوي»؛ ذلــك هــو مســرح األحــداث،
وعلــى خشــبته ُتعــرض كافّــة األشــياء .بعدمــا يتخطّ ــى
ـن الشــيخوخة (وهــي ،فــي
المــرء منتصــف عمــره ،ليلــج سـ ّ
الواقــع ،عمليــة ارتــداد مــن الهــرم صــوب الطفولــة) يشــيخ
ـد العقل إلــى الطفولة ،وتصبح
الجســد بمــرور الوقت ،ويرتـ ّ
المحببــة للنفــس هي موضوعــات الحنين إلى
الموضوعــات
َّ
الماضــي.
مــاو دان تشــينغ :يبــدو أن ذلــك المنــزل القديــم هــو منبــع
أحالمــك .هــل ســبق لــك تحليــل الســبب فــي كونــك تحــوم
بالحلــم ،دائمـ ًا ،حــول هــذا المــكان؟ أال تحلــم بالمســتقبل؟

 مــو يــان :يتع َّلــق هــذا األمــر بطفولتــي ،كمــا يقتــرنتحدثت عنهــا؛ الطفولة هي الفئة العمرية
بالمســألة التــي َّ
التــي تنشــأ علــى راح َت ْيها األحــام ،فخيــال الطفولة عميق
ــد بعيــد ،محفــورة
للغايــة ،وذاكرتهــا راســخة إلــى َح ّ
بالعقــل ،وبعــد انقضــاء منتصــف العمــر تكــون الكثيــر
مــن األشــياء أشــبه «بأزهــار فوضويــة تجــذب العيــون
بســحرها» ،بينمــا تتــوارى هيئتهــا بمــرور الوقــت ،دون
أمــا ذكريــات الطفولــة فتكــون
أن تتــرك انطباع ـ ًا عميق ـاًّ .
محفــورة فــي الوجــدان ،وقــد تشــعر بأنها ُنســيت ،لتعود،
بغتــةً  ،ذات يــوم ،نابضــة بالحيــاة.
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مهمة
مــاو دان تشــينغ :هــل تعتقــد أن مثــل هــذه االحــام ّ
جـ ّـداً لــكلّ مــن المبدع ،والف ّنــان ،والروائي؟

 مــو يــان :فــي الواقع ،هــذا األمر يرتبط ببــراءة الطفولة،وإذا كان مــن الممكــن للمبــدع الحفــاظ على بــراءة الطفولة
داخلــه علــى حالهــا ،دائمـاً ،إضافــةً إلــى قدرتــه علــى دمــج
هــذه البــراءة فــي مســيرته اإلبداعيــة .أعتقــد أن هــذا يم ِّثــل
مهمــ ًا للكاتــب أو الف ّنــان ،ليحافــظ علــى شــبابه
ضمانــ ًا ّ
ـددت البراءة الطفولية قبل األوان ،وحلَّت
اإلبداعــيّ .
وإل تبـ َّ
محلَّهــا العقالنيــة الصارمــة ،وحينهــا تفقــد األعمــال الف ِّن ّيــة
حيويتهــا ،وتضيــع فيهــا الكثيــر مــن األشــياء المؤ ِّثــرة.
َّ
مــاو دان تشــينغ :يبــدو أنــه مــا مــن ضــرورة للتمييــز ،عــن
عمــد ،بيــن حــدود الواقــع والخيــال ،حــال الحديــث عــن
اإلبــداع.

كنــت متأكّ ــد ًا مــن أن هــذه الروايــة قــد
 مــو يــان :إذاُ
ـوه وغيــر معقــول ،فســيصعب التمييــز
كُ تبــت بأســلوب مشـ َّ
بيــن الحلــم والواقــع فــي نســيجها ،بينمــا لــو كتبــت علــى
ثمة بعض
طريقــة «لــو شــيون» ،تمامـاً ،فذلك أمر مختلــفّ .
روضــة؛ تتدفَّــق علــى ض ّفــة األفــكار با ِّتجــاه
الم ّ
الروايــات ُ
وثمــة روايــات أخــرى تتد َّفــق علــى
ـد،
ـ
تحي
أن
دون
األســفل،
ّ
تامــة ،فتنســاب مشــكِّ لةً محيطـ ًا شاســعاً.
بحر ّيــة ّ
الض ّفــةِّ ،
ـم آخــر :كيــف تحافــظ ،مــن
مــاو دان تشــينغ :ســؤال مهـ ّ
منظــور اللّغــة ،علــى ثــراء طاقتــك اإلبداعيــة؟ وكيــف تحــول
دون تتالشــي األفــكار والصــور فــي ذهنــك؟ لقــد قلــت ،للتـ ّـو،
جيــداً؟
إن أحالمــك مؤلمــة ،فهــل ُي َعـ ّـد ذلــك أمــراً ّ
الجيــدة ،بالتأكيد،
جيد .تنبــع اللّغة
ّ
 مــو يــان :ذلك أمــر ّالبراقــة
مــن التفكيــر الممــزوج باأللــم ،فيمكــن للُّغــة ّ
المتألِّقــة أن تلــوح ،فحســب ،حالمــا يعانــي المــرء اآلالم
العاطفيــة .أعتقــد أن كثيــر ًا مــن الكلمــات اللغويــة الرائعة،
ـخص ْين ،فغالب ًا ما
فــي ريفنــا ،تنشــأ خــال مشــاحنة بيــن شـ َ
يجــول بخاطــري ذكريــات شــجار بيــن زوجــة ابــن الجيــران
ربمــا يكــون
وحماتهــا ،حيــث تتف َّلــت الكلمــات المدهشــة! ّ
العاديــة ،وكذلــك
ـد ًا فــي األوقــات
هــذا الشــخص رزين ـ ًا جـ ّ
ّ
مخلصـ ًا جــد ًا ومهذَّ بـ ًا فــي حديثــه ،لكنــه ينغمــس ،فجــأةً،
فــي هــذه المشــاحنة المثيــرة ،فتثــور الكلمــات المتراكمــة
وتتفجــر مندفعــةً إلــى الخــارج ،مثــل هــذه
فــي الالوعــي،
َّ
األوصــاف مذهلــة للغايــة ،ح ّق ـاً!.
مــاو دان تشــينغ :أعتقــد أنــه نــوع مــن المواجهــة ،أيضـ ًا،
ـاد.
تقابــل حـ ّ
فثمــة ُ
ّ

 مــو يــان :أعتقــد أن اإلبــداع يكمــن ،أحياناً ،فــي مواجهةالحيــاة االعتياديــة التي يشــملها الواقع .حياتنا ،في األصل،
رتيبــة مم ّلــة ،تتعاقــب يوم ـ ًا تلــو آخــر ،فيشــبه هــذا العــام

ســابقه ،دونمــا فــرق كبيــر .واإلبــداع هــو عقــد مواجهــة بين
الحياة االســتثنائية واألخرى المألوفة التي يشــملها الواقع.

ثمــة مقولــة مفادهــا« :ال يمكــن رؤيــة
مــاو دان تشــينغّ :
الواقــع ّ
إل فــي الالواقــع».
الفن إلى
ـور
ّ
 مــو يــان :هــذه ظاهــرة حتمية تنشــأ بعد تطـ ُّمعينــة .مــن المؤكَّ ــد أن األعمــال الواقعيــة ،تمامـاً،
مرحلــة َّ
فثمة اعتقــاد بصعوبة التعبير
ال تلقــى استحســان الجميعّ ،
عــن الحالــة النفســية المع َّقــدة التــي تعتمــل فــي النفــس؛
المعبرة عن الحيــاة ،بطابعها
مــن هنــا ،تظهــر تلك األعمــال
ِّ
حرف.
الســريالي ،أو بشكلها المشـ َّ
ـوه ،أو ُ
الم َّ

مــاو دان تشــينغ :أتذكَّ ــر أنــك قــد أخبرتنــي ،عندمــا كنــت
فــي اليابــان ،أن أســمى الحــاالت هــي تلــك التــي تصوغهــا
ـكاء علــى األحــام .هــذه هــي الحيلــة العليــا ،وهــي
الكتابــة ا ِّتـ ً
َ
حبل مشنقة كبيراً
ما لم أتعلَّمه ،ألن اللّغة تصبح ،حينها،
األم ،وعلــى
يلــوح أمامــي ،يتبـ ّـدى حين ـ ًا ،علــى هيئــة اللّغــة ّ
هيئــة اللّغــة غيــر األصليــة حينـ ًا آخــر .مثــل هــذا القيــد ثقيــل
الوطــأة ،يرهقنــي بشـ ّـدة .واآلن ،فــي حالــة تد ُّفــق كتابتك في
عمــل كبيــر ،مــا شــعورك عنــد اإلحســاس بالتعــب ،وكذلــك
عنــد عــدم اإلحســاس بــه؟

 مــو يــان :تكمــن حالــة التعــب الحقيقيــة فــي العجــزعــن الكتابــة ،ومــا يصاحبهــا مــن قلــق واضطــراب ،وشــعور
ُمعــذِّ ب للمــرء .ال أشــعر بالتعــب حينمــا أكتــب بسالســة،
حتــى أننــي أنــام وأنــا أكتــب ،فعندمــا أكتــب ســريع ًا بعــض
الشــيء يداهمنــي النــوم ،فأظــلّ أتأرجــح بيــن الصحــو
والنــوم ..أســتلقي علــى الســرير ،بينمــا أركــض بالروايــة
كحصــان جامــح ،وفــي الحلــم ،قــد أدرك تفصيلــة رائعــة أو
ـاص ،وبعدمــا أســتيقظ أجــد
جملــة مدهشــة علــى نحــو خـ ّ
ـداً.
أن ذلــك مألــوف جـ ّ
مــاو دان تشــينغ :قــد يكــون مــا نحن بصــدد الحديث عنه،
اآلن ،هــو ذُ روة التجربــة الف ِّن ّيــة .أتذكَّ ــر حديثــك الســابق مــع
تطرقتما إلى أن الرواية تدعم ذاكرة
«كنزابورو أوي» ،حين َّ
النــاس ،باعتبارهــا ذاكــرة البشــرية ،وهــي أيض ـ ًا ،تضطلــع
بمسؤولية حيال المجتمع .إذا كانت الرواية حاملة لذاكرة
مجرد كلمات محضة ،بل ُي َر َّجح
البشرية ،فال ُي َع ّد محتواها
َّ
ورثـ ًا للثقافة.
أن تكــون ُم ِّ
 مــو يــان :أعتقــد أن الروايــة ت َّتســم ،ح ّقـاً ،بقدرتهــا علــىأن تكــون ذاكــرة ،و-بالطبــع -يمكننــا كتابــة بعــض األشــياء
بناء على
ِّ
ـمى بالمســتقبل؛ ً
المتقدمــة ،بينمــا يتشــكَّ ل ما يسـ ّ
معارفــك وخبراتــك التي اكتســبتها في الماضــي ،إضافةً إلى
الخيــال واإلبــداع ،وهــي ال تزال تمثِّل نوع ًا مــن الذاكرةُ .ت َع ّد
ـم بالنســبة إلى
قــدرة الروايــة علــى أن تكــون ذاكــرة هــي األهـ ّ
الكاتــب ،الكتابــة فــي الواقع هي الذاكرة ،وهي اســترجاعها.
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جيــدة ،فســوف
وبالنســبة إلــى القــارئ ،إن كانــت الروايــة ّ
المرجــح أن يدفعــه للتفكيــر فــي
يح ِّفــز ذلــك ذاكرتــه ،ومــن
َّ
ماضيــه ،فــي أثنــاء القــراءة ،أرى أن ذلــك يمكــن أن يطلــق
عليــه «وظيفــة الروايــة ،باعتبارهــا ذاكرة».
أما فيما يتعلَّق بالطبيعة ،والوظيفة االجتماعية للرواية،
ّ
فأعتقــد أن ذلــك أمر ثانوي ،فذاكراتنا لن تتســاقط علينا من
الســماء .علــى ســبيل المثــال ،تبــدو ذاكرتــي بشــأن «الثــورة
تخصني بشــخصي ،بينما هــي تحمل مع ًنى فريد ًا
الثقافيــة»
ُّ
بالنســبة إلــى الصينيين الذين عايشــوها ،فــإذا كان ما أكتبه
معبر ًا
مم ِّثـ ًـا ألفــكار جــزء مــن الناس ،آنــذاك ،أو  -فلنقــل ِّ -
عــن آالم الكثيريــن حينهــا ،فذلــك ،بطبيعــة الحــال ،يحمــل
بعــد ًا اجتماعياً ۹ .ترجمــة :مي ممدوح
الهوامش:
مــو يــان :كاتــب مشــهورُ ،و ِلــد عــام ( )1955فــي قريــة شــمال شــرق قاومــي ،بمقاطعــة
شــاندونغ .تــرك الدراســة فــي الصــف الخامــس االبتدائــي ،وعــاد إلــى مســقط رأســه
ـرج
ـم إلــى الجيــش عــام ( ،)1976وعمــل
جنديـ ًا ثــم ِّ
ّ
لالشــتغال بالزراعــة ،انضـ َّ
مدرسـاً ،تخـ َّ
فــي قســم األدب ،بأكاديميــة الفنــون التابعــة لجيــش التحريــر الصينــي ،وكذلــك فــي
قســم الدراســات العليــا بجامعــة بكِّ يــن للمعلِّميــن .بــدأ الكتابــة فــي عــام  ،1980ومــن
ـي ســارق الفجــل»« -المــوت علــى خــازوق
رواياتــه« :الــذرة الرفيعــة الحمــراء»« -الصبـ ّ
خشــب الصنــدل» ،وغيرهــا .حصــل علــى «جائــزة نوبــل» فــي األدب ،عــام  ،2012وعلــى
درجــة الدكتــوراه الفخريــة مــن جامعــة مــاكاو ،عــام (.)2014
مــاو دان تشــينغ :كاتــب صينــي يعيــش فــي اليابــان ،أســتاذ فــي جامعــة كوبــي الدوليــة،
تخرجــه
التحــق بمعهــد الفلســفة التابــع لألكاديميــة الصينيــة للعلــوم االجتماعيــة بعــد ُّ
فــي جامعــة بكيــن ،عــام ( .)1985انتقــل للعيــش فــي اليابــان ،عــام ( ،)1987نشــر كتابــه
ً
حاليـاً ،بشــكل
ـي اللّغــة .يكتــب،
ّ
ّ
األول باللّغــة اليابانيــة ،عــام ( ،)1998وأصبــح كاتبـا ثنائـ ّ
أساســي ،فــي أدب الرحــات ،ومــن مؤلَّفاتــه باللّغــة الصينيــة« :اكتشــاف اليابــان بعينــي
حشــرة»« -الحشــرات اليابانيــة .اليابانيــون» ،وغيرهــا ،ولــه ،باليابانيــة« ،رحلــة ترصــد
ـي حشــرة» ،وغيرهــا.
اليابــان بعي َنـ ْ
المصدر:
الفن» ،في يناير (.)2003
ُن ِشر الحوار في مجلَّة «عالم
ّ
https://mp.weixin.qq.com/s/5rntLFkSshJzhVBUjO9ucw

مو يان وكنزابورو أوي

84

العدد 176 :يونيو  -يوليو 2022

بني «مو يان» و«كنزابورو أوي»:

مسقط الرأس لُب أدبينا ،وخ ّ
ط البداية
حصــل الكاتــب اليابــاين «كنزابــورو أوي» عــى جائــزة «نوبــل» يف األدب يف وقــت مب ِّكــر ،عــام ( ،)1994وملــا قدم
إىل األكادمييــة الســويدية إللقــاء خطــاب الحائــز عــى الجائــزة ،أشــاد مبويــان عــى مــرأى مــن الجميــع .كان قولــه
عــى النحــو اآليت« :لــو أتيحــت يل فرصــة اختيــار كاتــب لنيــل جائــزة «نوبــل» يف األدب ،لــكان هــو مويــان .مويــان
متيــزاً مــن بــن الكثــر مــن الكتــاب الصينيــن الذيــن أعرفهــم».
هــو األكــر ُّ
زار كنزابــورو أوي الصــن قبــل ذلــك ،بدعــوة مــن األكادمييــة الصينيــة للعلــوم االجتامعيــة ،والتقــى مبويــان.
ـخصي ًا ،منــذ عامــن فقــط .واآلن ،جــاء
امتـ َّـدت عالقتهــا الروحيــة أكــر مــن عــر ســنوات رغــم أنهــا تعارفــا ،شـ
ّ
أوي إىل الصــن ثانيــةً  ،يف زيــارة شــخصية ملويــان ،قصــد خاللهــا زيــارة قاومــي؛ مســقط رأســه.
ّ
«محطــة ()NHK
ـت
رافقــت كنزابــورو أوي إىل بكــن يف الفــرة :مــن  9إىل  ،13فربايــر عــام ( ،)2002وقــد تابعـ ْ
التليفزيونيــة» اليابانيــة هــذه املقابلــة عــن كثــب ،وبصفتــي مرتجـ ً
ّ
ـت املقابلــة ،وإليكــم بعضـ ًا
ا يف
املحطــة ،نظَّ مـ ُ
مـ ّـا ورد فيهــا.

كالنا شابّان َق ِدما من الريف

كنزابــورو أوي :ســعدت ،للغايــة ،بقــراءة أعمالــك .هــل
يمكنــك تقديــم وصــف موجــز ألدبك؟
مــو يــان :علمــت أنــك قــد ذكرتنــي فــي العديــد مــن
الخطــب ،عــام ( ،)1994وقــد قــرأت ،أنــا اآلخــر ،كُ تبــك
ثمــة الكثيــر مــن أوجــه الشــبه
بعنايــة شــديدة ،ووجــدت أن ّ
ـم مــا فــي األمــر أننــا ِ
قدمنــا مــن منطق َت ْيــن
بيــن
َ
إبداع ْينــا .أهـ ّ
ريفي َت ْيــن نائي َت ْيــن؛ فأنــت ابــن قريــة جبليــة صغيــرة ،تل ّفهــا
َّ
الغابــات ،فــي اليابــان ،فــي حيــن ترعرعــت أنــا فــي قريــة
تتبــع شــمال شــرق قاومي ،بمقاطعة شــاندونغ فــي الصين.
ت َّتســم ثقافــة هــذه المناطــق بالتخلُّــف النســبي ،والبيئــة
المنغلقــة ،كمــا ت َّتســم حيــاة العــوام فيهــا بالفقــر النســبي.
غــادرت قريتــك إلــى طوكيــو ،وأنــت فــي الثامنــة عشــرة مــن
عمــرك ،بينمــا لــم أغــادر تلــك القريــة ّإل بعدمــا تجــاوزت
العشــرين؛ لــذا فقــد قضيــت ســنوات طفولتــي كلّهــا فــي
ـداً ،وهو ركيزة
هــذا المــكان الجميــل ،والمقفــر والمنغلق جـ ّ
إبداعــي األدبــي.
والشخصيات التي أصوغها،
ت َّتسم القصص التي أكتبها،
ّ
وكذلــك اللٌغــة التــي أســتخدمها بنكهتهــا المحل ِّّيــة .لقــد
ـت خبرتــي الشــخصية قــوام أعمالــي التــي أبدعتهــا فــي
مثَّلـ ْ
عمــي
مرحلــة مبكِّ ــرة ،وانحصــرت شــخوصها فــي كلٍّ مــنّ :
وعمتي ،وقد اســتخدموا اللهجة المحل ِّّية
األكبــر ،وزوجتــهَّ ،
الخاصــة ببلــدة شــمال شــرق قاومــي.
ّ
ـد ًا علــى التعبيــر
تتم َّتــع هــذه اللهجــات بقــدرة كبيــرة جـ ّ
عــن المشــاهد النابضــة بالحيــاة ،مختلفــة ،بذلــك ،عــن
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ثمــة نقطــة انطــاق
اللٌغــة األدبيــة بشــكل كبيــر .إذا كان ّ
لرواياتــي ،فهــي بلــدة شــمال شــرق قاومــي ،وهــي ،كذلــك،
نقطــة انطالقــي فــي الحيــاة .لــم أكــن أشــعر بمــدى قيمــة
هــذا المــكان قبــل أن أغــادره ،حتــى أننــي كنــت أشــعر أنــه
مثيــر للســأم ،لــذا حاولــت ،بشــ ّتى الســبل الممكنــة ،أن
ـم تجنيــدي بالجيــش ،عــام (،)1976
أتخ َّلــص منــه .عندمــا َتـ َّ
كنــت أتــوق إلــى أن أســتقلّ القطــار ،مبتعــد ًا قــدر اإلمــكان،
ألذهــب حيــث التبــت ،وشــينجيانغ ،ويوننــان ،مبتعــد ًا عــن
القــرى الصغيــرة .شــعرت بخيبــة أمــل شــديدة حيــن تو َّقــف
ـرت ،أنــت
القطــار بعــد أكثــر مــن ســاعتين مــن انطالقــه .ذكـ َ
اآلخــر ،فــي كتاباتك ،أن كُ ّتاب القرن العشــرين لديهم ،على
مــا يبــدو ،عقــدة مشــتركة فــي أن يتخ َّلــص كلٌّ منهــم مــن
مســقط رأســه .وبعــد مضــي مــا يربــو علــى العشــر ســنوات
فــي الكتابــة ،أدركــت أن الكاتــب ال يمكنــه معرفــة مســقط
رأســه حقيقــةً ّ ،إل بعــد أن يتخ ّلــى عنــه.
كنزابــورو أوي :رغــم أنــي أكبــرك بعشــرين عامــاً ،وأن
ثمــة شــيء
الريــف اليابانــي يختلــف عــن نظيــره الصينــيّ ،
مشــترك بيننــا؛ ففــي القريــة الصغيــرة التــي ولــدت بهــا،
وجدتــي بالعديــد مــن الحكايــات ،مثلمــا
أمــي
ّ
أخبرتنــي ّ
وجدتــك بمثيالتهــا .مــع ذلــك ،لــم تكــن
جــدك
أخبــرك
ّ
ّ
هــذه الحكايــات جميعهــا جميلــة ،تفيــض بالــدفء ،أتذكَّ ــر
أن أكثــر مــا صدمنــي كان حكايــة عــن الــكالب؛ فــذات يــوم،
متخصــص فــي ذبــح الــكالب إلــى قريتــي
قــدم شــخص
ِّ
الجبليــة ،كان يبحــث عنهــا مــن بيــت إلــى آخــر ،ليحملهــا
حيــث الجانــب اآلخــر مــن النهــر ،ويســلخ جلدها واحــد ًا تلو

القصــة مشــاعري
أخــر ،ثــم يجفِّفهــا ويبيعهــا ،أثــارت هــذه
ّ
ســن
بشــدة .شــرعت فــي كتابــة القصــص القصيــرة فــي
ّ
ّ
ـرة األولــى التــي أغــادر
الثامنــة عشــرة ،كان ذلــك فــي المـ ّ
فيهــا مســقط رأســي ،علــى متــن قطــار ليلــي ،تــا ذلــك أن
قصتي
التحقــت بجامعــة طوكيــو ،ألنشــر بمجلّة الجامعــةَّ ،
األولــى ،والتــي تحمــل عنــوان «ج ـ ّزار الــكالب».
ذكَّ رنــي ذلــك بروايتك «الكلب األبيــض واألرجوحة» ،فقد
أشــعرتني قــراءة هــذه الروايــة بحنيــن شــديد إلــى الماضي،
حيــث تتشــابه العديــد مــن التفاصيــل والمالحظــات ،إلــى
ـدي.
َحـ ّ
ـد بعيــد ،مــع مثيالتهــا لـ ّ
بينمــا كنــت أكتــب «جـ ّزار الــكالب» كنــت أفكِّ ــر :كــم كان
هــذا الرجــل قاســي القلــب ،ليقتــل الكثيــر مــن الــكالب؟!،
كيــف لــم يمنــح الــكالب قتـ ً
ا رحيمـاً ،ولــو بمقــدار بســيط؟!
القاســم المشــترك بيننــا هــو أننــا أتينــا مــن قريــة صغيــرة،
ثــم غــادر كلٌّ منــا مســقط رأســه الحق ـاً ،كذلــك ،لتصبــح
َّ
وخط البداية
أدب ْينــا،
ُب َ
عمليــة التفكير في مســقط الــرأس ل ّ
بالنســبة إليهمــا.
قصــة ممتعــة عــن الــكالب
مــو يــان :يمكننــي أن أروي ّ
ســمعتها مــن أجــدادي .كان ذلك ،تقريباً ،فــي عام (،)1938
حيــن جــاء «جيــش الطريــق الثامــن» إلــى القريــة ،وبــدأ
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بحملــة قتــل الــكالب .تنبــح الــكالب ،دائمـاً ،في الليــل؛ لذا،
تخشــى قــوات جيــش الطريــق الثامــن أن تنكشــف أهدافهــا
بســبب هــذا النبــاح .كان لدينــا كلب بــارع في معرفــة طبائع
ـرض للقتــل فــي الخــارج ،فلــم
البشــر ،أدرك أن الــكالب تتعـ َّ
يكــن يخــرج ليـ ً
يعضــه الجــوع يتسـلَّل إلــى
ولمــا
ّ
ا أو نهــاراًّ ،
ـوة على
البيــت خلســةً  ،فــي المســاء ،راغبـ ًا فــي كعكة مطهـ ّ
القــش فــي حديقــة
البخــار ،ثــم يركــض ليختبــئ بكومــة
ّ
الخضــروات دون أن يصــدر نبحــة واحــدة ،لوقــت طويــل.
بعدمــا انســحب جيــش الطريــق الثامن ،أخذ هــذا الكلب
جنوني ـ ًا فــي الحديقــة ،طــوال فتــرة الصبــاح،
ينبــح نباح ـ ًا
ّ
وكأنمــا يصــرخ قائـاً :كــدت أختنــق!.
ثريــة بمثــل هــذه القصص.
أعتقــد أن فتــرة شــبابنا كانــت ّ
لقــد ذكــرت ،في أعمالك ،شــجرة الكاكي ،وهو ما ُيشــعرك،
فجــأةً ،بــأن الطبيعــة مآلنــة باألشــجار ،زاخــرة باألعشــاب،
أهم ّيــة
ولجميعهــا حيواتهــا
ـور ِّ
ّ
الخاصــة .يحمــل هــذا التصـ ُّ
ـدي مثــل هــذا
ـ
ل
كان
ـي.
ـ
األدب
ـداع
ـ
اإلب
ـى
كبيــرة بالنســبة إلـ
َّ
ـن صغيــر ،إذ انقطعــت عــن المدرســة وأنــا
ـور فــي سـ ّ
التصـ ُّ
ـو علــى ممارســة
فــي الحاديــة عشــرة مــن عمــري ،ولــم أقـ َ
ـاق ،فكنت أرعى الماشــية واألغنــام في األراضي
العمــل الشـ ّ
العشــبية ،وأبقى منفرداً ،تلتهمني الوحدة الشــديدة ،حيث

ـزود ًا
أخــرج كلّ يــوم ،فــي الصبــاح ،وأعــود عند المســاء ،متـ ِّ
ببعض من البطاطا الحلوة .شــعرت ،حينها ،بأن األشــجار،
واألعشــاب ،والماشــية واألغنام في الجــوار ،تتواصل معي،
فبخالف ما لديهم من حيوات ،ال تعوزهم المشــاعر كذلك.
ثمة
لقــد قــرأت وصفــك لشــجرة الكاكــي .أشــعر ،ح ّقاً ،بــأن ّ
روحيـ ًا ينطــوي عليه قلبانــا .أما زالت شــجرة الكاكي
ارتباطـ ًا
ّ
موجــودة في مســقط رأســك؟
كنزابــورو أوي :عــدت إلــى مســقط رأســي عندمــا ماتــت
أمــي ،كأن تلــك األشــجار جميعهــا قــد قُطعــت منــذ فتــرة
ّ
طويلــة ،بينمــا ظلَّت شــجرة الكاكي باقية .المناطــق الريفية
فــي اليابــان ،أصغــر منهــا فــي الصين؛ لــذا لم يكــن لألطفال
ـتثناء.
خاصــة بهــم ،و-بالطبــع -لــم يكــن بيتــي اسـ
حجــرات
ً
ّ
ولمــا كنــت صغيــراً ،صنعــت حجــرة مــن الخشــب أعلــى
ّ
أمدتني مراقبة شــجرة الكاكي
ـ
وس
ـجرة،
شـ
ـم ْيتها «مكتبتي»َّ .
َّ
بــإدراك حقيقــة؛ تمثَّلــت فــي أن ســائر األشــياء ،ســواء
أكانــت ورقــة بشــجرة الكاكــي ،أم كانــت زهــرة اللوتــس التي
وصفتهــا؛ تطفــو علــى صفحــة البركــة ،فــي مســقط رأســك،
أهبــت الريــاح أم توقَّفت؛ تبقى
وهــي تتهــادى دوماً ،وســواء َّ
أوراق الشــجرة ،تهفــو ،وأزهــار اللوتــس تطفــو.
علــى الرغــم مــن أننــا لــم نعــد قادريــن ،اآلن ،علــى تذكُّ ــر
شــكل آذاننــا ،وهيئة أفواهنــا مغلقة أو مفتوحــة ،عندما ك ّنا
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صغــاراً ،تبقــى األشــياء التــي راقبناهــا محفــورة فــي أذهاننا؛
قصــة قتل
وتلــك هــي نقطــة انطــاق مســيرتنا األدبيــة .ففــي ّ
ـو ،نجــد أن الرجل يذبــح الكالب
الــكالب ،التــي ذكرناهــا ،للتـ ّ
لمنفعــة النــاس! ذُ بــح كلــب عائلتي األحمر ،كذلــك ،وتناول
النــاس لحمــه .كان الحــزن يعتصــر قلبــي حينهــا ،ووصــل
بــي األمــر إلــى أن وضعــت إصبعــي في فمــي ،وأطبقــت عليه
بأســناني ،فســال الــدم منه ،دون أن أشــعر.
تد َّفــق الــدم ،وتناثــر علــى قميصــي األبيض .صــاح الرجل
أمــي ،فــي
الــذي فــي الجــوار« :أوي ،مــا خطبــك؟» أخبرتنــي ّ
تعبر،
وقــت الحــق ،أن الدرامــا اليابانيــة والصينية ،غالبـ ًا ما ِّ
ـديديْن،
بعـ ِّ
ـض اإلصبــع ،عــن حال َتــي الحــزن والغضــب الشـ َ
أمي بالمعرفة،
لتكــون دافع ًا لكبــح انهمار الدموعَّ .
أمدتنــي ّ
مهمـاً ،للغايــة ،فــي أدبــي.
وقــد لعبــت هــذه المعرفــة دور ًا ّ
تم َّتعــت ذاكــرة طفولتي بالثراء الشــديد ،و ُت َع ّد هذه الذاكرة
وثيقــة الصلــة بأدبــي ،فــي الوقــت الراهن.

األدب والفيضان

مهمــ ًا فــي
ــد الفيضــان موضوعــ ًا
كنزابــورو أويُ :ي َع ّ
ّ
ثمــة وصــف ،فــي عملــك
الروايــة ،مــن منظــوري الشــخصيّ .
المبكِّ ــر «ميــاه الخريــف» ،ويبــدو أنــك تصف فيه ميــاه النهر
بأنهــا «تركــض كــرأس حصــان» .اعتقــدت ،في البدايــة ،أنك

ـك عندمــا
تعنــي ارتفــاع منســوب الميــاه ،بينمــا ســاورني شـ ّ
ـرات ،لكني عندمــا ذهبت إلى ببيتــك القديم،
قرأتهــا عـ ّ
ـدة مـ ّ
وفتحــت النافــذة الســوداء فــي الجــدار الخلفــي ،نظــرت
ـري،
بعيــد ًا حيــث ض ّفــة النهــر المرتفعــة ،تبـ ّ
ـدى أمــام ناظـ َّ
علــى حيــن غــرة ،مشــهد اندفــاع ميــاه الفيضــان ،وتالطُ ــم
األمــواج ،وارتفــاع منســوبها لتعلــو صــوب الســماء ،ذلــك
المشــهد الــذي كنت تراه في صغرك ،ففهمــت ،على الفور،
التشــبيه بــرأس الحصــان ،مــن الواضــح أن تد ُّفــق الفيضــان
لــم يكــن شــبيه ًا بــرأس حصــان واحــد ،بــل رؤوس متتابعــة،
فقــد كان النهــر يندفــع نحــو األمــام مثــل عــدد ال يحصــى
البر ّيــة الجامحــة.
مــن الخيــول ِّ
فــي الواقــع ،تصف روايتي األولى كيــف يمكن لفيضان أن
ُيقصــي قريــة عــن أخــرى ،وكيــف يمكــن أن يعيــش األطفــال
فــي ظــلّ هــذا الوضــع .فــي هــذا الســياق ،لــم أكــن أشــغل
بالــي كثيــر ًا بــدور الفيضــان ،و-مع ذلك ،ومــن خالل حديثي
عيني،
معــك -وجــدت أن الفيضــان الهــادر الــذي رأيته أمــام
ّ
ربمــا ،هــو رم ـ ٌز يحمــل داللــة الحــرب التــي عايشــتها فــي
َّ
شــبابي ،ألن هــذه الرمزيــة تتداخــل مــع رعبــي الشــديد مــن
الفيضانات.
لكن
ُت َعـ ّ
ـد الحــرب أمــر ًا جلـاً ،وعلــى شــاكلتها الفيضــانّ ،
ـدد لتد ُّفــق ميــاه الفيضــان وعبــاب أمواجهــا،
المشــهد المحـ َّ
يبقــى مشــهد ًا نابض ـ ًا بالحيــاة مــن بيــن ذكريــات طفولتــي.
ثمــة نقــص فــي الطعــام ّإبان الحــرب ،وك ّنــا نعتمد ،في
كان ّ
غذائنــا ،علــى النشــاء الجـ ّ
ـدي ،بمســاعدة
ـاف ،فقــد بنــى جـ ّ
أمــي ،مصنعــ ًا لطحــن جــذور اللوتــس ،ثــم تجفيفهــا،
ّ
ووضعهــا فــي ِجــرار مصنوعــة مــن القرميــد .وعنــد منتصف
الليــل ،تقريبـاً ،كنــت -علــى صغــر سـ ّني -أغطــس فــي ميــاه
النهــر لجمــع قرميد هذه ِ
الجرار ،فتوخز الطحالب الخشــنة
اســتمرت مثــل هــذه الذكريــات تضــع
جســدي بأكملــه.
َّ
بصمتهــا علــى جســدي ،لتلــج أدبــي ،فــي نهايــة المطــاف.
ـو ،أن النهــر كان يندفــع كــرأس
مــو يــان :لقــد ذكــرت ،للتـ ّ
حصــان ،وعندمــا كنــت صغيــراً ،أطلــق النــاس عليــه اســم
ـب عاصفــة مطيــرة على الروافــد العليا للنهر
رأس النهــر .تهـ ّ
كلّ عــام ،مــن الخريــف حتــى شــهر أغســطس ،وبمضي يوم
أو نصــف يــوم ،يندفــع الســيل الجبلــي إلــى مجــرى نهرنــا،
قصــي ،فيهلِّــل
ويســمع هديــر النهــر قادمــ ًا مــن مــكان
ُ
ّ
األطفــال« :لنذهــب بســرعة لمشــاهدة رأس النهــر!» تتدافع
ميــاه النهــر مــن بعيــد ،فتعلــو مقِّدمتهــا ســطحه ،وتندفــع
علــى هيئــة ُعــرف حصــان جامــح يهفهــف؛ لــذا ك ّنــا نقــول
ـر رأس
إن ميــاه النهــر شــبيهة بــرأس الحصــان .ومــا إن يمـ ّ
جداً ،ثــم تندفع
النهــر ،حتــى يمكــن لمياهــه أن ترتفــع عالي ًا ّ
ثانيــةً  ،دفعــةً واحدة ،ليتداعى جرف النهــر ،وتتعكَّ ر مياهه؛
الندفــاع الرواســب مــع الميــاه ،مــن المنبــع.
يمتلــئ األطفــال بالبهجــة مــع اندفــاع الميــاه ،ويقــف
ممــن يجيــدون الســباحة ،علــى جــرف
بعــض األطفــالَّ ،
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النهــر يراقبونــه .وفــي بعــض األحيــان ،تطفــو شــجرة علــى
ـرة ،بطيخــة تتدحــرج بالنهــر،
صفحــة الميــاه .رأيــت ،ذات مـ ّ
يضم،
ســارع األطفــال للقفــز فيه ،واالســتيالء عليها .مــكان
ّ
بيــن جنباتــه ،نهــر ًا يم ّثــل مهــد ًا للحضــارة؛ ومكانـ ًا يولد على
راحتيــه األدب ،لقــد تأ َّثــر أدبــي ،بشــكل كبير ،بوجــود النهر.

أكتب كأحد العوام

كنزابورو أوي :كثير ًا ما أفكِّ ر في الشــكل الذي ينبغي أن
يكــون عليــه اليابانيون .باتــت اآلالم واألفــراح جميعها محلَّ
تفكيــري؛ وهــذا مــا أواصــل كتابتــه فــي األدب .كتبــت ،فــي
البــدء ،العديــد مــن القصــص القصيــرة الشــعبية ،وكذلــك
فعلــت أنــت .ال يتو َّقــف بعــض الكتــاب عــن إعــادة تطويــر
أعمالهــم األولــى لتغــدو جميعهــا فــي المســتوى نفســه،
لكننــي لســت كذلــك ،فيمكننــي ،تقريبــاً ،إنــكار أعمالــي
يتغيــر
األولــى ،ويعنينــي أكثــر العصــر الحالــي ،ألن العصــر
َّ
المتغير
بســرعة ،فــا ينبغــي لكاتــب مــا أن يتج َّنــب الفضــاء
ِّ
الــذي يعيــش فيــه كلّ يــوم .أعتقــد أن األمــر ذاتــه ينطبــق
عليــك ،ألن الهيئــة التي يجب أن يكــون عليها الصيني ،غالب ًا
ـدى فــي أعمالــك ،باإلضافــة إلــى إدراكــي بأنــه ال يزال
مــا تتبـ َّ
أمامــك موضوعــات معاصــرة تواصــل كتابتهــا فــي رواياتــك.
مــو يــان :بعــد ممارســة الكتابة لفترة مــن الوقت ،وجدت
أنــه ال يمكــن للكاتــب أن يبقــى بمعزل عــن المجتمع ،وحتى
لــو حــاول الهــروب مــن الواقــع بــكلّ الســبل الممكنــة ،فــإن
الواقــع ســيأتي بحث ـ ًا عنــه .وخيــر مثــال علــى ذلــك عملــي
«أغنيــات الثــوم» .كان مخطّ ط ـاً ،حينئــذ ،أن أواصــل كتابــة
سلســلة «الــذرة الرفيعــة الحمــراء» ،لكن حدث أن شــهدت
شــاندونغ عام ( ،)1987حدث ًا جل ً
والتزمت
ال بســبب الفســاد
ُّ
أدى إلــى ركــود بيــع
والبيروقراطيــة لــدى المســؤولين؛ مــا َّ
مالييــن الكيلــو جرامــات مــن الثــوم ،وتع ّفنهــا فــي الحقول،
وتحــت وطــأة الغضــب ،قــام الفالحــون بحمــل الثــوم،
ـر حكومــة المقاطعة،
والذهــاب بــه حيــث تحلَّقــوا حــول مقـ ّ
لتنبعــث الرائحــة الكريهــة للثــوم ،فــي محيــط المــكان ،كما
قــام بعــض األشــخاص الجريئيــن بتحطيــم مكتــب رئيــس
يجتــرأ علــى
المقاطعــة ،فاختبــأ الرئيــس الفــزع ،دون أن
َّ
ـد هــذا حدثـ ًا مؤ ِّثــراً ،للغايــة ،فــي الصيــن.
وي َعـ ّ
الظهــورُ ،
أُلقــي القبــض علــى الزعيــم ،وأقيل ســكرتير لجنة الحزب
حملت وســائل اإلعالم،
بالمقاطعــة ،فــي وقــت الحــق .كمــا َّ
حينــذاك ،الطرفين المســؤولية مناصفــةً  .ترك هذا األمر في
نفســي تأثيــر ًا بالغـاً؛ وهــو مــا دفعنــي للتخ ّلــي عــن مواصلــة
كتابــة سلســلة «الــذرة الرفيعــة الحمــراء» .كنــت ،حينهــا،
بهوية
أعيــش فــي المدينــة منــذ أعــوام كثيــرة ،لكننــي كاتــب
ّ
ـدة ،عــدم بيــع
ـاح ،ولــي قلــب فـ ّ
فـ ّ
ـاح ،وقــد آلمنــي ،بشـ ّ
الثوم.
كنــت م َّتفقـ ًا مــع الفالحين فــي الرأي ،وأقف إلــى جانبهم
بشــكل مطلــق .وجــدت ،آنــذاك ،مكانـ ًا مكثت فيــه ،وأنهيت

الروايــة فــي غضــون خمســة وثالثيــن يومــاً .وبعــد نشــر
تفهــم الجميع
الروايــة ،تصاعــدت ردود الفعــل ،وبــدا عــدم ُّ
ـول المفاجــئ فــي كتابتــي.
لذلــك التحـ ُّ
حظيــت روايــة «الــذرة الرفيعــة الحمــراء» ،باألســاس،
بشــعبية كبيرة ،وكان من الممكن ا ِّتباع هذا المســار تماماً،
التحول باالشــتباك المباشر بالواقع .أن
بينما ســمح لي هذا
ُّ
أكتــب مــا يحــدث في الوقــت الراهن ،هــو دوري المنوط بي،
لدي.
ـس المســؤولية ّ
انطالقـ ًا مــن ضميــري ،وكذلــك من حـ ّ
الماضي ْيــن ،فــي «جريــدة
العام ْيــن
عملــت ،خــال
َ
َ
التحقيقــات اليوميــة» ،كانــت هــذه الجريــدة تكشــف كلّ
يــوم عــن الكثيــر مــن القضايــا المختلفــة؛ وهــو مــا و َّفــر لــي
مســتمر ًا فــي المــواد اإلبداعيــة ،وكذلــك جعلنــي
تدفُّقــ ًا
ّ
أتواصــل مــع رجــال القانــون فــي كلّ مــكان ،كمــا قصدنــي
بعــض األشــخاص لتقديــم الشــكاوى.
كتابــة مثــل هــذا الموضــوع ،تتطلَّــب أن نتعامــل مــع
الفاســد ،باعتباره إنســاناً ،وأن نفكِّ ر فيه من منظور إنســاني.
فــي ظــلّ النظــام االجتماعــي الحالي ،هــل بإمكانــي الحفاظ
علــى نزاهتــي لــو صــرت مســؤو ً
معيــن؟ ،وهــل
ال فــي قســم َّ
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ســأغدو جاني ـ ًا مثــل هــؤالء المســؤولين الفاســدين؟ هــذه
هــي روايــة مكافحــة الفســاد التــي أكتبهــا ،تلــك التــي تنطلق
مــن التنقيــب فــي الــذات.
كنزابــورو أوي :عندمــا كنــت أســتاذ ًا فــي جامعــة برليــن
ـرة ،طلبــت من تالمذتي قراءة «أغنيات الثوم» ،واســمها
الحـ ّ
فــي النســخة اإلنجليزيــة «ثــوم الغضــب» .اســتمتع الجميع
بالوصــف الفكاهــي فــي هــذا العمــل ،وذلــك مثــل المشــهد
الكوميــدي لــركل الثــوم ،ذهابـ ًا وإيابـاً ،إذ يتج ّلــى ،فــي هــذا
الموضــع ،انتقــاد للواقــع ،إضافــة إلــى التم ُّتــع بــذوق أدبــي
قــراء ،لمســنا جميعــ ًا إيمانــك الراســخ
فريــد .وبوصفنــا ّ
بالفلحيــن ،ويغمرنــي شــعور بالفضــول والتطلُّــع إلــى
ّ
ـم ،للغاية،
رواياتــك المتعلِّقــة بهــذه الموضوعــات .أنــا مهتـ ّ
ـددة.
ـ
مح
بتقديمــك لهــذا الموضــوع انطالقـ ًا مــن حالــة
َّ
جئــت إلــى بكيــن باألمــس ،وتناولــت الطعــام فــي مســرح
ـرحي
تشــانغآن الكبير ،عند المســاء ،وكان هناك عرض مسـ ّ
عن المســؤولين النزهاء ،ســمعت من األصدقاء أن مواطني
الجيد أن
يحبــون مثــل هــذه القصص.إنه لمــن
ِّ
بكيــن جميعـ ًا ّ
يهم الناس.
يكــون الموضــوع الــذي يثيــر تفكيرك هو أكثر مــا ّ

ال ينبغــي أن تكــون اهتمامات الكاتب والجمهور متقاربة،
فحســب ،بــل يجــب أن تكون متداخلة ،أيضـاً .تصف روايتك
«مملكــة النبيــذ» فســاد البيروقراطيــة ،وا َّتســمت طريقــة
ـدي الشــديد ،وهــو مــا نال استحســان
الوصــف لديــك بالتحـ ّ
األوســاط األدبية العالمية .أعتقد أن األدب يجب أن يكشــف
عن الجانب المشــرق ،انطالق ًا من جانب البشــرية المظلم،
ـوة .أنــا ،اآلن ،فــي الســابعة والسـ ِّتين
وأن يمنــح النــاس القـ ّ
ـدة ،حتــى اآلن ،أن كتابــة
مــن العمــر ،ومــا زلــت أعتقــد ،بشـ ّ
الروايــة ينبغــي أن تمنــح النــاس ،فــي نهايــة األمــر ،نوع ًا من
الضــوء يجعلهــم يشــعرون بالثقة.
ـرت فــي قصصك القصيــرة المبكِّ رة عــن مثل هذه
عبـ َ
لقــد َّ
الموضوعــات ،مــن خــال التغ ّنــي بالحيــاة البدائيــة والثنــاء
ـض النظــر عــن
عليهــا .عندمــا كنــت طف ـاً ،اعتقــدت -بغـ ّ
مقدار الظلمة البشــرية التي يصفها األدب -أن حال الكتابة
عــن ذلــك الصــوت المخيــف لتدفُّــق النهــر ،فــي الهزيــع
األخيــر مــن الليــل ،يجــب أن نفكــر فــي مــا مقــدار الفــرح
وي َع ّد هذا،
الــذي ســيالقيه البشــر نتيجة ذلك ،فــي النهايــةُ .
ـدي فكرة أن
تقريبـاً ،جوهــر إبداعــي األدبــي .لطالمــا كانت لـ َّ
األدب ليــس ،فقــط ،أمــل البشــرية ،بــل هــو ،أيضـاً ،يجعــل
النــاس أكثــر اقتناع ًا بأن اإلنســان هو أكثر الموجودات حظّ اً.
تعبــر عــن ذلــك فــي رواياتــك؟ فاإليمــان باإلنســان،
كيــف ِّ
والتعبيــر عنــه هــو ســبيل كتابــة الروايــة ،وهــو ،فــي الوقــت
ذاتــه ،الــدور المنــوط بالكاتــب ،فــي المجتمــع.
مــو يــان :لقــد انطلقت مــن الريف ،وأصررت علــى الكتابة
عــن المناطــق الريفيــة فــي الصيــن ،ويبــدو ذلــك بعيــداً،
ـد كبيــر ،عــن الواقــع الحالــي .كيــف يمكننــي تطويــر
إلــى َحـ ّ
الشــعور بالحيــاة ذات الطابــع الريفــي ،التــي أصفهــا فــي
رواياتــي ،لتصبــح موضوعــات جديــدة؟ ألن مــا أكتبــه هــو
روايــات ال مقــاالت نقديــة ،فقــد اهتديــت ،فــي وقــت الحق،
إلــى حيلــة فــي «أغنيــات الثــوم»؛ أال وهــي نقــل المحتــوى
الــذي أرغــب فــي كتابتــه إلــى قريــة شــمال شــرق قاومــي
(نصــف الخياليــة ،نصف الواقعية) .وقعــت أحداث «أغنيات
الثــوم» ،باألســاس ،فــي جنــوب غــرب مقاطعــة شــاندونغ،
بينمــا كتبتهــا ،وكأنهــا قد وقعت في مســقط رأســي ،وجدت
ـرة ،وتواصلــت مشــاعر الطفولــة
هــذا الشــعور علــى حيــن غـ ّ
المتعلِّقــة بالحيــاة والطبيعــة فــي هــذا النــوع مــن الروايــات
السياسية.
قوتــه ،ويتج َّنــب نقــاط
ينبغــي للكاتــب أن يعــ ِّزز نقــاط َّ
حساســيتي تجــاه
لــدي فــي
القــوة
ضعفــه .تكمــن نقــاط
َّ
ّ
َّ
الثريــة
الطبيعــة والحيوانــات ،وكذلــك النباتــات ،وتجربتــي
ّ
ـم الروائــح التــي
بالحيــاة ،فعلــى ســبيل المثــال ،يمكننــي شـ ّ
شــمها ،وســماع األصــوات التــي ال
يعجــز اآلخــرون عــن
ِّ
ـدي خصائــص
يمكــن لآلخريــن ســماعها .لقــد وجــدت أن لـ َّ
أثــرى بكثيــر مــن اآلخريــن .ومــا إن أزرع هــذه العناصــر فــي
ـدى مختلفة عن روايــات اآلخرين .ال تزال
رواياتــي ،حتــى تتبـ ّ
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كتابتــي لهــذا النــوع مــن الروايــات السياســية ،متجــذِّ رة فــي
أرض القريــة ،فهــي ال تتع َّلــق باألحــداث ،باعتبارهــا أحداثـ ًا
مجــردة ،بــل تفيــض بتجربــة الكاتــب العميقــة بالحيــاة،
َّ
وبوجــود هــذه االشــياء تكتســب الروايــة اإلحســاس ،فــإن
لــم تغــرس الروايــة إحســاس الكاتــب بالحيــاة ،فــي أرضهــا،
حتــى لــو كانــت تكتــب أحداثـ ًا وقعــت ،بالفعــل ،فقــد تمنــح
النــاس إحساس ـ ًا بعــدم الواقعيــة.
تســمى «الخــروج مــن
أتصورهــا ،اآلن،
الروايــة التــي
َّ
َّ
الجســد» ،وقــد تأثَّــرت فيهــا ،أيضــاً ،بـــ «يوســا» ،عندمــا
مــرة ،عــن نســبية الوقــت ،حيــث يمكــن
َّ
تحدثــت ،ذات ّ
ـد ،فــي الروايــة ،إلــى مــا ال نهايــة ،وعلــى
ـ
تمت
أن
ـة،
ـ
لدقيق
َّ
ً
لتمر كجــزء من الثانية.
ا
عام
ثالثين
ـط
ـ
ضغ
العكــس ،يمكــن
َّ
كتبــت عــن البطــل وهــو فــي طريقــه إلــى ســاحة اإلعدام،
وقــد قلبــت عاصفــة مــن الريــاح السـ َّـيارة التي ُتق ِّلــه ،فهرب،
وبــدأ يتف َّقــد مســار حياتــه الشــخصية :كيــف أمكنــه التر ّقــي
مــن طفل يرعــى األبقار ليغدو كادر ًا رفيع المســتوى ،وكيف
التقــى بالعديــد مــن الرجال والنســاء ،ثم الذ بالفــرار ليعود
أمــه وامــرأ ًة قد خانتــه .كانت
إلــى مســقط رأســه ،حتــى يرى َّ
برمتهــا ،مليئــة بصنوف الوهــم ،فبينما هو يركض
المســيرةَّ ،
ثمــة مــن يطــارده ،وفــي النهايــة ،ركــض
ينتابــه شــعور بــأن ّ
أمه رأســه ،وقالــت« :لقد
أمــه ،وجثــا أمامهــا .لمســت ّ
حيــث ّ
هباء».
ذهبــت حياتــك
ً
حينهــا ،اســتفاق بغتــةً  ،لي َّتضــح أنــه لــم يهــرب علــى
اإلطــاق ،بــل دفعــه شــخص ،فهــوى أرض ـاً .ســأله قاضــي
عمــا إذا كان يرغــب فــي أن ُيرمــى بالرصــاص واقفـ ًا
التنفيــذ ّ
أم جاثي ـاً ،فقــال «دعنــي أجثــو».
فيما يتعلَّق بالمســألة التي أثرتها بخصوص دور الكاتب،
أفكِّ ــر باألمــر علــى النحــو اآلتي :لقد أُشــيد بالكُ ّتــاب الصينين
فــي فتــرة الخمســينيات والســتينيات ،ونالــوا منزلــة رفيعــة
للغايــةِ .قيــل إن الكُ ّتــاب هــم مهندســو الوجــدان البشــري،
ـمو بهم إلى
وهــم الناطقــون بلســان العصر ،إضافةً إلى السـ ّ
ـد ذلــك تقييمـ ًا غيــر دقيــق الب ّتــة؛
مســتوى ال مثيــل لــهُ .ي َعـ ّ
ليــس للكُ ّتــاب ،فحســب ،بــل للروايــة كذلــك .كان مــن غيــر
الواقعــي ،أنــذاك ،التفكيــر بــأن الكُ ّتــاب يمكنهــم معارضــة
الحــزب مــن خالل روايــة ،أو حتى تخريــب المجتمع برواية.
وتقــدم المجتمــع ،وارتفــع مســتوى
تطــور العلــم
كلَّمــا
َّ
َّ
معيشــة النــاس ،انخفضــت مكانــة الكاتــب ،وتضــاءل دور
ـد شــعار« :ينبغي على الكاتــب أن يكتب لعوام
األدب .أنــا ضـ ّ
الناس».
ينم
يبــدو هــذا الشــعار ودوداً ،لكنــه ،فــي حقيقــة األمــرّ ،
عــن نظــرة فوقيــة ،كمــا لــو أن مســؤولية تحديــد اال ِّتجــاه
تقــع علــى عاتــق الكُ ّتــاب جميعـاً .أعتقــد أنــه يجــب عكــس
هــذا الشــعار؛ بمعنــى أنــه ينبغــي علــى الكاتــب أن يكتــب
كشــخص مــن العــوام .لقــد كتبــت عــن آالمــي الشــخصية،
وعــن تجاربــي المريــرة فــي الحيــاة االجتماعيــة ،كتبــت عــن

عامــة،
مشــاعري إنســاناً ،تلــك التــي قــد يكــون لهــا ِّ
أهم ّيــة ّ
فهــي تم ِّثــل مشــاعر الكثيــر مــن النــاس.
ثمــة مقولــة فــي الصيــن؛ مفادهــا« :الموهوبــون يعانــون
ّ
الحــظ» ،إذا حظــي شــخص مــا بالنجــاح علــى
مــن ســوء
ّ
الصعيــد السياســي ،ورفــل في النعيــم ،وأحاطته الســعادة
وتنعــم بمنصــب رســمي رفيــع ،فمــن الصعــب
أينمــا ســار،
َّ
ثمــة ف ّنــان شــعبي فــي
جيــداً .كان ّ
عليــه أن يكتــب شــيئ ًا ِّ
«ووشــي»؛ يدعــى آبينــغ ،كتــب العديــد مــن الروائــع
الموســيقية ،منهــا «ينبوعــان يشــرف عليهمــا القمــر»،
والتــي صــارت مــن كالســيكيات الموســيقى الصينيــة .يمكــن
للنــاس ،بالطبــع ،ســماع أنمــاط مختلفــة مــن العــروض فــي
ـحاذ
الحفــات الموســيقية ،بينمــا لــم يكــن آبينــغ ســوى شـ ّ
يجــوب الطرقــات ،عنــد تأليــف تلــك الرائعــة .كانــت زوجتــه
وتتوســل ،وكان الوضــع بائســ ًا للغايــة.
تقــوده ،تســحب،
َّ
وصــل فقــره وألمــه الداخلــي إلــى أقصــى الحــدود؛ وهــو مــا
ـس الــروح.
َمكَّ نــه مــن إبــداع مثــل هــذا العمــل الــذي يمـ ّ
كنزابــورو أوي :أ َّتفــق ،تمامـاً ،مــع وجهــة نظــرك .أعتقــد
ـم؛ يكمــن فــي أن تكــون ذاكــرة
أنــه مــا يــزال للروايــة دور مهـ ّ
يتطــور المجتمــع المعاصــر
متزامنــة للواقــع المعاصــر.
َّ
لمــا وصلت
بســرعة فائقــة ،يعجــز النظــر عــن اإلحاطــة بهاّ .
تغيــرت كثيــر ًا عن
ـرة ،وجــدت أنهــا قــد َّ
إلــى بكيــن ،هــذه المـ ّ
عام ْيــن ،يمكن القــول إن دور الكاتب،
تلــك التــي رأيتهــا قبل َ
إزاء المجتمــع ،يكمــن فــي مســاعدة النــاس علــى التذكُّ ــر.

ينبغي أن تكون المبعوث الوحيد

بتغيرات هائلة خالل
مــو يــان :لقــد َم َّر المجتمع الصينــي
ُّ
الســنوات العشــر الماضيــة ،فصــار العــوام أكثــر نضج ـاً،
الحر ّيــة مقارنــةً بــذي قبل.
وباتــوا يتم َّتعــون بقــدر أكبــر مــن
ِّ
عندمــا يجتمــع النــاس معـاً ،يتناولــون الطعام ،ويحتســون
تتضمنــه مــن
الشــراب ،ويطلقــون الكثيــر مــن النــكات ،بمــا
َّ
نقــد وســخرية لش ـ ّتى الظواهــر االجتماعيــة ،وهــذا شــائع
ـوة القانــون باتــت راســخة فــي
جـ ّ
ـم مــن ذلــك أن قـ َّ
ـداً .األهـ ّ
قلــوب النــاس .فــي الماضــي ،كان العــوام يعتقــدون أن ال
عالقــة لهــم بالقانــون ،بينمــا يمكنهــم ،اآلن ،اســتخدامه
حر ّياتهم الشــخصية ،حيــث يمكنهم االلتجاء إليه،
لحماية ِّ
وتقديــم الطــرف اآلخــر للمحكمــة ،ومثــل هــذه األمــور فــي
تتقدم صوب
يوضــح أن الصين بدأت
ـتمر ،وهو ما ِّ
َّ
تزايــد مسـ ّ
فعلياً،
بالقانون،
ـي
ـ
الوع
ه
تنب
وقد
القانون،
ـه
ـ
يحكم
مجتمــع
َّ
ّ
تقدم ًا هائـ ً
ا بالنســبة إلى
ـد ُّ
فــي عقــول العــوام ،وهــو مــا ُي َعـ ّ
نوعيــة مجتمــع الحاكــم الفــرد األوتوقراطــي.
إن المجتمــع الخاضــع لحكــم الفــرد المطلــق هو مجتمع
ـوه بها اإلمبراطور تعادل عشــرة آالف
إقطاعــي ،فجملــة يتفـ َّ
يغيرهــا ،واآلن لــم يعــد لمثــل
جملــة ،ال يمكــن ألحــد أن ِّ
هــذه الخرافــات تأثيــر لــدى الجميــع ،وهــذا هــو التغييــر
ثمــة نقطــة أخــرى؛ تتمثَّــل فــي تعزيــز
األهــم واألعمــقّ .
91

العدد 176 :يونيو  -يوليو 2022

الوعــي الفــردي ،ففــي الماضــي ،لــم يكــن لدينــا مفهــوم
الفرديــة ،بــل كانــت الجماعية هي الســائدة ،ومذهب قطعة
ِي الوعــي الفــردي بمــرور
الشــطرنج ،فــي التســعينياتَ ،قـو َ
روجــت «الــذرة الرفيعة الحمراء» إلــى تعزيز إيقاظ
الوقــتَّ .
تحبــه الــذات ،وكراهيــة مــا
ـا
ـ
م
ـب
ـ
ح
ـي
ـ
ف
ـ
ِّل
ث
متم
الفرديــة،
ـةً
ّ
ّ
تكرهــه ،وفعــل مــا تريــده الــذات الفرديــة مــن أمــور.
ضجــة
لمــاذا أثــارت روايــة «الــذرة الرفيعــة الحمــراء» ّ
كبيــرة فــي الثمانينيــات؟ الجــواب عن ذلك يعود إلى شــعور
لعوام النــاس ،فجأةً ،بينما
بالفــرح غمــر النفــوس المكبوتة
ّ
تصاعــد الوعــي الشــخصي للشــباب في حقبة التســعينيات.
خاصة ،ألن
أهم ّيــة
إن إيقــاظ الوعــي الفــردي في الصين ،له ِّ
ّ
الفرديــة لــم يكن لها وجــود في الماضي ،فــكان من الواجب
علــى الجميــع أن يكونــوا متماثليــن ،فيرتــدوا المالبــس التــي
تماثل مالبس اآلخرين ،فأنت ترتدي األزرق وأنا كذلك ،وإذا
ـرض
ارتديــت اللــون األحمــر ،فقــد تشــذّ عــن القاعــدة ،وتتعـ َّ
للســخرية .ولــو أطال الرجــال ،في الثمانينيات ،شــعورهم،
َّ
محط ســخرية.
وارتــدت البنــات الجينــز ،لكانــوا جميع ًا
ـض النظــر عــن نــوع المالبــس التــي ترتديهــا أو
اآلن ،بغـ ّ
يتدخــل أحــد بمــا تصنــع ،بالفعــل.
ـن
ـ
ل
ـعرك،
تســريحة شـ
َّ
قضيــة
ـب اهتمــام الصينيــن ،فــي الوقــت الراهــن ،علــى
ينصـ ّ
ّ
الفســاد ،فال ينكشــف أمر الكثير من المســؤولين الفاسدين
ّإل بعــد مــرور وقــت طويــل مــن ارتكابهــم الجريمــة؛ يعــود
الســبب فــي ذلــك إلــى عيــب فــي النظــام االجتماعــي .لــم
يولــد المســؤولون الفاســدون أشــراراً ،فلــو كنــت مســؤو ً
ال
رفيعـاً؛ أتم َّتع بســلطة كبيرة ،فهل ســأكون فاســداً؟ يصعب
ـي ضمــان ذلك .قرأت اعترافات العديد من المســؤولين،
علـ َّ
فعرفت أنهم قد فعلوا ذلك دون إرادتهم ،فالراشــي يرســل
رشــواه اليــوم وغــداً ،وأنــت ترفضهــا اليــوم وغــداً ،لكنــك ال
ترفضهــا فــي اليــوم األخيــر ،فتغــدو مســؤو ً
ـراء
ال فاســد ًا جـ ّ
ذلــك .لمــاذا ال يمكــن كبــح هــذا الســلوك اســتناد ًا علــى
النظام؟
كنزابــورو أوي :لقــد شــاهدت فيلــم «الــذرة الرفيعــة
المــرة األولــى مــع شــقيق
مــرات .كانــت
الحمــراء» ثــاث َّ
ّ
زوجتــي ،يدعــى «جــوزو إيتامــي» ،وهــو مخــرج ســينمائي،
أيضــاً ،لكنــه مــات منتحــر ًا قبــل بضــع ســنوات .بعــد أن
شــاهده ،ســألني علــى الفــور« :برأيــك ،لمــاذا يوجــد فــي
الجيد؟» ،أجبته« :ألنــه فيلم ُص ِنع
الصيــن مثــل هذا الفيلــم
ِّ
فــي الصيــن» ،ســألته فــي المقابل« :لمــاذا ال يمكنك صناعة
ـردد« :ألننــي يابانــي».
ـرد إيتامــي دون تـ ُّ
فيلــم كهــذا؟» فـ َّ
ـرة الثانيــة ،فــي برليــن ،بصحبــة أكثــر مــن
شــاهدته ،للمـ ّ
أربعيــن طالبـاً ،حيــث كنــت أعمــل اســتاذ ًا زائــراً .حــاز هــذا
الفيلــم ،حينهــا« ،جائــزة الــدب الذهبي» فــي مهرجان برلين
الســينمائيُ .وعــرض فــي كثيــر مــن دور الســينما ،وعلــى
ثمــة مطعــم يونانــي ،حيــث
مقربــة مــن دار الســينما؛ كان ّ
ألقيــت علــى تالمذتــي محاضــرة ،كان موضوعهــا («الــذرة

الرفيعــة الحمــراء» ،مقارنــة بيــن عمــل مويــان األصلــي
والفيلــم الســينمائي).
طرحــت فتــاة جميلــة للغايــة ،ومتحديــة نوع ًا مــا ،بعض
ـدة عندمــا
أولهــا :فــي الروايــة ،ركعــت الجـ ّ
االستفســارات؛ َّ
رأت القاضــي ،لكــن هــذا المشــهد لــم ُيم َّثــل فــي الفيلــم،
وثانيهــا :طلــب األب مــن ابنتــه أن تتنــاول الطعــام ،لكنهــا
امتنعــت ،وألقــت بوعــاء األرز علــى األرض فجــأةً .لــم يــأت
ذكــر ذلــك فــي الفيلــم .تســاءلت هــذه الفتــاة عمــا إذا كان
ـب النســوية ،أو أنــه قــد
المخــرج «تشــانغ يــي مــوه» ال يحـ ّ
تعمــد إغفــال ذلــك ،ليبرز المــرأة كيان ًا شــديد اللطف .كنت
َّ
ً
ـرد عليهــا ،وتم َّنيــت لــو يأتــي المخــرج تشــانغ
ـ
ال
ـن
ـ
ع
ا
ـز
ـ
عاج
ّ
يــي مــوه ليجيبهــا بنفســه.
ـرة الثالثة ،في اليابــان ،عندما
كمــا شــاهدت الفيلــم ،للمـ ّ
اشــتريت شــريط فيديــو للفيلــم ،وشــاهدته بعناية شــديدة،
ربمــا لــم يكتشــفه
فوجــدت بــه موضع ـ ًا مثيــر ًا لالهتمــامَّ ،
ثمــة مشــهد ،فــي الفيلــم،
مــو يــان ،وال تشــانغ يــي مــوه؛ ّ
ـور دخــول الجنــود اليابانييــن إلــى القريــة لقتــل الناس،
يصـ ِّ
كان هــؤالء الجنــود يصرخــون ،باليابانيــة ،بكلمــات علــى
شــاكلة« :هجــوم»« ،اندفعــوا إلــى الداخــل» ،وغيرهــا ،قــد
ال ينتبــه الجمهــور الصينــي لذلــك ،لكــن الجمهــور اليابانــي
ســيفهمها مــا إن يســمعها ،كمــا انبعثــت ،بغتــةً  ،عبــارة
« ،»bakabakashiyiالتــي تعني «ال معقول»« ،همجي»!،
ـرب مثل هــذا الصوت إلــى الفيلم ،وكان
وال أعــرف كيــف تسـ َّ
ليســمع إن لــم تكــن
الصــوت رقيق ـ ًا للغايــةَّ ،
ربمــا مــا كان ُ
تم تصويره بشــكل
تســتمع بانتبــاه .أعتقــد أن هذا الجزء قد َّ
ـداً ،وال سـ ّـيما فــي فضــح جريمــة الحــرب المتم ّثلــة
متقــن جـ ّ
فــي غــزو الجنــود اليابانييــن للصيــن ،مــن خــال التعبيــر
جيــد للغايــة.
عنهــا ،بالكامــل ،بالوســائل الف ِّن ّيــة .إنــه فيلــم ِّ
العصر الذهبي
مــو يــان :مثَّلــت فترة منتصف الثمانينيات
َ
لــأدب الصينــي ،وكذلــك لألفــام الصينيــة ،كمــا جذبــت
الموســيقى والفنــون األخــرى انتبــاه العــوام .أعت ـ ّز بذكــرى
تضمنــه مــن روح تخــرق
ـاص ،ومــا
ذلــك الوقــت ،بشــكل خـ َّ
َّ
كا ّفــة المحظــورات ،ويعود الســبب فــي الجلبة التــي أثارتها
روايــة «الــذرة الرفيعــة الحمــراء» أو الفيلــم المآخــوذ عنهــا
فــي الصيــن؛ إلــى أن النــاس قد عانــوا من القمع الــذي أثقل
قافيــة»،
أرواحهــم لـ ٍ
ـردح مــن الزمــن ،بـ ً
ـدءا مــن «الثــورة ال ّث ّ
عامــة
ـس
ـ
فأح
ً،
ا
ـ
عالي
ـة
ـ
الفردي
ـة
ـ
راي
ـم
ـ
الفيل
ـذا
بينمــا رفــع هـ
ّ
َّ
النــاس بشــعور أخــذ نفَ ــس عميــق .إن تحويــل ّأيــة روايــة
ـن االنتقــاء ،فتعديــل رواية
إلــى عمــل ســينمائي ،يخضع لفـ ّ
تتأ َّلــف مــن مئــات اآلالف من الكلمات لتصبــح فيلماً ،يجعل
مــن المســتحيل إدخــال كا ّفــة الشــخصيات والتفاصيــل في
أحــداث الفيلم.
يضــع فيلــم «الــذرة الرفيعــة الحمــراء» اللمســة األخيــرة
األهــم فــي
يتــم انتقــاء الجــزء
النابضــة بالحيــاة ،حيــث
ّ
ّ
الروايــة ،والــذي هــو الجــزء الذي بذلــت فيه جهــدي األكبر.
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لقــد قلــت لتشــانغ يــي مــوه :أنــا لســت «لــو شــيون» ،وال
«مــاو دون»؛ إذ يلــزم لتعديــل أعمالهــم اإلخــاص للعمــل
تغيــر مــا
األصلــي ،بينمــا يمكنــك ،عنــد تعديــل عملــي ،أن ِّ
ـادة ،تح ِّفــز
تريــد .ليســت الروايــة ســوى مصــدر يمنحــك مـ ّ
بحر ّيــة وجــرأة .يفــوق
فيــك رغبــة اإلبــداع ،فلتفعــل ذلــك ِّ
ـر األفــام تأثيــر الروايــات كثيــراً ،ففــي أعقــاب ربيــع عام
تأثيـ ُ
( ،)1988وبينمــا كنــت أســير فــي الشــارع ،ســمعت أصــوات
مــردد ًة أغانــي فيلــم «الــذرة
الكثيــر مــن النــاس تتعالــى،
ِّ
متأخر من الليل .أعتقــد أن الفيلم كان
الحمــراء» فــي وقــت
ِّ
رائعـ ًا للغايــة ،وأحســب أننــي كنــت محظوظـ ًا بــأن صادفــت
روايتــي المخــرج تشــانغ يــي مــوه.
كنزابــورو أوي :قــرأ الكثيــرون رواياتــي فــي فتر َتــي
ـراء
الســبعينيات والثمانينيــات ،فــي حيــن ق َّلــت أعــداد القـ ّ
اليــوم .لقــد راكمــت أدبــك فــي األوقــات الصعبة ،يبــدو أنني
قــد اســتمددت منــك نوعـ ًا مــن الطاقــة ،تدفعنــي للتصميــم
علــى إكمــال مســيرة إبداعــي األدبــي فــي ســنواتي الالحقــة.
مــو يــان :يؤ ِّثــر بعــض الكُ ّتــاب فــي بعضهــم اآلخــر .لقــد
قــرات عمــل السـ ِّـيد أوي «طريقــة الروايــة» ،فكنــت أطيــل
التفكيــر بعــد قــراءة كلّ ســطر .أعتقــد أننــي تمكَّ نــت مــن
مســايرة طريقــة تفكيــرك علــى مــدار القــراءة ،مثل شــرحك
لـ «الكالســيكيات» ،واقتباســك عبارة «أنا الوحيد الذي هرب
إلبالغــك» مــن روايــة «موبــي ديــك» لملفيــل ،لقــد قلــت أن
هــذا هــو المبــدأ األساســي لكتابــة رواياتــك ،أعتقــد أن ذلــك
مثيــر لالهتمــام ،بشــكل كبيــر.
يمكــن اســتخدام هــذه النبــرة الواثقــة ،تمامــاً ،ســواء
أتع َّلــق األمــر بإبــداع الروايــة ،أم تع َّلــق بإبــداع الفيلــم ،هــذا
أود
علي قــول ما َّ
هــو موقــف الكاتــب من الســرد ،وأعتقــد أن َّ
قولــه ،فأنــا المبعــوث الوحيــد الــذي هــرب مــن المعســكر
إلبالغــك باألمــر ،يكــون الشــيء أســود بإقــراري أنــه أســود،
ويكــون أبيــض بقولــي ذلــك .ينبغــي علــى المــرء ،كاتبـ ًا كان
أم مخرجـاً ،أن يتم َّتع بشــجاعة الخلــق ،وأن يتحلَّى ،كذلك،
بشــجاعة دعــم الرســالة الوحيــدة.
أن أقــول أو ال أقــول؛ فذلــك شــأني ،وأن تقــرأ أو ال تقــرأ؛
تصــور؛ فذلــك شــأنك ،وأن
تصــور أو ال
فذلــك شــأنك ،أن
ِّ
ِّ
يشــاهد أو ال يشــاهد؛ فذلــك شــأنه ،أيض ـاً.
ســأفعل مــا يتوافــق وتفكيــري ،حتــى وإن كان جمهــوري
شــخص ًا واحــداً ،وحتــى لــو كان هنــاك قــارئ واحــد ال أكثــر.
أؤســس موقــف ذلــك المبعــوث الوحيــد الــذي
أريــد أن ِّ
ســيحمل لــك الرســالة.
حوار :ماو دان تشينغ*

المصدر:
https://mp.weixin.qq.com/s/38vJIsM7gUYW-mRx_o-NJg
* كاتــب صينــي يعيــش فــي اليابــان ،لــه العديــد مــن المؤلَّفــات باللغ َت ْيــن :الصينيــة،
واليابانيــة.

صدر في

Doha Magazine

71

155 2020 سبتمرب

aldoha_magazine

@aldoha_magazine

يانغ تنش نينغ يف محاورة مع مويان:

الصدام املحتدم بني العلم واألدب
َسـ َلك ّ
الخلفية االجتامعية
كل من «يانغ تشــن نينغ» ،و«مويان» طريق ًا مختلف ًا عن طريق اآلخر متام ًا ،كام أن
ّ
لـ ّ
األول طريــق األدب،
ـكل منهــا متباينــة كذلــك؛ فمويــان ابــن ملــزارع ،بينــا «يانــغ» ابــن ألســتاذ جامعــي .ســلك َّ
منصة اســتوكهومل.
بينــا ســلك الثــاين طريــق العلــم ،يف حــن اعتــى كالهــا ّ
ـس بــأن
ـرح «يانــغ» يف هــذه املحــاورة ،بأنــه عندمــا اعتــى
ِّ
يـ ِّ
املنصــةَ ،د َّ
ب يف أعامقــه شــعور ،جعلــه يحـ ّ
مشــاعره مختلفــة ،متام ـ ًا ،عــن مشــاعر األمــريك الحائــز عــى جائــزة «نوبــل».
يف هذه الصدد ،يســأل «يانغ» «مويان» :عندما ذهبت ،يف العام الســابق ،إىل اســتوكهومل الســتالم الجائزة،
هــل راودك شــعور شــبيه مبــا شــعرت بــه ،مــن حيــث اختالفــك عــن اإلنجليــزي أو الفرنيس الحائــزة عىل الجائزة؟
فــان تســنغ :السـ ِّـيد «يانــغ» ،أنــا ســعيد ،اليــوم ،للغايــة
بقدومــك واألخ «مويــان» إلــى جامعــة بكيــن .أذكــر أننــي
طالعــت الكثيــر مــن الكتــب العلميــة المنتشــرة علــى نطــاق
واسع ،مثل «موجز تاريخ الكون» لهوكينج ،و«تاريخ موجز
للزمن» ،وكذلك «الكون في قشرة جوز» ،باختصار ،يمكن
عشـ َـر ْي مــا قرأتــه .لــم أفهــم
أن أكــون قــد فهمــت مــا يعــادل ْ
كلّ األجــزاء المتعلِّقــة بالمعادلــة ،لكنــي -بالنظر إلى ذلك-
جيداً ،وتمنحه
شعرت بأنه رجل خيالي للغاية .أنت تعرفه ِّ
تقييمـ ًا مرتفعـ ًا جـ ّـداً .لكــن -برأيـ ِ
ـك -لمــاذا لــم يحصــل علــى
جائــزة «نوبــل»؟
 يانــغ تشــن نينــغ :لــن أجيــب علــى هــذا الســؤال ،لكنــي،أود أن أقول لـ«مويان» :لقد ســلك
مــع ذكــر جائزة «نوبــل»ّ ،
كلّ م ّنــا طريقـ ًا مختلفـ ًا عــن اآلخــر تمامـاً ،كمــا أن الخلفيــة
االجتماعيــة لــكلٍّ منــا متباينــة كذلــك؛ فأنــت ابــن لمــزارع،
وأنــا ابــن ألســتاذ جامعــي .ســلكت أنــت طريــق األدب ،بينما
ســلكت أنــا طريــق العلــم ،فــي حيــن اعتلــى كالنــا منصــة
دب فــي
اســتوكهولم .لكنــي ،عندمــا اعتليــت
المنصــةَّ ،
ّ
أعماقــي شــعور ،أحسســت معــه بــأن مشــاعري مختلفــة،
تمامـاً ،عــن مشــاعر األميركــي الحائــز علــى جائــزة «نوبــل».
أود أن أســأل «مويــان» :عندمــا ذهبــت ،فــي العــام الســابق
ّ
إلى اســتوكهولم الســتالم الجائزة ،هل راودك شــعور شــبيه
بمــا شــعرت بــه ،مــن حيــث اختالفــك عــن اإلنجليــزي ،أو
الفرنســي الحائــز علــى الجائــزة؟
أي شــخص آخر،
مويــان :لقــد شــعرت بأننــي مختلف عن ّ
ـرة األولــى التــي تمنــح فيهــا جائــزة
فقــد كانــت هــذه هــي المـ ّ
صيني الجنســية ،فقد باتت جوائز
«نوبل» في األدب لكاتب
ّ
ـاص ،موضوعـ ًا رائجـ ًا فــي الصيــن منــذ
األدب ،علــى نحــو خـ ّ
عــدة عقــود ،فقبــل الحصول علــى الجائزة ،كنــت أعاني من
ـهر ْي ســبتمبر ،وأكتوبــر من كلّ
االنزعــاج الشــديد ،خالل شـ َ
عــام ،حيــث أتل ّقــى الكثير والكثيــر من المكالمــات الهاتفية،
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ليتســاءل البعــض عــن األخبــار المتعلِّقــة بالجائــزة لهــذا
العــام ،ويســأل آخــرون عــن توقُّعاتــي لمــن قــد يفــوز بهــا،
ـت ال أجيــب علــى المكالمات
حتــى أننــي ،فــي وقــت الحق ،بـ ُّ
التليفونيــة خــال هــذه الفتــرة مــن العــام؛ لــذا ،انتابنــي،
فــي ذلــك الوقــت ،شــعور بــأن الفائــز يســتحيل ،بالفعــل،
موضوعـ ًا علميـ ًا يتباحــث النــاس بشــأنه ،لينتفــي عنــه كونه
إنســاناً؛ لــذا ،فعندمــا اســتلمت الجائــزة ،لــم أشــعر أننــي
فائــز ،كمــا لــم أشــعر أننــي محــلّ رصــد ،بــل انتابنــي شــعور
المنصــة ،أتط َّلــع
بأننــي قــد صــرت مرا ِقبـاً .كنــت أقــف علــى
ّ
إلــى الملــك وإلــى الملكــة وابنتيهمــا الجميل َت ْيــن الواقف َت ْيــن
ـن هــم أســفل
خلــف الملــك .كمــا نظــرت ،بالطبــع ،إلــى َمـ ْ
ثمــة مــن ســألني عــن
ّ
المنصــة ،فشــاهدت زوجتــي وابنتــيّ .
األفــكار التــي راودتنــي بينمــا كنــت أتس ـلَّم الميداليــة مــن
يــد الملــك ،فكانــت إجابتــي أنــه لــم تراودنــي ّأيــة أفــكار ،بــل
كنــت أراقــب مــا حولــي.
أود أن أســأل البروفيســور «يانــغ» :كنــت قــد
فــان تســنغّ :
ً
قلت أن العا ِلم ال يمكنه االختراع ،مطلقا ،بل يقتصر دوره
علــى مواصلــة االكتشــاف .مــا تعليقــك علــى ذلــك؟ كمــا أود
أن أســأل األخ «مويــان» :كيــف تصــف مــا تقــوم بــه ،مــن جهة
كونــه ابتــكاراً أو أنــه يســلك ســبي ً
ال غيــر ذلــك؟
ثمــة الكثيــر مــن المواضع المشــتركة
 مويــان :أعتقــد أن ّثمــة
مــا بيــن اإلبــداع األدبــي واالكتشــاف العلمــي ،وكذلــك ّ
مواضــع اختالف .فاإلنســان هو محور اهتمــام األدباء ،بينما
ـم بــه العلمــاء؛ ُيع َنــى األدباء بالمشــاعر
المـ ّ
ـادة هــي مــا يهتـ ّ
ـادة ،لــذا قــد
ـم العلمــاء بمبــادئ المـ ّ
اإلنســانية ،بينمــا يهتـ ّ
ـي كلٍّ مــن الكاتــب واألديب.
ـ
ن
عي
ـي
ـ
ف
يختلــف الشــيء نفســه
َ ْ
أذكــر أن «لوشــيون» قــد قــال« :نحن -األشــخاص العاديين-
نــرى الزهــرة باعتبارهــا زهــرة جميلــة ،بينمــا هــي فــي عينــي
عالــم النبــات ليســت إال األعضــاء التناســلية للنبات».

لكــن هنــاك ،أيضاً ،العديد من القواســم المشــتركة التي
ـدى خــال مســيرة اإلبــداع .وبالمعنــى الدقيــق للكلمــة،
تتبـ ّ
يمكــن القــول إن إبــداع الكاتــب ال يقــوم علــى الخلــق مــن
ال شــيء ،فالشــخصيات التــي يصوغهــا الكاتــب بأعمالــه مــا
هــي ّإل توليفــة مــن الشــخصيات الحقيقيــة ،التــي نســج
وعولجــت علــى نحــو مــا ،بينمــا ال يمكن
الخيــال خطوطهــاُ ،
بأية شــخصية فــي الحياة ،فهي
مطابقتهــا ،فــي واقــع األمرّ ،
َ
ـم ،أعتقــد أن
وليــدة اإلبــداع األدبــي
لمخيلــة الكاتــب؛ مــن ثـ َّ
ِّ
بحر ّيــة تفــوق مــا للفيزيــاء
ـا
ـ
فيه
األدب
هــذه منزلــة يتم َّتــع
ِّ
والكيميــاء بقليــل.

الحر ّية،
فــان تســنغ :أعتقــد أن األدب يتم َّتــع بالكثيــر مــن
ِّ
أيهــا األخ «مويــان» ،الــذي يشــبه القلــم
ّ
وخاصــة قلمــكُّ ،
يحول األشــياء ،ويملؤها بالســحر ،فيمنح
حيث
ـحري،
السـ
ِّ
واقعيــةً ؛ هــذا هــو مــا أشــعر بــه.
اإلنســان شــعوراً أكثــر
ّ
وبالحديــث عــن األســلوب ،يمكــن توصيــف أســلوب الكاتــب،
لكــن كيــف يتبـ ّـدى أســلوب العالــم؟ ومــا الفــرق بيــن أســلوب
الكاتــب وأســلوب العالــم؟

 يانغ تشــن نينغ :أعتقد أن هناك فرقاً .يرتبط هذا ،أيضاً،ارتباطـ ًا وثيق ًا بالســؤال الذي طرحته ،أقصد الســؤال المع ِن ّي
ـض النظر عن العلم
بالعالقــة بين االختراع واالكتشــاف .فبغـ ّ
ـن ،الحــدود بين االختراع واالكتشــاف واضحة
أو األدب أو الفـ ّ
تمامـاً .بينمــا أعتقد أن الجملــة التالية منطقية ،حيث نجد أن
العناصــر المكتشــفة فــي العلم أقلّ منها فــي األدب .يمكنني
مناقشــة هــذه الجملــة مــن زاويــة أخــرى :أعلــم أن «مويــان»
ـب كتابــة أدب الخيــال ،فهــل هنــاك علــم للخيــال؟ أعتقد
يحـ ّ
أنــه ال يوجــد ،فالعلــم هــو معرفــة التخميــن ،وليــس معرفــة
الخيــال ،وأعتقــد أن علــم الخيــال ليــس لــه مخــرج ،ألن مــا
يســعى العلــم إلــى إدراكــه هــو بعــض الظواهــر الموجــودة
بالفعــلُ .و ِجــدت الكهربــاء والمغناطيســية قبــل أن يوجــد
اإلنســان ،فــإذا أراد العالــم فهــم بنيــة الكــون ،فهــو بحاجــة
إلــى إطــاق العنــان لخيالــه ،واللجــوء إلــى التخميــن ،وهــذا
مــا يختلــف ،تمامـاً ،عــن الخيــال األدبــي .ال أعــرف مــا إذا كان
«مويــان» ســي َّتفق معي أم ال؟
مويــان :أوافقــك الــرأي ،بطبيعــة الحــال؛ فــاألدب يحتاج
مهمـ ًا مــن
ح ّقـ ًا إلــى الخيــال ،ونحــن نعــرف أن هنــاك صنفـ ًا ّ
األدب يطلــق عليــه (أدب الخيــال العلمــي) ،لــه الكثيــر مــن
ـراء .فــي الواقــع إن الكثيــر مــن األدباء ليســوا على دراية
القـ ّ
بالفيزيــاء وعلــم الفلــك ،لكــن ال تــزال لديهــم القــدرة علــى
توصيفهمــا فــي قصصهم.
أتذكَّ ــر أننــي قــرأت ،فــي وقت مبكِّ ــر ،رواية «لعنــة الرعد»
قصــة عا ِلم يلتقــط النجوم
لـ«بــو ســونغ لينــغ» ،حيــث كتــب ّ
مــن الســماء ،ومثــل هــذه األوصــاف كثيــرة فــي األدب.
يتأســس الخيــال فــي األعمــال األدبيــة ،فــي حقيقــة األمــر،
َّ
وتتأســس معاييــر كتابــة الخيــال
الحياتيــة،
الخبــرة
علــى
َّ
95

العدد 176 :يونيو  -يوليو 2022

ـددة .فالفــرق أكبــر بيــن
العلمــي علــى معــارف علميــة محـ َّ
يتأســس على
الخيــال العلمــي وتخمينــات العلماء،
فاألول َّ
َّ
التخيــل والقياس.
ـددة ،ثم ينطلــق صوب
خبــرة حياتيــة محـ َّ
ُّ
يانــغ تشــن نينــغ :مــن المؤكَّ ــد أن العلمــاء لديهــم
وخاصــةً العلمــاء العظمــاء ،الذيــن يكــون
أســلوبهم،
ّ
لهــم أســلوب واضــح للغايــة؛ ذلــك ألن العلمــاء يكونــون
تدريجي ًا عبر مســيرة
بحاجــة إلــى ثقــل أفكارهــم ،وتطوريهــا
ّ
نضجهــم ،فعندمــا تصبــح عالمـ ًا عظيمـاً ،ســيكون أســلوبك
واضح ـ ًا لآلخريــن .كنــت قــد أجريــت مناقشــة حــول هــذه
مــرة.
المســألة ذات ّ
ـرن األكثــر زخم ـ ًا فــي مجــال
ـد القــرن العشــرون القـ َ
ُي َعـ ّ
الفيزياء ،حيث شــهد ظهور ثالثة من االختراعات العظيمة،
ـم) ،والتــي كانــت بمنزلــة
ـمى (ميكانيــكا الكَ ـ ّ
مــن بينهــا مــا يسـ ّ
ثــورة عظيمــة فــي الفيزيــاء األساســية ،شــارك فــي هــذا
االختــراع العديــد مــن األشــخاص ،كان مــن بينهــم عالمــان
مــن الشــباب ،أحدهمــا هــو األلمانــي «فيرنــر هايزنبيــرغ»،
واآلخــر هــو اإلنجليــزي «بــول ديــراك» ،وكانــا قــد ُو ِلــدا فــي
َــدم ك ً
ال منهمــا إســهامات
بدايــة القــرن العشــرين ،وقــد ق َّ
ـم) .وعندمــا تطالع
جليلــة ،كمــا أرســيا أســس (ميكانيــكا الكَ ـ ّ
مقاالتهمــا ،ســتتملَّكك الدهشــة مــن ابتكاراتهمــا ،بينمــا
ـام.
ســتلحظ مــا فــي أســلوبيهما مــن اختــاف تـ ّ

قلــت ،ذات مـ ّـرة ،إن مقــاالت «ديــراك» هــي «كتابــة تشــبه
ميــاه الخريــف التــي ال يشــوبها الغبــار»؛ فهــي واضحــة ألبعد
أيــة
َح ّ
ــد ،فعندمــا تســايرها ،لفتــرة مــن الوقــت ،ال تجــد ّ
مشــكلة ،على اإلطالق ،في متابعة ما يشــير إليه على طول
مهمــة للغايــة ،بينمــا
الطريــق .ت َُعـ ّـد إســهامات «هايزنبيــرغ» ّ
ثمــة
ت َّتســم مقاالتــه بالفوضويــة الشــديدة ،ففــي كلّ مقــال ّ
أشــياء صحيحــة وأخــرى خاطئــة ،وغالب ًا مــا يصعب التفريق
بينهــا؛ لــذا ،أخبــرت طالبـ ًا أنه بعد قــراءة مقاالت «ديراك»،
سيشــعر أنــه ال يوجــد مــا يمكــن القيــام بــه ،فــكلّ األشــياء
مفســرة وواضحــة مــن ِق َبلــه .بينمــا ،عنــد
الصحيحــة ســتكون
َّ
تضم
مطالعة مقاالت «هاينزنبرغ» ،ال ُب َّد من االنتباه ،فهي
ّ
مــا هــو صــواب ومــا هــو خطــأ ،كمــا أن الصــواب منهــا غامــض
للغايــة ،لــذا ال بـ َّـد مــن الحــرص الشــديد عنــد التمييــز بيــن
الخطــأ والصــواب فيهــا؛ مــن هنــا ســتكون لديــه مســاهمات
وي َعـ ّـد تطـ ُّـور
مهمــة جـ ّـداً فــي هــذا الصــدد .هــذان أســلوبانُ ،
ّ
حــدود الفيزيــاء ،بأكملهــا ،نتاج ـ ًا للتأثيــر المتبــادل َ
لهذ ْيــن
ـلوب ْين المختلف َْيــن .ال أعــرف مــا إذا كانــت هنــاك ظاهرة
األسـ َ
مماثلــة فــي تطـ ُّـور األدب.
 مويــان :مــن المؤكَّ ــد أن الكُ ّتــاب جميعهــم لديهــمفثمة فرق
أســلوب الكاتــب الــذي يتج ّلــى مــن خــال اللّغــةّ ،
بيــن أســلوب «لــو شــيون» وأســلوب «شــن تســونغ ون»،
ـم حجــب اســميهما ،فمــا إن تقــرأ المقــال حتــى
حتــى لــو تـ َّ
يمكنــك إصــدار حكــم دقيــق بهــذا الصــدد .وفــي العمــوم،

ـور
يمكــن القــول إن األدب ،مــرور ًا بمســيرة طويلــة مــن التطـ ُّ
ـم كا ّفــة األنمــاط المتباينة ،لكن هــذه األنماط
والتغييــرَ ،ضـ َّ
واألســاليب-على اختالفهــا -قــد تكــون ،فــي بعــض األحيان،
بــا قيمــة بالنســبة إلــى الكاتــب.
علــى ســبيل المثــال ،بالنســبة إلــى الكتابــة الواقعيــة،
يمكــن القــول إن «بلــزاك» وغيــره مــن الكُ ّتــاب العظمــاء،
وتقدموا بــه ليصل إلى
قــد أبــرزوا هــذا النوع مــن األســلوب،
َّ
الــذروة ،فبــات من الصعب على الالحقيــن تجاوزهم .يمكن
للكاتــب أن يجــد موطــئ قدم في الســاحة األدبيــة ،في حالة
تمكُّ نــه ،فحســب ،مــن تجــاوز إبــداع أســافه أو االختــاف
بأيــة وســيلة،
معــه ،وهــذا مــا يجبــر الكاتــب علــى التفكيــرّ ،
بطرائــق أخــرى لتج ُّنــب أســاليب الكتابــة الرائعــة هــذه،
ـرد .أعتقــد أن
ليبحــث لنفســه عــن أســلوبه الخـ ّ
ـاص المتفـ ِّ
تتأســس على هذا .ســيقلّد الكاتب،
نشــأة معظــم المذاهــب َّ
حتمـاً ،فــي البدايــة ،كافــة أنمــاط الكتابــة ،وخــال مســيرة
القــراءة المكثَّفــة واســتخالص الــدروس تتع ـ َّزز شــخصية
المميــز للكاتب،
الكاتــب ،التــي يتشــكَّ ل فــي ظلِّها األســلوب
ّ
ـم -يحتــلّ مكانـ ًا فــي الوســط األدبــي.
وتبــرز؛ و-مــن َثـ َّ
يانــغ تشــن نينــغ :قبــل تســعة أعوام َ ،ر َســم «فان تســنغ»
وقدمهــا إلــى معهــد الرياضيــات فــي جامعــة
لوحــة كبيــرةَّ ،
«نانــكاي» .لقــد رســم حــوار ًا جمعنــي بالسـ ِّـيد «شــينغ شــين
ـد تعبيراتنــا ببراعــة فائقــة ،وكان أكثــر مــا
وج َّسـ َ
تشــيرن»َ ،
نــال إعجابــي هــو القصيــدة التــي نظمهــا «فــان تســنغ تــي»،
منهــا عبــارة« :الكتابــة اســتناد ًا إلــى المشــاعر الحقيقيــة
ولحظــة اإللهــام» .أعتقــد أن هــذه الكلمــات القليلــة تجعــل
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العمليــة الضروريــة للبحث العلمي واضحــة للغاية .فاألمر
بحاجــة إلــى وجــود مشــاعر حقيقيــة فــي البــدء ،يصاحبهــا
الشــغف الشــديد ،لتأتــي -بعدئـ ٍ
ـذ -لحظــة اإللهــام ،وبحيازة
ـد هذه
هــذه األشــياء تكــون فــي نهايــة المطــاف ،الكتابةُ .ت َعـ ّ
الثالثيــة شــيئ ًا ضروريـاً ،للغاية في مســيرة البحــث العلمي.
أود أن أســأل السـ ِّـيد «مويــان» :هــل هــذه الكلمــات القالئــل
ّ
تشــكُّ ل اإلبــداع األدبــي؟
مناســبة لوصــف مســار َ
مويان :هذ أكثر مالءمةً  ،ألنه جوهر «الكتابة».
فان تســنغ :كنت قد ســألت السـ ِّـيد «شــينغ شين تشيرن»
مــن ق َْبــل ،فقلــت لــه :أنــت عالــم رياضيــات عظيــم الشــأن،
وأنــا جاهــل ،تمامـاً ،فيمــا يتع َّلــق بعلمــك ،لكن لمــاذا يقول
مكمــن براعتــك؟ فلــم يكــن بيــده
النــاس إنــك بــارع؟ ،ومــا َ
رده هادف ًا للغاية،
حيلة أمام «جهلي الرياضي» ،بينما كان ّ
ـداً؛ فعنــد
إذ قــال :أفعــل ذلــك بإيجــاز ،وبشــكل جميــل جـ ّ
َحــلّ مســألة رياضيــة ،ال يعــادل الوصــولُ إلــى اســتنتاج،
مبســطة ،الوصولَ إلى االســتنتاج نفســه
مــن خــال طريقــة َّ
باســتخدام طريقــة مرهقــة ومثقلــة بالتفاصيــل التافهــة.
لكــن ،عنــد الحديــث عــن الروايــات ،ال يكفــي اإليجــاز ،بــل
بــد أن ت َّتســم بالثــراء ،دون أن تنقصهــا الروعــة .بعــض
ال َّ
األشــخاص الذيــن ال يعرفــون «مويــان» ،علــى اإلطــاق،
يقولــون إن رواياتــه طويلــة للغايــة ،بينمــا ال أشــعر أنــا بأنهــا
طويلــة ...فاإليجــاز والجمــال ،تحديــداً ،قــد ال يكونــا همــا
مهمــة الروائــي.
ّ
يسمى «الكتابة،
«مويان» ،في رأيك كيف يجب إدراك ما
ّ
استناداً إلى المشاعر الحقيقية ولحظة اإللهام»؟

للتــو ،عــن أســلوب الكُ ّتــاب،
تحدثــت،
 مويــان :لقــد َّّ
فثمــة فئــة ي َّتســم أســلوبها باإليجــاز ،عــاوة علــى األناقــة
ّ
الممزوجــة بالرشــاقة ،ويمثِّــل هــذا الفئــة «همينغــوي»،
والبعــض اآلخــر أســلوبه معقَّــد مثــل «فوكنــر» .يمكننــا
الصينييــن -ذكــر العديــد مــن األمثلــة فــي
نحــن -الك ّتــاب
ِّ
بالتنــوع،
هــذا الســياق .يجــب أن ي َّتســم أســلوب الكاتــب
ُّ
فينطــوي علــى الغمــوض ،وال يخلــو مــن اإليجــاز ،كمــا ال
ُي ْعـوِزه الثــراء ،ولــكلٍّ جمالــه؛ ومــن هنــا يكــون األدب أكثــر
حر ّيــةً مــن العلــم فــي هــذا الموضــع.
ِّ
فيزيائيـاً:
أو
ـات
ـ
رياضي
ـم
ـ
عال
ـألت
ـ
س
إذا
ـغ:
ـ
نين
ـن
ـ
تش
ـغ
ـ
يان
ّ
ـدث بشــأن لحظــة اإللهــام التــي ينطــوي
هــل يمكنــك التحـ ُّ
ـم؟ ،فســوف يتمكَّ ــن مــن شــرح ذلــك.
عليهــا عملــك المهـ ّ
فبعــد التفكيــر ،لوقــت طويــل ،بمســألة مــا ،يأتــي اإللهــام
جليــة .بينمــا لــو ســألت
بغتــةً  ،ثــم تســطع الفكــرة واضحــة ّ
ـم باإلبداع األدبــي «الحبكة»
كاتبـاً :هــل ينطــوي العمــل األهـ ّ
نســميه لحظــة اإللهــام؟ ،فأعتقــد أنــه ســيجيب
علــى مــا
ِّ
بالنفــي.
مويــان :ذلــك موجــود فــي األدب كذلــك .فاإللهــام يأتــي
فجــأةً ،حيــث ُت َحــلّ عقــدة اإلبــداع .يعتمد األمــر على الحلم
فــي بعــض األحاييــن .أتذكَّ ــر أن «مندليــف» قــد اختــرع
ـاء علــى ترتيــب العناصــر كمــا تــراءت
الجــدول الــدوري بنـ ً
ـوروا حبكة
ـ
يتص
أن
يمكنهم
ـك،
ـ
كذل
ـاب،
لــه فــي حلمــه ،الكُ ّتـ
َّ
رائعــة بأحالمهــم .لطالمــا تملَّكتنــي الرغبــة فــي كتابــة رواية
«تعــب الحيــاة والمــوت» فــي وقــت مبكِّ ــر…

فــان تســنغ :بالحديــث عــن العمــر ،يختلــف العمــر الــذي
ينجــح فيــه العلمــاء عــن العمــر الــذي ينجــح بــه الك ّتــاب
بد أن يتم َّتع
اختالف ًا كبيراً،
فروائي على شاكلة «مويان» ،ال ّ
ّ
يتبحــر فــي قــراءة الكتــب ،فمــن
بخبــرة حياتيــة ثريــةّ  ،وأن
َّ
المســتحيل ،بشــكل أساســي ،لكاتــب فــي الســابعة عشــرة
أو الثامنــة عشــرة أو العشــرين مــن العمــر ،أن يأتــي بشــيء
مذهــل .لكــن ،هــل يمكــن للعلمــاء تحقيــق إنجــازات بــارزة
فــي وقــت مب ِّكــر بعــض الشــيء؟
 يانــغ تشــن نينــغ :هــذا واضــح ،للغايــة ،لــو تناولنــا األمروخاصــةً فــي مجا َلــي الرياضيــات ،والفيزيــاء
ـام،
ّ
بشــكل عـ ّ
النظريــة ،فاألشــخاص فــي العشــرينيات والثالثينيــات مــن
العمــر يتم َّتعــون بقــدرات ال يمكــن كبــح جماحهــا .فبينمــا
كان «أينشــتاين» فــي السادســة والعشــرين مــن العمــر،
كتــب خــال هــذا العــام مــا مقــدراه س ـ ّتة مقــاالت؛ ثالثــة
منهــا كانــت عالميــة الطــراز؛ لذا فــإن بعض مجــاالت العلم
ثمــة وجهــة
تناســب الشــباب بشــكل خـ ّ
ـاص .لمــاذا ذلــك؟ ّ
نظــر؛ مفادهــا أن معــارف الشــباب ال تكــون مســتفيضة،
ـب تركيزهــم
وعندمــا يكونــون بصــدد َحــلّ مســألة مــا ينصـ ّ
ويتقدمــون صــوب هذه
علــى المســألة المذكــورة ،فحســب،
َّ
النقطــة بشــجاعة ،دون التفكيــر فــي ســواها ،بينمــا عنــد
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ـعب ،وينطــوي
التقـ ُّ
ـدم بالعمــر ،تســتفيض المعــارف وتتشـ َّ
ذلــك علــى عيــب كبيــر ،يتمثَّــل فــي كثــرة الهواجــس
ـدى ذلــك ،بوضــوح شــديد ،فــي مجا َلــي
والتخوفــات ،ويتبـ ّ
ُّ
الرياضيــات ،والفيزيــاء النظريــة .أعتقــد أن األمــر مختلــف
المتقدميــن فــي
بالنســبة إلــى األدب ،فيمكــن لألشــخاص
ِّ
العمــر إنجــاز عمــل ضخــم للغايــة ،ومثــال علــى ذلــك أن
الشــاعر «دو فو» ،في ســنواته األخيرة ،غدا شــاعر ًا عظيماً؛
إذ يختلــف مصــدر اإلبــداع فــي األدب عنــه فــي العلــم.

زيــن بجائــزة «نوبــل»
فــان تســنغّ :
أود أن أطلــب مــن الفا َئ ْ
التحـ ُّـدث بلغــة موجــزة ،للغايــة ،عــن الحلــم الصينــي كمــا
يتــراءى لكمــا.

عبــر عنــه
 يانــغ تشــن نينــغ :أعتقــد أن ذلــك ال يمكــن أن ُي َّتعرضــت األمــة الصينيــة ،علــى
بعبــارة أو عبار َت ْيــن .فقــد َّ
مــدار قــرن مــن الزمــان ،للظلــم ،حيــث عانــت وضعـ ًا بائسـاً
ـداً ،قــد ال يعــرف الكثيــر مــن الشــباب الحاضريــن ،هنــا،
جـ ّ
عــن هــذا األمــر ،فقــد عانيــت وأبــي ،طــوال حيا َت ْينــا ،مــن
«التنمــر» ،الــذي كان شــعور ًا متجــذِّ ر ًا بأرواحنــا؛ والســبب
ُّ
ـور الصيــن العلــم
ـ
تط
ـم
ـ
ل
ـث
ـ
حي
ـع،
ـ
للجمي
ـوم
ـ
معل
ـك
ـ
ذل
فــي
ّ
الحديــث ،ومــن الطبيعــي أن يصبــح الفــوز بجائــزة «نوبــل»
التطور الذي شــهدته
لألمة بأســرها .أعتقد أن
ُّ
بمنزلــة تط ُّلــع ّ
األمة الصينية،
الصيــن ،خــال العقــود األخيرة ،هو ما منــح ّ
بأســرها ،مســتقب ً
تمخــض عنــه الحلــم الصينــي.
ال جديــداًَّ ،
مســتقر فــي
أعتقــد أن الحلــم الصينــي ســيتحقَّق .أنــا
َّ
الصيــن منــذ أكثــر مــن عشــرة أعــوام ،وأعلــم أن بهــا عــدد ًا
ممــن لديهــم القــدرة علــى فعــل
ال ُيحصــى مــن الشــباب َّ
ـر
ذلــك ،والتصميــم عليــه .بالطبــعّ ،
ثمــة معضــات ال مفـ َّ
منهــا فــي هذا الصــدد ،فإذا أرادت الصيــن اللحاق بإنجازات
ثمة
الغــرب التــي صاغهــا علــى مــدار مئات الســنين ،فليــس ّ
ســبيل لتج ُّنــب المعضــات .لقــد أثبتنــا أن بإمكاننــا التغ ُّلــب
علــى العديــد مــن المشــكالت فــي جميــع الجوانــب؛ لــذا أنــا
مفعــم بالتفــاؤل إزاء تحقيــق الحلــم الصينــي.
مؤخراً ،خبر ًا على شــبكة اإلنترنت؛
مويــان :لقــد طالعتَّ ،
مفــاده أن شــركة فــي الواليــات الم َّتحــدة األميركيــة تج ِّنــد
المتطوعيــن للهجرة إلــى المريخ ،ومن
الدفعــة األولــى مــن
ّ
بيــن هــؤالء اشــترك عــدد كبيــر مــن الصينييــن .أعتقــد أن
المتجســد فــي تجــاوز
يعبــر عــن حلــم الصينييــن
ِّ
هــذا مــا ِّ
أســتار الســماء.
يجســد الواقــع ،بمنتهــى اإليجــاز؛
فــان تســنغ :ذلــك مــا
ِّ
ـور لدينــا بســرعة جامحــة.
ألن صناعــة الفضــاء تتطـ َّ
حوار :فان تسنغ
المصدر:

https://mp.weixin.qq.com/s/bElPH7P0qjMoxJ-3AJPIiw

مويان ولو كليزيو..

القصة :تاريخ ،وفلكلور ،ومستقبل
ّ
عشــية اإلعــان عــن الفائــز بجائــزة نوبــل يف اآلداب ،يف التاســع مــن أكتوبر/ترشيــن األول ّ ،2019
نظمــت دار
بـ«القصــة :تاريــخ ،وفلكلــور،
نــر «تشــجيانغ لــآداب والفنــون» ،يف بكــن ،حــواراً بــن لوكليزيــو ومويــانُ ،عنــون
ّ
ومســتقبل» .أدار الحوار املرتجم دونغ تشــيانغ ،رئيس قســم اللغة الفرنســية ،بجامعة بكني ،وكانت املناســبة
أيضـ ًا -صــدور «مجموعــة أعــال مويــان (.»)2019 - 1981مويــان :هــو كاتــب صينــي معاصــر شــهيرُ ،ولــد فــي 17
فبراير/شــباط عــام  .1955فــاز بجائــزة نوبــل فــي األدب عــام
 ،2012لبراعته في الدمج بين القصص الشعبية ،والتاريخ،
والمجتمــع المعاصــر مــن خــال الواقعية الســحرية.

أمــا لــو كليزيــو :فهــو كاتــب فرنســي شــهيرُ ،ولــد عــام
ّ
 ،1940وهــو أحــد الك َّتــاب الممثليــن لمدرســة القصــص
الرمزيــة الجديــدة بفرنســا ،فــي النصــف الثانــي مــن القــرن
العشــرين ،وأحــد أبــرز الشــخصيات فــي عالــم األدب
الفرنســي اليــوم ،الذيــن ُيطلــق عليهــم ،هــو ،وموديانــو،
وبيريــك« :نجــوم فرنســا الثالثــة» ،أصبــح الكاتــب األكثــر
بنــاء علــى اســتطالع رأي
شــعبية فــي فرنســا عــام ،1994
ً
القراء الفرنســيين ،وفاز بجائزة نوبل في األدب عام .2008

ُك ٌل يروي ّ
قصته

دونــغ تشــيانغ :إنــه لشــرف عظيــم لــي ،اليــوم ،أن التقــي
الســيد المحتــرم ،والصديــق الرائع مويــان ،وكذلك الصديق
ألن
الفرنســي العزيــز لــو كليزيــو ،كمــا أننــي ســعيد للغايــة ّ
دار نشــر «تشــجيانغ لــآداب والفنــون» ،هــي دار للنشــر فــي
مســقط رأسي.
الســيد مويــان ،يوافق اليوم نشــر  26كتابـ ًا لك في الوقت
ـرات عديــدة ،ولكــن
نفســه ،وقــد تواصلــت مــع لــو كليزيــو مـ ّ
ـرق لمعرفتــه بأعمالك ،فإنــه يتناولها من خالل
بمجـ َّ
ـرد التطـ ّ
القصــة ،والتاريــخ ،والفلكلــور .مــا رأيــك فــي مناقشــتها مــن
خــال هــذا المنظور؟

فإن هــذا المنظــور يمكن أن
مويــان :بالتفكيــر فــي األمــرّ ،
يشــمل كلّ مــا فــي عالمنــا ،فهــو منظــور فضفــاض ال حــدود
لــه .وفــي هــذا الصــدد ،كان عنــوان خطابي في ذلــك العام-
عنــد اســتالم جائــزة نوبــل عــام ( - 2012أنــا راوي قصــص)،
وهــذا هــو الحال مــع روائيينا ،وهــو حال شــعرائنا وممثلينا،
بمــا فــي ذلــك ُمعلمينــا ،ففــي واقــع األمــر ،كلٌ منــا يــروي
الخاصــة المختلفة.
قصتــه بطريقتــه
ّ
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أن التاريــخ والفلكلــور ومثــل هذه المفاهيم تســير
أعتقــد ّ
جنب ـ ًا إلــى جنــب ،فليــس أي منهمــا كبيــراً ،بشــكل خــاص،
فالقصــة
ليشــمل اآلخــر تمامـاً ،بــل يحتــوي بعضهــا بعضـاً،
ّ
تحتــوي علــى التاريــخ ،كمــا تحتــوي كذلــك علــى الفلكلــور،
وبطبيعــة الحــال يضــم نســيجها المســتقبل.
والعكــس صحيــح ،أيضــاً ،فالفلكلــور يضــم القصــص
الشــعبية بيــن جنباتــه ،بطبيعــة الحــال ،وكذلــك ال يخلــو
مــن المســتقبل .يؤكّ ــد كلّ منهــم علــى اآلخــر ،أنــت جــزء
مــن نســيجي ،وأنــا جــزء مــن نســيجك.

ـدت لتــوي مــن نيــس فــي فرنســا،
دونــغ تشــانغ :لقــد عـ ُ
ِ
ونيــس هــي مســقط رأس لو كليزيــو ،وقد ذُكــرت في العديد
أن عالمــه األدبــي أكبــر كثيــر ًا مــن نيــس،
مــن كتبــه ،غيــر ّ
ثمــة أماكــن
فقــد كتــب عــن إفريقيــا وغيرهــا مــن األماكــنّ .
كثيــرة فــي كتــب الســيد مويــان ترتبــط ارتباطـ ًا وثيقـ ًا بمدينة
أود أن أســمع وجهــة نظــر الســيد لــو
قاومــي بشــاندونغّ .
كليزيــو فــي هــذا الصــدد.
مــرة ألتقــي فيهــا الســيد مويــان
لــو كليزيــو :فــي كلّ
ّ
ـد ًا وســعيد ًا للغايــة ،انتابتنــي الحماســة
أكــون
متحمسـ ًا جـ ّ
ّ
خاصــة ،بعدمــا ســمعت بفــوزه بجائــزة نوبــل في
الشــديدة،
ّ
ـتريت جميــع كُ تبــه المتاحــة مــن مكتبــة فــي
األدب .لقــد اشـ
ُ
فرنســا .واليــوم فــي هــذا المشــهد رأيــت المزيد مــن الكتب،
فثمــة  26كتابـ ًا قــد صــدرت عــن دار نشــر «تشــجيانغ لآلداب
ّ
ـت أننــي لــن أكــون فــي حاجة لطــرق أبواب
ـ
وأدرك
ـون»،
ـ
والفن
ُ
المكتبــات لشــرائها مســتقبالً ،فقــد صــار بحوزتــي فجــأة 26
كتاب ـ ًا دفعــة واحــدة ،وال يــزال هنــاك الكثيــر مــن العمــل
ـد مــن ترجمتهــا.
يتعيــن علــى فرنســا القيــام بــه ،فــا بـ ّ
َّ
ثمة ارتباطا بمســقط الرأس ،وحنينا إليها
أن
أقول
أن
أود
ّ
ّ ّ
قوييــن يتجســدان فــي أعمال الســيد مويــان .وبالنســبة لي،
أن نيــس هي مســقط رأســي ،لكنني
ذكــر البروفيســور دونــغ ّ
أن عالقتي بنيس مبنية بشــكل كبيــر على المصادفة.
أعتقــد ّ
فقــد اختبــأت والدتــي بنيــس بســبب ظــروف الحــرب آنذاك،
ـدت بمــكان آخــر ،ولــو
ـدت فيهــاّ ،
ربمــا ُو ِلـ ُ
لــذا فقــد ُو ِلـ ُ
وإل ّ

ارتحــل أبــي إلى مــكان آخر بعدمــا تزوج ،على ســبيل المثال
ـد ًا أن أُولــد بإفريقيــا ،لــذا
إفريقيــا ،لــكان مــن المحتمــل جـ ّ
فعالقتــي بمســقط رأســي ليســت وثيقــة للغايــة ،وبالتالــي
فقــد كتبــت عــن أماكــن كثيــرة ،لكننــي أحمــل حنينـ ًا كبيــر ًا
لمنطقــة المينــاء في نيــس ،وعندما كنت أقــرأ أعمال مويان
جيداً.
كنــت أتفهــم ذلــك ّ
مويــان :لقــد قــرأت الكثيــر مــن كتــب الســيد لــو كليزيــو،
فقــد كتــب عــن إفريقيــا وموريشــيوس وغيرهمــا ،وعلــى
الرغــم مــن أ ّنــه كان يكتــب عــن إفريقيــاّ ،إل أ ّنــه كتــب عنهــا
باعتبارهــا مســقط رأســه ،وعندمــا كان يتواصــل مــع أطفــال
جيرانــه األفارقــة ،لــم يكــن يعتبــر نفســه أجنبيــ ًا عنهــم،
بــل اعتبرهــم رفــاق طفولتــه ،فبــدا أ ّنــه يكتــب عــن األماكــن
األخــرى باعتبارهــا مســقط رأســه فــي واقــع األمــر.

قاومي هي مسقط رأسي ،أيضاً

مويــان :لقــد قــرأت كتابــ ًا بعنــوان« :مــدن ال مرئيــة»،
للكاتــب إيتالــو كالفينــو .وفــي الكتــاب يخبــر ماركــو بولــو
قوبــاي خــان بالعديــد والعديــد مــن المــدن .وفــي وقــت
تحدثت
الحــق ،يســأل قوبالي خــان ماركو بولو ،قائـاً« :لقد
َ
ـدث عــن المدينــة التــي
ـم َلــم تتحـ ّ
عــن الكثيــر مــن المــدنِ ،لـ َ
كنــت
لــدت فيهــا؟» ،فيجيــب ماركــو بولــو قائــاً« :لقــد
ُو
َ
ُ
ـدت فيهــا».
ـد ُ
ث عــن المدينــة التــي ُولـ ُ
أتحـ ّ
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لــو كليزيــو :ينتابنــي الشــعور نفســه حــول هــذا المقطــع
وأود -أيضـاً -الحديث عن مدينة قاومي
مــن روايــة كاليفينو.
ّ
بشــاندونغ علــى وجــه الخصوص ،حيث شــعرت بعــد قراءة
أن مدينــة قاومــي موجــودة فــي كلّ
أعمــال الســيد مويــان ّ
مــكان ،وأنهــا مســقط رأســي ،أيضاً.
لقد شــرفني الســيد مويــان إذ دعاني ألحــلّ ضيف ًا بمنزله.
ودخلت منزلــه ،غمرني التأثر،
وبعدمــا وصلــت إلى قاومــي،
ُ
ـم ذلــك؟ ألننــي فهمت ،فجأة ،مشــاعر
وانســابت دموعــيِ .لـ َ
جســدتها أعماله .منزله ليس
الحنين لمســقط رأسه ،والتي َّ
كبيــراً ،عــاوة على أنه بســيط للغاية ،ظننت أنــه بدأ الكتابة،
ـداً ،فهــو يعيــش ،هنــا ،مــع زوجتــه
هنــا ،فــي وقــت مبكــر جـ ّ
وابنتــه .وقــد نشــأت عالقــة قوية بينــي وبين المــكان وأعماله
األدبيــة .أنــا ال أبالــغ علــى اإلطــاق ،حينهــا ترقرقــت الدموع
عيني.
فــي
ِّ
مويــان :أذكــر ذلــك ،اآلن ،حيــث كنــت في غايــة االمتنان
والتأ ُّثــر ،ففــي العــام  ،2014ق َِدم البروفيســور شــيوي جيون
مــن جامعــة نانجينــغ بصحبــة الســيد لو كليزيو إلى مســقط
رأســي ،وذهبنــا إلــى المنــزل القديم حيــث ُو ِلدت.
ثمة شــخص بقاومي يعشــق التصوير الفوتوغرافي ،وهو
ّ
جداً،
ـل
ـ
طوي
كليزيو
ـو
ـ
ل
ـيد
ـ
الس
أن
يعلم
ـة،
ـ
للغاي
ـي
ـ
ذك
ـل
رجـ
ّ
ّ
أن بــاب منزلنــا القديــم منخفــض للغايــة ،لــذا فقد
وقــد رأى ّ
اختبــأ مســبقاً ،ومــن الزاويــة األكثر مالءمــة ،وعندما انحنى

لــو كليزيــو ليدلــف إلــى باحــة المنــزل ،التقــط العديــد مــن
الصــور فــي لمــح البصر.
ِ
فثمــة رجــل قَدم من فرنســا إلى قاومي
إذا ّ
تدبــرت األمــرّ ،
النائيــة ،وقــد ترقرقــت الدموع فــي عينيه ،ولم يكتــرث للبرد
فــي ظــلّ طقــس قــارس ،تأثرنــا بــه كثيــراً ،حيــث ق َِدم الســيد
لــو كليزيــو إلــى مســقط رأســي فــي شــتاء قــارس البــرودة،
ولقــد ذهــب -أيضـاً -لزيــارة والــدي ،وال يــزال والــدي يشــتاق
لهــذا الفرنســي ،ويســألني« :كيــف هو؟».
أن األدب هــو مــا يربــط بيننــا ،ال يمكننــا
بالطبــع أعتقــد ّ
التواصــل بشــكل مباشــر مــن خــال اللغــة ،بــل يمكننــا
التقــارب مــن خــال قــراءة كلّ م ّنــا ألعمــال اآلخــر األدبيــة؛
تكمــن
لذلــك أعتقــد ّ
المثلــى لمعرفــة كاتــب مــا ُ
أن الطريقــة ُ
فــي قــراءة أعمالــه.

قربتنــا القــراءة األدبيــة.
لــو كليزيــو :فــي الواقــع ،لقــد ّ
لقــد قــرأت الكثيــر مــن أعمــال الســيد مويــان ،ومــن بينهــا
روايــة «الــذرة الرفيعــة الحمــراء» والتــي ذكّ رتنــي بطفولتــي،
ـت وقتهــا خــال الحــرب العالميــة الثانيــة ،كان
ألننــي عشـ ُ
والــدي رج ـ ً
ا إنجليزي ـاً ،لــذا لــم نتمكــن مــن العيــش فــي
نيــس ،آنــذاك ،فقــد كان علينا أن نتجنب الجيــش األلماني،
فاختبأنــا فــي قريــة صغيــرة تقــع فــي الشــمال ،وقــد رأيــت
كيــف يحصــد الفالحــون الحبــوب .فعلــى الرغــم مــن أنهــم
أن
لــم يكونــوا أثريــاءّ ،إل أ ّنهــم كانوا ســعداء للغايــة .أعتقد ّ
النــاس فــي المــدن كانــوا يموتــون جوعـاً ،بينمــا فــي الريــف
ثمــة ما ُيمكــن أن ُيؤكَ ل.
أمكنهــم حصــاد الحبــوب ،وبالتالــي ّ
ـرة أقــرأ فيهــا أعمــال الســيد مويــان ،أفكــر فــي
وفــي كلّ مـ ّ
ـد ًا لمطالعــة األعمــال التــي
ـ
ج
ـس
ـ
متحم
ـا
ـ
فأن
ـة،
تلــك الحقبـ
ّ
ّ
تتنــاول مدينــة قاومــي.

التاريخ من منظور ّ
الفلحين ،والنساء،
واألطفال

إن الموضوع الــذي تطرقنا له ،اليوم ،يتناول
لــو كليزيــوّ :
التاريــخ .أعتقــد أ ّننــا يجــب أن نميــز بيــن التاريــخ الكبيــر
والتاريــخ الصغيــر .فالتاريــخ الكبيــر هــو ما نســميه العصر،
الفلحون ،والنســاء،
بينمــا التاريــخ الصغير هو كيف يختبر ّ
واألطفــال التاريــخ مــن منظورهــم .من خالل روايات الســيد
مــو يــان ،يمكننــي أن أرى أ ّنــه يصــور نظــرة جيــدة للغايــة
الفلحين ،والنســاء واألطفال.
للتاريــخ مــن منظــور كلّ مــن ّ
مــو يــان :أتفــق بشــدة مــع تفســير الســيد لــو كليزيــو .في
الواقــع ،ينقســم التاريــخ إلــى تاريــخ كبيــر وآخــر صغيــر،
وينطلــق التاريــخ الــذي يكتبــه الكاتــب بالتأكيــد مــن منظــور
شــخصي ،متم ّثـ ً
أن
ا فــي الفــرد ،واألســرة ،غيــر أننــي أعتقــد ّ
التاريــخ الكبيــر ليــس أكثــر من دمــج مجموعة مــن التواريخ
الصغيرة.
تفســر األحــداث مــن منظــور كلــي
ّ
إن كتبنــا التاريخيــة ِّ
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يتحمل مثل هذه المســؤولية،
بنظــرة فوقيــة ،بينما األدب ال
ّ
فــاألدب ينطلــق مــن المشــاعر البشــرية ،حتــى أنــه ينطلــق
مــن الجســد البشــري لوصــف األحــوال المعيشــية للبشــر،
علــى وجــه التحديــد ،خــال تلــك الحقبــة التاريخيــة .وهــذا
والمؤرخيــن واضحــة
ـأن مهــام كلّ مــن الكُ َّتــاب
مــا يذكّ رنــي بـ ّ
ِّ
للغاية.
القصــة
لــو كليزيــو :أعتقــد أنــه مــن منظــور العالقــة بيــن
ّ
والتاريــخ ،فهــذه القصص التي يرويها الســيد مويان تجســد
الطبيعــة البشــرية؛ لتصــل بهــا إلــى العالميــة .ففــي بعــض
قصــة من منظور واحــد من العــوام ،ليتمكّ ن
األحيــان يــروي ّ
جيــد ًا مــن خــال األفــكار والمشــاعر.
مــن تجســيد التاريــخ ّ
علــى ســبيل المثــال ،فــي روايــة «الضفــدع» ،بــدأت العمــة
فــي ممارســة القبا َلــة ،كمــا عملــت ،فيمــا بعــد ،فــي أعمــال
ـم اضطــرت المــرأة نفســها لتغييــر
تحديــد النســل ،ومــن َثـ َّ
نمــط حياتهــا فــي مراحــل تاريخيــة مختلفــة ،فوقعــت تحت
وطــأة مجريــات التاريــخ لتغيــر حياتهــا ،وفــي الوقــت ذاتــه،
ـراء
تتأقلــم مــع هــذه الحيــاة .وفــي هــذه الحالــة ،يمكــن للقـ ّ
القصة الصغيرة،
فهــم الصين بشــكل أفضل من خالل هــذه
ّ
جيد ،وكذلــك مجــاز تاريخي.
يمكــن القــول إنــه مجــاز أدبــي ّ

مويــان :اتفــق بشــدة .فــاألدب ينطلــق مــن اإلنســان،
فيكتــب عــن مشــاعره ،ويحكــي عــن حياتــه ،ويســتعرض
خبراتــه ،ويستشــرف مســتقبله ،وفــي النهايــة ينطبــق علــى
بالفلكلــور،
ســمى ُ
اإلنســان .واألمــر ذاتــه بالنســبة لمــا ُي ّ
والقصــة ،والتاريــخ ،والمســتقبل ،بعــض هــذه المفاهيــم
ّ
متعلقــة بــاألدب ،فجوهــر األدب هــو تاريــخ اإلنســان ،حيــث
يبــدأ كلّ شــيء مــن اإلنســان؛ ليعــود إليــه فيمــا بعــد.
ثمــة شــيء أُقــدره بشــدة فــي أعمــال الســيد
لــو كليزيــوّ :
مويــان ،ويكمــن فيمــا يتمتــع بــه مــن قــدرة كوميديــة ،حيث
ـس الدعابــة لديــه أن يحــول األمــور المأســاوية
يمكــن لحـ ّ
شــديدة الوطــأة إلــى حكايــة رمزيــة ُمفعمــة بالكوميديــا.
علــى ســبيل المثــال ،لديــه عمــل يقــوم علــى التناســخ،
ـول
تــدور أحداثــه حــول شــرطي ســيئ ،يجــد نفســه قــد تحـ ّ
إلــى حيــوان ،فــي وقــت الحــق ،وفــي هــذا إســقاط يســخر
مــن الســلطة ،وفــي الوقــت ذاتــه يســتخدم نبــرة ناعمــة فــي
قــول ذلــك ،وقــد ذكّ رني ،هــذا ،برواية «مزرعــة الحيوانات»،
يجســد الكاتــب التاريــخ من خــال القصــص الرمزية.
حيــث
ّ
شــبه مويــان بـــرابليه .يمكــن
وفــي فرنســا هنــاك مــن ُي ّ
أن رابليــه هــو الشــخصية المحوريــة فــي األدب
القــول ّ
الفرنســي ،ومثــل هــذا التشــبيه حتمـ ًا ينطــوي علــى منطــق.
يمكننــا أن نــرى االســتخدام المك ّثــف للعناصــر الشــعبية،
ـول باللغــة إلــى األلفــاظ المبتذلــة ،وهكــذا
حتــى أنــه يتحـ َّ
يمكــن تجريــب الســعادة التــي تحتويهــا الحيــاة الشــعبية
بشــكل أفضــل .ومثــال علــى ذلــك قــدرة مويــان علــى إبــراز
قــوة الحيــاة والســعادة التــي تتخ ّلــل حيــاة فقيــرة.

مويــان :شــكر ًا بروفيســور لو كليزيو علــى القراءة الجدية
ألعمالــي .المضحــك ،والخيالــي ،والفكاهــي ،تلــك أشــياء
متأصلــة فــي الحيــاة الشــعبية ،وليســت مــن اختراعــي،
ّ
لكننــي أُؤكــد علــى بعــض األمــور الموجــودة فــي الحيــاة
ـاص.
بشــكلٍ خـ ّ

مسقط الرأس مفهوم واسع

أن الحيــاة
لــو كليزيــو :تمتلــئ الحيــاة بهــذه األمــور ،غيــر ّ
ليســت لطيفــة ،وليســت مبهجــة في بعــض األحيــان .أعتقد
أن األمــور الثقافيــة الحقيقيــة تتط ّلــب بالتأكيــد نوع ـ ًا مــن
ّ
الجــذور القوميــة ،ففــي حالة غيــاب الجــذور القومية ،تفقد
ـك ،شــيئ ًا
هــذه الثقافــة معناهــا ،وتســتحيل ،بــا أدنــى شـ ّ
ـرد ًا للغايــة.
مجـ ّ
لذلــك ،كلمــا قــرأت أعمالــك ،كلمــا أحببت قاومــي ،فمن
ـد ًا أن ليــس لــدي مســقط رأس يشــبه قاومــي،
المؤســف جـ ّ
ولكــن بعــد قــراءة أعمالــك ،أصبحــت قاومــي جــزء ًا مــن
أن ك ً
ال م ّنــا ينحــدر
مســقط رأســي .وآمــل أن يتذكّ ــر الجميــع ّ
الفلحيــن.
ـد مــا مــن نســل ّ
إلــى حـ ّ
مويــان :شــكر ًا جزيــ ً
ا للســيد لــو كليزيــو حــول تلــك
التعليقــات بشــأن مســقط رأســي وقاومــي ،وأنــا أتفــق معهــا
ـمى مســقط رأس الكاتب ليس
كثيــراً ،فــي الواقــعّ ،
إن ما ُيسـ َّ
مفهومـ ًا منغلقـ ًا وجامداً ،فمســقط الرأس ،فــي واقع األمر،
هــو مفهــوم واســع.
فــي بدايــة مشــواري فــي الكتابــة ،كنــت أنهل مــن تجاربي
الشــخصية والقصــص العائليــة ،ولكــن هــذا المورد ســرعان
ً
ـي البحث
مــا نفــد ،وبعــد نضــوب هذا المعيــن ،كان لزاما علـ ّ
يقصه
خــارج هــذا النســق من خــال القراءة ،والســفر ،ومــا ّ
اآلخــرون مــن أخبــار ،حيــث تتســع اآلفــاق ،وتنشــط مــوارد
القصــص األصلية.
أن مســقط رأس الكاتب مفهوم واســع؛
باختصار ،أعتقد ّ
إن قاومــي هــي مســقط
ـو،
ـ
للت
ـو،
ـ
كليزي
لــذا ،قــال الســيد لــو
ّ
رأســه ،أيضــاً ،وأنــا أتفــق معــه تمامــاً .وبطبيعــة الحــال،
إن فرنســا ،وإفريقيــا يمكــن أن تصبحــا
يمكننــي القــول ّ
المصــدر الــذي أســتقي منــه قصصــي.

اإلبداع األدبي ،واإلبداع الثقافي ،واإلبداع
الشعبي

دونــغ تشــيانغ :علــى الرغــم مــن أننــا قــد صرنــا قــاب
قوســين أو أدنــى مــن منــح جائــزة نوبــل فــي اآلداب فــي
الغــدّ ،إل أننــي لســت أحمــق ألطلــب منكمــا تخميــن مــن
قــد يفــوز بهــا.
أن هنــاك مســتقبالً ،هل من الممكــن أن تخبراني
فطالمــا ّ
كيــف ســتتعامالن مــع االتجاهــات الجديــدة التــي قــد تظهــر
فــي األدبيــات القادمــة؟ أو بالنســبة إلبداعكمــا الشــخصي،
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واآلن ســيد مويــان لديــك  26كتابـاً ،كيــف سيســير إبداعــك
فيمــا بعــد؛ لتفتــح لنــا نافــذة علــى المســتقبل.

مويــان :إن كنــت تريــد الحديــث عــن مســتقبل األدب،
فعليــك أن تدعــو ليــو تســي شــين ،فليــو تســي شــين كاتــب
ـور األدب الصينــي
جيــد للغايــة .ال أحــد يمكنــه أن يتنبــأ بتطـ ّ
ّ
ـددة المســتويات ،وكثيــرة
ـ
متع
ـة
ـ
األدبي
ـا
ـ
فدوائرن
ً،
ال
ـتقب
ـ
مس
ّ
العــدد ،فكبــار الســن من أمثالنــا يكتبــون ،واألجيال األصغر
ســناً ،مــن أبنــاء التســعينيات واأللفيــة الثانيــة ،يكتبــون
كذلــك ،ولــكلّ شــخص محيطــه الحياتي الخــاص ،ومعاييره
الجماليــة ،وذوقــه الخــاص ،لــذا تتفــاوت األعمــال المكتوبة
وتختلف.
أن مســتقبل األدب الصينــي ،حتمــاً ،ســيكون
أعتقــد ّ
أن الخيــال
ثريـاً ،وســيضم بيــن جنباتــه كافــة األنمــاط ،غيــر ّ
العلمــي ســيحتل موقعـ ًا مهمـ ًا للغايــة فــي الكتابــة األدبيــة
المســتقبلية.

لــو كليزيــو :بغــض النظــر عــن األدب والثقافــة التي لدينا
اآلن ،فإننــا نواجــه نوعــ ًا مــن التخصــص ،وهــو تخصــص
يرتفــع مســتواه باطــراد .فلــم يعــد مــن الممكــن تســمية
عدة مســتويات ،فإدراك
الثقافــة بالثقافــة الجماهيريــة مــن ّ
ـد ضرب ـ ًا مــن الخيــال ،وال ســيما ،مــن
الجميــع للثقافــة يعـ ّ
أن
خــال الدرامــا واألفــام ومــا إلــى ذلك .فقــد أثبــت الواقع ّ
وألن األدب والثقافــة يقومــان علــى
هــذا مــن غيــر الممكــن،
ّ
فثمة اتجاه موجــود اآلن ،يختلف
التخصــص بشــكل مؤكَّ ــدّ ،
فيــه المثقَّفــون الحقيقيــون والمتعلّمــون مــع الجمهــور فــي
رؤيتهــم لألشــياء .فبالنســبة للجمهــور مــن العــوام ال تــزال
الثقافــة الحقيقيــة بعيــدة بعــض الشــيء ،فالضــوء البعيــد
بعيــد المنــال .هــذه هــي المشــكلة الجديــدة التــي نواجهها،
والمتم ّثلــة فــي كيفية التعامــل مع اإلبداع األدبــي ،واإلبداع
الثقافــي ،واإلبــداع الشــعبي فــي ظــلّ التخصــص مرتفــع
الوتيرة.

أن اليــوم ُيعتبــر فرصــة للتقــارب
دونــغ تشــيانغ :أعتقــد ّ
ألن الجميــع
بيــن اثنيــن مــن األســاتذة الكبــار والجمهــور؛ ّ
يعــرف مويــان ،وكذلــك لو كليزيــو ،لكن لم يقــرأ أحد أعمال
مويــان هــذه الـــ  26كلّهــا .واليــوم فرصــة لنشــكر دار نشــر
«تشــجيانغ لــآداب والفنــون» التــي منحتنــا هــذه الفرصــة
الجيــدة لفهــم عالــم األدب عنــد هذَ يــن األســتاذَ ين.
ّ
■ حوار :دونغ تشيانغ

المصدر:
صحيفة قوانغمينغ 12 :أكتوبر .2019

أ ِّم ـ ــي
مو يان

ــدت فــي قريــة نائيــة متخلِّفــة ،بمحافظــة «قاومــي»
ُو ِل ُ
التابعــة لمقاطعــة «شــاندونغ» .عندمــا كنــت في الخامســة
ـر بفترة عصيبــة مــن تاريخها.
مــن عمــري ،كانــت الصيــن تمـ ّ
تجســدت أولــى ذكرياتــي فــي الحيــاة ،فــي مشــهد جلــوس
َّ
أمــي تحــت شــجرة أجــاص بزهور بيضــاء ،فــي ذروة تف ُّتحها،
ّ
ـدق بهــا الخضــروات
ممســكةً بعصــا الغســيل األرجوانيــة تـ ّ
البر ّيــة علــى قطعــة مــن الحجــر األبيــض .تدفَّقــت العصــارة
ِّ
تعبأ
ـا
ـ
كم
ي،
أم
ـدر
ـ
ص
ـى
ـ
عل
ـرت
ـ
وتناث
األرض،
ـى
ـ
عل
ـراء
ـ
الخض
ّ
َّ
البر ّية .كان
ـروات
الهــواء بالرائحــة القابضــة لعصــارة الخضـ
ِّ
دق الخضــروات بالعصــا ،ثقيـ ً
ا مثبطاً؛
الصــوت الناتــج عــن ّ
مــا أشــعرني بالضيــق.
كان هــذا المشــهد المســكون بالصــوت ،الزاخــر باللــون،
والفــواح هــو نقطة البدء لذاكرتي بالحيــاة ،ونقطة االنطالق
وعيني،
بمســيرتي اإلبداعية .لقد اســتخدمت أذنــي ،وأنفي،
َّ
وجســدي لفهــم الحيــاة والشــعور باألشــياء .الذكريــات
مجســمة تصوغهــا
المخ َّزنــة فــي ذهنــي هــي ذكريــات
َّ
األصوات ،واأللوان ،والروائح واألشــكال ،فهي صورة شاملة
تنبــض بالحيــاة .وهــذه الطريقــة مــن اإلحســاس بالحيــاة
ــد كبيــر ،مالمــح رواياتــي،
وتذكُّ ــر األشــياء،
ِّ
تحــدد إلــى َح ّ
وخصائصهــا .كان أكثــر مــا علــق بذهنــي وال أنســاه مــن هذه
أمــي وأمــارات القلــق المرتســمة عليــه،
الذكــرى ،هــو وجــه ّ
فكانــت -ويــا للغرابــة! -تدنــدن بأغنيــة شــعبية فــي أوقــات
ـاق ،وكانــت فــي ذلــك الوقــت ،مــن بيــن أفــراد
العمــل الشـ ّ
واألشــد جوعــاً .فمــن
،
شــقاء
األكثــر
هــي
ثــر،
عائلتنــا الكُ
ّ
ً
البر ّية،
المنطقــي أن تــذرف الدمــوع وهــي تـ ّ
ـدق الخضــروات ِّ
غيــر أنهــا كانــت تغ ّنــي بــد ً
المز َِّيــة ،مــا
ال مــن أن تبكــي! تلــك َ
جيــد ًا ما تنطوي عليــه من مع ًنى.
زلــت ،إلــى اليــوم ،ال أفهــم ّ
أمــي الكتــب ،ولــم تعــرف الكتابــة يوم ـاً ،بينمــا
لــم تقــرأ ّ
كان مــن الصعــب ،ح ّقـاً ،وصــف المعاناة التــي القتها خالل
حياتهــا .ففــي ظــلّ تلــك المعانــاة التــي يكتنفهــا الحــرب
ـوة تلــك التــي دعمتهــا لتظــلّ علــى
والجــوع والمــرضّ ،أيــة قـ ّ
ـوة تلــك التــي مكَّ نتهــا مــن الغنــاء،
قيــد الحيــاة؟ّ ،
وأيــة قـ ّ
ـور جوعاً ،وينشــب المــرض أظافره في جســدها؟
بينمــا تتضـ َّ
أمــي بهذا الشــأن ،خالل
كنــت دائمـ ًا أفكــر فــي التحـ ُّ
ـدث إلى ّ
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مرة ،شــعور بأنني غير
حياتهــا ،لكــن كان يعترينــي ،فــي كلّ ّ
عدة نســاء في
مرت فتــرة ،انتحرت خاللها ّ
َّ
مؤهــل لســؤالهاَّ .
تمر
القريــة ،فانتابنــي خــوف بالــغ غيــر مبـ َّ
ـرر .كانــت عائلتنــا ّ
بأصعــب األوقــات آنــذاك ،فقــد ُلفِّقــت تهمــة ،ألبــي ،زوراً،
ولــم يكــن هنــاك الكثيــر مــن الطعــام فــي البيــت ،وانتكســت
ـم
أمــي المريضــة ،ولــم يتو َّفــر المــال لعالجهــا .كنــت دائـ َ
ّ
أمــي فــي درب االنتحــار .كنــت كلَّمــا
ـير
ـ
تس
أن
ـن
ـ
م
ـق
ـ
القل
ّ
عــدت مــن العمــل ،أصــرخ بأعلــى صوتــي مناديـ ًا عليهــا ،مــا
أمي،
إن ألــج بــاب البيــت ،وعندمــا يتناهــى إلى مســامعي ّ
رد ّ
يهــوي حجــر مخاوفــي علــى األرض.
ـرات ،وحينمــا عــدت مــن العمــل ،عنــد
وفــي إحــدى المـ ّ
أمــي علــى هتافــي ،فهرعــت أبحــث عنهــا
الغســق ،لــم تـ ّ
ـرد ّ
فــي حظيــرة األبقــار ،وفــي المطحنــة ،وفي المرحــاض ،فلم
أجــد لهــا أثــراً .شــعرت بــأن أكبــر مخاوفــي قــد تح َّقــق ،فلــم
أتمالــك نفســي وأخــذت أجهــش بالبــكاء .وفي تلــك األثناء،
أمــي غير راضية عــن بكائي،
أمــي مــن الخــارج .كانت ّ
أقبلــت ّ
وخاصة الرجــل ،ال ينبغي أن يبكي
فهــي تعتقد أن اإلنســان،
ّ
عمــا يبكينــي ،فراوغــت فــي الــكالم،
كمــا يحلــو لــه .ســألتني ّ
دون أن أجــرؤ علــى التصريــح بمخاوفــي .فهمــت والدتــي مــا
قصدتــه ،وقالــت لــي :ولــدي ،ال تقلــق .لــن أذهــب مــادام
ملــك المــوت لــم يسـ ِ
ـتدعني!.
أمــي لــم تكــن عاليــة النبرة،
وعلــى الرغــم مــن أن كلمــات ّ
ّإل أنهــا ب َّثــت داخلــي ،فجــأةً ،شــعور ًا باألمــان واألمــل فــي
المســتقبل .وبعــد ســنوات ،غمرنــي شــعور بالتأ ُّثــر حينمــا
أمــي هــذه ،فقــد كان ذلــك بمنزلــة وعــد
تذكَّ ــرت كلمــات ّ
أم علــى نفســها البنهــا الق ِلــق؛ أن تبقــى علــى قيــد
قطعتــه ّ
ـق علــى قيــد الحيــاة!
الحيــاة .مهمــا كان األمــر صعبـاً ،فلتبـ َ
أمــيّ ،إل
وعلــى الرغــم مــن أن ملــك المــوت قــد اســتدعى ّ
أن النضــال ،و شــجاعة العيــش فــي مواجهــة المشــ ّقة
مصاحب ْيــن لــي أبداً،
أمــي ،ســيبقيان
َ
الموجوديْــن فــي عبــارة ّ
َ
يلهمانــي.
مــرة ،علــى شاشــة التلفــاز ،مشــهد ًا
شــاهدت ،ذات ّ
لــن أنســاه مــا حييــت :بعــد القصــف العنيــف بالمدفعيــة
اإلســرائيلية لبيــروت ،لــم يكــن الدخــان المتصاعــد قــد

ـدد بعــد ،أخرجــت امــرأة عجــوز ،بوجــه شــاحب نحيــل
تبـ َّ
وجســد ملطَّ ــخ بالتــراب ،صندوقـ ًا صغيــر ًا مــن منزلهــا .كان
فــي الصنــدوق الصغيــر ،بعــض مــن ثمــار الخيــار ِ
وحــزم
الكرفــس األخضــر .وقفــت على جانــب الطريق تنــادي لتبيع
وجه الصحافي كاميــرا الفيديو عليها،
الخضــروات .وعندمــا َّ
ـش ،لكنــه صــارم
رفعــت قبضتهــا عاليـاً ،وقالــت بصــوت أجـ ّ
بشــكل اســتثنائي :لقــد عشــنا علــى هــذه األرض ألجيــال.
وحتــى لــو أكلنــا التــراب ،هنــا ،فــا يــزال بإمكاننــا العيــش.
أشــعرتني كلمات السـ ِّـيدة العجوز باإلثارة ،حيث جاشت
واألم ،والتــراب
المفاهيــم العظيمــة المتم ّثلــة فــي المــرأة،
ّ
بقــوة روحيــة
والحيــاة ،فــي ذهنــي؛ مــا جعلنــي أشــعر
ّ
التنضــب ،هــذا النــوع مــن اإليمــان الــذي يدفــع للبقــاء على
قيــد الحيــاة ،حتــى لــو أكل المــرء التــراب ،هــو الضمانــة
خضم الكوارث المتعاقبة.
األساســية لديمومة البشــرية في
ّ
ُيم ِّثــل هــذا النــوع مــن االعتــزاز بالحيــاة ،واحترامهــا ،روح
األدب أيضـاً.
وخــال ســنوات الجــوع تلــك ،رأيــت العديــد من مشــاهد
َف ْقــد الكرامــة بســبب الجــوع :علــى ســبيل المثــال ،من أجل
ـف مجموعــة مــن
الحصــول علــى كعكــة فــول الصويــا ،التـ َّ
األطفــال حــول أميــن مخــزن الحبوب فــي القريــة ،يتعلَّمون
النبــاح كالــكالب .قــال أمين المخزن ،إن كعكــة فول الصويا
ســتكون مكافــأة لألكثــر تعلُّمــ ًا للنبــاح .كنــت أنــا ،أيضــاً،
واحــد ًا مــن هــؤالء األطفــال الذيــن ينبحــون .شــهد أبــي
ـدة ،بعــد عودتــي إلــى
هــذا المشــهد بعينيــه ،فع َّنفنــي ،بشـ ّ
مجرد
ـدة ،وقــال لي :الفــم
ـدي بشـ ّ
المنــزل .كمــا انتقدنــي جـ ّ
َّ
ـر ،وســواء َأ َعبرتْــه أشــهى األطعمــة وأندرهــا ،أم اجتازتــه
ممـ ّ
جــذور األعشــاب ولحــاء األشــجار ،فإنها تتســاوى جميعها،
ـم النبــاح ألجــل قطعــة مــن
فــي المعــدة ،عقــب تناولهــا ،ف ِلـ َ
كعــك فــول الصويــا ،إذاً؟ يجــب أن يتح ّلــى النــاس باألخــاق
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القويمــة .لــم تقنعنــي كلماتهــم آنــذاك ،ألننــي كنــت أدرك
أن أشــهى األطعمــة ،وأندرهــا ال تتســاوى ،فــي المعــدة ،مع
جــذور األعشــاب ولحــاء األشــجار! ،بيــد أننــي كنــت أشــعر،
أيضـاً ،بــأن كلماتهــم تنطــوي علــى نــوع مــن الكرامــة ،وهــي
كرامــة اإلنســان ،وكذلــك ســلوكه؛ فاإلنســان ال يمكنــه أن
يحيــا ككلــب.
يتحمــل المعانــاة ،وأن
ـد أن
أمــي أن اإلنســان البـ ّ
َّ
علَّمتنــي ّ
يظــلّ علــى قيــد الحيــاة ،دون أن ينحني أو يليــن؛ كما علَّمني
ـد أن يحيــا بكرامــة .وعلــى الرغم
ـدي أن اإلنســان البـ ّ
أبــي وجـ ّ
إياه ،آنذاك ،اكتســبت معيار ًا
مــن عــدم ُّ
تفهمي لمــا علَّموني ّ
للقيمــة للحكــم على األمور حــالَ مواجهــة المعضالت.
أمدتنــي ســنوات الجــوع بالخبــرة والنظــرة الثاقبــة بشــأن
َّ
بســاطة الطبيعــة البشــرية ،وتعقيدهــا معــاً ،فجعلتنــي
وأتلمس
ـد األدنــى من معاييــر الطبيعة البشــرية،
أدرك الحـ ّ
ّ
بعــض الجوانــب فــي جوهر الطبيعة البشــرية .بعد ســنوات
عديــدة ،وعندمــا أمســكت القلــم وهممــت بالكتابــة ،غــدت
ثمــة انفصال بين
هــذه الخبــرات مــوردي الثمين؛ لــذا ،ليس ّ
ورود العديــد مــن األوصــاف الواقعيــة القاســية والتحليــل
القاســي لظــام النفــس البشــرية ،وبيــن التجــارب الحياتيــة
الماضيــة .بالطبــع ،لــم أُغفــل الجانــب النبيــل المتعلِّــق
تطرقــت للكشــف
بالكرامــة فــي الطبيعــة البشــرية ،حينمــا َّ
عــن ظــام المجتمــع وتحليــل قســوة الطبيعــة البشــرية؛
ممــن هــم علــى شــاكلتهم
ذلــك ألن والــدي وجـ ّ
ـدي وكثيــر ًا َّ
قدمــوا لــي مثــا ً
ـد تلــك الصفــات الثمينة،
قــد َّ
وتعـ ّ
ال عظيمـاًَ ،
لألمــة ،حتى
لهــؤالء النــاس
ِّ
العادييــن ،الضمانــة األساســية ّ
ـردى فــي غياهــب المعانــاة.
ال تتـ ِّ
المصدر:

https://mp.weixin.qq.com/s/Xa3Aw6pSYbrnR3tWZWKkAA
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السنة 14

السنة 14

 -العدد  - 169ربيع األول

 -العدد  - 170ربيع اآلخر

 - 1443نوفمرب 2021
2021
- November
Rabi al-Awal 1443
Year 14 - No. 169 -

الطر يق إىل نوبل

محمد إبراهيم الشوش
يف ظ ّ
ل ّ
الذاكرة
ِ
محمد مبوغار سار
غونكور ُم
فاجئة
ِ

ح
ـ
ـ
ك
ا
ي
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
يت!

ber 2021
Rabia I I 1443 - Decem
Year 14 - No. 170 -

قرنـح..

ine.qa
w w w.dohamagaz

كـ
ي
ل
ي
طـ
ــ
ــ
و
.
.

 - 1443ديسمرب 2021

نغوغي واثيونغو:
ّ
اللغة ساحة حرب!
أنط
وان
كوم
بانيون:
األ
دب لم يخرس الـمعركة
آالن فينكلكروت:
ما بعد األدب
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ملتقى
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من امل
يتافيزيقا إىل امليتاديجيتال
حرب الخوارزميّات بَعد َ َ
سكتة الفيسبوك
زمن البيو
حماية ّ
للص
حة أم انتهازية تجارية؟
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سؤولية األدب األخرية

السنة - 15

السنة - 15

العدد  - 171جامدى
األوىل  - 1443يناير 2022
ry 2022
a alawal 1443 - Janura

مئوية بروست

Year 15 - No. 171 - Jumad

كتابة النهاية!

ry 2022
a I I 1443 - Februa

الكتابات األوىل

Jumad
Year 15 - No. 172 -

ألبري كامو..

مو يان:

الشع ُر سينقذ َ
العالَم!

حوارات

يورغن هابرماس
باتريك موديانو
أورهان باموق
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رصخة من زمن آخر

العدد  - 172جامدى
اآلخرة  - 1443فرباير 2022

األدب يف أمازون
تق
سيمات فوق الخيال!
ُ
ُ الرواية القطريّة..
َ
املخاض وغ ُ
ياب املرجعيات

العدد  - 172فرباير 2022

ملتقى
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من وساوس ُ
الكتّاب:

ُ
لمَ
ِ ينبغي أن أتَرجَ م؟
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السنة
 - 15العدد - 173
رجب  - 1443مارس 2022

السنة 15
 العدد - 174رمضان  - 1443أبريل 2022

2022
Rajab 1443 - March
Year 15 - No. 173 -

فز!

Year 15 - No. 174 -

فيليب ديسكوال:
أشكال املر ّ
يئ
يورغن هابرماس:
ْ
جيل تغشاه عادة الق

2022
Ramadan 1443 - April

مقاالت مراهق..

جابر عصفور..
ِ
عىل أبواب الرتاث!
محمَّ د مفتاح
حُ
لمٌ بنظريّ ٍة شعريّة

يف الحرب
وال ِّ ِ
سلم
ميالن كونديرا:
ّ
فن مقا
ومة األيديولوجيا
ِ

أرشيف

روبري فالزير

يف اللعبة االسترشاقية
كأننا لم ن ُ
رتجم إدوارد سعيد
ِ
الخ
يال
ا
لعلمي والواقعية
ات ِّ
صال
أم
انف
صال؟
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ملتقى

اإلبداع
العريب والثقافة اإلنسانية

قراءات

بني مونتيين و ال بوييس

اآلخر املحبوب أكرث من الحياة

يــكاد اســم « - Étienne de La Boétieإيتيــان دو ال بويــي» ( ،)1563 - 1530يقــرن باســم «Michel de
 - Montaigneميشــيل دو مونتينــي» ( )1592 - 1533يف الثقافــة الفرنســية ،بالقــدر نفســه الــذي ُيذكَ ــر فيــه اســم
ـور
«إنكيــدو» مقرون ـ ًا باســم «جلجامــش» يف امللحمــة
امليزوبوتاميــة .يف الحالتــن كلتيهــا ،نــدرك ،ح ّق ـ ًا ،الغـ َ
ّ
ـق ملعنــى «أن نكــون مع ـ ًا».
العميـ َ
إن حياتنــا  -بحســب مــا ذكر «ألبرتــو مانغويل Alberto -
 -»Manguelليســت فرديــة علــى اإلطــاق ،بــل «تتغــذَّ ى،
دومـاً ،بحضــور اآلخر» ،وفــي الوجه اآلخر للمــرآة «تتضاءل
عنــد غيابــه» .حيــن نكــون آحــاد ًا أو فــرادى ،ال يكــون لنــا
ثمــة
ثمــة مــن ينــادي علينــا ،ليــس ّ
«اســم أو وجــه ،ليــس ّ
()1
نميــز فيــه مالمحنــا»  .ســواء فــي خلواتنــا ،أو في
انعــكاس ِّ
حضــرة اآلخريــن ،بيــن أندادنــا أو أضدادنــا ،فــي منظومــة
ثقافتنــا أو فــي تثاقفنــا مــع منظومــات أخــرى ،فــي لحظــات
التدانــي أو فــي لحظــات التنائــي؛ تن ِب ُئنا ذاكــر ُة الكلمات التي
ـات «مونتيني ،وال بويســي» و«جلجامش،
تصــدح بهــا اقترانـ ُ
()2
«اآلخر يمكِّ ننا من الوجود»  .ال س َّــيما إذا كان
وإنكيدو» َأ َّن
َ
هــذا «اآلخــر» الــذي هــو «أنــا» فــي ميــزان الوجــود ،محبوبـ ًا
أكثــر مــن الحيــاة...

توافقات الروح الجميلة

فــي بــاط «بــوردو  »Bordeaux -وتحــت صفــة
المستشــارية التــي أكتســبها كل مــن «مونتينــي» و«ال
بويســي» خــال أواســط القــرن الســادس عشــر ،جمعــت
أواصــر صداقــة متينــة بيــن الرجل َْيــن .وفقـ ًا لبــوح مونتيــن،
ـداً» ،كانــت الصداقــة بينهمــا
وبســبب «الــروح الجميلــة جـ ّ
تتغــذَّ ى مــن التواصــل ...بعــد بضــع ســنوات مــن العمــل
معــاً ،وقــع ال بويســي مريضــاً ،علــى نحــو مباغــت .قــد
يكــون أصيــب -كمــا يقــول مونتينــي« -بإســهال وخثــرات
ضحيــة وبــاء الطاعــون .أدرك ال
دم» ،أو قــد يكــون وقــع
ّ
وصيتــه بــكلّ صفــاء
ـج
بويســي أن النهايــة قــد أزفــتَّ ،
فدبـ َ
َّ
ذهنــي .وفــي  18مــن شــهر أغســطس/آب ( ،)1563أســلم
بوصي ٍة منه،
الــروح لبارئهــا( .)3يقــول مونتيني« :جعل منــي،
ّ
وبتقديــر عطــوف وهــو علــى فــراش المــوت ،وريثـ ًا لمكتبتــه
الســيد «دو
وأوراقــه»( .)4إثــر ذلــك ،كتــب مونتينــي إلــى
ِّ
ميســم  ،»M. de Mesmes -يقــول« :كان ال بويســي ،فــي
رأيــي ،أعظــم رجــل فــي عصرنــا»( .)5وفــي الفصــل الموســوم
بـ«فــي الصداقــة»( ،)6مــن كتــاب «المقاالت» يؤكِّ ــد مونتيني:
105
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«أنــا ال أعــرف كاتب ـ ًا يبلــغ شــأوه ،وال موهبــة طبيعيــةً تبلــغ
األيام
موهبتــه» .عــاش ال بويســي حياة قصيرة ،لم تســعفه ّ
بعض
لنشــر مــا جــادت به مواهبــه .تسـل ََّم صديقــه مونتيني
َ
المخطوطــات واألوراق التــي كانــت مصفوفــة فــي مكتبتــه
ـم هــذه المخطوطــات مقــال «خطــاب
بموجــب
الوصيــة ،أهـ ّ
ّ
الطوعيــة» الــذي طــارت ســمعته فــي اآلفــاق،
فــي العبوديــة
ّ
بعــد وفــاة صاحبــه .يقــول مونتينــي« :يتع َّلــق األمــر برســالة
ـن
أطلــق عليهــا اســم «خطــاب فــي العبوديــة
الطوعيــة» ،لكـ ّ
ّ
ـن يجهلــون االســم صــاروا يطلقــون عليهــا ،حينئــذ ،وعــن
َمـ ْ
حررهــا المؤ ّلــف فــي شــكل
ـد
ـ
وق
ـد».
ـ
واح
ـد
ـ
«ض
ـم
ـ
اس
ـق
حـ ّ
ّ
ّ
مقالــة فــي بدايــة شــبابه ( ،)...وهــي رســالة ُت َتــداول مــن
يــد إلــى يــد ،بيــن النــاس المثقَّفيــن ،وتحظــى ،عــن جــدارة،
لديهــم ،بتقديــر بالــغ ،ألنهــا رســالة كريمــة األفــكار كاملــة
ـراء ال بويســي يدركــون مــا الــذي يعنيه «بـيـــير
المعانــي» .قـ ّ
ميســنار  ،»Pierre Mesnard -إذ وصــف «مقالــة العبودية
()7
ـر َم أن كتاب «المقاالت»
الطوعيــة» بـ«نهــر
خطابي»  .وال َجـ َ
ّ
ّ
لمونتينــي ،مشــمول ،أيض ـاً ،ضمــن اآلثــار البليغــة للقــرن
الســادس عشــر ،التــي يســري عليهــا وصــف ميســنار.

تبجيل الصداقة الكاملة

ثمــة صديــق،
كان أرســطو يقــول« :يــا أصدقائــي ،ليــس ّ
ألب ّتــة» .بيــد أن مونتينــي ،وال بويســي جعــا «الصداقــة
الكاملــة» التــي «ال تعــرف صفقــة ،وال تبــاد ً
ال لمصالح أخرى
ـرد ًا لآلصــرة الجامعــة بينهمــا .يقــول:
غيــر ذاتهــا» رمــز ًا متفـ ِّ
«هــذه الصداقــة لــم يكــن لها من أنمــوذج مثالي غيــر ذاتها،
ال يمكــن أن تحيــل ّإل إلــى نفســها .ليســت مالحظــة واحــدة
خاصــة ،وال اثنتيــن ،وال ثالثـاً ،وال ألفـاً ،بــل هــو نســغ غيــر
ّ
ـتبد بإرادتــي ،وســار بهــا
ـ
اس
ـج
ـ
المزي
ـك
ـ
ذل
ـن
ـ
م
د
ـد
كلّ
َّ
محـ َّ
ـتبدت
ولمــا كانــت قــد اسـ َّ
للغــوص والضيــاع فــي إرادتــه؛ ّ
()8
بإرادتــه فقــد قادتــه إلــى الغــوص والضيــاع فــي إرادتــي» .
مــن غيــر اإلشــارات الدا ّلــة ،يبــدو هــذا المقطع «اإلشــراقي»
ـص لــه انتســاب إلــى عرفانيــات جــال
كمــا لــو أننــا بــإزاء نـ ّ

الديــن الرومــي ،وشــمس التبريــزي.
ثمــة مــا يمكــن أن
ضمــن تاريــخ الصداقــات الراســخةّ ،
يكــون أنموذج ـ ًا لتقريــب معنــى اإلخــاص والصــدق .فــي
هــذه الجزئيــة ،يمكــن أن نسترشــد بالمثــال اآلتــي :كان
لـ«يوداميداس» صديقان هما؛ خاريكسينوس ،وأريثيوس،
وحيــن كان علــى وشــك المــوت ،وهــو فــي حــال فقــر،
«وصيتي
وصيتــه كاآلتي:
عمد إلى تحرير
غنيــانَ ،
َّ
َّ
وصديقــاه ّ
أمي ،ومشــربها ،واالهتمام بكافّة
ألريثيوس العناية بمأكل ّ
ووصيتــي لخاريكســينوس
شــيخوختها،
حاجاتهــا خــال
َّ
العنايــة بتزويــج ابنتــي .وإذا مــا تو ِّفــي أحدهمــا ،فإنــي
الوصيــة».
بحصــة صاحبــه فــي
ـي منهمــا
ّ
ّ
أك ّلــف اآلخــر الحـ ّ
للوهلــة األولــى ،كثيــرون هم الذين قابلوا الوصية بســخرية
كبيريْــن ،غيــر أن َو َرثتــه مــا إن بلغهــم الخبــر حتــى
وازدراء
َ
تل ّقــوه بكامــل الرضــا والحبــور .بعــد خمســة ّأيــام مــن
وفــاة يوداميــداس ،تو ِّفــي خاريكســينوس ،فــكان علــى
بالوصيــة.
الصديــق الثالــث -مــن بــاب الوفــاء -أن يلتــزم
ّ
األم ،ومشــربها ،ومن
ثمــة ٌّ
بد مــن العنايــة بمــأكل ّ
لــم يكــن ّ
الخمــس (تلنتــات) من المال الذي كان يملكــه ،منح اثن َت ْين
ونصــف لــزواج ابنتــه الوحيــدة ،واثنتيــن ونصــف لــزواج ابنة
العرسـ ْـين أقيمــا فــي اليــوم نفســه(.)9
يوداميداس،كمــا أن
َ
مــن زاويــة التقييــم األخالقــي لتاريــخ الوفــاء ،تبــدو هــذه
الحكايــة مثالية ،بيــد أن لـ«مونتيني» جملةً من المؤاخذات
ــاو َز ُة عالقــة الصداقــة فيهــا لطر َف ْيــن
أهمهــا ُم َج َ
عليهــاّ ،
اث َن ْيــن؛ ذلــك أن الصداقــة الكاملــة مــن وجهــة نظــره «ال
تقبــل القســمة ،فــكلّ واحد يمنح نفســه ،تمامـاً ،لصديقه،
حيــث ال يتب ّقــى لــه مــا ُيم َنــح لشــخص آخــر» .ويأســف ألنــه
ليــس لــه العديــد مــن األنفــس ،والكثيــر مــن اإلرادات كــي
العادية
يقرر مونتينــي أن الصداقة
ّ
يمنحهــا كلّهــا لصديقــهّ .
وحدهــا «يمكــن أن تنقســم» ،وفــي المقابــل ،إن «صداقــةً
وحيــد ًة وجوهريةً تحــلّ كافّة االلتزامات األخرى» ،وتتجاوز
المادية مهمــا كانت ُم ْج ِزيةً أو ُمغرية .وص ً
ال
كل الصفقــات
ّ
ـاب
ـ
الش
الفارس
ـة
ـ
حكاي
ـن
ـ
الذه
ـى
ـ
إل
ـى
ـ
تتداع
بهــذا النســق،
ّ
الــذي ســأله الملك «قــورش  »Cyrus -عن المقــدار المالي
الــذي يمكــن أن يتخ ّلــى بــه عــن جــواد أصيــل ،كان يربــح
بــه المســابقات ،وإن كان باإلمــكان «أن يبادلــه بمملكــة»!،
ـاب جازمـاً« :ال .أبــداًَّ ،أيهــا الملــك! ،غيــر أنــي
فأجــاب الشـ ّ
ـخاء منــي وكرم ـ ًا مقابــل اكتســاب
ـ
س
ـه؛
ـ
أمنح
أســتطيع أن
ً
ـرت علــى شــخص يكــون مســتح ّق ًا لــه،
صديــق ،إن أنــا عثـ ُ
جديــر ًا بــه»( .)10توحــي العبــارة االشــتراطية «إن أنــا عثــرت»
التــي وردت فــي أثنــاء حديــث الفــارس النبيــه بنــدر ٍة تــكاد
ــد االســتحالة ،وكأنــي بــه يســتلهم مــا ذكــره
تقــارب َح َّ
ـليم العقــل،
ـ
س
ـت
ـ
دم
ـا
ـ
«م
ـال:
ـ
ق
إذ
،»Horace
«هــوراس -
ُ
َ
أمــا «ميناندر
فــا شــيء يمكننــي أن أقارنه بصديــق لطيف»ّ .
  »Ménandreفــكان يقــول« :إن الســعيد مــن اســتطاعأن يصــادف ،فقــط ،شــبح صديــق»( .)11فــي حدائــق الوحــدة
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إيتيان دو ال بويسي ▲

ميشيل دو مونتيني ▲

الوارفــة ،يكفينــا أُنسـ ًا ظلُّ صديــق أو طيف شــجرة« ...فأين
ظ ُّلــك»(ُّ )12أيهــا الصديــق؟.

على منوال جلجامش

مثاليــة ،يتذكَّ ــر
التنعــم بصداقــة
بعــد أربــع ســنوات مــن
ُّ
ّ
مونتينــي اليــوم الــذي فقــد فيــه البويســي ،مســتعير ًا أبيــات
«فيرجيــل :»Virgile -
«وهو اليوم الذي سيظلّ مؤلم ًا لي إلى األبد..
هو اليوم الذي سأخلَّد فيه ذكراه إلى األبد،
فتلك كانت مشيئتك َّأيتها اآللهة»(.)13
الهمــة ضائع ًا فــي دروب التيه متســكِّ عاً»...
ـر
«صـ ُ
ّ
ـرت فاتـ َ
هكــذا ،يصــف مونتينــي نفســه مــن أثــر افتقــاد صديقــه ال
بويســي« ،حتــى الملذّ ات التي تأتينــي ،عوض ًا عن أن تع ِّزيني
ال تقــوم ســوى بمضاعفــة ألــم فقدانــه؛ لقــد كان لنــا نصــف
رت ّأل
وقر ُ
ص ْبـ ُ
كلّ شــيء ،ويبــدو لــي أني اغ َت َ
ـت منه ْ
قســطَ هّ ،
ـن أشــاطره حياتــي (،)...
ـأي شــيء؛ فقــد فقــدت َمـ ْ
أتم َّتــع بـ ّ
بحيــث يبــدو لــي ،اليــوم ،أنــي لســت ســوى نصــف إنســان».
فــي أعقــاب ذلــك ،يســتذكر مونتينــي مــن شــعر فيرجيــل ما
وصـ َ
ـل بهــذا النســق:
يمكــن أن ُي َ
ٍ
مبكِّ
سلبت مني نفسي،
رة
ر
قد
ضربة
«ما دامت
ُ
ْ
فلماذا أنا ،النصف اآلخر ،أبقى
يبــق كامــ ً
ا علــى
أنــا المشــم ّئز مــن نفســي ،الــذي لــم َ
قيــد الحيــاة؟».
ـر
وإذا مــا غَ ال ََب َنــا اإلصـ ُ
ـرار فــي مســاءلة مونتينــي :مــا السـ ّ
روحــه تتمــازج ،وتنصهــر بكيميــاء الصداقــة
الــذي جعــل َ
مــع روح ال بويســي؟ ســيجيبنا واثقـاً« :ألنــه كان هــو ،وألنــه
كان أنــا»(.)14
ثمــة مــا هــو أقــوى مــن
ـراءّ -
بالنســبة إلينــا ،نحــن -القـ ّ
ـرد االقترانــات فــي األســماء التــي أومأنــا إليهــا فــي بداية
مجـ َّ
ـص ،هنالــك
هــذه القــراءة؛ ففــي الوجــه اآلخــر لمــرآة النـ ّ
ـخه جلجامــش فــي رثــاء صديقــه إنكيــدو،
رسـ َ
ـج فائـ ٌ
نهـ ٌ
ـق َّ
ونســج علــى منوالــه مونتينــي فــي تأبيــن ال بويســي .وإليــك
َ

وارم
فتأملــه،
ِ
ممــا يمكــن إيــراده فــي هــذا البــابُّ ،
شــذرات ّ
ـر بالل َُّبــاب.
ْ
القشـ َ
ـر ،واظْ فَ ـ ْ
ـام علــى إنكيــدو ،وهــو علــى ســرير المــوت.
«توالــت أيـ ٌ
ــض يجثــم علــى صــدره ،ألنــه لــن يكــون ،بعــد
حــزن ُم ِم ٌّ
ٌ
اآلن« ،مــع» جلجامــش ،أو ألنــه لــن يمــوت فــي ســاحات
المجــد والعــراك دفاعـ ًا عــن أوروك ،بــل هــا هــو ذا يمــوت
ـر لصديقــه جلجامــش« :إن أحــد
بســبب لعنــة اآللهــة .أسـ َّ
اآللهــة ،يــا صديقــي ،قــد لعننــي ،ولــن أمــوت كمــن ســقط
فــي ســاح القتــال ،مــا خشــيت الوغــى يوم ـاً ...مبــارك ،يــا
أمــا أنــا ،فهأنــذا في
صديقــي ،مــن فــي ســاح القتــال يمــوتّ .
ِخـ ْز ٍي أمــوت»( ،)15ثــم أســلم الــروح بعــد طــول معانــاة .فــي
«أل
ـر معنــى ّ
هــذه اللحظــة ذاتهــا ،ســيدرك جلجامــش سـ َّ
يكــون مــع» إنكيــدو ...تســاءل محمــود درويــش مخاطب ـاً
جداريتــه« :فمــن أنــا وحــدي؟» ..أجــاب« :
ظــلّ إنكيــدو فــي
َّ
()16
ـاء كامــل التكويــن ( )...حيــاة الفــرد ناقصــة» .
هبـ ً
بكلمات ُموجعاتٍ
ٍ
متحســر ًا
صار جلجامش يرثي صديقه
ِّ
«أل تكــون مــع» .صــاح منتحبـاً« :أي إنكيــدو؛
ُت َج ِّلــي محنــةَ ّ
ِل َت ْبـ ِ
ـالك الصاعــدة فــي غابــة األرز ،والهابطــة
ـك عليــك المسـ ُ
لي ْبـ ِ
ـيوخ أوروك الفســيحة
ـك عليك شـ ُ
بــا تو ُّقــف ،ليــل نهــارَ .
ـردد
ممــن امتـ َّ
ـدت أصابعهــم خلفنــا تباركنــا ،فتـ ّ
المنيعــةَّ ،
ِ
ِ
ـباب
أمــك ...ل َي ْبــك عليك شـ ُ
البــراري صــوت نواحهــم كنــواح ّ
أوروك ...أنصتــوا إلــي ،يــا شــيوخ أوروك ،اســمعوني :إننــي
أبكــي صديقــي إنكيــدو .أبكــي بحرقــة النســاء النادبــات؛
كانــت البلطــة إلــى جانبــي ،والقــوس فــي يــدي ،المديــةَ فــي
حزامــي؛ فرحــي الوحيــد ...يــا صديقــي ...لقــد ذ لَّ� ْل َنــا مع ـ ًا
ت
فغب َ
الصعــاب ،وارتقينــا الجبــال ...فـ ّ
ـأي نوم هبط عليــكْ ،
()17
ـام فــا تســمع كلماتــي؟ . »...مــن أجــل إنكيــدو،
فــي ظـ ٍ
بكــى جلجامــش مريــراً ،هائمـ ًا فــي البــراري ،ســكن األســى
فــؤاده ،لــم يس ـلِّمه للدفــن؛ عســى أن يســتفيق مــن هــول
النحيــب .لكــن ،هيهــات ...آه يــا روحــي (وفــق مــا «أنشــد
«طاغــور  )»Rabindranath Tagore -ال تطمحــي إلــى
الخلــود ،بــل اســتنفدي حــدود الممكــن».
متحســراً« :منــذ أن مضــى إنكيدو ،ما
يواصــل جلجامــش
ِّ
ـت علــى وجهــي كصيــاد فــي أعمــاق الفــاة...
لــي حيــاةِ .ه ْمـ ُ
حب ـ ًا َج ّم ـاً ،ومضــى عبــر المهالــك،
صديقــي الــذي أحببتــه ّ
أدركــه مصيــر البشــر ...مــا لــي راحــة ،ومــا لــي ُســكون،
صديقــي الــذي أحببــت صار إلى تــراب .وأنا! أفــا أرقد مثله،
وال أفيــق أبــداً؟»( .)18هــام جلجامــش علــى وجهــه يبحث عن
معنــى الخلــود ،وأســرار الحيــاة؛ لع ّلــه يســتعيد صديقــه
إنكيــدو ،أو لع ّلــه يوقــف زحــف المــوت الــذي منعهمــا ،إلــى
األبــد ،مــن «أن يكــون معــاً» .فــي أثنــاء رحلتــه البائســة،
ــع منــه القلــب،
وامتقــع وجهــه،
ضمــرت وجنتــاه،
وتوج َ
َ
َّ
ـتقر الكــرب في فــؤاده ...رأى أســرار ًا
َّ
وتبدلــت المالمــح ،واسـ َّ
قصــة الطوفــان علــى لســان أوتنابشــتيم،
ـرف
ـ
ع
ـب،
ـ
وغرائ
ّ
ـماة
ـ
«المس
ـة
ـ
العجيب
ـة
ـ
النبت
ـادف
ـ
ص
ـي،
ـ
أو نــوح الميزوبوتام
ّ
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القوة
(رجــوع الشــيخ إلــى صباه) التي يســتعيد بها اإلنســان ّ
والشــباب ،حاول أن يحملهــا معه إلى أوروك المنيعة ...لم
ـر الحيــاة الــذي يبحــث عنــه .محرومـ ًا مــن الرفقة،
يــدرك سـ ّ
بــات جلجامــش عاجــز ًا عــن تحقيــق أفعــال مذهلــة(.)19
ـي الوفــاض إلــى
بــا صديقــه إنكيــدو ،عــاد جلجامــش خالـ َ
ـف
ـاض ّإل طيـ ُ
أوروك ...بالنســبة إلــى مونتينــي ،ال يمــأ الوفـ َ
ال بويســي.
صحــوة أو غ ْفــوة أو فكــرة أو خطــوة أو فعل أو
ـة
ـ
ثم
ْ
ليــس ّ
ـف ال بويســي ،كمــا كان
ســبيل ّإل يســتذكر فيــه مونتينــي طيـ َ
يســتحضر جلجامــش صديقــه إنكيــدو .ح ّقـاً ،إن الصداقــة
ـدس؛ إنها
نفســه« -اســم مقـ َّ
علــى وفــق مــا ذكــر ال بويســي ُ()20
ـه الصديــق
ـر وجـ ُ
شــيء جديــر بالتبجيــل»  .كيــف ال يحمـ ُّ
قلبــه شــوقاً ،وهــو يبكــي قرينـ ًا غاليـ ًا أثيـاً؟
قهــراً ،وينفطــر ُ
هــل يمكــن -فــي ســياق تأبيــن شــقيق الــروح -أن يســعفنا
ـان الشــاعر «كاتــول  »Catulle -حيــن قــال:
لسـ ُ
«يا لشقائي ،يا أخي ،بفقدك.
ات
المسر
تلك
ً،
ة
انطفأت ،دفعةً واحد
معك،
ّ ُ
ْ
التي غذَّ تْها ،في حياتي ،صداق ُتك اللطيفة.
يت ،يا أخي ،فانكسرت سعادتي..
تو ِّف َ
نفس ْينا معاً.
والقبر معك أخذ َ
موتك حطَّ م ،اليوم ،تماماً،
ُم َت َع الفكر وملذّ ا ِته المتواترة.
ُّأيها اآلخر المحبوب أكثر من الحياة،
()21
ألن أراك ،أبداً ،لو أحببتك إلى األبد؟» .
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تحرير العالقة من التقابُل

الذاكرة والنسيان الفعَّ ال

راج َعــةَ ا ُ
هيــأ لهــا الفكـ ُـر الحديــث ا ُ
ـن اإلملــاح
ـوم الذاكــرة ِمـ َ
يكـ ُ
مل َ
مفهـ ُ
ؤمنــة لالنفصــالْ ُ .
مل ِّ
ـن املفهومــات التــي َّ
ِ
ِ
إىل ســياج هــذه ا ُ
ـادة ال َّنظــر
األزواج أو
ـهد ْتها
ـن إعـ َ
راجعــة انطال ًقــا مــن الخلخلــة التــي َشـ َ
الثنائيــات ،مبــا َمكّ ـ َ
مل َ
ـن مـ ْ
ُ
ّ
ِ
ـخ َوفق
يف
ـن طـ َـريفْ األزواج ومــا ت ََر َّسـ َ
فيهــا .تبـ َّـدى ذلــك مــن ال ّز َ
قابــل َبـ ْ
العالقــة َبـ ْ
عزعــة التــي طالــت عالقــة ال ّت ُ
ـن َ
طر ْ
ٍ
ِ
ـي ُي ْعــي مكانــة طـ َـرف عــى حســاب ّ
اآلخــر.
الطـ َـرف َ
هــذه العالقــة مــن ُحكـ ٍ
ـم قيمـ ّ
زوج الذاكرة وال ّنســيان
إ ّنــه
ـم َ
ُ
التقابــلُ ذا ُتــه الــذي ظلّ َي ْحكـ ُ
شــهدتْها
لخلــة التــي
قبــل أن َي
الخ َ
خضــع للتفكيــك .كانــت َ
َ
َ
ْ
ٍ
ٍ
ِ
ٍ
بالتقابــل
ترتيــب ل َمســافة محكومــة
نهمــا إعــاد َة
العالقــة
ُ
بي ُ
ْ
ـرس عنهمــا،
قيـ َ
ـرا لل ّت َصـ ّ
ـور ُ
ُ
ـد ٍة بــه ،وكانــت أيْ ًضــا تغييـ ً
وم َّ
المكـ َّ
ِ
المفهوميــن وف َت َح ُهما على انفصالٍ
ٍ
بحمولة
ـف
ـ
عص
و
نح
ـى
ـ
عل
َ
َ
ْ
ـدد
د
ـد
ـ
لتج
ـا
ـ
ن
تأمي
ـة،
ـ
الحمول
ـذه
ـ
ه
ـوي عــن
ً
معناهمــا وتجـ ُّ
ُّ
ُ
َح َيـ ٍّ
ُوت
ـاءلة بمــا هي ق ُ
عالق ِتهمــا فــي آن .كمــا َ
المسـ َ
فتح ُهمــا على ُ
تجد ِدهــا.
المفهومــات ومـ َ
ـد ُد ُّ
الوقــوف علــى َبعــض تجليـ ِ
ـن
صــفُ ،ي ْمكـ ُ
ـات هــذا َ
الع ْ
قبــل ُ
ْ
ـلُّ
ـزوج
ـ
ال
ـذا
ـ
ه
ـ
تش
ـت
ـ
كان
ـي
ـ
الت
ـب
ـ
ج
الح
ـض
ـ
ع
ب
ـى
ـ
إل
ـاح
ـ
اإللم
ُ
َ
َ
ُ ُ
كرســةِ،
ِ
اعتمــادا علــى َب ْعــض المعانــي
ً
المكرســة عنــه ُ
والم ِّ
َّ
قبليـ ٍ
ِ
ـات حاجبــة .يتس ـ ّنى االقتــراب مــن هــذه
ل
ـك،
ـ
لذل
تبعــا
ً
ّ
ِ
ـلٍ
ـرف األدنــى قيمــةً في
ـ
ـي
ـ
ل
أو
ـ
تأم
ـن
ـ
م
ـاق
ـ
باالنط
ـي
ـ
المعان
للطّ
ْ ّ
َ
ّ ّ
ـرف النســيان.
ـ
ط
أي
ـه،
ـ
عن
ـا
ـ
س
كر
م
هــذا ال ـ َّزوج َوفــق مــا كان ُ َّ ً
َ
ـورات
ِمــن غَ يــر َ
العــودة إلــى الزمــن البعيــد َ
للح ْفــر عــن ال ّتصـ ّ
دأب العديـ ِ
القديمـ ِ
ـد مــن
ـة عــن الذاكــرة وال ّنســيان ،كمــا هــو ُ
ـن االقتصار
الدراســات
نجـ َ
الم ْوضوعُ ،ي ْمكـ ُ
الم َ
ـزة عــن َ
ّ
الفكريــة ُ
ٍ
علــى كـ ّ ٍ
ـو ٌة واعــد ٌة
ـي .وهــي كـ ّ
ـوة صغيــرة فــي اللســان العربـ ّ
علــى ُمســتوى التفكيــك.
العربــي وفــي كُ ُتــب
اللســان
فــي
ســيان،
قتــر َن دالّ ال ّن
اِ َ
ّ
بمعــانٍ
تح ُّ
ــط ِمــن
انطــوت علــى
ٍ
َ
التفاســير أيْ ًضــاَ ،
أحــكام ُ
قيمـ ِ
ـن اإلشــارة ،باختصــار َشــديد ،إلــى
ـة هــذا ال ِف ْعــلُ .يمكـ ُ
ثالثــة َمعــان:
صفــهِ
أ -معنــى
ـه َيتحـ َّ
التقابــل :الــذي َوفقـ ُ
ُ
ـد ُد النسـ ُ
ـيان َ
بو ْ
الحقــل
فــي
تة
ب
ن
ت
ــ
س
م
ــل
التقاب
هــذا
ة
ــذر
ب
للذاكــرة.
نقيضــا
ُ
ً
َ
َ َ
ُ ُ ْ ََْ
وميــة.
الداللــي الل
قبــل َت َســ ُّل ِلها إلــى الحمولــة َ
ّ
الم ُ
فه ّ
ّغــوي ْ
ّ
ِ
ُّ
بيــن الذاكــرة
ـة
ـ
العالق
ـب
ـ
ل
تص
ـي
ـ
ف
ـى
ـ
المعن
ـذا
ـ
ه
م
ـه
ـ
أس
وقـ ْ
ـد ْ َ َ
ْ
()1
ِ
ٍ
ـلَ
الضد ّيــة  ،علــى ن َْحو َج َعـ الذاكر َة
وال ّنســيان باختزالهــا فــي
ّ
كم
ح
ـه
ـ
علي
ب
ت
تر
ـا
ـ
م
ـو
ـ
وه
ـيان.
ـ
س
ن
لل
ة
ـاد ً ّ
ومضـ ّ
ّ َ
ُ ٌ
ُمن ِتجــة للتذكّ ــر ُ
قيمــي َي ِ
ـر للذاكــرة كلّمــا اشـ
ـد ال ّنســيان .لعــلّ
ـتغلت ضـ َّ
ْ
نتصـ ُ
ٌّ
ِ
ـدا فاصـ ً
ـن
ـه َبنــى َحـ ًّ
ـا َت َسـلّلَ مـ َ
ـاه هــذا االختــزالُ هــو أ ّنـ ُ
أر َسـ ُ
مــا ْ
ِ
ِ
إمكان َت َص ّور
مانعا
المفهومية،
ّغوي إلى العالقــة
َ
ً
ال ّتحديــد الل ّ
ّ
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تحك َّم
نتج ُه
َّ
ّ
وتتجد ُد بــه .وبذلك َ
أن الذاكــر َة َت ْح َيــا بالنســيان و ُت ُ
ِ
ـي ال َّزوج،
ـ
ف
طر
بين
العالقة
ر
ـو
ـ
تص
في
ـي
ـ
القيم
ـل
ـ
الفص
ـور
ـ
منظ
ْ
ّ
ُ
ّ
َ ْ
ِ
ـور العالقــة َب ْي َن
س عائقً ــا أمــام النفــا ِذ إلــى
ـر َ
احتماالت َت َصـ ّ
وكـ َّ
ِ
التقابــل.
ـق
ـ
ي
ض
ـارج
ـ
خ
ـن
ـ
م
ـيان
ـ
س
ن
وال
ـرة
ـ
الذاك
ّ
ْ
ُ
َ ْ
ِ
ـيان
ـ
س
ن
ال
د
ع
المعنى،
هذا
إلى
ا
ـتناد
ـ
س
ا
وال:
الز
معنى
ب-
ّ
ُ َّ ّ
ً
ُ
()2
ـم
َ
عد ًمــا «للصــورة الحاصلــة عنــد العقــل »َ ،و َوفقــه أيْ ًضــا تـ َّ
الصورة
والســهو ،باعتبــار الثانــي «زوال ّ
التمييـ ُز بيــن ال ّنســيان ّ
واألول «زوالها عنهما
ـة»
ـ
الحافظ
ـي
ـ
المدرِكــة مــع بقا ِئها ف
ّ
عــن ُ
()3
ِ
ـي ،عــن
ً
معــا » .ال َيقــلّ َم ْع َنــى الـ َّزوال ،فــي َم ْن َحــاه االختزالـ ّ
ً
ضييــق
ـي
ـ
ف
ـتركان
ـ
ش
ي
ا
ـ
مع
ـا
ـ
م
ه
ـل.
ـ
قاب
ت
ال
ـى
ـ
ن
ع
الح ْجــب و َت ْ
َ
ّ
ُ
َ
َ
ُ
َم ْ
أفُق الــ ّز ْوج.
()4
ـلَّ
ـاريا في الحقل
ـ
س
ى
ن
ع
الم
ـذا
ـ
ه
ـ
ظ
:
ـاب
ـ
العق
ـى
ج -معنـ
َ َْ
ً
ـد داللــي بعيـ ٍ
الداللــي لــدالّ ال ّنســيانُ ،مع ـ َّز ًزا برافـ ٍ
ـادم
ـد ،قـ ٍ
ّ
ٍّ
ّ
ِ
ـيانِ
ـاه فــي ج ّنــة عــدن،
ـ
ق
تل
ـذي
ـ
ال
ـع،
ـ
ن
للم
آدم
ـ
س
ن
ـي
ـ
تماه
ـن
ّ
ُ
ِمـ ْ
َ
ِ
ِ
فســرين
مــع العصيــان والخطيئــة ،وقـ ٍ
ـادم أيْ ًضــا مـ ْ
الم ِّ
ـن آراء ُ
ٍ
ـاص تلــك التــي
ـ
خ
ـه
ـ
ج
بو
ـا
ـ
ومنه
القرآنيــة،
فــي َبعــض اآليــات
ّ
َ ْ
ّ
()5
ن ََسـ َـب ِ
الثالث
الم ْع َنى
َ
ت ال ِّنسـ َ
ـيان إلى اللــه أيْ ًضا  .ومع ّ
أن هــذا َ
ـإن
َينطــوي علــى ُحكـ ٍ
ـي الـ ّزوج ،فـ ّ
ـي فــي ال َّنظــر إلــى َ
ـم قيمـ ّ
طرفـ ْ
ِ
قصــد ،أي َم ْعنــى ال ّت ْرك.
ـى َم
ً
فتوحــا تسـلّلَ منــه ،من غير ْ
معنـ ً
فســرين،
الم
نظر
ـي
ـ
ف
ـاب
ـ
العق
جب
ـتو
ـ
س
ي
ـذي
ـ
ال
ـى
ـ
ن
ع
الم
َ
َ ْ ْ ُ
وهــو َ ْ
ُ ِّ
ـون ،فــي نظرهــم ،عــن إراد ٍة
ألن النسـ َ
ّ
ـيان فــي هــذه الحالــة يكـ ُ
أهمية
ـي.
ـ
اس
ن
ال
ـه
ـ
ب
ذ
ؤاخ
ي
ـا
ـ
ف
كذلك
ـن
ـ
ي
ـم
ـ
ل
ـا
ـ
م
ـا
ـ
أم
ـد،
ـ
وقص
كُ
َ
ّ
ْ َ ْ
ْ
ُ
ّ
ّ
المنف ِلـ ِ
أن
ـى
ـ
المعن
ـذا
هـ
ـت مــن ُح ُجــب المعانــي الســابقة هــو ّ
ُ
ـرك،
ـدال فــي اللّغــة
هــذا الـ ّ
ّ
العربيــة َيحتمــلُ َ ،وفــق معنــى ال َّتـ ْ
ـود هــذا المعنــى ،علــى ُمســتوى
ـ
ع
و
ـا.
ـ
إرادي
ـيان
ـ
س
ن
ال
ـون
أن يكـ
ِّ
ُ
ُ
ًّ ُ
التأويــل ،أ ّنــه َيجعلُ ِم َن ال ِّنســيان ً
عد ُه
فعل ُمفك ًَّرا فيــه ،بما ُي ْب ُ
وي ِ
إن لهذا االســتنتاج،
فص ُ
الســهو َ
ضيةّ .
له عن الحالة َ
عن َّ
المر ّ
أهميــةً بالغــةً مــن الناحيــة
فتحـ ُ
بنـ ً
ـاء علــى مــا َي ُ
ـه للتأويــلّ ،
ِ
ـهالَ
ـه علــى مــا
ـ
نب
ت
و
ـيان،
ـ
النس
ـل
ـ
ع
ف
ـ
استس
ـع
ـ
ن
م
ت
ـة،
ـ
فهومي
الم
َ
ُ ِّ ُ
َ
َْ ُ
ْ
ّ
ِ
ِ
ِ
ومياِ ،م ْن
فه
م
ك
ـر
ـ
ت
ال
ـة
ـ
دالل
ـاء
ـ
بن
ـد
ـ
ع
ب
،
ـن
ـ
ك
م
ت
و
ـا،
ـ
ض
أي
ـه
ـ
ّب
ل
تط
ّ
ً
ُ
َ ُ َ ْ َ
َي ُ ْ
َّ ْ َ ُ ًّ
الم َسـ ِ
ـري فــي آن ،بمــا
اليــة ال ِّنســيان ِّ
ُم َ
ـعري والفكـ ّ
الشـ ّ
ـة ّ
فع ّ
ـه
الم ُ
ـي ،وانفصا َلـ ُ
ؤمـ ُ
وضــوع عــن َ
ـن انفصــالَ َ
ُي ِّ
الم ْن َحــى ال ّنفسـ ّ

رفية.
العلــوم َ
المســت ِندة إلى ُ
أيْضـ ًا عن َم ْنحى الدراســات ُ
الم ْع ّ
ـإن المعانــي الثالثــة الســابقة تس ـلّلت إلــى
وبالجملــة ،فـ ّ
ُ
ِ
فأر َســى
والنســيان،
الذاكــرة
وج
ــز
ل
ــة
المفهومي
الحمولــة
َ
ْ
ّ
هــذا التس ـلّلُ ُح ُج ًبــا َجعلـ ِ
تماهــى مــع الغفلــة
ـيان َي َ
ـت ال ِّنسـ َ
()6
والذنــب وضعـ ٍ
مهمــةَ الذاكرة،
ـف في القلــب  ،فيمــا َح َص َرت ّ
بالمقابــل ،فــي الحفـ ِ
ـت
والم َراكمــة .وقــد َت َح ّولـ ْ
ـظ وال َّتخزيــن ُ
ُ
وحدت
ـق الـ ّز ْوج
ـزة،
ـ
جاه
ـكار
ـ
أف
ـى
ـ
إل
ـي
ـ
المعان
ـذه
هـ
ضيقت أفـ َ
َّ
َّ
ِ
ـيح ل َمفهــوم ال ّنســيان .ذلــك مــا
ـي الفسـ ِ
ِمـ َ
ـن االحتمــال الداللـ ّ
ـتثمار ُم ْم ِكنِ ال ّنســيان في
ـوغ إعــاد َة ال ّنظــر في الـ ّز ْوج واسـ
ُي َسـ ِّ
َ
ض
لخلة التــي َت َع َّر َ
الخ َ
اسـ ِت ْحضار َ
تأويــل الذاكــرة ،انطال ًقــا من ْ
ِ
وج الذاكــرة وال ِّنســيان فــي ســياقِ التفكيــك الــذي طــالَ
لهــا َز ُ
ٍ
بع إعــاد َة ال ّنظر
ميتافيزيقــا األزواج َ
ـام .وهــو ما َي ْسـ َت ْت ُ
بو ْجــه عـ ّ
فــي داللـ ِ
ِ
اجعــة التــي
ر
الم
ـذه
ـ
ه
ـوء
ـ
ض
ـي
ـ
ف
ـه.
ـ
ذات
ـة ال ِّنســيان
َ
ُ َ َ
ـه التقابــلُ ِم ْن تص ّلـ ٍ
ـب في المســافة َب ْي َن
ـت إلــى مــا ُين ِت ُجـ ُ
توج َهـ ْ
َّ
المســافة البانيــة لعالقـ ِ
ِ
ـة الذاكــرة بال ّنســيان
ّلت
ك
ـ
ش
ـه،
ـ
في
َ
طَ َر ْ
ِ
ٍ
ِ
ـن خــارج كلِّ
الم
فهوميــن مـ ْ
ـر تفكيــك إلعــادة ال ّنظــر فــي َ
ُم َ
ختبـ َ
ْ
تقابل.
ُ

تجليات حديثة للخلخلة

ِ
خلخلة األزواج في الفكر الحديث
الحديث عن
ـتقيم
ُ
ال َيسـ ُ
كتابــات فريدريــك نيتشــه
أر َســته
ُ
ِم ْ
غيــر ْ
اســ ِت ْحضار مــا ْ
ــن ْ
المفهومــات .وقــد
ـو ُ
ومطرقــة التفكيــك التــي بهــا َ
ض َ
كان ُيقـ ِّ
ـوع النســيان منطقــةً لهذا التفكيك لديْه .فنيتشــه
شـ ّكلَ َم ْوضـ ُ
أر َســى ،فــي المبحــث الثانــي مــن كتابــه «جينيالوجيــا
َم ْ
ــن ْ
الفعال ،الــذي َي ِ
ضمنيا عن
نفصلُ
األخــاق»َ ،ت ْم َ
جيد ال ِّنســيان ّ
ًّ
ِ
ـه هذا
نســيانٍ ال َيمتلـ ُ
ـك مــا بــه َيسـ ّ
الصفــة التــي بهــا َخ َّصـ ُ
ـتحق ِّ
()7
ـاج ،في فكر نيتشــه،
الم ْوضـ َ
الم ْبحــث  .ومــع ّ
أن هــذا َ
َ
ـوع يحتـ ُ
ٍ
ـاح إليــه هــو
ـ
اإللم
ـي
ـ
قتض
ي
ـا
ـ
م
ـإن
ـ
ف
ّة،
ل
ـتق
ـ
س
م
ـات
ـ
دراس
ـى
إلـ
َ
ّ
َ
ُ
ـد ًدا عليه
ـيانُ ،مشـ ِّ
المفك ُّر النسـ َ
هــذا التمجيــد الــذي به َخـ َّ
ـص ُ
()8
وبوصفــه
وم ً
نبعــا للســعادة َ ،
ـر ًرا مــن الماضــي َ
َ
بوصفــه تحـ ُّ
ثمــة ال
ـون
ـ
يك
أن
ـن
ـ
ك
م
ي
ال
ـيان،
ـ
نس
ون
ـد
ـ
«ب
إذ
ـة،
ـ
وفعالي
ة
ـو
ـ
ً
َ
ُ
ُْ ُ ْ
ّ
ق ّ
ّ
()9
ســعادة وال صفــاء وال أمــل وال فخــر وال حاضــر » .لقــد كان
ِ
ـد تجليـ ِ
تفكيك
ـات
أحـ َ
ـر ٍر َ
ـر إلــى ال ّنســيان َ
بو ْ
صفــه قـ ّ
ـو َة تحـ ُّ
ال ّنظـ ُ
التقابــل ،وتفكيـ ِ
التقابــل.
الم َو ِّجــه لهــذا
ُ
ُ
ـك ُ
ـي ُ
الحكــم القيمـ ّ
ِ
ـعريا أيْضاً.
ـ
ش
بل
ـب،
ـ
وحس
ـا
ـ
فكري
ا
ز
ـا
ـ
إنج
ـة
ـ
ل
لخ
الخ
ـت
ـ
س
ً
َ
َ
ًّ
ًّ
لي َ
ْ
الم َســتهِ
ِ
ِ
ِ
بين ما به
ن
م
،
د
تتحد
ـعر
ـ
الش
ة
طور
فخ
ِّ
ُ
ُ
َّ
َّ
ُ
ْ
تتحد ُد ،من ُم َ
ْ
ٍ
ِ
ـدود
ـ
والح
ـات
ـ
هي
د
والب
ـات
ـ
القبلي
ن
ـج
ـ
س
ـن
ـ
م
ة
ر
ـر
ـ
تح
م
ـق
ـ
مناط
ِل
ََ
ُ ُ
ِّ َ
ْ
َ ُ
ّ
الم َس ِ
ــة
البانيــة ِل ِق َي ٍ
الم َ
عبــر التقليــد .وفــي هــذه ُ
ــم ُم َّ
كرســة ْ
ـخ ِ
مية
ـعرية،
ِّ
تتكشـ ُ
ّ
ـف ُح ُج ٌب َر َّسـ َ
ت العاد ُة َر َ
جاحتها َ
الشـ ّ
الو ْه ّ
الشــعر ،فــي
ـر ،خــارج ِّ
وتتبـ َّ
ـم تَكُ ـ ْ
ـن َ
أوهـ ٌ
ـام لـ ْ
ـدى أيْض ـ ًا ْ
تظهـ ُ
ٍ
ِ
عالقات أخرى َرهينةً بماءِ
أزواج ل َت ْحيــا
ّك
صــورة أوهــام ،وتتفك ُ
ٌ
ِ
وبسـ ِ
ـامي.
ـ
الس
الكالم
ـا
ـ
ه
فتح
ي
ـي
ـ
الت
ـاالت
ـ
االحتم
ـخاء
ِّ
َ ُ
الشــعر َ
ُ ّ
ّ
ـعر،
ـوة
التفكيكيــة ،التــي َينطــوي عليهــا ِّ
لعــلّ هــذه القـ ّ
ّ
الشـ ُ
ـتند إلــى َعمل الشــاعر فــي تجديدِ
ـر َيسـ ُ
هــي مــا َج َع َلــت ُ
المف ِّكـ َ
ِ
ِ
الميتافيزيقية لكثي ٍر
ال َّنظــر إلــى األزواج وفــي َزعزعة الحمولــة
ّ
110
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ــوي
مكــن التمثيــل لهــذا االســتناد
مــن المفهومــاتُ .ي
ُ
الحي ّ
َ
ـص للشــاعر
ـتوحاها موريــس بالنشــو مــن نـ ٍّ
بقــراء ٍة دا ّلــة اسـ ْ
والكاتــب «جــول ســوبرفياي َ »Jules Supervielleيحمــلُ
عنــوان« :ذاكــر ٌة ناســية» «.»oublieuse mémoire
العنوان مــن الشــاعر( ،)10وخل ََق،
ـتعار موريــس بالنشــو
َ
اسـ َ
مقار ِ
نص
ـه فــي
دأبـ ُ
كمــا هــو َد ً
ـوارا عميقً ــا مع ّ
بة األدب ،حـ ً
َ
ومــا ُ
لخلــة
الخ َ
ســوبرفياي باجتذابــه نحــو منطقــة الفكــر .فكانــت َ
ٍ
منطقــة خصيبــة؛
ّــق مــن
نه َضــت بهــا القــراء ُة تتخل ُ
التــي َ
منطقـ ِ
ِ
ـوت عليــه
ـ
انط
ـا
ـ
م
ـى
ـ
إل
ـر
ـ
بالنظ
ـعر.
ـ
بالش
ـر
ـ
الفك
ـاء
ـ
لق
ـة
ِّ
َ
ـو ِت الشــاعر وصـ ِ
المفكّر في
هــذه القــراء ُة ِمـ ْ
ـوت ُ
ـن تضا ُفــر َصـ ْ
صاحبـ ِ
بنـ ِ
تح ِّصل
كن
ُ
الم ْعنــىُ ،ي ْم ُ
الم َ
اعتمادها ِل ُم َ
ـاء َ
ـة التفكيك ُ
ٍ
تيــن من جهــة ،ولالقتراب ،من جهــة أخرى،
ِمـ ْ
ـن تضا ُفــر َّ
الص ْو ْ
تفتحهــا «ذاكــر ٌة ناســية» للقــراءة والتأويــل
مــن اآلفــاق التــي
ُ
التقابــل.
خــارج َضيــق
ُ
ـيان
أن ال ّنسـ َ
فــي هــذه القــراءة ،شـ ّ
ـد َد موريس بالنشــو على ّ
والقــوة الحافظــة التــي
ــه َيقظــة الذاكــرة
شــيء ال َ
عــد ٌم .إ ّن ُ
ٌ
ّ
()11
ـم َيكُ ــن َم ْعنــى
ـ
ل
ـا
ـ
م
ـو
ـ
وه
.
ـياء
ـ
األش
ـي
ـ
ف
ـي
ـ
ف
الخ
ـان
ـ
ص
بهــا ُي
َ
ُ
ْ
ّ
ِ
ِ
الحافظة
قو ِة ال ّنســيان
ل
ه
التنب
أي
ـه،
ـ
ل
ـه
ـ
بالتنب
ـمح
ـ
س
ي
ـل
ـ
التقاب
ّ
ُ َ ْ ُ
ّ
ّ
ِ
ِ
ـم َيكُ ــن َم ْعنى
ـ
ول
ـرة.
ـ
للذاك
ـظ
ـ
ف
الح
ة
ـو
ـ
ق
ـناد
ـ
إس
َبعــد ْ
ـرس ْ ُ ّ
ْ
أن تكـ َّ
ـع لــه.
الـ ّزوال أيْ ًضــا َي ّت ِسـ ُ
ِ
ِ
ـو ُة ّإل بال ّنســيان ،خال ًفــا لمــا هــو
ال تكـ ُ
ـون للذاكــرة هــذه القـ ّ
ِ
ـظ ،الــذي
س عــن هــذا الـ ّز ْوج مــن أفــكار جاهــزة .فالحفـ ُ
ـر ٌ
ُمكـ َّ
المراكَ َم ِ
ِ
ــة
علــى
ال
ــال
ص
ف
ن
اال
علــى
قائــم
،
النســيان
ــه
تيح
ُي ُ ُ
ْ َ
ُ
ٌ
ُ
اعتبار
اص .ما له
ـم علــى
َ
ـر ّ
وال َّتخزيــن؛ قائـ ٌ
ٌ
الفجوات ال على ال َّتـ َ
ِ
ِ
وتصو ُر
صفــه حفظً ــا،
ـو ُر ال ِّنســيان َ
بو ْ
ّ
فــي هــذا الســياق هــو تصـ ّ
ِ
ِ
ـو ٌن باالنْف َصــال وفــي
ـرا .إ َّنـ ُ
الحفــظ َ
بو ْ
صفــه تحـ ّ
ـه َصـ ْ
ـو ًل وتغييـ ً
االنْ ِف َصــال .فإعــاد َة ال َّنظــر في العالقــة بين الذاكرة وال ّنســيان
ـور ،علــى تفكيـ ِ
ـب
نهـ ُ
ـك الجاهــز ومــا تر ّتـ َ
َت َ
ـضَ ،وفــق هــذا التصـ ّ
عليـ ِ
ـف َم ْســكوكة.
ـن تعاريـ َ
ـه ِمـ ْ
ْ
ِ
إذً
ـن َت ْحريــر
ـ
م
ا،
،
ـف
ـ
تتكش
ـيان
ـ
س
ن
وال
ـرة
ـ
الذاك
ج
و
ز
ـة
ـ
قيم
ُ
َ
ّ
ّ
ْ
ْ
ـات ُملجمـ ٍ
ليـ ٍ
ِ
ـة ِلطاق ِت ِه علــى اإلضاءة،
قب
ـن
ـ
م
ـيان
ـ
س
فهــوم ال ّن
َم ُ
ْ ّ
ِ
ِ
ٍ
فقه
و
الذاكرة
ـتغال
ـ
اش
احتماالت
بة
صاح
بم
ح
ـم
ـ
س
ي
و
َح
ن
ـى
َ ُ
َ
علـ ْ َ ْ َ ُ ُ
ـده ،وب َت َت ُّبــع اشــتغال ال ّنســيان فــي بنـ ِ
ـادة.
ال ضـ َّ
ـاء ذاكــر ٍة ُمضـ ّ
العتمــة ،التــي إليهــا ُي ْد ِخــلُ
ال ّنسـ ُ
ـو ُء الذاكــرةَ .
ـيان هــو َضـ ْ
ـن َض ْو َءهــا .إ ّنــه بذلــك
ؤمـ ُ
األشـ َ
وي ِّ
ـياء ،هــي مــا ُي ْحيــي الذاكــر َة ُ
الخبــيء .شـ َّـب َه ُه بالنشــو ،فــي
َعتمــة ُمضيئــة ،ســاهر ٌة علــى َ
ٍ
تنعكــس
س
ــم
بش
الناســية»،
ســياق حديثــه عــن «الذاكــرة
َ
ْ
ُ
ِ
ـع ُتها علــى الذاكــرة(.)12
أشـ ّ
ـري
إن إعــاد َة ال ّنظــر فــي َز ْوج الذاكــرة وال ّنســيان مـ ٌ
ّ
ـكان فكـ ّ
ـأن
ـعريُ ،متشـ ُ
الوشــائجَ .يتبـ َّ
ـدى ذلــك ِمـ َ
الو ْعــي بـ ّ
ـن َ
ـابك َ
وشـ ّ
ـود
َت ْمجيـ َ
ـور ،علــى نحـ ٍو َيقـ ُ
ـد ال ّنســيان قلـ ٌ
الرؤيــة وال ّتصـ ّ
ـب فــي ُّ
ٍ
ِ
ــن
جيــد
إلــى َت ْم
ــو ٍع ِم َ
ــر إليهــا ب َن ْ
مفهومــات عديــدة كان ُي ْنظَ ُ
قدمـ ِ
ـة هــذه المفهومــات َم ْف ُهــوم الل َّْبــس،
ال َّتبخيــس .وفــي ُم ِّ
ِ
ـن
إذ اسـ ً
ـريَ ،ت َس ـ ّنى االقتــراب مـ ْ
ـتنادا إلــى هــذا القلــب الفكـ ّ
ِ
ٍ
ـد الل َّْبــس ب َت ْمجيدهــا لل ِّنســيان.
مجـ ُ
ـعرية ُت ِّ
اشــتغال ذاكــرة شـ ّ

ـد ُمنطلقً ا
ـب إعاد ِة ال ّنظر فــي هذا ال ّز ْوج ُي َعـ ُّ
وهكــذا ،فـ ّ
ـإن َمطْ لـ َ
أسـ ِئ ِ
عبو ٍر ِ
لة ال ّتحليل
ئيســا ،بــل إ ّن ُه يتقـ ّ
ًّ
نظريــا َر ً
به ن َْح َو ْ
ـد ُم كلَّ ُ
ـوق عالقــة الذاكــرة
.
ـي
ـ
ص
فالع ُبــور َيقتضــي ُمســاءلة مــا َي ُعـ ُ
ُ
ال ّن ّ ّ
بال ّنسيان.
ٍ
ـوم عليــه اشــتغالُ ذاكــرة َت ْحيــا بالنســيان هــو
لعــلّ مــا يقـ ُ
ض ِعــه
و
ـن
ـ
ع
ـي
ـ
المنس
ـاد
ـ
إبع
أي
ـان،
ـ
وي
ي
الح
َ ْ
ُ
ـس والخلــط َ َ َّ
الل ّْبـ ُ
ِّ
ور ِ
تــه األولــى ،وبفَ ْت ِحــه علــى حيــا ٍة
األول بتحريــره مــن ُص َ
ّ
ِ
مهمــة
ـ
يجع
ـا
ـ
م
ـو
ـ
وه
ـد.
ـ
جدي
ـن
ـ
م
ـه
ـ
علي
ـور
ـ
ث
الع
ـد
ـ
ع
ب
ـرى
ـلُ
ْ
أخـ َ ْ َ ُ
ّ
ـن الوقائــع واألشــياء ،بل ال ّتحويــل وال ّتغيير،
الذاكــرة ال تخزيـ َ
ِ
ِ
ـي ل َي ْحيــا
ـي عــن َو ْ
فصــلَ َ
المراكَ مــة ،بــل ْ
ال ُ
ضعــه األصلـ ّ
المنسـ ّ
ِ
ٍ
ـوره .ذاكرةٌ،
ـرا يقتـ ُ
َ
ـات َد ْو ًما مــن غياب َي ْبني ُحضـ َ
بو ْ
صفــه حاضـ ً
ـون الفــراغ
ـ
ص
ت
و
ـاء
ـ
لالمت
ى
ـد
ـ
تتص
ة
ـر
ـ
ذاك
ـي
ـ
ه
ـى،
ـ
ن
ع
الم
ـذا
ـ
به
ٌ
َ
ّ
ُ ُ
َ ْ
ض ِعهــا
و َت ْحتفــي بالبيــاض الــذي فيــه تنفصــلُ األصــولُ عــن َو ْ
ـور
إن اإلبعـ َ
األولّ .
ـار إليــه َ
المشـ َ
ـس تصـ ّ
ّ
ـاد ُ
ـي َي َمـ ُّ
عمــلٌ تفكيكـ ّ
ِ
ـث عــن ال ِّنســيان ُمنفص ـ ً
ا
ـ
س
ي
ال
إذ
ـه،
ـ
ذات
ـن
ـ
م
ال َّز
ـتقيم الحديـ ُ
َ
ُ
ـور ال ّزمــن.
عــن تصـ ّ
ـام التخزيــن َي ْجعلُهــا َر ِح ًمــا .فــي
ـ
مه
ـن
ـ
ع
ـرة
ـ
الذاك
فصــلُ
ْ
ّ
التحوالت التي هي عود ٌة ِ
ِ
ـي
ـ
ْمنس
ل
ل
ق
ق
تتح
،
ـة
ـ
ضيئ
الم
ـا
ـ
ه
ظل َْم ِت
ّ
ُ
ّ
ُ
ِّ
أس الذاكــرة
مــن داخــل االنفصــال .وهــو مــا يجعــلُ النســيان َّ
ــق إعــاد ُة الكتابــة ،فــي األدب،
اإلبداعيــة
تتح ّق ُ
الحيــة .بــه َ
ّ
ّ
ِ
ـاد كتابته .في هذا الســياق ،كان
صفهــا حيــا ًة أخــرى لمــا ُيعـ ُ
َ
بو ْ
ـار ،فــي حوار
ـ
أش
»George
charponier
ـاربونيي
ـ
ش
ـورج
ـ
«ج
َ
ـخصية مينــار ،األثيرة فــي أعمال
أن شـ
لــه مــع بورخيــس ،إلــى ّ
ّ
ـخ فصـ ً
ـبه إلى
تنسـ ُ
ـا مــن كتــاب دون كيخوط وتنسـ ُ
بورخيــسَ ،
الرؤيــة بالقــول
نفســها ،فـ َّ
ـرد عليــه بورخيــس ُم ِّ
صح ًحــا هــذه ُّ
صــلَ كمــا هــو ،وإ ّنمــا َينســاه
ينس ُ
ّ
ــخ الفَ ْ
إن بييــر مينــار «ال َ
111
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ـي فــي
ـور علــى َ
ـر عليــه ثانيــة فــي ذاتــه» ُ .
العثـ ُ
َ
في ْعثـ ُ
المنسـ ّ
المضيئــة
ـة
ـ
تم
الع
ـي
ـ
ف
ـه
ـ
إقامت
ـد
ـ
ع
ب
ـذات،
ـ
لل
ـد
ـ
البعي
ـن
ـ
الباط
َ
َ ْ
ُ
ٍ
لٍ
الم ْحــو والفــراغ
ـى
ـ
عل
ـس
ـ
ؤس
م
ـو
َ
لل ّنســيانُ ،عثـ ٌ
ـور علــى َتحـ ّ ُ َّ
ِ
ـن ال ّنســيان،
والبيــاض ،أي علــى مــا ُيبعـ ُ
ـد عــن األصــل .إ ّنــه زمـ ُ
ِ
ـع َد بقلـ ٍ
ـف الماضــي فيــه عــن أن َيظــلَّ
ـب
الــذي َيكـ ّ
ماضيــا ل َيسـ َ
ً
ـق فــي ال ّنســيان وبــه.
ـ
ق
ح
ت
ي
ـذي
ـ
ال
ـب
ـ
القل
ـه
ـ
ن
إ
ـيان.
ـ
س
ـه ال ّن
ََ ّ ُ
ّ ُ
هيئـ ُ
ُ
ُي ِّ
ـر علــى األشـ ِ
ـر
ـياء مــن جديــد ّإل فــي ال ّنســيان ،ال نعثـ ُ
ال ن َْعثـ ُ
عليهــا ُمنفصلــة عــن الماضــي ّإل بال ّنســيان.
ِ
ــعرية بعيــد ُة
نســي َت ْجربــةٌ ش
الم
حــول الــذي َي
ُ
عيشــه َ
ّ
ال ّت ُّ
ّ
ِ
ــرب ُم ْده ٍ
قــو ُة تبديــلٍ « ُترســي داخلنــا ،ب ُق ٍ
ــش،
الغــور .إ ّنــه ّ
()14
ٍ
تأملــه
لُغـ َ
ـولٍ غَ يــر ُمحـ َّ
ـز تحـ ُّ
ـدد » ،لــه صــور ُة تيــه ،وهــو مــا َّ
موريــس بالنشــو انطال ًقــا من إضـ ٍ
ـاءات ُمك ّثفة َبناها علــى َب ْي َت ْي
التالي ْيــن:
ســوبرفياي
َ
أأنا ُهنا أأنا ُهناك؟ ضفايف االعتياديّة
الجهتي وترتُكين تائ ًها(.)15
تتب ّد ُل ِم َن
ْ
ِ
ِ
ِ
انتقــالٍ
تــأولَ
ضمرانــه مــن
يتيــن ومــا ُي ْ
باطنــيّ ،
ــر َ
عب َ
الب ْ
ْ
ّ
موريــس بالنشــو ،مــن منطقــة ال ّنســيان ،عالقــة الباطــن
أن
ـرى بالنشــو ّ
بالخــارج ،وهــي عالقــة أثيــر ٌة فــي تآويلــه ،إذ َيـ َ
ص ِفـ ِ
ـالَ
ـه َخطَ ًرا
أن ُي َ
ـن ْ
تعيـ ُ
عاش َ
بو ْ
ـي ،الذي َي ّ
هــذا االنتقـ الباطنـ ّ
ِ
ـدا ،هــو «الســكون» الــذي َخلْفه
صفــه رافـ ً
قبــل الشــعور بــه َ
بو ْ
ْ
ِ
ِ
«ي ْعـ ُ
ـم ن ْســيا ُن ُه ،حســب تأويــل
ـ
الش
ـاعر َ
ـرف مــا َيقــع» .مــا َيتـ ّ
ُ
ٍ
حــد ُد
لــم َمســا ٍر
الم ِّ
ــهم ُ
الس ُ
بالنشــو« ،هــو َم ْع ُ
بطــيء :إ ّنــه َّ
نســى ون َْح َو
ـم نِ ْســيا ُن ُه ي ّتجـ ُ
ـه ،فــي آن ،ن َْحـ َ
وج َهــة .مــا َي ِتـ ُّ
ِل ْ
ـو ما ُي َ
ـوالت.
األع َمــقَ ،ح ْيـ ُ
الم ْحــو ْ
ـو َ
ال ِّن ْســيان ،أي ن َْحـ َ
ـث م ْنطَ قــة ال َّت َحـ ّ
ِ
ـن الباطــن إلــى ما
ـن َ
ـم مـ َ
ـه انتقــالٌ ِمـ َ
إ ّنـ ُ
الباطــن ،ثـ ّ
الخــارج إلــى َ
جتمع ،كمــا يقول نوفاليــس وريلكه،
ـث َي
هــو أكثــر ُبطو ًنــاَ ،ح ْيـ ُ
ُ

فــي فضـ ٍ
أي ُحضور(.»)16
ـارج ِّ
ـاء ُم ّتصــلٍ ُ -منفصلٍ َ ،
ميم وخـ ُ
الح ُ
ِ
نســى
َي َتع ّلـ ُ
فتحهــا ال ّنسـ ُ
ـر بالعالقــة التــي َي ُ
ـيان ل َمــن َي َ
ـق األمـ ُ
ِ
ً
ـي ،إ ّنــه
ليــس ال ّنسـ ُ
ـيان ً
مــع مــا َينســاهْ .
عدمــا أو زواال لل َْمنسـ ّ
ِ
واالمتــاك باالنْ ِف َصــال وفــي
عالقــة قائمــة علــى ال َّتحويــل
ـيان ،يقــول موريــس بالنشــو ،ليــس «ســوى
االنْ ِف َصــال .فال ِّنسـ ُ
ـو ِة النســيان التــي
األشــياء َ
يتركُ نــا ،بقـ ّ
الم ْنســية ،ومــع ذلــك ُ
ٍ
الم ْنســية ،فــي عالقــة بمــا
تتجاو ُزنــا وتتجــاو ُز بكثي ـ ٍر األشـ َ
ـياء َ
َ
()17
ـياء
الم ْعنــى ،عالقــة َت ُعـ ُ
َن ْن َســاه » .إ ّنــه ،بهــذا َ
ـود فيهــا األشـ ُ
حو َل ْتها وســاطة
ود أكثر ِغنى ْ
ـورَ ،ت ُع ُ
ُمجلَّلــة ُ
وقد ّ
بالعمــق والغـ ْ
مي ُزهــا عــن َم ْف ُهوم الوسـ ِ
ـيط ذا ِته،
ـر ُد بمــا ُي ِّ
ال ِّنســيان ،التــي تتفـ َّ
ـم فــي فضـ ٍ
ـون
الوسـ ُ
ـاء يتفـك ُ
ـيط َ
وي َّمحــي ،فيكـ ُ
ّك فيــه َ
أل ّنهــا ت ِتـ ّ
ـرد.
ـاء هــو ذا ُتـ ُ
االمحـ ُ
هــذا ّ
ـه مــا َي ْبنــي هــذا التفـ ّ
ِ
ِ
ظً
ســيطً
فكــري
قلــب
ــراره
عــد النســيان َو
إن َّ
ّ
ٌ
ٌّ
ا ُمحتف ــا ْ
بأس َ
ِ
ِ
ــلٌ
فهــوم ال ّنســيان .فــي
م
فــي
ظــر
ن
ال
ة
إعــاد
ــن
م
تحص
َّ
ْ
ُم ّ
َ ُ
الم َسـ ِ
الشــعر ،يقــولُ موريــس بالنشــو
ـة هــذه الوســاطة فــي ِّ
ُم َ
ِ
ِ
بخطــاب الشــاعر جــول ســوبرفياي:
خطابــه
ــف
وهــو ُيضاع ُ
َ
ٌ
ــق ،فــي
وقــو ٌة َســعيدةٌ.
وســيط
ســيان
«ال ِّن
كــي يتح ّق َ
ْ
ُ
ّ
ولكــن ْ
تكون وظيفة
أن
ـن
ـ
ع
الوظيفة
هذه
تكف
ـي
ـ
ك
،
ـعري
ـ
الش
ه
و
ـم
َّ
ّ
َ
ْ ْ
ّ
ُسـ ُ ّ
ْ
ووسـ ٌ
وم َج َّر ُد نســيان
وتتحولَ إلى َ
حدث ،ال ّ
بد ِلما هو أدا ٌة َ
ّ
ـيط ُ
صفـ ِ
ـه ُعمقً ا بال طريق
بو
ق
ق
تح
ي
أن
ا،
م
و
د
ـاح
ـ
ت
م
ـكان
ـ
وإم
ـي
ّ
َ
ٌ ُ ٌ َ ًْ ْ َ
َ ْ
أداتـ ّ
ِ
ِ
ِ
قدر َتنــا علــى
ـو َ
أن َي ْنفَ لـ َ
ـن َت َحكُّمنــاْ ،
ـت مـ ْ
أوبــةْ ،
أن ُيقـ ِّ
ض َ
وبــا ْ
ِ
ِ
ِ
عمــلِ
قــو َ
صفــه ُع ْمقً ــا وكلَّ َ
ض ح ّتــى ال ّنســيان َ
تنظيمــهُ ،ي ِّ
بو ْ
صفــه
المالئــم هــذا .مــا كان َوســيطً ا يتح ّقـ ُ
ـق إذ ًا َ
بو ْ
الذاكــرة ُ
انفصــال ،مــا كان واصــ ً
ً
صــل ،مــا
ا َيكُ ُّ
ــف عــن َ
صــل والفَ ْ
الو ْ
ـيرورة
كان ُم َو َّج ًهــا ِمـ َ
ـن الحاضــر ن َْحـ َ
ـو ُ
الحضــور ُ
المتذكَّ ــرَّ ،
السـ ُ
ٍ
صبح
حولُ َ
الم ْن ِتجــة التــي كانت ُت ِّ
لديْنا كلَّ شــيء إلــى ُصورةُ ،ي ُ
ُ
باسـ ِت ْمرار ،اللذيْــن بهما
ـاب واإليـ َ
الح َركــةَ العقيمــة ،الذهـ َ
َ
ـاب ْ
ــن
أن َن ْن َســى مــع ذلــكَ ،ن ْن َســى ِم ْ
نَنــزلُ إلــى ال ّنســيان ُدون ْ
أن َن ْن َســىُ ،مع َّل ِقيــن َب ْيــن كلِّ ِذكــرى وكلِّ غيـ ٍ
ـاب
إمــكان ْ
غيــر ْ
ْ
()18
للذكــرى ».
ٍ
فضــاء بــا وســيط حســب تعبيــر
الوســاطة ،فــي
هــذه َ
المنسـ ّـية َت ْح َيــا َح َيـ ٍ
ـوات
ـياء
ـ
األش
ـ
ع
ج
ت
ـي
ـ
الت
ـي
بالنشــو ،هـ
ـلُ
َ ْ َ
َ َ
جديــدةً ،تجعلُهــا حاضــر ًة بال ّنســيان وفــي ال ّنســيان .بهــذا
الحضــور ،الــذي ال ُيقابــلُ الغيــاب بــلْ َيغتــذي بــهَ ،ت ِ
نفصــلُ
ُ
لتحيــا بهــذا االنفصــال وفيــه،
فيهــا
الماضــي
عــن
األشــياء
ْ
ُ
ســيان ال
ســتقبل .فال ّن
الم
ِّــق ان ِت
بمــا ُي َحق ُ
َ
ُ
ســابها َد ْو ًمــا إلــى ُ
َ
ـاب ُه
ـن أيْ ًضــا انْ ِت َسـ َ
ؤمـ ُ
ؤمـ ُ
ـي وحســب ،بــل ُي ِّ
ـور َ
ُي ِّ
ـن ُحضـ َ
المنسـ ّ
والحضــور بال ّنســيان وفيه
ـور ال ّنســيان ُ
ـتقبلُ .
إلــى ُ
فحضـ ُ
المسـ َ
ــف
الم
يجعــلُ
ضاع ُ
الم َ
نســي ،كمــا يقــول َّ
الشــي َء َ
ــو ُت ُ
الص ْ
ّ
ْ
ِ
ـه ال ُقــدرة علــى
ّ
ـه َمنسـ ًـيا ،إ ّنـ ُ
ـورا م ْنـ ُ
ـر ُحضـ ً
للشــعر والفكــر ،أكثـ َ
ٍ
ـدث الــذي ُي ْنســى ،يقــولُ َد ْو ًمــا
ـ
الح
ـي
ـ
ف
ـة
ـ
نهاي
ـا
ـ
ب
ـيان
ـ
س
ال ّن
َ
غير ال ُقــدرة على
هــذا الصـ ُ
الم َ
ضاعــف ،ولك ّنــه نسـ ٌ
ـيان ِمـ ْ
ـوت ُ
ـن ْ
()19
غيــر نســيان .
النســيانّ ،
ومنسـ ًـيا ولكــن ِمـ ْ
ثمــة ناسـ ًـيا َ
إن ّ
ـن ْ
تفكيــك َز ْوج الذاكــرة
ــأه
إن األفُــق
ُ
هي ُ
ّ
التأويلــي ،الــذي ّ
ّ
ِ
وللشــعر.
فتحها للفكر
ِّ
وال ّنســيانَ ،خصيـ ٌ
ـب بالمســالك التــي َي ُ
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ـه فقــط علــى ُد ِ
روب التأويــل التــي َيجعلُهــا
تتو ّقـ ُ
ـف ُخصوب ُتـ ُ
ال َ
ـدى ذلــك إلــى الق ْلـ ِ
ثه فــي َت َص ّور
ُم ْم ِك َنــة ،بــل تتعـ ّ
ـب الــذي ُي ْح ِد ُ
ـد
الخ َ
األصــل ،وال َّزمــن ،وإلــى َ
ـه العديـ َ
ـس َم َعـ ُ
لخلــة التــي َ
ْ
تمـ ّ
ـن األزواج التــي َي ْسـ َت ْدعيها.
ِمـ َ
المنســيُ ،م ِ
ـدا
فــي ال ّنســيان وبال ّنســيانَ ،يتفـك ُ
بتعـ ً
أصــلُ َ
ّك ْ
ّ
عــن ُصــور ٍة ثابتـ ٍ
ـاد
ـن لـ ُ
ـه هــذا االبتعـ ُ
ـة ِل َيغـ ُ
ؤَمـ ُ
ـرا ،كمــا ُي ِّ
ـد َو أثـ ً
األصــلَ ب ُفقدانِـ ِ
الدائــم .فــي
ـولَ إلــى َسـ ْـي ُرور ٍة تتم ّلـ ُ
ـه ّ
ْ
ـك ْ
أن َي َت َحـ ّ
النهائيةِ
ِ
ِ
صفه َص ْو ًنــا ل
ال ِّنســيان أيْ ًضــا ،تتبـ ّ
وية الل َّْبــس َ
ـدى َح َي ّ
بو ْ
ّ
ٍ
الية،
ـي .وبال ِّنســيان كذلــكَ ،ي ُ
حض ُر َ
َ
ـوة ّ
ـي بقـ ّ
وفع ّ
الم ْنسـ ُّ
الم ْنسـ ّ
ِ
ِ
ً
الفعال
د
ـا
ـ
باالبتع
ا
ُرب
ق
أكثر
و
ـد
ـ
غ
ي
فيه،
ـي
ـ
الماض
ـن
ـ
ع
ـا
ـ
نفص
ُم
َ ُ
ً
ّ
ئه ال ّنســيان.
الــذي ُي َه ِّي ُ
والشــعري
الفكــري
التصــو ُر
أزواج عديــدة َي ْســ َت ْدعيها
ّ
ّ
ٌ
ّ
ِ
ـن معناهــا
ـ
م
ـا
ـ
ريره
ح
ت
ب
دعيها
ت
ـ
س
ي
ـيان.
ـ
س
ن
وال
ـرة
ـ
الذاك
ـز ْوج
ِلـ َ
َ ْ َ
ّ
ْ
َ ْ
ِ
ويتها .وفي
الح ُجــب
وبرفـ ِ
االعتيـ ّ
المانعة ِم ْن تفعيــلِ َح َي ّ
ـع ُ
ـادي َ
قدمـ ِ
والبعد،
ُم ّ
الســطح ُ
ـة هــذه األ ْزواج؛ َز ْوج ّ
والعمــق ،ال ُقرب ُ
الحضــور والغيــاب.
ُ
لــز ْوج الذاكــرة وال ّنســيان
الخ َ
إن قيمــة َ
لخلــة الحديثــة َ
ّ
ِ
ِ
هوميا لقــراء ِة ال ُّنصوص
ف
م
ـيه
ـ
س
ر
ت
ا
م
م
ـط
ـ
فق
ال
ـا
ـ
أساس
ى
ـد
ُ
ُ
تتبـ َّ
َ
ً
ًّ
ّ ْ
تفتحهــا إلعــاد ِة قــراءةِ
ِ
ـد ُروب التــي
ـن الـ ُّ
الحديثــة ،بــل أيْضـ ًا مـ َ
ُ
ِ
فهومــات،
ـدون َخ َ
لخلــة مــا َي ُعـ ُ
ال ُّنصــوص القديمــة .فبـ ُ
ـوق َ
الم ُ
ِ
ِ
البعيــد فــي
ــع َت ْمكينهــا مــن َح َي ّ
َيتم ّن ُ
ويــة التأويــل وال َّت َو ّغــلِ َ
ِ
ِ
ـي .خالــد بلقاســم
ُم ْح َ
تملــه الالنهائـ ّ
الهوامش:
«ضد الذِّكــر ِ
ـن منظور تعريفه للنســيانً ،
والحفظ».
قائل :النســيان
 - 1بهــذه
ّ
ّ
الضد ّيــة اســتهلّ ابـ ُ
لســان العــرب ،دار صادر ،بيروت ،بــدون تاريخ.
كشــاف اصطالحــات الفنــون والعلــوم ،تقديــم وإشــراف ومراجعــة
 - 2محمــد علــي التهانــويّ ،
رفيــق العجــم ،مكتبــة لبنــان ناشــرون ،ط ،1996 ،1ج ،2ص.1694 .
 - 3نفسه ،ص.1695 .
ـكري انطال ًقــا مــن معنــى «التخليــد فــي ال ّنــار» .اُنظــر :الوجــوه
ـ
العس
ـال
ـير إليــه أبوهـ
ّ
ُ - 4يشـ ُ
الدينية ،القاهرة ،ط ،2007 ،1ص.470 .
والنظائر ،تحقيق وتعليق محمد عثمان ،مكتبة الثقافة
ّ
ـر تمثيـ ً
ـاء يومهــم هــذا» ،اآليــة
ـا« :فاليــوم ننسـ ُ
ـاهم كمــا نســوا لقـ َ
 - 5مــن هــذه اآليــات ،نذكـ ُ
 ،50ســورة األعــراف « .نســوا اللــه فنســيهم ،»..اآليــة  ،67ســورة التوبــة« .فذوقــوا بمــا نَســي ُتم
ـاء َيومكــم هــذا إ ّنــا نســيناكم» ،اآليــة  ،14ســورة الســجدة.
لقـ َ
 - 6الراغــب األصفهانــي ،المفــردات فــي غريــب القــرآن ،مراجعــة وتقديــم وائــل أحمــد عبــد
التوفيقيــة ،القاهــرة ،2003 ،ص 493 .و.494
الرحمــن ،المكتبــة
ّ
ـن التمييــز بيــن ال ّنســيان
ـب اســتحضار داللــة ال ّنســيان مــن داخــل االختــاف ،إذ ُيمكـ ُ
توجـ ُ
َ - 7ي ّ
فعالــة ،وبيــن ال ّنســيان بمــا هــو حجــاب ،علــى نحــو مــا هــو َب ِّيــن مــن قولة
الحيـ ّ
ـو ٌة ّ
ـوي بمــا هــو قـ ّ
هيدغــر الشــهيرة عــن نســيان الوجــود.
ـات ِ
الموضــوع إلــى دراسـ ٍ
مركزي
التأويليــة في عالقته بمفهــوم
ـف إمكانا ِتــه
تكشـ ُ
 - 8يحتــاج هــذا َ
ّ
ّ
األبدي.
ـود
عنــد نيتشــه،
ُ
مفهــوم َ
ّ
نقصد ُ
العـ ْ
.Friedrich Nietzsche, La Généalogie de la morale, folio, Gallimard, 1971, p. 60 - 9
ضاعفة؛
ـمي ٍة ُم َ
 - 10بهذا ُ
المســتعارَ ،سـ َّ
العنوان ُ
ـمى بالنشــو أيْ ًضا َمبحثه .يتعل ُّق األمر ،إذاً ،بتسـ ّ
صوت الشــاعر بصـ ِ
ِ
تنطــوي علــى ِ
ـوت المفكّر وتضافرهما في خ ْلــق المعنى البعيد.
لقاء
.Maurice blanchot, L’Entretien infini, Gallimard, nrf, 1969, p. 460 - 11
 - 12المرجع السابق ،الصفحة ذاتها.
.Michel Lafon, Borges ou la reécriture, coll. Poétique, Seuil, Paris, 1990, p. 57 - 13
14 - L’Entretien infini, p.461.
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