


علـــى مـــدى يوميـــن، ناقـــش منتـــدى النهـــوض بالّلغـــة العربّيـــة، فـــي دورتـــه 
ــو  ــة- عضـ ــة العربّيـ ــوض بالّلغـ ــة للنهـ ــة العالمّيـ مـ ــه المنظَّ متـ ــذي نظَّ ــة، الـ الثانيـ
مؤّسســـة قطـــر للتربيـــة والعلـــوم وتنميـــة المجتمـــع، بمركـــز قطـــر الوطنـــي 
للمؤتمـــرات - عـــددًا مـــن القضايـــا المهّمـــة المّتصلـــة بموضـــوع »التنشـــئة اللغوّيـــة 
للطفـــل العربـــي«، والتـــي تضّمنتهـــا محـــاور هـــذا المنتـــدى، وطرحـــت للمناقشـــة 
ــة، وورش  ــات بحثّيـ ــّية، وجلسـ ــات نقاشـ ــة: حلقـ عـ ــه المتنوِّ ــال فّعالياتـ ــن خـ مـ

عمـــل. 
وقـــد أّكـــدت الدراســــــات واألبحــــــاث أن األطفــــــال العــــــرب- بصفـــة عاّمـــة- ال 
ـــة الفصيحـــة، بـــل ينفـــرون منهـــا، ويفّضلـــون  يرغبـــون فـــي اســـتعمال الّلغـــة العربّي
عليهـــا اللهجـــة العاّميـــة أو الّلغـــة األجنبّيـــة، ويرجـــع الســـبب فـــي ذلـــك إلـــى 
تراجـــع دور األســـرة فـــي عملّيـــة اكتســـاب الّلغـــة العربّيـــة الميّســـرة نتيجـــة 
ــة  ــم الّلغـ ــج تعليـ ــور مناهـ ــا، وقصـ ــت عليهـ ــة، فرضـ ــة، وخارجّيـ ــروف داخلّيـ ظـ
العربّيـــة، وضعـــف وســـائل تعلُّمهـــا، وضمـــور حضـــور الّلغـــة العربّيـــة، بشـــكل 

ــة.  ــام المختلفـ ــائل اإلعـ ــي وسـ ــليم، فـ سـ
ــر  ــر وأثـ ــام( دور كبيـ ــة، واإلعـ ــرة، والمدرسـ ــاث )األسـ ــات الثـ ــذه البيئـ ولهـ
عظيـــم فـــي تنشـــئة الطفـــل علـــى الّلغـــة العربّيـــة، وتأتـــي األســـرة فـــي المقّدمـــة، 
ـــا أن يجـــد فيهـــا مـــا يســـاعده علـــى اكتســـاب  حيـــث هـــي المحضـــن األّول للطفـــل، فإّم
الّلغـــة العربّيـــة الميّســـرة، وإمـــا أن ُيحـــَرم مـــن ســـماعها، ويجـــد مـــن يدفعـــه إلـــى 
االهتمـــام بالّلغـــة األجنبيـــة بـــداًل منهـــا، وهنـــا، تقـــع الكارثـــة حيـــن ينشـــأ الطفـــل 
العربـــي علـــى حـــّب لغـــة أخـــرى غيـــر لغتـــه، ويـــزداد األمـــر ســـوءًا حيـــن يتعّلـــق 
الطفـــل بهـــذه الّلغـــة األجنبيـــة، وال يتكّلـــم إال بهـــا، حتـــى تصبـــح لديـــه ســـلوكًا 

وطبيعـــة وثقافـــة، ينســـلخ بهـــا عـــن عالمـــه اللغـــوي االجتماعـــي األصيـــل. 
ــة  ــس القديمـ ــرق التدريـ ــى طـ ــه علـ ــاد فيـ ــة فاالعتمـ ــي المدرسـ ــم فـ ــا التعليـ أمـ
وجـــود  وعـــدم  واهتماماتهـــم،  الطـــاب  تراعـــي حاجـــات  ال  التـــي  والمناهـــج 
ــة  ــم الّلغـ ــز الطـــّاب علـــى تعلـ ــدم تحفيـ ــهم فـــي عـ المـــدرس الكفـــؤ، كّل ذلـــك يسـ

نهـــم مـــن إجـــادة اســـتعمالها تحدُّثـــًا وكتابـــة.  العربّيـــة بشـــكل فّعـــال يمكِّ
ــي  ــام فـ ــائل اإلعـ ــا وسـ ــي حقَّقتهـ ــات التـ ــض اإليجابيـ ــن بعـ ــم مـ ــى الرغـ وعلـ
ــارًا  ــت آثـ ــي تركـ ــلبّياتها التـ ــا سـ ــي، فلهـ ــل العربـ ــة للطفـ ــئة اللغويـ ــال التنشـ مجـ
ســـّيئة علـــى لغـــة الطفـــل العربـــي، منهـــا اســـتعمال الّلغـــة العامّيـــة، وكثـــرة 
ــى  ــة إلـ هـ ــج الموجَّ ــن البرامـ ــر مـ ــطحية لكثيـ ــن السـ ــة، والمضاميـ ــاء اللغوّيـ األخطـ

األطفـــال التـــي ال تســـهم فـــي االرتقـــاء بالمســـتوى اللغـــوي للطفـــل العربـــي. 
ـــد المشـــاركون، فـــي ختـــام المنتـــدى، علـــى أن التنشـــئة اللغوّيـــة  وقـــد أكَّ
للطفـــل العربـــي مســـؤولّية عاّمـــة، تقـــوم بهـــا الدولـــة والشـــعب معـــًا، واألســـرة، 
بوصفهـــا البيئـــة األولـــى لهـــذه التنشـــئة، عليهـــا أن تتحّمـــل مســـؤولّيتها بـــكّل أمانـــة 
وإخـــاص، مـــن خـــال إيجـــاد منـــاخ مائـــم محفِّـــز للطفـــل علـــى اســـتعمال الّلغـــة 

العربّيـــة والتواصـــل المناســـب بهـــا فـــي محيـــط األســـرة وخارجـــه. 
وتعّلمهـــا  العربّيـــة  الّلغـــة  تعليـــم  اســـتراتيجيات  تطويـــر  أهّمّيـــة  وأّكـــدوا 
وتوظيـــف التقنيـــات الحديثـــة فـــي ذلـــك، مـــع تحديـــث مناهجهـــا بمـــا يعـــزِّز 
الجانـــب المهـــاري فـــي اكتســـاب الطفـــل الّلغـــة العربّيـــة، كمـــا أوصـــوا بضـــرورة 
العنايـــة بمعلِّـــم الّلغـــة العربّيـــة، تأهيـــًا وتدريبـــًا، ودعـــم اإلنتـــاج اإلعامـــي 

ـــه للطفـــل العربـــي بمـــا يعـــزِّز الّلغـــة العربّيـــة الســـليمة لديـــه. الموجَّ
ــي  ــل العربـ ــاس الطفـ ــة إحسـ ــّية لتنميـ ــزة أساسـ ــة ركيـ ــة العربّيـ ــتبقى الّلغـ سـ

ــامّية.  ــة واإلسـ ــا العربّيـ ــزة لثقافتنـ ــة الممّيـ بالهوّيـ
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إدارة البحوث والدراسات الثقافية

وزارة الثقافة والرياضة
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واستمرت  العربي  توجهها  أخــذت   1976 يناير  وفي   ،1969 نوفمبر  في  األول  العدد  صدر 
.2007 نوفمبر  ــي  ف ــددًا  ــج م ــدور  ــص ال لتستأنف   1986 عـــام  يــنــايــر  حــتــي  ــدور  ــص ال ــي  ف
 توالى على رئاسة تحريرالدوحة إبراهيم أبو ناب، د. محمد إبراهيم الشوش و رجاء النقاش.
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ترســل قيمة االشتراك بموجب حوالة 
مصرفيــة أو شــيك بالريــال القطري 
باسم وزارة الثقافة والفنون والتراث 

على عنوان المجلة.

داخل دولة قطر 

 األفراد                     120 ريــااًل

 الدوائر الرســمية                   240 ريااًل 

خارج دولة قطر

دول الخليــج العربــي              300 ريال

باقــي الــدول العربيــة               300 ريال

75يورو دول االتحاد األوروبي 

أمـــــــــيــــركـــــــــا                 100 دوالر    

150دوالرًا وأســتـــرالـــيــــا     كــــنــــدا 
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دول االتحاد األوروبي
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كندا واستراليا
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عبد اهلل ولد محمدو

لعّل من أبرز خصائص الّثقافة الموريتانية 
ارتكازهـا علـى مناراٍت وُصـوًى عتيقة بهذا 
البلـد، يمكـن القـول إنهـا اسـتطاعت إمـداد 
غنيـة  بروافـد  اإلسـامية  العربيـة  الّثقافـة 
جعلتهـا تصمـد فـي وجـه عوائـق كثيـرة، 
تحـول دون نمّوها، أهّمها الخصاصة وقّلة 
المؤّسسـات الحاضنة لشـّتى فنـون الّثقافة 
وألوانها، هذه الّروافد ليسـت مؤّسسـات أو 
مراكز علمية عمومية، يتساوى عامة الناس 
والتخطيـط  وإدارتهـا  ولوجهـا  فـرص  فـي 
لهـا بالرغـم مـن امتاكهـا نسـبة عظيمـة من 
المخزون الّثقافي للبلد من مخطوطات وكتب 
ووثائق سياسـية وتاريخية، وهي ليسـت 
العمـوم  أمـام  مفتوحـة  مدنيـة  مؤّسسـات 
بالرغـم مـن لعبهـا أدوارًا دينيـة وسياسـية 
واجتماعيـة واقتصاديـة في البلد، مسـاِعدًة 
فـي نشـر المعرفـة وترسـيخ السـلم األهلـي 
وفّض النزاعات.... تلك هي ما يطلق عليها 
فـي التاريـخ اإلسـامي اصطـاح الزاويـة، 
وقد غلب استعمالها في باد المغرب العربي 
بحسب الباحث عبد الحي القادري على مكان 
ُمعّد للعبادة وإيواء المجاهدين وطلبه العلم 
بمـا  وتزويدهـم  وإطعامهـم  والمحتاجيـن 
يلزمهـم ومـا يحتاجونه، لكن الموريتانيين 
أطلقوهـا علـى هيئـات ثقافّيـة منتشـرة في 
ربـوع الوطـن غالبـًا مـا ترتبـط بأسـر ذات 
إرث علمـي عريـق، يسـتند إلـى آثـار أحـد 
جدودهـا العلمـاء الذيـن خّلفـوا تراثـًا علميـًا 
الزوايـا  هـذه  مؤّسسـو  وينهـض  زاخـرًا، 
بأعباء التكّفل بحفظ آثار هذا الجد ورعايتها 

وطباعتهـا ونشـرها، أو إعدادهـا وتهيئتهـا 
تمهيـدًا لتقديمهـا للجهات الراغبـة بخدمتها، 
وهي بذلك تعّد مؤّسسة أهلية خاصة، ُتدار 
غالبًا من ِقَبل أبناء أو أحفاد شيخ الزاوية، 
وتستمد منهم أغلب مواردها، ويمكن القول 
إن وْضـع هـؤالء األحفـاد اليـَد علـى التـراث 
العلمـي الزاخـر آلباٍء علماء، ُهم في النهاية 
تـراث مجتمـع وتاريـخ أمـة يجعـل من هذه 
الزوايـا حاضنـًا اجتماعيًا أهليـًا للّثقافة في 
موريتانيـا، وهـو مـا يعني األهميـة البالغة 

لهذه التنظيمـات العلمية.

الزوايا بديل ثقايف للهيئات الرسمية 

الّثقافّيـة  واألنديـة  المراكـز  نـدرة  ِظـّل  فـي 
الرسمية تكاد هذه الزوايا تكون بديًا أهليًا 
لها، فهي تنشط في معظم ربوع موريتانيا 
بشتى المدن، وإن غلب عليها تقديم الّثقافة 
التركيـز  عـن  فضـًا  أسـري،  لبـوس  فـي 
للشـخصية  الّثقافّيـة  الخصوصيـة  علـى 
سـت الزاويـة عليهـا، فرغـم تنّوع  التـي تأسَّ
اختصـاص عالـم الزاوية فـي الغالب وتعّدد 
اهتماماتـه وكثـرة مؤلفاتـه التـي تبلـغ فـي 
المتوسـط المئـات إال أن بعضهـا يركـز على 
الفقـه ونـوازل البـاد الصحراويـة واآلخـر 
علـى التفسـير أو الّلغـة، بينمـا يغلـب علـى 
بعـض آخـر الجانـب الصوفـي، فـكل زاوية 
تقّدم الّثقافة من خال اختصاصات مدرسة 
عاِلمها ورؤيته الفكرية، وإن اتسـم بعضها 
في الحقيقة بأفق منفتح على ألوان الّثقافة 
والمعرفـة وسـائر علمـاء البلـد، فضـًا عمـا 
نجـده لـدى كثيـر منهـا من تناغم مـع قضايا 

الوطـن واألمـة العربية واإلسـامية.

ويعّلـل الدكتـور إسـماعيل ولـد الراجـل فـي 
لقائـه مـع مجلـة »الدوحـة« ظاهـرة وضـع 
األسر اليد على تراث آبائها عوض الجهات 
الرسمية بطبيعة المجتمع البدوية، وضعف 
اإليمـان بفكـرة الدولـة، فقـد سـعت الدولـة 
المدنيـة الموريتانيـة األولـى- كمـا يقـول- 
إلـى جمـع الكتـب والمخطوطـات من األسـر 
لصيانتها وحفظها، فاستجاب لها البعض، 
لكن الغالبية نظرت إلى هذا المسعى بالريبة 
لشدة تمسكها بتراث آبائها، ويرى الدكتور 
هـذا  فـي  المغربيـة  التجربـة  أن  إسـماعيل 
المجـال رائـدة، حيـث اسـتطاعت التوفيـق 
بيـن حفـاظ األسـر علـى ملكية تـراث آبائها 
العلمـي وملكيـة الدولة لتـراث علماء األمة، 
وذلـك بجمعهـا الكتـب والمخطوطـات فـي 
مكتبة وطنية مع المحافظة في اآلن نفسـه 
علـى طابعهـا األسـري فـي أجنحـة خاصة. 
وتتعّزز مصداقية هذه الزوايا وقدراتها على 
توجيه وإغناء الحقل الّثقافي نتيجة المكانة 
لعالـم  والروحيـة  والعلميـة  االجتماعيـة 
الزاوية، وانتشارها بمناطق جغرافية على 
نطـاق واسـع، إذ ال تـكاد تخلـو مدينـة مـن 
إحداهـا، فأعدادها تكاد تمتد لمختلف أنحاء 
الوطن مكونة نسيجًا علميًا اجتماعيًا يحفظ 
قيم البلد الّثقافّية، وهي أوسـع مدى وأكثر 
التحامـًا بالمجتمع من المؤّسسـات الّثقافّية 
الرسـمية ذات الحضـور المتواضـع، حيـث 
الزوايـا األهليـة بديـًا اسـتراتيجيًا  تشـكل 
قائمـًا بالشـأن الّثقافـي ضامنـًا السـتمراره 
بغض النظر عن مستوى التدخل الحكومي، 
وياحظ المتابع ألنشطتها نهوضها أحيانًا 
بـاألدوار التقليديـة للجهـات الرسـمية مـن 

في	موريتانيا

زوايا الثّقافة األهلية
كبديل للمؤّسسة الرسمية 

متابعات
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الّثقافّيـة  اللقـاءات  وإقامـة  للنـدوات  عقـد 
المتنّوعـة وتحقيـق للمخطوطـات والكتـب 
وطباعتها ونشـرها، خاصة ما يتصل منها 
بتراث العالم الذي ُأنشـئت الزاوية باسـمه، 
فالزاوية ُتعّد بذلك هيئات أكاديمية للبحوث 
والدراسـات، إضافـة إلى كونها مؤّسسـات 
للنشـر والتوزيـع رغـم تواضـع مصادرهـا 

المالية.

شخصية اعتبارية للزاوية 

تسـتمد الزاويـة نفوذها مـن المكانة العلمية 
والروحية للعالم الذي تحمل اسـمه، فبقدر 
العلمـي  إشـعاعه  وذيـوع  صيتـه  انتشـار 
تتوّسـع زاويتـه وطنيـًا وإقليميـًا ودوليـًا، 
لـذا نجـد بعـض هـذه الزوايـا يعقـد اتفاقـات 
بْينية مع جامعات لتنسيق التبادل الّثقافي 
وتسهيل ولوج مكتباتها من ِقَبل الباحثين، 
أو تولي تحقيق وطباعة بعض آثار الزاوية 
من ذلك على سبيل المثال ما نجد من أخبار 
علـى صفحـات مواقـع هذه الزوايـا كتوقيع 
بروتوكول تعاون بين زاوية الشـيخ محمد 
المامـي وجامعـة محمـد الخامـس بالربـاط 
ينـص علـى أنـه: »حرصـًا مـن الزاوية على 
خدمـة طاب العلـم والباحثين وغيرهم من 
المهتميـن بالتراث، بجعل  مؤلفات الشـيخ 
كانـوا  أينمـا  متناولهـم  فـي  المامـي  محمـد 
الزاويـة  بيـن  المثمـر  التعـاون  إطـار  وفـي 
وجامعـة محمـد الخامـس بالربـاط، فقـد َتـّم 
يوم 16 أكتوبر/تشرين األول 2014 توقيع 
بروتوكـول تعـاون بيـن الزاويـة ممثلـة في 
رئيسها محمد المامي بن محمد بن عبد العزيز 
بـن الشـيخ محمـد المامـي وجامعـة محمـد 

الخامـس ممثلـة في رئيس مركز الدراسـات 
الصحراوية التابع للجامعة األستاذ الدكتور 
رحـال بوبريـك. وقـد نـّص االتفـاق على أن 
يتولـى المركـز طباعـة مجموعـة مـن كتـب 
الشـيخ محمـد المامـي تشـمل فـي المرحلـة 
األولـى كتـاب الباديـة ونصوصـًا أخـرى، 
والديـوان الحسـاني للشـيخ محمـد المامي، 
والديـوان الفصيح للشـيخ محمـد المامي«.

علماء الزوايا حملة مشروع سياسي 
وإصالحي 

ُياحـظ أن أغلـب العلمـاء األعـام تجمعهـم 
خصـال فريـدة أهمهـا أنهـم - باإلضافـة إلى 
كونهـم علمـاء وشـعراء كبـارًا لهـم دواويـن 
شـعرية ومؤلفـات علميـة كثيـرة - يحمـل 
دعـا  حيـث  إصاحيـًا،  مشـروعًا  أغلبهـم 
مبنيـة  مركزيـة  دولـة  إقامـة  إلـى  أغلبهـم 
علـى أسـاس العـدل، بـل إن بعضهم مارس 
سلطًا تنفيذية، وكان لكثير منهم تأثير على 
سلطة الحكومات القائمة، وتوجيه وترشيد 

لسياساتها.  
ومن أبرز الزوايا الّثقافّية نذكر: 

- زاوية الشـيخ محمد بن المختار بن محمد 
سـعيد المعـروف بــمحمد الِيداِلـي، المتوفى 
سنة 1166 هـ، وقد صرح الدكتور إسماعيل 
بـن الراجـل بالمجلـس العلمـي للزاويـة فـي 
مقابلة مع مجلة »الدوحة« بأن هذه الزاوية 
انطاقتهـا  ولكـن   ،1982 عـام  سـت  تأسَّ
الرسـمية كانـت بعـد نيلهـا ترخيصًا رسـميًا 
عـام 1992، ويديرهـا والده الشـيخ الراجل 
ولـد أحمـد سـالم، وتتمثل أهدافهـا في جمع 

وصيانة وحفظ تراث الشيخ محمد اليدالي، 
إضافـة إلـى صيانة وحفظ التراث الوطني 
واإلسـامي بوجـه عـام، وهـي تضـم مئات 
الكتـب بيـن مطبـوع ومخطـوط، ومـن أهـم 
اآلثار التي قامت بطباعتها كتاب: »الذهــــب 
اإلبــــريز في تفسير كتاب اهلل العزيز« الذي 
ُيعـّد مـن أقـدم التفاسـير المعروفـة بالباد، 
وكتـاب الوسـيلة الكبـرى، والمربِّـي شـرح 
قصيدة الشيخ المديحية المعروفة بـ»صاة 
ربـي مـع السـام على حبيبي خيـر األنام«.

وعـن عاقـة هـذه الزاويـة بـوزارة الّثقافـة 
صرح الدكتور إسـماعيل بأن مجال التدخل 
الرسـمي بالزاويـة محـدود ال يـكاد يتجـاوز 
األغلفـة  بعـض  أو  تقديـم جهـاز حاسـوب 

الخاصـة بحفـظ وصيانـة الكتـب. 
وقد سألناه عن رؤيته لفكرة إنشاء الزوايا 
الّثقافّية فأجاب إن فلسفة قيامها تنطلق من 
اإليمـان بقيمـة الكتـاب المعنويـة وأهميته، 
حيث تنظر األسـر إلى تراث آبائها الّثقافي 
ككنـوز  ووثائـق  ومخطوطـات  كتـب  مـن 
متوارثـة، تمثـل أغلـى مـا تملـك؛ لذلك نجد 
بعـض هـذه األسـر تحـرص علـى االحتفـاظ 
بهـذه الكنـوز فـي صناديـق رافضـة إعارتها 
أو بيعها أو حتى قراءتها خارج جدران بيت 

األسـرة أو زاويتها.
- زاوية الشيخ سيد المختار الكنتي )1142- 
1226 هــ(، وهـي من أقدم الزوايا الّثقافّية، 
وقد تأّسسـت في شـكلها الحديث عام 1988 
بهـدف حفـظ تـراث هـذا العامـة وصيانـة 
آثـاره، ولهـذا الشـيخ مئـات المصنفـات في 
الفقه والّلغة والتصّوف، منها: فتح الودود 
في شرح المقصور والممدود، ونضار الذهب 

جانب من جناح الكتب القديمة بزاوية الشيخ محمد اليدالي             
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في كل فّن منتخب، ولطائف القدسـي.
- زاوية الشيخ سيدي ولد الشيخ سيدي بن 
المختار اإلبييري: )1190 - 1284هـ (، وفي 
لقـاء مجلـة »الدوحة« مع األسـتاذ والباحث 
عبـد اهلل بـن سـليمان بـن أبـي مديـن الـذي 
قـام بتحقيـق ودراسـة ديـوان جـده الشـيخ 
سـيدي، أشـار إلـى أن التسـمية المناسـبة 
لهـذه الزاويـة إنمـا هـي »الحضـرة«، حيـث 
لعبـت أدوارًا ثقافّيـة وسياسـية وروحيـة 
واجتماعيـة واقتصاديـة أهلتهـا ألن تتبـوأ 
مكانـة علّيـة، فهي تمتلك واحدة من أضخم 
مكتبـات البلـد تضـم - بحسـب هـذا الباحـث 
والوثائـق  والمخطوطـات  الكتـب  آالف   -
التاريخيـة، وقـد كان لهـذه الحضـرة تأثيـر 
عظيم في المنطقة، حيث استطاع شيوخها 
األمـراء  مـن  كثيـرًا  يجمعـوا  أن  بحنكتهـم 
والقبائـل المتناحـرة للتصالـح بحضرتهم، 
ولهـذه الزاويـة أو الحضـرة إشـعاع علمـي 
وثقافـي وطنـي وإقليمـي بالرغـم مـن نـدرة 
حضورهـا علـى مواقع الشـبكة العنكبوتية 
باسـتثناء مدونة من إنشـاء الشيخ إبراهيم 
بـن موسـى بـن الشـيخ سـيدي تحمـل اسـم 
)اللوح( تقّدم جملة من قيم ونصوص تراث 

هذه األسـرة.
- زاويـة الشـيخ محنـض بابـه بـن اعبيـد 
الديمانـي )1185 - 1277 هــ(، وقـد امتازت 
شخصية هذه الزاوية بمكانة علمية مرموقة 
بيـن أمـراء وعلمـاء عصـره، فـكان حكمـه 
الفيصـل فـي القضـاء في القرن الثالث عشـر 
الهجـري، وجمـع بيـن السـلطتين العلميـة 
الشرعية والتنفيذية، وله مؤلفات كثيرة في 
الفقـه والّلغـة، وقد تمّيزت أسـرته بالقضاء 

يقـول حفيـده بابـه بـن محمودا:
لـئن قضيـت فـا غـروًا وال عـجبًا   فقد مكثت 

زمانًا أنظر الكـتـبـا
أبـي قضـى وعمومتي قضـوا وقضى   جدي 

فغـادر أحكام القضاة هبا
وقـد فتـح أبنـاء هـذا الشـيخ مؤخـرًا موقعـًا 
بابـه  محنـض  )اإلمـام  بعنـوان  إلكترونيـًا 
العلمـي  المـوروث  الديمانـي...  اعبيـد  بـن 
والّثقافـي( يشـرف عليـه حفيـده يحيـى ولد 
الـداه، وهـو بالرغـم من حداثتـه إال أنه َضّم 
لحـّد اآلن جوانـب كثيـرة من التـراث العلمي 
لهـذه الزاويـة، فضـًا عـن تراجـم وبحـوث 
ألعـام شـنقيطية، ممـا يعنـي انفتـاح هـذا 
الموقـع على كافـة األطياف الّثقافّية بالبلد.

- وفـي اليعقوبييـن اشـتهرت إحـدى أشـهر 
الزوايا الّثقافّية، وإليها تنتمي أقدم بيوتات 

القضـاء فـي البلـد، وقد أنجبت أبرز شـعراء 
موريتانيـا القدمـاء كمحمـد بن الطلبـة، وقد 
تخـرج فيهـا علمـاء كبـار مـن أمثـال الشـيخ 
خلـف  الـذي  فـال  أحمـد  بـن  مولـود  محمـد 
مصنفـات فـي الّلغـة والفقـه واألخاق القت 
ذيوعًا وقبواًل بين الموريتانيين، وقد قامت 
هذه الزاوية بطباعة ونشر كثير من مؤلفات 

أعامها . 
- زاويـة الشـيخ محمـذن فـال ولـد متالـي: 
)1205 - 1287هــ (،  وقـد امتـاز هـذا العالم 
بكثـرة مؤلفاتـه فـي علـوم التفسـير والفقـه 
والّلغـة، واجتهاداتـه فـي كثيـر مـن نـوازل 
عصـره، وقـد حّققـت هـذه الزاويـة بعـض 

مصنفاتـه.
- زاويـة الشـيخ محمـد المامي بـن البخاري 
سـت بشـكلها  )1202 – 1282هــ(، وقـد تأسَّ
الحالـي سـنة 1983 - كمـا يقـول القائمـون 
عليهـا بموقـع الزاويـة - »بهـدف بـث العلـم 
وإحياء تراث هذا العالم وتشجيع الباحثين 
على العناية به بجمع مخطوطاته وصيانتها 
وحفظهـا، ولتحقيقه وطبعه ونشـره حتى 
تعم الجميع فائدته كما أراد مؤلفها الشـيخ 

محمـد المامـي- رحمه اهلل«.
وقـد قامـت الزاويـة بطباعـة ِعـّدة مؤلفـات 
أبرزهـا  المامـي،  محمـد  الشـيخ  لعالمهـا 
أحـكام  جملـة  يضـم  الـذي  الباديـة  كتـاب 
ونـوازل تتصـل بواقـع المجتمـع البـدوي، 
علميـة  أدوار  بِعـّدة  الزاويـة  هـذه  وتقـوم 

واجتماعية، يسجل الشيخ محمد المصطفى 
بن تكرور الموسـوي اليعقوبي بعضها في 

هـذه األبيـات:
َأاَل َحبَّذا َبيَن اْلمساجِد زاِوَيــــْه

َيِحنُّ ِإلـيَها ُكـلُّ زاٍو وزاوَيــــــــْه
َزَوى اهلُل َعْنها ُكلَّ َشرٍّ َوآفــــٍة

َوَأْبقى ِفناَها ِلْلَمكـاِرِم حـاِوَيـــــــْه
َرَأْيُت َبِني َغْبراَء اَل ُيْنِكروَنَها

َواَل َأْرَمات َأْصبحْت َوْهَي طاِوَيْه
َكم اْنَعَم ِفيها اْلباِئُسوَن َوَأْخَضَلْت

َمِعيَشُتُهم ِمْن َبْعِد َما ِهــَي ذاِوَيــــْه
َرْت ِفيَها َمساِئُل َصْعَبٌة َوَكْم ُحرِّ

ْعـِر راِوَيـْه َوَكْم َأْنشـَد اأَلشعاَر ِللشِّ
إن هـذه الزوايـا الّثقافّية بالرغم من طابعها 
األسري العائلي تحتضن ثقافة دولة وتراث 
أمـة آخـذة بزمام المبادرة لحفظ آثار علماء 
أعـام دفعـت أبناءهـم الغيـرة علـى تـراث 
األجـداد لصيانتـه وحفظه بعدما آنسـوا من 
نسيان وإهمال يسومه سوء الضياع، ولقد 
شـّكل معظـم شـيوخ وعلمـاء هـذه الزوايـا 
نهضة في القرن الثالث عشـر الهجري ُعّدت 
يومهـا حالـة اسـتثناء فـي الوطـن العربي، 
فهـل باسـتطاعة هـؤالء األحفـاد بعـث هـذا 
التـراث مـن مرقـده تحقيقـًا وطباعة ونشـرًا 
إلحياء نهضة جديدة أم أن التراث الجمعي ال 
يمكن أن ينهض إال بجهود جمعية يظاهرها 

عمـوم المجتمـع وتؤازرها مـوارد الدولة؟  

جناح من مكتبة مجمع الشيخ سيد  المختار الكنتي              
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الجزائر: نّوارة لحــرش

لجـأ بعـض األدبـاء والُكتاب فـي الجزائر 
إلى نشـر أعمالهم إلكترونيًا، كما نشـأت 
وبـدأت  خاصـة،  إلكترونيـة  نشـر  دور 
تسـتثمر فـي مجـال النشـر اإللكترونـي، 
مـا جعـل بعـض الُكتـاب يسـارعون إلـى 
نشـر مجموعاتهـم الشـعرية والقصصيـة 
عندهـا، فـي خطـوة توحي بأنهـم تخّلوا 
عن فكرة/ أو حلم نشـر أعمالهم ورقيًا، 
فالنشـر اإللكترونـي- حسـب الكثيـر مـن 
الُكتـاب- أسـهل وأسـرع وأكثـر انتشـارًا 
وخدمـًة لمنتوجهـم األدبـي والفكـري مـن 
النشـر الورقـي الـذي يأخذ وقتـًا قد يصل 
إلى سنوات قبل أن يرأف بمخطوطاتهم 
كتـب،  فـي شـكل  النـور  إلـى  ويخرجهـا 
والتـي كثيـرًا مـا ُتنسـى وُتهمـل بمجـرد 
صدورهـا وُتركـن فـي رفـوف المخـازن.

النشـر  إن  الجـزم  أو  القـول  يمكـن  فهـل 
النشـر  عـن  بديـًا  أصبـح  اإللكترونـي 
الُكتـاب  مـن  للكثيـر  بالنسـبة  الورقـي 
الجزائريين، الذين فقدوا األمل في النشر 
األدبيـة؟ وأعمالهـم  لمؤلفاتهـم  الورقـي 

ُكتـاب يتحّدثـون لـ»الدوحـة«، عـن هـذه 
وتتوّسـع  تنتشـر  بـدأت  التـي  الظاهـرة 

رقعتهـا. 
جوهـري،  الديـن  عـز  والناقـد  الشـاعر 
صّرح لـ»الدوحة« بهذا الشأن قائًا: »منذ 

أن أحكمت التكنولوجيا قبضتها الشرسة 
علـى ثقافتنـا ووعينا، وقراءاتنا، ونمط 
حياتنـا، حتـى أضحـت معادلـة صعبـة 
اإلبداعيـة،  خارطتنـا  فـي  مهمـًا  ورقمـًا 
التـي ال تقـل أهميـة عـن النشـر الورقـي، 
الـذي أهـدر دمـه الكثيـر مـن المبدعيـن، 
بسـبب تعقيداتـه التـي أثـرت سـلبًا علـى 
عـن  ناهيـك  وأحامهـم،  مشـاريعهم 
الفكريـة، وعـدم وجـود  سـلب حقوقهـم 
كُكتـاب  بمقامهـم  تليـق  واضحـة  رؤيـة 

وكمبدعيـن«. 
أردف  الهاويـة«،  »زحـف  صاحـب 
مستطردًا: »ساحتنا الّثقافّية في الجزائر 
تعـّج بقضايا شـبيهة، عطلـت الكثير من 
المصالـح الّثقافّيـة، وأجهضت الكثير من 
التجارب اإلبداعية في مهدها، حتى جاء 
البديـل اإللكترونـي الـذي أتـاح للمبدعين 
والُكتـاب فـرص نشـر أعمالهـم اإلبداعيـة 
بأقـّل جهـد وأقـّل تكلفـة، علـى خارطـة 
مـن  لـآالف  تتيـح  األطـراف،  متراميـة 
االطـاع  واإلبـداع  بالّثقافـة  المهتميـن 
علـى أعمـال بعضهـم البعـض، وتبـادل 
األفـكار، حـول كتبهـم وإبداعاتهـم، ممـا 
ُكتابنـا علـى خـوض  الكثيـر مـن  شـجع 
فرصـة  عليهـم  سـهلت  مماثلـة  تجـارب 
التواجـد علـى السـاحة األدبيـة، وأعلنوا 
عـن أنفسـهم أقامـًا واعـدة، حيـث وجـد 
الكثيـر منهـم فـي الوسـائط اإللكترونيـة 

متنفسـًا على مساحات أنواره، يضعون 
بيضهم الثمين نكاية في بعض بارونات 
النشـر الورقـي الذيـن تحّولوا إلى أدوات 
داست على كثير من األحام والطموحات 
لُكتاب واعدين، بسبب مرضهم وهوسهم 
وجنونهم، الذي أفرغ اإلبداع من محتواه 

الخالص«.
إن الحركـة السـريعة - يضيـف المتحّدث 
بسـبب  الّثقافـي  للرأسـمال  نفسـه- 
اإللكترونـي،  والنشـر  التكنولوجيـا 
وشبكات التواصل السريعة، مّكن العديد 
مـن المبدعيـن من إيصـال صوتهم لآخر 
وجعلهـم  شـيئًا،  عنهـم  يعـرف  ال  الـذي 
يتبادلون همهم الفكري والّثقافي بطريقة 
ال يستطيع النشر الورقي تحقيقها، حيث 
تمتد ممكنات النشر اإللكتروني حتى إلى 
الُنقـاد الذيـن يقربهـم النشـر اإللكترونـي 
مـن مامسـة اإلبـداع أينمـا كان، وحيثما 
وجـد، لذلـك توّسـعت الرقعـة اإلبداعيـة 
وأصبـح الُكتـاب ينتمـون لفضـاء رحيب 
ووقـت،  جهـد  بأقـّل  اإلبـداع  يتناقلـون 
قياسـًا  القليلـة،  التكلفـة  عـن  ناهيـك 
كاهـل  قـد يرهـق  الـذي  الورقـي  بالنشـر 
المبدع الذي ال تسعفه ظروفه االجتماعية 

فـي نشـر أعمالـه.
الكاتـب يـرى أيضًا أن النشـر اإللكتروني 
أمـر ال يزعـج وال يقلـق أبـدًا. وأن اإلبداع 
إبـداع سـواء ُنشـر إلكترونيـًا أو ورقيـًا، 

هل صحيح أن النشر اإللكتروني 

ملهى للمعطوبين إبداعيًا ؟



أن  يمكـن  ال  اآلن  الّثقافّيـة  الحيـاة  ألن 
الكتـاب  رافـد  واحـد،  رافـد  مـن  تعيـش 
الورقـي، ألن الكتـاب اإللكترونـي كذلـك 
هـو ِكتـاب وهو إبـداع. والكتـاب الورقي 
واإللكترونـي شـقيقان ألم كبـرى اسـمها 
اإلبـداع، لكـن حميميـة الورقي أقرب إلى 

القلـب مـن اإللكترونـي.
إلـى أن  جوهـري، خلـص فـي األخيـر، 
النشـر اإللكترونـي لـه بعـض المضـار، 
ألنه منعدم الرقابة، إذ يقول: »لكننا في 
المقابـل نشـّدد على خطـورة عدم مراقبة 
اإلبـداع الـذي يتيحـه النشـر اإللكترونـي 
إلـى  تهـدف  التـي  الرقابـة  مـن  المنفلـت 
حماية الذوق العام، وتطهير اإلبداع من 
السـموم التي تؤثر سـلبًا على منظومتنا 

الفكريـة والّثقافّيـة«. 
مـن جهته يرى الشـاعر والروائي عاوة 
سـاهم  اإللكترونـي  النشـر  أن  كوسـة، 
الُكّتـاب  أمـام  المجـال واسـعًا  فتـح  فـي 
والمبدعيـن للتعريـف بأعمالهـم الفكريـة 
والعلميـة واألدبيـة، وسـّهل مـن عمليـة 
بدرجـة  وقرائهـم  الُكتـاب  بيـن  االلتقـاء 
كبيـرة لـم تكـن ُتصـدَّق قبـل عقـود مـن 
الزمن، إذ صار بإمكان الكاتب أن ينشـر 
ه وأعماله األدبية من دون أي حواجز  َنصَّ
أو عوائـق وبإمـكان قّرائـه في كّل أنحاء 
الكـون وفـي أبعـد نقـاط المعمـورة مـن 
قـراءة النـص/ أو الِكتـاب المنشـور فـي 
ظـرف وجيـز جـدًا، عكـس وقـت سـابق، 

األدبيـة حيـث كانت بعض  األعمـال 

تسـتغرق الشـهور واألعـوام لكـي تصـل 
إلـى ُقّرائهـا. 

صاحـب  يـرى  أخـرى،  جهـة  مـن  لكـن 
»ارتعاش المرايا«، أن للنشر اإللكتروني 
سـلبياته التي هي أكثر من حسـناته، إذ 
يقـول فـي هـذا السـياق: »بقـدر مـا كانـت 
هناك مزايا وإيجابيات للنشر اإللكتروني 
بقـدر مـا كانـت لـه سـلبيات كثيـرة جـدًا 
نـكاد نصفهـا أحيانـًا بالكـوارث األدبيـة 
والفضائح اإللكترونية، وانعكست على 
المسـتوى الفّني لألدب واإلبداع عمومًا، 
ولألسـف ُكتـب كثيـرة إلكترونية تصدر، 
تضـم كثيـرًا مـن األعمـال التي ليـس فيها 
مـن األدب إال االسـم، وصـار كثيـر ممـن 
ينشـرون ُكتبـًا إلكترونيـة ُينسـبون إلـى 
األدب بقّلة أدب وأمسوا أدعياء من غير 
نسـمع  فأصبحنـا  واسـتحقاق،  معرفـة 
عـن شـعراء مـن غيـر قشـة شـعر وعـن 
غيـر حفنـة سـرد وصـار  مـن  روائييـن 

لهـؤالء معجبـون ومحّبـون«.
ويذهـب الكاتـب نفسـه إلـى التأكيـد علـى 
أن الكثيـر مـن الُكتب اإللكترونية، عبارة 
بكثيـر  حديثـه  مواصـًا  مهزلـة،  عـن 
النشـر  فقـد صـار  »بالفعـل  التذّمـر:  مـن 
للمعطوبيـن  إبداعيـًا  ملهـى  اإللكترونـي 
عبيـدًا  وسـيََّد  فّنّيـًا  والمعاقيـن  إبداعيـًا 
وكاد يستعبد ويستبعد غيرهم مع حفظ 
المراتـب والمنـازل«. ويضيف الكاتب في 
تكـن  ومهمـا  »لكـن  دائمـًا:  االتجـاه  هـذا 
مـن مخاطـر للنشـر اإللكترونـي، فليـس 
علينا أن نتنازل عن مزاياه وعن قنواته 
الرائعـة والسـريعة فـي التواصـل بيـن 
الُكتاب ومحبي الُكتب واألدب 
وليسـت  الجميـل، 
العودة 

إلـى النشـر الورقـي حًا إنمـا هي هروب 
مجـال  إلـى  الفسـاد  خالطـه  متـاح  مـن 
الُكتـاب  بيـن  التواصـل  فيـه  يصعـب 
والقـّراء رغـم أن الِكتاب والنشـر الورقي 
لـم ولـن يتجـاوزه العصـر أبـدًا في رأيي 
ننـزل  أن  رأيـي  فـي  الحـل  المتواضـع، 
الُكّتـاب منازلهـم وأن نكـف عـن تشـجيع 
الـرداءة، بـل نعمـل علـى توجيه أنفسـنا 
أواًل وتوجيـه اآلخريـن الذيـن عليهـم أن 
يفهمـوا بـأن الكتابة ضميـر وتكوين قبل 
أن تكـون شـهرة زائفـة ومزاحمـة ونفخًا 

فـي رمـاد«.
األدبـاء  بحـّث  حديثـه  الشـاعر  ويختتـم 
والنقاد على إنصاف األدب الجميل، وأن 
يكفوا عن تشجيع الرداءة التي كثيرًا ما 
تحملها بعض الكتب اإللكترونية: »للنشر 
وللمنتسـبين  مزيـة  ألـف  اإللكترونـي 
إلـى األدب ألـف خطيئـة التمسـوها بيـن 
الحقيقييـن  األدبـاء  وعلـى  حنايـاه، 
والنقاد الكرماء والشرفاء بأن يكفوا عن 
الُكتـاب  التغريـر بهـؤالء، وعلينـا نحـن 
في بداياتنا أن نحسـن القراءة واالطاع 
وأن نسـتنصح بالكتـاب الحقيقييـن وأن 
نقتفي أثرهم بهدوء وتواضع ومن دون 
أي غـرور قـد يقصـم ظهـور ِكتاباتنـا فـي 

المهد«.
أّمـا الشـاعر الطيـب طهـوري، فيـرى أن 
النشـر اإللكتروني ليس بديًا عن النشـر 
الورقـي، إذ يقـول بهـذا الخصـوص: »ال 
أعتقـد أن مبدعـًا مـا ال يرغـب في أن يرى 
كتابـه مطبوعـًا ورقيـًا وموضوعـًا علـى 
رفـوف المكتبـات، ال أعتقـد أيضـًا أن أي 
أديـب ال يتمنـى أن يهـدي ِكتابـه منشـورًا 
ورقيًا إلى أحبته والمقربين منه، من هنا 
ر أبـدًا أن الذيـن لجأوا إلى نشـر  ال أتصـوّ
أعمالهم اإلبداعية الشعرية أو القصصية 
وهـم  نشـروها  قـد  إلكترونيـًا 
النشـر  يعتقـدون أن 
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بديـًا  فعـًا  أصبـح  قـد  اإللكترونـي 
مفضـًا عـن النشـر الورقـي، إطاقـًا، 

ر ذلـك، لكنهـا الضـرورات«. ال أتصـوّ
طهـوري، يـرى أن لجـوء الكاتـب إلـى 
النشـر اإللكترونـي فـي الجزائـر، مرّده 
أن  دون  تحـول  كثيـرة  عراقيـل  إلـى 
يحّقـق أمنيـة النشـر الورقي، إذ يؤكد: 
»أن تبحـث عـن نشـر إبداعـك مـن ِقَبـل 
المؤّسسـات العموميـة التابعـة للدولـة 
أو دور نشـر، تحتـاج إلـى الكثيـر مـن 
الوسـاطات، والوساطات ُعملة رديئة 
ُتنشـر  بالتأكيـد، وأن  وسـلوك سـيئ 
لـك تلك المؤّسسـات وُتبقي منشـورك 
فـي  لـه  وجـود  ال  مخزنـًا  اإلبداعـي 
مختلـف مكتبـات بيـع الِكتـاب هـو قتـل 
لـه بالتأكيـد، وقتـل معنـوي مؤلـم جدًا 

لصاحبـه«. 
طهـوري يـرى أن الِكتـاب يتجـه أكثـر 
فأكثـر نحـو النشـر اإللكترونـي خاصة 
في ِظّل أزمة اقتصادية مّسـت وبشـكل 
فـي  كثيـرة  ومفاصـل  هيـاكل  كبيـر 
اقتصاديـة  البلـد: »فـي هكـذا وضعيـة 
شـبه خانقـة ال يجـد المبـدع إال النشـر 
إلـى  إبداعـه  ليوصـل  اإللكترونـي 
اآلخرين، خاصة أن هذا النشر، مقارنة 
بالنشـر الورقـي، ال يكّلـف كثيـرًا، وأن 
عبـوره الحـدود الجغرافيـة والرقابيـة 
أمـر مضمـون، كمـا أن مـا يتيحـه مـن 
حّرّيـة فكـر يتجـاوز كثيـرًا مـا يتيحـه 

الورقـي«.  النشـر 
معـرض  فـي  يسـتدرك  الختـام  وفـي 
مـا  فـي  الجـودة  معيـار  عـن  حديثـه 
هـذا  أن  »صحيـح  إلكترونيـًا:  ُينشـر 
الفـرص  أتـاح  قـد  اإللكترونـي  النشـر 
واإلبـداع  الفكـر  مـن  والسـمين  للغـث 
لينتشـرا، هـذا أمـر طبيعـي، البـد منه، 
والبقـاء هنـا حتمـًا لألرقـى واألجمـل، 
طـال الزمـن أم قصـر. ثم، َمـّن قال بأن 
النشـر الورقـي ال يسـمح أيضـًا بنشـر 
الغـث مـن الفكر واإلبداع؟ أليـس الكثير 
ممـا ُينشـر ال قيمـة فكرية أو جمالية له 
سـوى جيـوب أصحابـه الممتلئـة التي 

سـمحت لهـم بنشـره؟«.
أما الشـاعر والصحافي ناصر باكرية، 
فيعتقـد أن أّي مقاربة لموضوع النشـر 
العـام  السـياق  تأخـذ  ال  اإللكترونـي 
المنفتـح  العصـر  لطبيعـة  والشـمولي 
علـى كل االحتمـاالت، سـتكون إلى َحدٍّ 

مـا غيـر موفقـة فـي القبـض علـى أبعـاد 
الظاهـرة. 

ويضيـف موضحـًا فكرتـه: »العالم اليوم 
شـظايا  تفاصيلـه  جميـع  فـي  تنعكـس 
العولمـة، التـي أذابـت كل الحـدود بـدءًا 
من الحدود بين الجنسين مرورًا بالحدود 
الجغرافيـة وليـس انتهـاًء بـزوال الحدود 
بفضـل  وذلـك  األدبيـة،  األجنـاس  بيـن 
الطفـرة التكنولوجيـة التي بدأت بشـبكة 
النـت وانتقلـت إلـى المدونـات وانفجـرت 
التـي  االجتماعـي  التواصـل  مواقـع  مـع 
قضت بشـكل نهائي على سـلطة وهيمنة 
رئيـس التحريـر المركـزي ومديـر النشـر 
الهيمنـة  أشـكال  وكّل  القـراءة،  وِلجـان 
الرقابيـة التـي تملـك سـلطة كبـح النشـر 

واالنتشـار«.
صاحب »مسميات األشياء« واصل بنوع 
مـن التبريـر: »صـار طبيعيًا في مثل هذه 
المقروئيـة  أزمـة  ِظـّل  وفـي  الظـروف 
ُفـرص  وغيـاب  التقليـدي(  )بمعناهـا 
النشـر، خاصـة بالنسـبة إلـى الوافديـن 
الُجـدد علـى عالـم الكتابـة، البحـث عـن 
بدائل واستثمار ما توفره التكنولوجيات 
الحديثـة، بحثـًا عـن مـكان تحت الضوء، 
النشـر  أزمـة  اسـتبعاد  يمكـن  ال  كمـا 
والتوزيـع فـي الجزائـر وغيـاب حقـوق 

المؤلِّـف، ممـا يجعـل الُكتـاب ال يحلمـون 
بأكثر من صدور أعمالهم وانتشارها ولو 
مجانـًا، لمعرفتهـم المسـبقة بعـدم وجود 
قيمـة  لهـا  ليسـت  الكتابـة  وأن  تثميـن، 
ماديـة ُتذكـر عندنـا، هـذه بعـض الدوافع 

التـي تحضرنـي اآلن فـي مـا أعتقـد«.
مـا  فـي  باكريـة،  يـرى  األخيـر،  وفـي 
يتعّلـق بحلـول النشـر اإللكترونـي محل 
تشـبه  »المسـألة  أن  الورقـي،  النشـر 
علـى  طـارئ  كل  مـع  المتكـرر  الِسـجال 
حيـاة اإلنسـانية، فهـو تمامـًا كالحديـث 
عـن انتهـاء عصـر الُصحـف الورقيـة مع 
التلفـاز واإلذاعة، وهـو ما ُيطرح أيضًا 
بشـأن الصحـف اإللكترونيـة والصحـف 
الورقيـة، وهو سـؤال على وجاهته إال 
أنـه ال يمكـن الجـزم باحتمـال وقوعـه، 
وسـيظلون  مريـدوه  الورقـي  فللكتـاب 
مـن  حـال  بـأي  يمكـن  وال  قيـده،  علـى 
األحـوال أن ينتهـي عصره، في المقابل 
أكثـر  اإللكترونـي  الِكتـاب  أصبـح 
بسـبب  واسـع  نطـاق  علـى  اسـتعمااًل 
سـهولة الحصول عليه مجانًا في الدول 
التـي ال تطبـق قانـون الملكيـة الفكريـة 
بالنسـبة  حتـى  مقبولـة  وبأسـعار 
مقارنـة  الرخيصـة  لكلفتـه  لشـرائه، 

الورقـي«. بالِكتـاب 
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عبدالحق ميفراني

صادقت لجنة التعليم والّثقافة واالتصال 
بمجلس النواب المغربي، باإلجماع، على 
مقتـرح قانون الفّنـان. وهو المقترح الذي 
)والتـي  الحكوميـة  األغلبيـة  بـه  تقّدمـت 
العدالـة  هـو  إسـامي  حـزب  يقودهـا 
إلـى  إشـارة  اعتبـر  فيمـا  والتنميـة(، 
معارضيه والذين ظّلوا يرون في حضوره 
بالمغـرب.  والفـّن  اإلبـداع  لحّرّيـة  تهديـدًا 
ويظّل الغرض هو تنظيم آليات الممارسة 
االحترافيـة الفّنّيـة فـي المغـرب، وأيضـًا 
وصـد  وتنافسـيتها  مهنيتهـا  مـن  الرفـع 
»لوبيـات الريـع الفّنـي« وترسـيخ لّثقافة 

حقـوق المؤلـف والحقـوق المجـاورة.

قانون الفنّان: تقنين يف بنية هّشة

الفّنـان  قانـون  مقتـرح  علـى  المصادقـة 

داخـل لجنـة التعليـم والّثقافـة واالتصال 
بقبـة البرلمـان المغربـي، جـاءت نتيجـة 
والنقـاش  الجلسـات  مـن  طويـل  لمسـار 
أفـق  فـي  والبرلمانييـن  المهنييـن  بيـن 
»تقنيـن الدعم العمومي للممارسـة الفّنّية 
االحترافية« بالمغرب. والغرض هو الرفع 
مـن مسـتوى المهنيـة وتـداول الممارسـة 
ِظـّل  فـي  بالمغـرب،  والفّنّيـة  الّثقافّيـة 
وضعية قانونية واضحة. وتحّول الفّنان 
إلـى  )التقليديـة(  الحاليـة  وضعيـة  مـن 
وضعيـة »أجيـر« تطبـق عليـه مقتضيات 
قانـون الشـغل، يعطـي للممارسـة الفّنّية 
بالمغـرب وضعـًا جديـدًا، مـع مـا يترتـب 
حيـث  تبعيـات،  مـن  الوضـع  هـذا  علـى 
قصـوى  أهميـة  الفّنـان  لبطاقـة  تصبـح 
لدعـم أي مشـروع فّنـي مـن ِقَبـل الدولـة. 
الضريبيـة  االقتطاعـات  جانـب  إلـى  هـذا 
وسمت بـ»تضامنية« تقّدر بعشرة بالمئة 

مـن أجـرة الفّنـان األجنبـي. 
حدثـًا  الجديـد  القانـون  صيغـة  وتشـّكل 
الفّنـي  الّثقافـي  الوسـط  فـي  اسـتثنائيًا 
بالمغرب، وهو ما دفع الفّنان المسـرحي 
)النائـب  أحجـام  ياسـين  والسـينمائي 
المصادقـة  لحظـة  يسـم  أن  البرلمانـي( 
بالمغـرب،  الفـّن  مجـال  فـي  بـ»سـابقة 
ومبـادرة تاريخية«. القانون في صيغته 
الجديـدة، تطّلـب مشـاورات موّسـعة مـع 
النقابـات المهنيـة واإلطـارات والفاعليـن 
فـي المجـال الّثقافـي والفّنـي إلـى جانـب 
تحضيرات امتدت أربع سنوات متواصلة. 
وقـد َتـّم العمـل بالصيغـة األولـى ابتـداء 
مـن سـنة 2003، بمبـادرة مـن الحكومـة 
المغربيـة. لكـن الصيغـة الجديدة صدرت 
البرلمـان،  قبـة  مـن  تشـريعي  كمقتـرح 
وهـو مـا أعطـى لقانـون الفّنـان صبغـة 
مؤّسسـاتية مـع أنهـا ال زالـت إلـى اليـوم 

مشروع قانون جديد للفنّان في المغرب



11

علـى شـكل »قانـون مؤطر«، وسـيتحّول 
الفّنـي  القطـاع  ـم  ُينظِّ كامـل  قانـون  إلـى 

بالمغـرب.
ِظـّل  فـي  القانـون  هـذا  صـدور  ويأتـي 
الوضعية الهّشة التي يعاني منها القطاع 
الفّني بالمغرب، واختاالت ظّلت موضوع 
المهنيـة  النقابـات  مـن  للعديـد  احتجـاج 
والفرق المسـرحية والفاعلين في المجال 
من موسـيقيين وتشـكيليين وكّتاب.. بل 
َظّل الشـعار هو القطع مع »الريع الفّني« 
والفوضـى وتحسـين الوضع االجتماعي 
بضمـان  المغربـي  للفّنـان  واالعتبـاري 
ويتـوّزع  والمعنويـة.  الماديـة  حقوقـه 
القانـون الجديـد للفّنـان إلـى مجموعة من 
البنـود تتعّلـق بالعقـود الشـغلية والدعم 
العمومـي والحمايـة االجتماعيـة للفّنـان 
والبطاقة المهنية وكل ما يرتبط بالمجال 

الفّني. االحترافـي 

اإلرادة السياسّية وآفاق الممارسة 
الفنّّية يف المغرب

من اآلن بدأ التخّوف عند بعض الفاعلين 
فـي المجـال الفّني، على ضوء المصادقة 
للفّنـان  الجديـد  القانـون  علـى  األخيـرة 
بالمغرب. فحضور هذه اإلرادة السياسّية 
ومراحـل  لفتـرات  غابـت  بعدمـا  اليـوم، 
تاريخيـة ُمعّينـة يطـرح أكثـر مـن سـؤال 
حـول طبيعـة االسـتجابة اليـوم للحاجـة 
لتقنيـن الممارسـة الفّنّيـة وتنظيـم الدعـم 
العمومي. خصوصًا أن الدولة كانت على 
التـي  االختـاالت  بوضعيـة  دائمـًا  علـم 
يعيشـها هـذا القطـاع، رغـم االحتجاجات 
التـي عّبـرت عنهـا »العائلـة الفّنّيـة« فـي 
المغـرب. الحاجـة لتنظيـم الحقـل الفّني، 
أمسـت ضرورة تاريخية من خال آليات 
كفيلـة بانتظامـه القانونـي، ومـن ضمـن 
مؤثثـات هـذا المنحـى قانـون الفّنـان. هذا 
منـه  يتفـّرع  عامـًا،  إطـارًا  يمثـل  األخيـر 
بالدعـم  صلـة  ذات  البنـود  مـن  العديـد 

العمومـي للقطـاع الفّنـي.
عمليـًا يأتـي القانـون الجديـد كاسـتجابة 
بالقطـاع  حدثـت  التـي  للمسـتجدات 
الفّنـي السـنوات األخيـرة، بمـوازاة هـذه 
التطـّورات انبثقت اإلرادة السياسـّية عند 
الدولة. لقد َتّم التعامل مع النص القديم، 
مـن خـال أخـذ كل اإليجابيـات الـواردة 
فيـه. وفـي صيغـة النص الجديـد، لم يتم 

االكتفـاء بالتعريـف، بـل عـرف القانـون 
كل المقتضيـات و)العقود(، وربط النص 
بالقوانيـن الجـاري العمل بها، إلى جانب 
الماءمة. واسـتطاع النص الجديد، طرح 
غائبـة  مرتكزاتهـا  كانـت  أخـرى  قضايـا 
فـي النـص السـابق )الحمايـة االجتماعية 

للفّنانيـن(. 
النـص الجديـد لقانـون الفّنان يظّل قانون 
يخـُل  ولـم  الفّنـي،  للمجـال  عـام  إطـار 
العمـل  فطبيعـة  مفارقـات.  مـن  بـدوره 
الفّنـي وخصوصيتـه تفتحـان أي اجتهاد 
للماءمـة مـع الوضعيـة الخاّصة للقطاع 
الفّني بالمغرب إلى التساؤل. كيف يمكن 
تطبيق القانون الجديد في وضعية »غير 
احترافيـة«؟ هـل تتـاءم بنـود العقود مع 
قانـون الشـغل فـي المغـرب مـادام هـؤالء 
الفّنانون أصبحوا ُأجراء؟ وكيف يمكن أن 
تتم حماية حق في اإلضراب، وضد َمْن؟ 
لقد سبق للفّنان مسعود بوحسين أن نّبه 
إلـى الوضـع المغربـي أنـه كلمـا ارتفعـت 
ميزانيـة الدعـم، ظهـرت مقـاوالت جديـدة 
لاستفادة من المال العام )عوض الفّنان( 
»للريـع«  ترسـيخ  أمـام  سـنكون  وهنـا 

عـوض محاربته. 

القانون الجديد ورهان الممارسة الفنّّية 

أهمّيـة  للفّنـان  الجديـد  القانـون  يعطـي 
أصبحـت شـرطًا  والتـي  الفّنـان  لبطاقـة 
للحصـول علـى الدعم العمومـي، كما يتم 
اقتطـاع ضريبـي عشـرة بالمئـة من أجرة 
إلـى  مباشـرة  وتوجـه  األجنبـي  الفّنـان 
للفّنانيـن  االجتماعيـة  الرعايـة  صنـدوق 
مـن  بالرفـع  يرتبـط  الهـدف  المغاربـة. 
واالرتقـاء  الفّنـي،  اإلبـداع  مسـتوى 
بالممارسـة الفّنّيـة بالمغـرب. إلـى جانب 
حماية الفّنان المغربي اجتماعيًا وقانونيًا 
وماديـًا ومعنويـًا، وحفـظ كرامته. ولعّل 
تطويـر المنظومـة القانونية سـيمكن هذا 
القطاع من ترسـيخ ثقافة التداول الجديد 
للفعـل الّثقافـي والفّنـي فـي المغرب، بما 
الفـّن  هـذا  جمهـور  بيـن  مصالحـة  ُيعيـد 
ومنجزه اإلبداعي بشقيه الفّني والّثقافي.

لقـد سـبق لمجلس النـواب أن اضطر إلى 
المقّدمـة  التعديـات  فـي  الحسـم  تأجيـل 
علـى صيغـة القانـون المقتـرح المتعّلـق 
بالفّنـان والمهـن الفّنّيـة، لتوسـيع قاعدة 
المجـال  فـي  الفاعليـن  بيـن  المشـاورات 
والنواب البرلمانيين. مع أن حضور هذه 

ة ولـو متأخـرة، أمسـى  اإلرادة السياسـيّ
ُيعبـر عـن الحاجـة لتنظيـم القطـاع كـي 
يواكـب التحـّوالت التـي يعرفهـا المغرب. 
ففـي الوقـت الـذي يتـم فيـه اإلعـان عـن 
المقـّرر التنظيمـي للمجلس األعلى للغات 
لّثقافـة  وترسـيخ  بالمغـرب،  والّثقافـة 
حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، يأتي 
مشـروع قانـون الفّنـان الجديد كي يواكب 
هـذه التحـّوالت والترسـانة مـن القوانين 
فـي أفـق تنظيـم الوسـط الّثقافـي والفّني 

بالمغرب.
الدراميـة،  الفنـون  األدبّيـة،  الفنـون 
التشـكيلية،  الفنـون  الموسـيقى، 
جميعهـا  الفوتوغرافيـا،..  الكورغرافيـا، 
اإلطـار  الجديـد  بالوضـع  معنيـة  مجـاالت 
لقانـون الفّنـان، فـي اتجـاه ضمـان حقـوق 
الفّنانيـن الماديـة ووضـع َحـّد لوضعيـات 
الّثقافّيـة  بـ»الصناعـة«  للنهـوض  التفـّكك 
الّثقافـي  ربـط  النهايـة،  فـي  واإلبداعيـة. 
والفّني بالجانب االقتصادي أساسي بحكم 
أنه كفيل بجعل القطاع يتحّول لورش شغل 
فعلي. مع أن صيغة القانون الزالت تحتاج 
لبعـض البنـود والتفاصيـل المكملـة، لملء 
الثغـرات الموجـودة والمرتبطـة بالقوانين 
األخرى، نذكر هنا ما يرتبط بقانون الشغل 
والقانـون التجـاري، خصوصـًا أن الفّنـان 
يعيـش وضعيـة خاّصـة مـع المنتجيـن. 

لقـد كان الغـرض تقديم قانون جاء نتيجة 
لتوافـق وتعاقد تشـاركي، بين السـلطات 
الوصيـة على القطـاع والدولة والفاعلين 
والممثليـن للقطـاع الفّنـي بالمغـرب. ولو 
أن بعض اإلطارات احتجت على إقصائها 
مـن مائـدة الحـوار، فيمـا طالـب البعـض 
بتحويله إلى النقاش العمومي. الكثير من 
بنود القانون ظّلت مبهمة وغير واضحة، 
خصوصـًا أن البعـض منها »كرس بشـكل 
من األشكال« أخطبوطية وكاالت وشركات 
جانـب  إلـى  هـذا  الفّنـان،  أمـام  اإلنتـاج 
وعاقتهـا  االجتماعيـة  الرعايـة  ضبابيـة 
باالقتطاعات على الدخل، انتهاء بتضييق 
مجـاالت الممارسـة اإلبداعيـة بحّرّيـة فـي 
ِظـّل سياسـات الدعـم العموميـة الجديدة. 
وهو ما جعل المسرحي عبدالقادر البدوي 
ينعـت القانـون الجديـد بـإرادة »حكومية« 
األول  الرعيـل  جهـود  علـى  لالتفـاف 
بالمغـرب.  الفّنّيـة  للممارسـة  المؤّسـس 
فيما َرّد المسـرحي إسـماعيل بوقاسـم أن 

القانـون الجديـد مكسـب للفّنانين.
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ُأثيـر، في األسـابيع الماضيـة، جدٌل حاد 
الدسـتوري  التعديـل  حـول  فرنسـا  فـي 
بنـوده  ضمـن  محـّددة  مـادة  وإدراج 
إسـقاط  وهـي  أال  األخـرى:  القانونيـة 
شـخص  كل  عـن  الفرنسـّية  الجنسـية 
ُحوكم في إطار قضية عظمى تمس بأمن 
الجمهورية وبسامتها. بما فيها المساس 
بالمصالـح العليـا للوطـن، ثـم بالتحالف 
مـع قـوة أجنبيـة، بإتيـان أفعـال منافيـة 
للقيـم الفرنسـّية، أو التي تمس بمصالح 

فرنسـا.
وجدير بالذكر أن اآلراء قد تضاربت حول 
هـذا األمـر، بيـن ُمختلف األطراف، سـواء 
كانت يسارية أم يمينية، وما بين شاجب 

ومؤّيـد، وما بين متحّفظ ومنتقد.
يحـدث هـذا الّلغـط كلـه حـول شـأن خلـع 
الجنسـية الفرنسـّية، مـع العلـم أن هـذه 
فـي  مثبتـة  كانـت  المفارقـة  اإلمكانيـة 
القانـون الفرنسـي منـذ زمـن بعيـد. وقـد 
سـبق لحكومـة فيشـي، فـي األربعينيات 
من القرن العشرين، أن استعانت بها، في 
الماضـي، مـرارًا، وذلـك ضـد اليهود غير 
الفرنسـيين. وأسقطت وفق ذلك عن عدد 
هائل منهم إبان الحرب العالمية الثانية؛ 

مع أن ذلك اإلجراء قد ُوّظف ألول مّرة في 
فرنسا، قبل قرن من عهد حكومة فيشي، 
وأقصد بالذكر سـنة 1848، التي ُفسـخت 
فيه العبودية بفرنسا، وُوجه فيه بالفعل 
حينئذ، ضد أولئك الذين ظّلوا يتمسكون 

بهـا ويمارسـونها حتـى بعد منعها. 
تغّيـر،  قـد  التاريخـي  الظـرف  أن  يبـدو 
االجتماعيـة  الحيثيـات  معـه  وتبدلـت 
إلـى  إضافـة  بدورهـا،  والسياسـية 
المجريات والوقائع الحالية التي فرضت 
والتحليـل. الحكـم  فـي  جديـدة  أسـاليب 

ذلـك أن مـا حفَّز، مجلـس الدولة، ثم بعد 
ذلـك رئيـس الجمهورية، ومعه لفيف من 
رجـاالت الدولـة والقانـون، ألن يتخـذوا 
هـذا القـرار، هـو نفسـه مـا منـع الكثيرين 
غيرهـم مـن مثقفيـن وحقوقييـن ورجـال 
سياسـة لتبنيـه: أال وهـو مبـدأ اإلرهاب، 
نوفمبر/تشـرين  أحـداث  ُبعيـد  خاصـة 

الثانـي الماضـي فـي باريـس.
فإذا كان الصنف األول يرى أن الغاية في 
اللجوء إلى مثل ذلك القانون هي صيانة 
أمـن وسـامة الجمهوريـة والوطـن، فإن 
الصنف الثاني يرى فيه مجرد قصر نظر، 
وانعدام الحنكة السياسية، ألنه لن ُيغني 

شيئًا في المضمار الذي ُأعد من أجله.
فما المقصود إذن في الواقع بهذا اإلجراء؟ 

مـن نافـل القول اإلقرار باعتبار الجنسـية 
حقًا من الحقوق األساسـية لكل إنسـان، 
والتـي تكفلهـا المواثيـق الدوليـة لحقـوق 
بجنسـية  التمتـع  ليـس  وإن  اإلنسـان. 
مـن الجنسـيات، مهمـا كانـت، سـوى أمـر 
إلـى  يتحـّول  أن  قبـل  محـض،  تاريخـي 
تمظهـر سياسـي النتمـاء معّيـن، أو تبـنٍّ 

محّدد.
لذلـك فالمشـّرع الفرنسـي يهـدف إلى نوع 
مـن المسـاواة فـي القانـون المتعّلق بنزع 
كان  كونـه  إلـى  أشـرنا  الـذي  الجنسـية 
متضّمنًا من قبل في بنود الدستور، وفي 
المـادة 25 مـن القانـون المدنـي، غير أنه 
لـم يكـن موجهـًا فـي السـابق سـوى إلـى 
الذيـن اكتسـبوا الجنسـية الفرنسـّية مـن 
أجانـب قـد ُولدوا خارج التراب الفرنسـي.

لذلـك صـار مـن اللـزوم إضفـاء نـوع مـن 
يجعـل  كـي  البنـد  مـادة  علـى  التعديـل 
المولوديـن  الفرنسـيين  يشـمل  القانـون 
فـي األراضي الفرنسـّية والذين يتمتعون 
بجنسـية ثانية، أي جنسـية أحد األبوين 

أو كليهمـا.
خاصـة وأن هنـاك إشـكااًل آخـر ُيطـرح 
سـوى  يتمّتعـون  ال  للذيـن  بالنسـبة 
بالجنسـية الفرنسـّية لوحدهـا، مع العلم 
أنهـم ينتمـون إلـى أصـول أجنبيـة، ولـو 

الجنسية الفرنسيّة في مهّب الهباء!
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من جهة أحد األبوين، أو كليهما، دون أن 
يسعوا إلى الحصول على جنسية أولئك.

عنهـم  ُتخلـع  أن  يمكـن  ال  هـؤالء  إن  إذ 
الجنسـية، ألنهـم سـوف يصبحـون بـا 
أخـرى  علـى  يتوفـرون  ال  إذ  جنسـية، 
غيرها، وسـوف لن يكون لهم موقع قدم 
على وجه البسـيطة؛ وهو إجراء يتنافى 
مـع المواثيـق التي تلتزم بهـا الجمهورية 

الفرنسـّية.
فـي  الصحـة  مـن  مقـدار  هنـاك  كان  إذا 
تعلـة اعتبـار إقـرار اقتـراح هـذا المشـروع 
القانوني ضمن تعديل دستوري، بكونه 
موجهـًا إلـى صميم المسـاواة بيـن األفراد 
الذيـن يمسـهم هذا القانـون ويعنيهم، كما 
أسـلفنا، وباعتبار كونه، يحمل، أيضًا، 
طابعًا رمزيًا، بخصوص المحكوم عليهم 
في القضايا المتعّلقة باإلرهاب، ذلك أنه 
ُتمنـح هنـا قيمة اسـتثنائية خاصة لحمل 
الجنسـية الفرنسـّية، بمـا يعنيـه ذلك من 

قيـم وُمثـل عليا.
فهذا اإلجراء الذي تسّرع الرئيس الفرنسي 
فرنسوا هوالند بالتلويح به ِغبَّ األحداث 
الدامية التي شـهدتها باريس في الخريف 
الماضـي، كان ردة فعـل، حـل في طياته 
جزٌء من هشاشة العاطفة، وكميات هائلة 
االحتـواء  بـل  السياسـية،  المزايـدة  مـن 

التكتيكـي للرؤيـة اليمينيـة، بمـا في ذلك 
من إرضاء للمعارضة اليمينية تحت قبة 
البرلمـان، التـي يعـود إليهـا الفضـل، من 
جانب كبير، في تبّني ذلك القانون، وفي 

التصويـت المكثف لصالحه.
فهـذا التعديـل القانونـي مـا يـزال ينتظـره 
مشوار طويل قبل أن يتم تبّنيه النهائي، 
البرلمـان،  فـي  عليـه  التصويـت  فبعـد 
وفـوزه بالنصاب القانوني من األصوات 
المسـتحقة، البد أن يتم تداوله بعدئذ في 
إلـى  ثانيـة  ُيـرد  وقـد  الشـيوخ،  مجلـس 
البرلمـان، إذا مـا تـم االنتبـاه إلـى وجـود 
لواحـق فيـه بمـادة النص، وقـد يدوم هذا 
األخـذ والـرد لزمـن غيـر يسـير، ومـا إن 
يسـلم مـن هـذه الدوامـة، حتـى ينتظـره 
المضـاف  التعديـل  لسـنِّ  خـاص  مؤتمـر 
نهائيـًا، إذ دون ذلـك، لـن يدخـل حتمـًا 
إلـى خانـة التطبيق الفعلـي. بما في ذلك 
القانونيـن  بنـود  إلـى  إضافتـه  إمكانيـة 

المدنـي والجنائـي. 
لكـن، بعـد الحكم القضائي الذي قد يصدر 
فـي حـق كل مـن انخـرط فـي مـا أضحـى 
خلـع  يكـون  ألـن  بـ»اإلرهـاب«،  ُيسـّمى 
المعنـي سـوى  الشـخص  عـن  الجنسـية 
ُيجـدي  هـل  إذ  العيـون؟  فـي  للرمـاد  ذر 
ذلـك فعـًا فـي شـيء؟ أليـس ذلك سـوى 

ف ألشـخاص وأسـيء  مجـرد عقاب مضعَّ
تكوينهـم، أو ُزج بهـم بشـكل غير مباشـر 

فـي مسـارات الهـاك؟
هل النية المخفية خلف كل هذه الجعجعة 
بغيـة  الدسـتوري،  بالتعديـل  المسـماة 
إلحـاق بند نزع الجنسـية عن الفرنسـيين 
ذوي األصـول األجنبيـة، ليسـت سـوى 

رجـاء فاشـل فـي مواجهـة اإلرهـاب؟
ال أعتقـد بـأن فرنسـا سـوف تجـد حلـواًل 
ناجعة لمشـاكلها االجتماعية والسياسية 
المتراكمـة بسـن قانـون جديـد، أو جـراء 
تعديـل يطـال قانونـًا قديمـًا، ألنـه، كمـا 
قـد رأينـا، فلـن يضيف هذا القانون شـيئًا 
يذكـر، سـواء علـى مسـتوى الزجـر، وال 
علـى واجهـة تثبيـت القيـم السـامية التـي 
ُبنيـت عليهـا الجمهوريـة، بـل إنـه سـوف 
يفضـي إلى تصـّدع أكبر في أركان الكيان 

المهتز. 
والجديـدة،  القديمـة  الهجـرة  أزمـة  إن 
التـي تتخبـط فيهـا فرنسـا، والتـي قـد ال 
تخـرج منهـا سـالمة، هي شـبيهة بالمياه 
اآلسـنة التي ُأهملت فيها األسـماك الميتة 
طويـًا. لذلـك يفيـق النـاس اليـوم علـى 
مشـهد الرعـب الكبير، كأنهـم، في غفلتهم 
وسباتهم، لم يشهدوا »مقدمات« ذلك من 
قبـل، ال »الصغـرى« منهـا وال »الكبـرى«.
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محسن العوني

إفريقـي التينـي أمازيغـي ُمَتَرْوِمـن.. ولـد 
أوغسـتين )354م /430 ( فـي طاغسـت 
)سـوق أهـراس( علـى الحـدود التونسـية 
الجزائريـة، درس فـي مـداوروش ثـم فـي 
قرطـاج، حيـث اتخـذ لنفسـه خليلة أنجبت 
لـه ولـدًا أسـماه أديوداتـوس )عطيـة اهلل( 

قبـل أن يسـتقر فـي رومـا..
يعتنـق  أن  قبـل  أفاطونـي  ثـم  مانـوي 
المسيحية في ميانو ويتعّمد سنة 386م 
بتأثيـر وتأطيـر من القديـس أمبرواز الذي 
إلـى  عـاد  ُتمحـى..  ال  بصمـة  فيـه  تـرك 
ثـم  فقّسـًا  راهبـًا  ليصبـح  إفريقيـا  شـمال 
العبقـري  عملـه  )عنابـة(  بهيبـون  أسـقفًا 
والفريد صنع منه أبًا للغرب في األحسـن 

واألسـوأ..
بتأليفـه  ذاتيـة  سـيرة  أول  واضـع  ُيعـّد 
كتاب »االعترافات« كما ُيعّد واضع فلسفة 
التاريـخ بكتابتـه لِسـفره الضخـم »مدينـة 
اهلل«.. مثلما هو الهوتي النعمة والخاص 
اإللهيـة..  والعنايـة  األصليـة  والخطيئـة 
توفـي عـام 430م والوندال األريوسـيون 
يحاصرون مدينة هيبون.. ترك أوغستين 
مؤلفـات جّمـة ناطقـة بمسـيرة بحثـه عـن 
اإليمان وفكره وأسلوبه ومزاجه وتجربته 
وسـيرته.. نذكر منهـا: االعترافات- مدينة 
اهلل- الرسائل- تفنيدًا لألريوسيين- تفنيدًا 
تفنيـدًا  للدوناتييـن-  تفنيـدًا  للمانوييـن- 
للبياجييـن- كتـب في المناجـاة- كتب في 
شـرح الكتـاب المقـدس- بحـوث عقائديـة 
متنّوعـة..  أخـرى  كتـب  التثليـث-  حـول 

أوغسـتين مـن الوجوه/المنارات..

أوغستين .. أو صعوبة االختزال 

أوغسـتين.. سـواء سـبق اسـمه معـّرف 

»القّديـس« أو لـم يسـبقه.. فـإن ذلـك ال 
يغيـر شـيئًا مـن خطـورة اختـزال رجـل 
بقامتـه وأبعـاده وتأثيـره.. فـي شـواهد 
وأقوال له وإن كانت دالة.. بمثل خطورة 
عدم إدراك ما يمثله عمله الضخم »مدينة 
اهلل« من موقف نقدي متقّدم تجاه المدينة 
األرضيـة... فهـي )مدينـة اهلل( وإن كانـت 
حاضرة في العالم وغير متحّققة.. تمّثل 
طموحـًا إنسـانيًا وتوقـًا.. ال مجرد تعزية 
وسـلوى للمؤمنيـن فـي واقـع إنسـاني ال 
يسـتحق دائمـًا نسـبته إلـى اإلنسـانية.. 
ال  الذيـن  »للمترّدديـن  كتـب  اهلل  مدينـة 
يثبتون على رأي.. كان أوغسـتين طوال 
عملـه الضخم »مدينـة اهلل« يتمّلى ويتأّمل 
مدينتين.. واحدة أرضية )مدينة اإلنسان( 
وأخرى إلهية )مدينة اهلل(.. ِسـفر تتداخل 
فيه وتتشـابك مدينة اهلل ومدينة اإلنسـان 
تداخـل وتشـابك الصـوف بالشـوك إلـى 

يـوم الدينونة..

أوغستين يعود إىل مراتع صباه 

فـي  الحكمـة  بيـت  مؤّسسـة  أصـدرت 
العربيـة  إلـى  أصلّيـة  ترجمـة  قرطـاج 
مباشـرة مـن الاتينيـة.. ترجمـة أنجزهـا 
التونسـية  الجامعـة  أسـاتذة  كبـار  أحـد 
المرحـوم إبراهيم الغربي.. وبذلك يعود 
أوغسـتين إلـى بيـت أبيـه وأمـه ومراتـع 
صبـاه بيـن طاغسـت وقرطـاج بعـد طول 
يفتـح  إصـدار  أرضـه..  خـارج  اغتـراب 
مجـااًل جديـدًا للبحـث والتاقـي والحـوار 
مـع غيرنـا مثلمـا مع ماضينـا.. كما أورد 
الدكتور عبد الوهاب بوحديبة في تقديمه 
للكتـاب، خاصـة أن مـا أورده أوغسـتين 
جديـر  اإلنسـانية  واألخـوة  المحبـة  فـي 
بـأن يـرّدد ألنـه عنصـر تاٍق بيـن تعاليم 
المسـيح وتعاليـم الرسـول األعظـم محمد 

لاعترافـات  والسـام..  الصـاة  عليـه 
قيمـة مرجعيـة تاريخيـة ال نـزاع فيهـا.. 
فهـو بمثابة »الشـاهد« أو العامة الفكرية 
البـارزة فـي مسـيرة الحضـارة الكونيـة 
ومـن المشـروع، بـل الواجـب اسـترجاعه 
إلى مدّونة ثقافتنا العماقة وإعادته إلى 
ذاكرتنا الجماعية بالنظر إلى ظهوره في 
ربوعنـا وحضورهـا البـارز فيـه.. وهـل 
تنسى عبارة أوغستين الطافحة بالحنين 
والوفـاء لقرطاجـة العظيمـة: »هـل يتذكر 
المـرء السـعادة كمـا يتذكـر قرطاجـة مـن 
رآهـا !«.. مـن يقـف علـى كـّم الدراسـات 
والكتب والمنشـورات والندوات والمراكز 
البحثيـة والمؤّسسـات ووحـدات البحـث 
التـي تهتـّم بالقّديـس أوغسـتين وتحفـر 
وعصـره  وحياتـه  أعمالـه  فـي  عمودّيـًا 
والهوتـه والموسـوعات التـي خّصصـت 
لـه واألفـام واألشـرطة الوثائقيـة التـي 
تناولـت حياتـه.. يـدرك أننـا قـد تنازلنـا 
عنـه لصالـح الفكـر الغربـي.. وكّنـا فيـه 
أن  علمنـا  إذا  خاصـة  الزاهديـن !..  مـن 
مـا ُينشـر فـي بلـد مثـل فرنسـا لوحدها أو 
إيطاليـا أو إسـبانيا.. يتجـاوز بكثيـر مـا 
ُينشـر أو ُيترجـم لـه أو عنـه فـي العالـم 

العربـي مشـرقًا ومغربًا.. 
االسـتقالة شـّجعت  التفريـط وهـذه  هـذا 
والمفّكريـن  األديـان  مؤّرخـي  مـن  عـددًا 
والباحثين في الجامعات األوروبية على 
القول المغرض بأن المسـلمين ال يهتّمون 
بالفلسـفة وال بأعام األديان التي سبقت 
اإلسـام وال يكّلفون أنفسـهم عناء البحث 

فيهـا وفـي تاريخها..

إشراقات أوغستينية

كتـب أوغسـتين نصوصًا/عامـات ظّلـت 
ضـوء  وكأنهـا  الوجـدان  فـي  متوّهجـة 

أوغستين يعود إلى مراتع صباه
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بالفكـر  مشـتغل  بـكّل  ويجـدر  مضغـوط 
واألدب والتاريـخ أن يعلمهـا.. منهـا مـا 

يلـي:
»تأّخـرت فـي حّبـك أيهـا الجمـال القديـم 
كّل القـدم الحديـث كّل الحداثـة.. تأّخـرت 
داخلـي  فـي  كنـت  إّنـك  فـي حّبـك! وهـا 
وأنـا خـارج نفسـي.. وكنـت أبحـث عنـك 
فيهـا وكنـت أنقـّض أنـا الّدميـم على جال 
خائقك.. لقد كنت معي ولم أكن معك.. 
كانت تشدني بعيدًا عنك األشياء التي لو 
لم تكن فيك لما كانت. ناديتني فأسمعت 
صممـي وأشـرقت فرفعـت عمـاي وفحـت 
فشـممت عبقـك وتنّشـقته.. هـا أنـذا أحـّن 
إليك.. ذقتك فازداد جوعي لك وعطشي 
ولمسـتني فاّتقـدت شـوقًا إلى سـامك«. 
»أثمـر الرجـاء طفليـن جميليـن: الغضـب 
العالـم  تسـود  التـي  المظالـم  حيـال 

ذلـك..«. لتغييـر  والشـجاعة 
بهـا  اختتـم  التـي  الكلمـات  هـي  بديعـة 
أوغسـتين كتابـه الضخـم »مدينـة اهلل« :

»هـذا الكتـاب يمكـن أن يكـون أكثـر ممـا 
يحتملـه بعـض النـاس، وأقّل مما يرجوه 
بعضهم اآلخر. إني أسأل المغفرة من كا 
الفريقين. أما بالنسبة إلى الذين يكتفون 
به، فإني أتمنى عليهم أال يشكروني أنا، 
بـل ينضمـون إلّي في رفع الحمد والشـكر 

هلل«.

يف ضرورة المصالحة مع ذاكرتنا التاريخّية 

إن اإليمـان بضـرورة تحقيـق المصالحـة 
قـراءة  التاريخيـة وأهميـة  مـع ذاكرتنـا 
تاريخنـا الديني القـراءة الصحيحة التي 
تعّزز إيماننا بقدرتنا على تقديم اإلضافة 
حاضـرًا ومسـتقبًا كمـا كان شـأننا فـي 
الماضـي.. هـو الدافـع األصلـي لكتابـة 
هـذه السـطور.. علـى اعتبـار أن »الفكـر 

إنمـا يسـير فـي العتمـة عندمـا ال يضـيء 
الماضي دروب اآلتين«.. بعبارة شـارل 
ألكسـيس دي توكفيـل.. هـذا هـو الدافـع 
األصلـي لكتابـة هـذه السـطور خاصـة 
مـع التوّجـه الجديـد لبعـض األكاديمييـن 
الذيـن  منطقتنـا  أبنـاء  والباحثين مـن 
يفتحـون طريقـًا جديدًا صاعـدًا واعدًا في 
هـذا الحقـل ويقومـون بتجسـير الذاكـرة 
التاريخية بمنهج علمي وحفر عمودي.. 
الممتـدة بيـن قرطـاج وعنابـة  المنطقـة 
)يمكـن أن نضيـف إليهـا سـواحل ليبيـا 
فـي  أساسـيًا  دورًا  لعبـت  والمغـرب(.. 
تاريخ المسيحية الاتينية وتحّولت إلى 
اإلسـام وأبدعت من خاله.. إنه منطق 

التاريـخ الـذي ال تتوّقـف دورتـه.. كمـا 
أن قـراءة صحيحـة لتاريخنـا من شـأنها 
بعبـارة  حافـز  تاريـخ  إلـى  تحّولـه  أن 
الحديـث  فـي  جـاء  زريـق..  قسـطنطين 
النبـوي: »أنـا أولـى بعيسـى ابـن مريـم 
ليس بيني وبينه نبّي« رواه الشيخان.. 
موسـى  حـق  فـي  هـذا  مثـل  ورد  وقـد 
وفـي حـق أبـي األنبيـاء إبراهيـم عليهـم 
بدراسـة  أولـى  نحـن  جميعـًا..  السـام 
المسيحية ورموزها وأعامها وتاريخها 
وتطّورها..مـن هنـا حيويـة إنتاج قراءة 
منفتحة ومستجّدة ومواكبة لروح الوقت 
بعبـارة المـؤرخ أحمد بن أبـي الضياف.
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كولن: محمد األصفر 

يبـدو أن الترحيـب الكبيـر الـذي ُقوبـل بـه 
الماضـي،  العـام  خريـف  فـي  الاجئـون 
والـذي أّدى إلـى وصـول أكثـر مـن مليـون 
الجـئ إلـى ألمانيـا، قـد بدأ يخف ويتاشـى 
تدريجيـًا، إذ شـعر الساسـة األلمـان وقسـم 
كبير من الشـعب وبعيدًا عن العواطف أنهم 
فـي ورطـة، حيـث عجـزت ِعـّدة واليات عن 
احتـواء هـذا العدد الهائل، خاصة في إيجاد 
مساكن ومناصب شغل لهم، وقد فاقم األمر 
ما حدث ليلة رأس السنة في مدينة كولن، 
مـن مشـاكل تحّرش جنسـي ونهب وسـلب، 
ُاتهـم بارتكابهـا الجئـون، ثم تبّيـن أنهم من 

مهاجرين سـابقين وليسـوا سـوريين.
مدينـة  قطـارات  محطـة  فـي  تهبـط  عندمـا 
كولـن، تقابلـك إعانـات تخـص الشـرطة، 
تعلـن عـن مكافـأة 10000 يـورو، لـكّل مـن 
يدلـي بمعلومـات تسـاعد علـى القبض على 
مـن ارتكـب جرائـم التحـّرش والسـلب ليلـة 
رأس السـنة، فـي عجالـة التقطـت صـورة 
لهذا اإلعان، ومضيت للساحة الكبرى التي 
بجانـب الكاتدرائية التاريخية، حيث وقعت 

الحادثة، الساحة إلى اآلن ينتشر بها رجال 
شرطة وسياراتهم رابضة في وسط وزوايا 
الساحة، سيارة شرطة تقف بمحاذاة شباب 
تطلـب  حجريـة،  مسـطبة  علـى  جالسـين 

أوراقهـم، ثـم تواصـل دوريتها.

جدل عربي

في المقهى تحدث مشاّدات بين الجئين من 
المغرب العربي والجئين سوريين، النادل 
ألماني تركي يبتسم لهم ويسكب للمشارقة 
»شـاي« وللمغاربـة قهوتهـم المـّرة، نقاش 
ديموقراطـي ودي واختافـات ال تصل إلى 
أي شـجار، قـد يجلـب البوليـس فيتـوّرط 
الجميـع، يخـرج بعضهـم لتأمـل الفتيـات 
المارات من أمام المقهى والتدخين، فتيات 
من كّل الجنسـيات، تشـكيلة أنثوية أممية 
تتجـه نحـو معهـد عـاٍل يدرسـن بـه، ريـح 
بـاردة هّبـت فجأة مع زخات مطر أجبرتهم 
على سحق أعقاب سجائرهم والعودة إلى 
الداخل ليتواصل جدلهم العربي، السوري: 
يا أخي السيدة ميركل البارحة، قالت بلدان 
المغـرب العربـي آمنـة وسـيعيدونكم إلـى 
هنـاك ونرتـاح مـن مشـاكلكم. التونسـي: 

حتى أنتم قالت ميركل عندما يحل السـام 
في سـورية سـيعيدونكم إلى هناك، حتى 
وإن معكـم أوراق اإلقامـة، قالـت َلّم الشـمل 
ضروري يحدث بطريقة عكسية، السوري 
فـي سـورية يسـتعيد أسـرته الاجئـة فـي 
ال  التـي  الضحـكات  تتعالـى  ثـم  ألمانيـا، 

تعرفهـا هـل هي ماكـرة أم عفوية؟.

ضغوطات عىل ميركل

السـيدة ميـركل  ضغوطـات كثيـرة علـى 
ِقَبـل  مـن  معهـا  المتحالفـة  واألحـزاب 
الرافضـة  والحـركات  اليمينيـة  األحـزاب 
لاجئين كحركة بيغيدا المناوئة لاجئين 
ولإلسام أيضًا، وكذلك حزب البديل التي 
دعـت رئيسـته فـي أحـد تصريحاتهـا إلـى 
مواجهـة الاجئيـن بالنـار لوقـف تدفقهـم، 
سيشـهد  الحالـي  مـارس/آذار  شـهر 
فيهـا  ستسـتغل  ألمانيـا،  فـي  انتخابـات 
بعض األحزاب حادثة التحّرش في كولن 
للتأثير على شـعبية ميركل وحلفائها في 
محاولـة لسـحب البسـاط من تحـت قدميها 
وإسـقاطها، ميـركل اتخـذت ِعـّدة قـرارات 
الغـرض منهـا الحّد من الاجئيـن، وإعادة 

كولن..
القّشة التي قصمت ظهر اللجوء
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بعضهم، لتخفيف الضغط السياسي على 
ائتافهـا الحاكـم واحتـواء المعارضيـن.

مجتمع مدني يعّول عليه

والكنائـس  المدنـي  المجتمـع  جمعيـات 
لهـم  وتقـّدم  بالاجئيـن  ترّحـب  معظمهـا 
يقبـل  ال  الـذي  الاجـئ  حتـى  الحمايـة، 
داخـل  االعتصـام  يمكنـه  لجوئـه،  طلـب 
لِعـّدة شـهور  داخلهـا  والعيـش  الكنيسـة 
حتـى يتم قبوله قانونيًا، عندما تظاهرت 
حركـة بيغيـدا ضـد الاجئيـن واإلسـام، 
احتّجـت  التاريخيـة  كولـن  كاتدرائيـة 
أنوارهـا،  بإطفـاء  المظاهـرة  تلـك  علـى 
يقـول الكاتـب كريسـتوف الـذي يعمـل في 
راديـو كولـن: شـيء غيـر محتمـل أن ترى 
الكاتدرائيـة مطفـأة األنـوار، حـزن عميـق 

جـدًا، واعتـراض لـه داللتـه.

بيت كولن األدبي

بيـت كولـن األدبـي يبـذل جهـدًا فـي تقديـم 
الدعم لاجئين، خاصة من لهم عاقة بالفّن 
واألدب، د روبيرتـو دا بيـا أسـتاذ األدب 
فـي جامعـة كولـن ينّظـم لقـاءات شـهرية، 
دول،  ِعـّدة  مـن  الجئيـن  فيهـا  يسـتضيف 
لطرح أفكارهم ومقترحاتهم وإنتاجهم الفّني 
كان  فبراير/شـباط  لقـاء شـهر  واألدبـي، 
محور نقاشه حول قضايا الاجئين وسبل 
اندماجهـم فـي النسـيج الّثقافـي األلمانـي، 
كانت الّلغات المستخدمة األلمانية والعربّية 
واإلنجليزية والفرنسية واإليطالية، لم نكن 
فـي حاجـة لمترجميـن محترفيـن، ثّمـة لغة 
جامعة بين كّل الحاضرين، يتكّلم المشارك 
جملة طويلة، فتسمع همهمات بِعّدة لغات، 
كّل زميل يعرف لغة يترجمها لآخر، عشر 
دقائق مساحة زمنية لكّل مشارك أمر جيد، 
السـيد روبيرتـو بلـور اآلراء فـي ملخـص، 

تمـت ترجمته للجميع.

جامعة سيلين لكسر الصمت

مـن كولـن انتقلـت إلـى دوزلـدورف ومنهـا 
إلـى مدينـة مولهايـم الواقعة على نهر رورو 
وبوتروب، في محطة القطارات وجدت في 
استقبالي السيدة كريستين بن جدو، ألمانية 
من أصول مغاربية، هي منسقة النشاط في 
جامعة سيلين، جامعة مستقلة، تقّدم الدعم 
لاجئين وملتمسي اللجوء السياسي، هدفها 
كمـا هـو مكتـوب فـي دفاترهـا وملصقاتهـا، 

كسـر جـدار الصمـت مـن خـال المحاضـرات 
والنـدوات ومـا إلـى ذلـك من أشـكال ثقافّية 
السـترجاع حـق المعرفـة والعلـم، ال تهتـم 
بالوضـع القانونـي لاجـئ، تمـد يـد العون 
للجميع، هل تريد الدراسـة في ألمانيا، هل 
تريد تحسين معلوماتك في الّلغة األلمانية، 
يوجد تعاون وثيق بين جامعتنا والسلطات 
الحكومية في مولهايم لتقديم فرص الدراسة 
المناسـبة لـك، نتمنـى أن نلقاك قريبـًا، كّل 
األوراق المعّلقة والنشرات تقّدم تفاؤاًل غير 

محدود لاجئ.
دخلنـا معـًا إلـى سـوق كبيـر تحـت محطـة 
والحلويـات  المكسـرات  لشـراء  القطـارات 
للمشـاركين فـي النـدوة، ثم مضينا إلى مقّر 
الجامعة، بدأت الندوة وكان محور نقاشها، 
حول دور الّثقافة في دعم الاجئين، وتخفيف 
ِحّدة التوتر الذي حدث بسبب مشكلة كولن، 
تطرقنـا فـي النـدوة إلى دعم الاجئ نفسـيًا 
ل  وقانونيًا، قلت لهم إن الاجئ غير متسـوّ
أو محتاج لدعم مادي، وهو جاء إلى ألمانيا 
ألنـه صاحـب حق إنسـاني وقانونـي أقّرته 
هيئة األمم المتحدة، وألمانيا في مساعدتها 
م صدقـة أو هبـة، إنما تقوم  لاجئيـن ال تقـدّ
بواجبهـا الدولـي الـذي تعهـدت بـه من خال 
توقيعهـا علـى المعاهـدات الدوليـة الخاصة 
بالاجئين، السيدة كريستين تحّدثت عن دور 
الّثقافـة، وأن الّثقافـة تخاطـب الروح وتبرز 
الجمال وتحسن الذائقة، وانخراط الاجئين 
في األنشطة الّثقافية يسّرع من اندماجهم في 

المجتمع األلماني.

الالجئ والكرنفال

يـوم 4 فبراير/شـباط الماضـي بدأ الكرنفال 
السنوي، امتألت الشوارع باألزياء التنكرية 

والراقصيـن والفـرق الموسـيقية والعربـات 
المزينة، قبل أيام من بداية الكرنفال جاء رجل 
شرطة ومندوب بلدية بون، لمأوى الاجئين، 
تحـّدث المسـؤوالن عـن غلق المحـات مبّكرًا 
أيام الكرنفال وأيضًا الدوائر الحكومية، بعد 
ذلـك دخـا في الموضوع الـذي أتيا من أجله 
فتحّدثا عن ِعّدة ماحظات منها: ال ُيسمح بأي 
تحـّرش جنسـي خـال االحتفـاالت! ليضيف 
المسـؤول عبـر مترجمـه الشـامي قائـًا: إذ 
يجب أن يكون دائمًا هناك توافق بين النساء 

والرجـال، فكلمـة »ال« تعني فعًا »ال«.
كمـا تـم التنويـه عـن موضـوع المشـروبات 
الكحوليـة، حيـث قـال: هـي جـزء مهـم مـن 
فـي  االعتـدال  ُيرجـى  بالكرنفـال  االحتفـال 

اسـتهاكها.
غـادر المسـؤوالن، ودار حديـث بيـن النـزالء 
الاجئين، من حيث عدم الرغبة في المشاركة 
في الكرنفال، وإن تّمت المشاركة فلوقت قصير 
وبتحفظ، خوفًا من استغال أي تصرف غير 

مسؤول من أي الجئ وتعميمه على الكّل. 
الكرنفـال،  إلـى  أذهـب  لـن  يقـول:  أحدهـم 
مـن  يمـر  عندمـا  النافـذة  مـن  إليـه  سـأنظر 
الشارع، ستقع مشاكل بسبب الكحول، وقد 
أتـورط، وأنـا ملفـي مـازال تحـت الدراسـة.

الجئ كهل شارك الحديث بالقول: دائمًا الخطأ 
يعّلق في رقبة الاجئ، رغم أن سبب المشكلة 
تجده امرأة ألمانية أو أوروبية، في الخمر ال 
تعرف من تحّرش بالضبط، قد يكون الاجئ 
ضحيـة تحـّرش من فتاة ثملة، نظرة نمطية 
للعرب أن لديهم رغبات جنسية غير مكبوحة، 
فدائمًا أصابع االتهام تتجه نحوهم، صدقني 
إن أخبار بادنا التعيسة التي تصلنا كّل يوم 
قتلـت فينـا كّل الرغبات.. نحن نعيش الّلعنة 

بامتياز اآلن.
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في العادة، يهتّم أدباء السرد بمكان معيَّن 
لة، ينبتون شخوصهم  أو عدة أماكن مفضَّ
فيها، وينّمون صراعها داخلها، وقد اشتهر 
بعوالمـه  نجيـب محفـوظ  العالمـي  أديبنـا 
التـي تتحـّرك فـي دوائـر مركزهـا، القاهرة 
والحسـين،  العباسـية،  )أحيـاء  القديمـة: 
والغوريـة، والجماليـة(، فـي عشـرينيات 
وثاثينيـات القـرن الفائت. وقد اّتخذ جمال 
الغيطاني من حّي الغورية وحّي الجمالية- 
أيضـًا- فـي السـبعينيات والثمانينيـات من 
القـرن الماضـي، مسـرحًا لبعـض رواياته: 
محـورًا  أو  األبطـال  لبعـض  منبتـًا  إمـا 
للصراعـات. كذلـك، ُعـِرف إبراهيم أصان 
بمكانه المفّضل األثير، وهو َحّي »إمبابة«، 
ومنطقة »الكيت كات« الذي دار فيه أحداث 
التـي  الحزيـن«،  »مالـك  الجميلـة  روايتـه 
تحّولت إلى فيلم شـهير من عيون السـينما 
للمخـرج  نفسـه،  االسـم  يحمـل  العربيـة، 
وكاتـب السـيناريو داود عبـد السـيد، كمـا 

تجّولـت قصصـه القصيـرة المتعـدِّدة، فـي 
»إمبابـة« وفـي »الكيـت كات«، بالتحديـد، 
وأصبحـت مرجعـًا مهّمًا، اجتماعّيـًا وفّنّيًا، 
باإلضافـة إلـى المتعة اإلبداعية. وقد دارت 
»تغريـدة  إحـدى رواياتـي، وهـي  أحـداث 
البجعة« بين أروقة منطقة وسط البلد في 
القاهرة، ثم أصدرت كتابًا تاليًا، كان يحمل 
عنـوان »مقتنيـات وسـط البلـد«، ويتضّمن 
أشـخاص  عـن  حكايـات  أّولهمـا  قسـمين: 
فـي المـكان، وثانيهمـا نبـذة تاريخيـة عـن 
أهـّم معالم وسـط البلد، مـن مقاٍه ومطاعم 
عليهـا  تـرّدد  وأمكنـة،  وفنـادق  وبـارات 
األدبـاء: المصريـون، والعـرب، وأضافـوا 
إلى تميُّزها، من الخمسينيات حتى األلفية 
الجديـدة، وأنـا- أيضًا- من سـاكني منطقة 
وسـط البلـد، منـذ الـوالدة وحتـى اآلن؛ لذا 
اعتاد بعض الصحافيين مكالمتي عقب أّية 
أحـداث تلـّم بهـا، كأني موجـوٌد فيها دقيقة 
بدقيقـة! وأنـا- فـي الحقيقـة- أحـّب منطقـة 

وسـط البلـد جـّدًا، ألن فيها بعـض البنايات 
والحوانيت التي تحوي ذكريات مع الناس 
والمـكان،  قـد تبلـغ- فـي بعـض الحـاالت- 
قرنـًا ونصـف القـرن مـن الزمـان، أو أكثـر، 
ويمكن أن نكتب عنها مجّلدات كاملة. ورأيت 
أن أحّدثكـم عـن مـكان فيهـا، يفتنني، وهو 
مصـدر سـعادة لـي كّلما ضاق بـي الصدر، 
مـن  حجريـة  دّكـة  علـى  أمامـه  أسـتريح 
الدكك التي تحيط بالحديقة الصغيرة التي 
تقزَّمـت بفعـل الزمـن، وتحّولت مـن حديقة 
غّنـاء إلـى مجـّرد بقعـة خضـراء منثـورة، 
وسـط شـارعين! ولم يكن ليجرؤ أحد هذه 
الشـوارع أن يقتـرب مـن الحديقـة ِلَقرن، أو 
أكثر، من الزمن، وهو مكان في قلب وسط 
أمامـه  وسـاحة  قصـر  عـن  عبـارة  البلـد، 
وحديقة غّناء، وبداًل من األحاجي واأللغاز 
سـأعطيكم نبـذة صغيـرة عنـه، وأخبركـم 
بمـا يضفيـه علـيَّ مـن متعـة وبهجـة، وبما 
ـل، وبمـا يلهمـه لـي مـن صبر  يبّثـه مـن تأمُّ

أمكنة تستدعي التأمُّل

أمكنتهم

مكاوي سعيد
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وقـدرة علـى تحمُّل الظـروف المغايرة، هو 
قصـر مـن أشـهر القصـور المصريـة اسـمه 
»قصـر عابديـن«، وكان مقـّرًا للحكـم، مـن 
عليـه  وتعاقـب  عـام 1872 حتـى 1952، 
سـّتة حّكام: بداية من الخديوي إسماعيل، 
وانتهـاًء بالملـك فاروق، ومسـاحته، التي 
تضـّم الميـدان الفسـيح الـذي فـي صـدره، 
تبلـغ تسـعة أفدنـة تقريبـًا، كمـا أنـه ُيعـّد 
البدايـة األولـى لظهـور القاهـرة الحديثـة، 
فعندما أمر الخديوي إسماعيل، فوَر توّليه 
الحكم، عام1863م، بتخطيط القاهرة على 
فسـيحة،  مياديـن  مـن  النمط األوروبـي، 
ومبـاٍن،  وقصـور،  واسـعة،  وشـوارع 
غّنّيـة  على النيل، وحدائـق  وجسـور 
والنباتـات  النخيـل  وأنـواع  باألشـجار 
النـادرة، أمـر، كذلـك، ببنـاء قصـر عابدين 
بغـرض أن يحكـم بين شـعبه، وكانت هذه 
هـي المـّرة األولـى التـي يغادر فيـه الحاكم 
القلعـة ليسـكن وسـط  العالـي فـي  برجـه 
الشـعب؛ لـذا اكتسـب قصـر عابديـن أهّمّيـة 
ويرجـع  المصرييـن،  قلـوب  فـي  كبيـرة 
اسـم القصـر إلى عابديـن بك، أحـد القـادة 
العسكريين في عهد محمد علي باشا، وكان 
القصـر  مـكان  فـي  صغيـرًا  قصـرًا  يمتلـك 
أرملتـه،  فاشتراه إسـماعيل من  الحالـي، 
فهدمـه، وضـمَّ إليـه أراضـي واسـعة، ثـم 
شـرع في تشـييد هذا القصر. واسـتمّر بناء 

القصـر مـن عـام 1863 حتـى عـام 1872.
ر كثيرًا  عـادًة، عندمـا أجلـس قبالته، ال أفكِّ
في األحداث التاريخية الساخنة التي جرت 
بيـن أروقتـه أو فـي سـاحة ميدانـه، رغـم 
موقعـه قبالتـي، تمامـًا، حيـث تواجهنـي 
شـرفاته الرحبـة، والبقعـة الـذي قـدَّم فيـه 
مـن  التاسـع  فـي  عرابـي،  أحمـد  الزعيـم 
سبتمبر، عام 1881، مطالب األّمة والجيش 
ل عن  للخديـوي توفيـق الذي طالبه بالترجُّ
حصانـه، كمـا تذكـر بعـض كتـب التاريـخ 
»لسـنا  عرابـي:  ومقولـة  الموقـف،  هـذا 
ر  عبيـدًا، ولـن نـورث بعد اليـوم«، وال  أفكِّ
- أيضًا- في حادث الرابع من فبراير، عام 
1942، الشـهير، عندما حاصرت الدّبابات 
البريطانية القصر، ووّجهت اإلنذار الشهير 
للملـك فـاروق الذي خّيره فيه بين التنازل 
عـن العـرش أو توّلـي مصطفـى النحـاس 
رئاسـة الـوزراء، وال حتـى فـي األحـداث 
التـي جـرت بعـد ثـورة 23 يوليو/تمـوز، 
1952 ومنها األزمة التي نشبت بين محمد 
المعروفـة  الناصـر،  عبـد  وجمـال  نجيـب 

بأزمـة مـارس، عـام 1954، وكان نجيـب 
قـد َقـدَّم اسـتقالته فـي الخامس والعشـرين 
من شـهر فبراير/شـباط، وأجبره الشـعب 
علـى التراجـع، فعـاد إلـى قصـر عابديـن، 
أمامـي،  التـي  الشـرفة  هـذه  فـي  ووقـف 
وَحّيـا الشـعب، كعـادة الملـك فـاروق، في 
عيـد الجلـوس علـى العـرش والمناسـبات 
الحـّكام مـن  االجتماعيـة، وكعـادة سـائر 

. قبله
وتخطـر فـي بالـي حـوادث طريفـة، دارت 
في أجواء القصر أو بعيدًا عنه، واستقّرت 
الخـادم  بـك،  إدريـس  مثـل حكايـة  فيـه، 
النوبي األسمر الذي كان تابعًا ألمير مقامر 
وعربيـد مـن األسـرة المالكـة، هـو األميـر 
فـؤاد، وكان العـرش بعيـدًا عنـه، تمامـًا، 
فالسـلطان حسـين كامل كان حاكم مصر، 
آنـذاك، ولـه وريثـان للعـرش، همـا: ابنـه 
كمـال الديـن حسـين، واألمير عبـد المنعم، 
ابن الخديوي عباس حاكم مصر السـابق، 
وكان األميـر فـؤاد، أّيامهـا، فـي إيطاليـا، 
كّل  خسـر  وقـد  ونزقـه،  مجونـه  يمـارس 
األمـوال التـي كانـت بحوزتـه، هنـاك، في 
لعب القمار، واضطّر إلى العودة إلى مصر 
كـي يفلـت مـن الديـون، على متن سـفينة، 
في أدنى درجة منها، وهو حزين غاضب، 
وأراد إدريـس التسـرية عنـه بقـراءة كّفه، 
بغلظـة،  صرفـه  )فـؤاد(  لكـن  كالمعتـاد، 
وألـّح إدريـس، حتـى وافـق األمير أن يقرأ 
ص إدريـس كّف األمير،  لـه الطالـع، وتفحَّ
ثم قال له: »أبشـر، لقد رأيت أنك سـتكون 
ملـك مصـر والسـودان، وسـتلبس التـاج، 
وتجلـس علـى العرش فـي قصر عابدين«، 
سـخر منـه فـؤاد، وصرفه، ثـم رّق له بعد 
ذلك، وأبلغه بأن ذلك لو حدث فسيكافئه 
السـفينة  كانـت  وبينمـا  كبيـرة.  مكافـأة 
فـي الطريـق إلـى مصـر مـرض السـلطان 
حسـين كامـل مـرض المـوت، وأرسـل لـه 
ابنـه الوريـث وثيقة بالتنازل عن العرش، 
ألنـه يكـره هـذا العـرش الذي يسـيطر عليه 
اإلنجليـز، ويكرهـه الشـعب! أمـا المرّشـح 
الثاني للعرش، األمير عبد المنعم عباس، 
فقد رفض اإلنجليز توّليه العرش، وعندما 
نـزل فـؤاد مـن السـفينة فوجـئ بدعـوة من 
الحاكـم  البريطانـي،  السـامي  المنـدوب 
بأنـه  أبلغـوه  وهنـاك،  لمصـر.  الفعلـي 
َتـمَّ اختيـاره ليكـون ملـك مصـر، بعـد أن 
يموت السلطان. وبمجرَّد سماعه هذا الخبر 
ذهـب إلـى قصـره، وسـأل عـن إدريـس، 

ثـم اسـتدعاه، وأشـار إلـى المقعـد، وقـال 
آمرًا: اجلس يا إدريس بك. وكان هذا أّول 
لقـب رفيـع يمنحه فؤاد بعـد توّليه الحكم، 
وإضافـة إلـى ذلـك، وضـع صورتـه علـى 
أّول عملـة تصـدر مـن المملكـة المصريـة، 
وهـو جنيـه شـهير جـّدًا، يظهـر عليـه وجه 
بذقنـه  مختلطـًا  المجّعـد  األسـمر  إدريـس 
إدريـس،  ُيَعـّد جنيـه  البيضـاء؛ وللعلـم، 
اآلن، من أندر العمات في العالم وأغاها، 

وهـو حلـم لـكّل مقتـٍن للعمـات القديمة.
وأنا أرنو تجاه القصر، مّرة أخرى أحاول 
أن أخمِّن كّمّيات التحف والمجوهرات التي 
وأتذّكـر  المـكان،  سـّكانه  تشـارك  كانـت 
بحسـب  فـاروق،  للملـك  األخيـر  المشـهد 
الروايات الشـائعة بأنه حمل كّل ما يلزمه 
مـن تحـف ومجوهـرات، ولـم يتعـرَّض لـه 
قـادة الثـورة، إنمـا رفضـوا- بصرامـة- أن 
يأخذ معه كّل مجموعاته المهّمة من طوابع 
البريد، ولم يسمحوا إال بسّت حقائب فقط، 
كان منها الطوابع األربعة التذكارية، التي 
أصدرتهـا هيئـة قناة السـويس، بمناسـبة 
الخديـوي  غضـب  وأثـارت  افتتاحهـا، 
إسـماعيل الـذي أمـر بإلغائهـا، ألن الهيئـة 
الفرنسـية المشـرفة على القناة ال يحّق لها 
المصريـة،  الدولـة  داخـل  إصـدار طوابـع 
وهذه هي الهواية التي كان يعشقها الملك 
فـاروق، وورثهـا عـن أبيـه الملـك فـؤاد. 
ورغـم المبالغـة الكبيرة فـي هذه الحكاية، 
دة، من مصادر تاريخية  لكن الحقائق المؤكَّ
متعدِّدة، تذكر أن الملك فاروق كان متربِّعًا 
على عرش هواة جمع الطوابع، ولم يفقد 
هـذا العـرش إال بوفاتـه، وأنـه كان يـزور 
المطبعة المختّصة بطباعة طوابع البريد، 
ويأخذ الطوابع لمعرفته بأهّمّيتها، كما أنه 
كان يرسـل معونة سـنوية، قدرها عشـرة 
آالف جنيـه، إلـى الجمعية المصرية لهواة 
الطوابع. كذلك، أمر بطباعة طابع، يحمل 
صورة البنته »فريـال«، ووّزع عائده على 

جمعيات الفقـراء واأليتام.
هـذا بعـض مـا فـي القصـر مـن حكايـات، 
وهناك- أيضًا- قصص ونوادر عّما حول 
القصر من أبنية جميلة، كان يسكنها كبار 
موّظفي القصر، وبيوت صغيرة حولها، 
تقيـم فيها عائات المسـتخدمين الصغار. 
ـل، وقـد أتمّكـن-  وكّل هـذا يسـتحّق التأمُّ
فـي المسـتقبل- مـن تدوينـه وحكيـه.. يـا 

ُمَسهِّل.
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اتِّجاهات
االنـدماج
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اتِّجاهات
االنـدماج

قضية

على 
ضـــــوء 

االرتــدادات 
ــة التــي  العنيفـــــــ

خلَّفــــــــــــتها األحــداث 
اإلرهابيــة المســيئة لصــورة 

العــــرب والمســـــــــلمين، تتنــاول 
قضيــة هــذا العــدد موضــوع اندمــاج 

العــرب فــي المهجـــــر. اتجاهاتــه االجتماعّية 
والسياســّية والّثقافّيــة يطرحهــا هنــا مراقبــون 

مــن عواصــم غربّيــة مخـــــتلفة مــن خــالل رصــد آفــاق 
اندمــاج الالجئيــن، واســتطالع واقــع المــرأة والمثّقفيــن 

فــي المهجــر، وصـــــواًل إلــى وضعيــة الجيــل الجديــد مــن 
عــرب ومســلمي فرنســا الــذي يفيــق كل صبــاح على 

بالنابــل  الحابــل  تخلــط  دراســية  مقــّررات 
فــي تشــكيل صــورة العربــي المســلم. 

ــًا   ــة نص ــى العربّي ــل إل ــرًا ننق وأخي
حديثًاإلدغــار مــوران يتســاءل 

مســتقبل  عــن  فيــه 
االندماج فــــــــــــــي

فرنـســـا.
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إسطنبول: فاطمة ياسني

السوريون	في	تركيا

خيارات الهجرة والبقاء
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شكُل الحدود السورية التركية شاعري إلى َحّد 
اإللهـام، ينثنـي الخـط الدولي  بدالل، ويأخذ شـكل 
موجـة هادئـة َحرَّكتها رياٌح عاقلة قليلة السـرعة.. 
ج الحـدودي الـودود هـذا لـم تنتجـه قصيـدة  التمـوُّ
وال نـصٌ أدبـٌي بليـغ، بـل أنتجتـه حـرب عالميـة 
إثنـي ومواسـم زراعيـة  واتفاقـات دوليـة ونـزاع 
خصبة، حدثت ضمن نطاق هطول مطري يتجاوز 
ثاثمئـة مليمتـر سـنويًا، وحضـور نهـري كثيـف، 
حيـث تعبـر الحـدود أربعة أنهـار باالتجاهين، ُذِكر 
اثنـان منهـا فـي العهـد القديـم باعتبارهمـا يحيطان 
بجنـة عـدن الموعـودة.. هـذا التوصيـف الجغرافي 
المقـّدس ُيدِخـل هذه البقعـة ضمن الفردوس اإللهي 
المنشـود، ولكـن الواقـع الحالـي الممتلـئ برائحـة 
البـارود ُيخرجهـا من لبوسـها الفردوسـي ويدخلها 

فـي غياهـب الجحيم..
عشـرات اآلالف عبـروا سـيرًا علـى األقـدام، أو 
مـن وراء مقـود سـيارة قديمـة، الخـطَّ الفاصل بين 
الخمـس  السـنوات  غضـون  فـي  وتركيـا  سـورية 
الماضيـة.. هجـرت معظمهـا حقـول القمـح البعلية 
الموسـمية تاركـة وراءهـا أحـام الغلـة السـنوية 
بعـد تهديـد وجودهـا، شـجعها التوصيـف التركـي 
الرسـمي للقادمين، حيث سـمتهم »ضيوفًا«، وزاد 
فـي موجـات التحّرك البشـري الجماعي نحو تركيا 

شراسـة القصـف وبربريـة الحمـات المسـلحة..
لـم يقتصـر عبـور الحـدود علـى سـكان المناطق 
المـدن  الداخـل فبـدأت  إلـى  الحدوديـة، بـل تعـداه 
والتجمعـات السـكانية تخلـي مواقعها إلى الشـمال 
اآلمـن، حيـث يتحـّول القـادم بمجـرد أن يطـأ الَبـّر 
التركي إلى ضيف، ثم توّسـعت الهجرة اإلجبارية 
لتشـمل مناطق جنوب سـورية وجد سكانها طريقًا 
صعبًا وخِطرًا للوصول إلى تركيا لينعموا  بهدوء 
مؤقـت يمنحهـم فرصة التفكير في الخطوة التالية.

شـوارع  أو  عجـل،  علـى  ُأعـدت  مخيمـات  فـي 
هامشـية فـي المـدن الحدوديـة، تجمعـت عائـات 
فقدت بعض أفرادها ووجدت البقية طريقًا لألمان..

وفَّـر الملجـأ التركي محطة مريحة إلعادة تقييم 

وجدت مجموعة 
كبيرة من 

مليونين ونصف 
المليون مهاجر 

سوري حاًل سهاًل وال 
يكلّف كثيرًا من 

المعاناة وطرحت 
على نفسها 

سؤااًل ملحًا: لماذا 
ال أبقى؟؟
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الموقـف، وتحفيـز التفكيـر مـن جديد. وربما نسـف 
الحسـابات القديمـة ووضـع خططـًا أكثـر فعاليـة، 
ففكـرة اسـتحالة الرجـوع تخطر لمعظم السـوريين 
منـذ أول خطـوة لهـم تحـط خـارج الحـدود، وقـد 
طغت على الذاكرة مشـاهد المدن التي كانت عامرة 
بصخب أهلها، واستحالت أشاء تقّسمها الحواجز 
التـي سـّلحت نفسـها بفكـر إجرامـي ال  العسـكرية 
يتـوّرع عـن شـيء، وبنفـس الوقـت يـؤّرق دمـاغ 
السـوري صعوبـة الرحيل إلى الشـمال األوروبي، 
حيث المساحات المائية وهراوات حرس الحدود..

وجـدت مجموعـة كبيـرة مـن مليونيـن ونصـف 
المليـون مهاجـر سـوري حًا سـهًا وال يكّلف كثيرًا 
مـن المعانـاة وطرحـت علـى نفسـها سـؤااًل ملحـًا: 

لمـاذا ال أبقـى؟؟.
الهـروب باتجـاه تركيـا ليـس حالـة جديـدة فـي 
التاريـخ، ففـي بدايـات القرن الماضـي وبعد نهاية 
الحـرب العالميـة األولى، عندمـا كانت تركيا تبحث 
عن هوّية جديدة، تتخّلص فيها من ماضيها كدولة 
خافـة تسـتند إلـى أفكار إسـامية تمنحها شـرعية 
وجـودًا انتهـى مـع نهايـة الحـرب، فوجـدت نفسـها 
بحاجة إلى طرائق تفكير جديدة تواجه بها عالم ما 
بعد الحرب وانحسار اإلمبراطورية، في ذلك الوقت 
الحرج تدفق أربعمئة ألف يوناني إلى تركيا بموجب 
اتفاقية لوزان جرى استيعاُبهم بشكل نهائي ضمن 
األمـة التركيـة، ثـم اختبـر المجتمـع التركـي هجرة 
بطيئـة مـن دول البلقـان اسـتمرت لسـنوات عديـدة 
أدمـج فيهـا المجتمـع التركـي نصـف مليون إنسـان 
َل البـطُء، والزمـن الطويـل  خـال عـدة عقـود. َسـهَّ
نسـبيًا، عمليـَة الدمـج علـى عكـس مجـيء ثاثمئة 
ألـف بلغـاري، بشـكل فجائـي وسـريع، فـّروا قبـل 
لحظة من انهيار الحكم الشيوعي، فسّبب وجودهم 
الكثيـف بعـض اإلشـكاالت.. أمـا الحـرب العراقيـة 
التـي أطاحـت بصـدام حسـين فقـد تسـّببت بدخـول 
حوالي نصف مليون كردي فّروا من العراق باتجاه 
تركيا.. مع ذلك َتّم هضم معظم هذه األعداد داخل 
المجتمع التركي دون اهتزاز اقتصادي أو اجتماعي 
يذكر، ودون تغيير جوهري في القوانين، وال حتى 
باألعراف. هذه خاصية مرونة في المجتمع التركي 
القابـل السـتيعاب آخريـن، يقفون علـى مقربة من 
ثقافتـه وال مانـع لديهـم مـن إدخـال بعـض التغييـر 

علـى أسـاليب حياتهم لتائـم الباد الجديدة.
تجربـة البوسـنيين المهاجريـن هربـًا مـن حـرب 
اإلبادة التي شّنها الصرب عليهم انتهت على شكل 
تجّمـع فـي منطقة على أطراف إسـطنبول ُدعيت بـ 
»ينـي بوسـنة« وتعنـي »بوسـنة الجديـدة« سـكنها 
معظـم البوسـنيين المهاجريـن وشـّكلوا مـا يشـبه 

مدينة صغيرة سرعان ما ذابت داخل إسطنبول ولم 
يبـَق مـن المهاجريـن األولين سـوى االسـم وصدى 
حكايات الهجرة، وَظّل االسم الرنان »يني بوسنة« 
مشـرق  وبعنـوان  بالحـرب،  مذّكـرًا  بقـوة  يـدوي 
ألسـاليب الدخـول فـي المجتمعـات الجديدة،  ولقبًا 
حّفز بعض الناس أن يطلقوا اسـم »يني سـورية« 
على منطقة أخرى تدعى الفاتح لكثرة مستوطنيها 
الجـدد مـن السـوريين، فـي نـزوع جغرافـي مباشـر 
يوحي بتفضيل هؤالء البقاء النهائي هنا، رغم أن 
وسائل اإلعام تزدحم باألخبار عن حلول متوقعة 
للكارثـة السـورية، ويزمجـر اسـم جنيـف كمدينـة 
سـتجمع َمـْن يحملـون لسـورية حـًا قريبـًا، ولكـن 
السـوريين القاطنيـن في الداخـل التركي يتعاملون 
مع هذه األخبار باكتراث قليل نظرًا لتكرارها الذي 
أفقد السوريين إيمانهم بأن شيئًا يمكن أن يعيدهم 

إلـى حالتهم األولى..
فـي  الجماعـي  العائـات  غـرق  مشـاهد  بعـد 
أّثـرت  التـي  إيـان  الطفـل  وصـورة  المحيطـات 
فـي الضميـر العالمـي توّقـف كثيـٌر مـن السـوريين 
وأصبـح  أوروبـا  إلـى  السـفر  فـي  التفكيـر  عـن 
راهـن االسـتقرار هنـا أمـرًا واقعـًا ومطلبـًا ال يمكـن 
التغاضـي عنـه، فبـدأوا بالبحـث عـن وظائـف فـي 
شركات محلية، والمحظوظ هو من يتقن التركية 
أو اسـتطاع التقـاط عـدد ال بـأس بـه مـن الكلمـات 
تكفيـه للحصـول علـى عمـل متواضـع مـع علمـه 
بـأن اإللمـام بـكل قواعـد التركيـة  قد يتيـح له عمًا 

أفضـل.. 
يلتقـط سـوريون آخـرون الفرصـة ويفتتحـون 
معاهـد لتعليـم اللغـة التركيـة، ثـم يحلـو لسـوري 
يمـازح سـوريًا آخـر أن يلقـي عليـه التحيـة بالّلغة 

التركيـة كإشـارة إلـى أنـه يعـرف كلمـات جديـدة.
خـال خمـس سـنوات تحـدث تغيـرات كثيـرة، 
فالمهاجرون تسـاَرَع عدَّاد إحصائهم بسـبب اتسـاع 
مناطـق الصـراع فـي بلدهـم األم وانخـراط جيـوش 
جديـدة ذات عقائـد مختلفـة جعلـت المجـال متاحـًا 
ثـم  ومـن  تحريـر،  إعـادة  ثـم  الحتـال وتحريـر، 
هجـرة، ومزيـد مـن الهجـرة، واألرقـام فـي تزايـد 
مسـتمر.. الحـذر يتصاعد من ِقَبـل الحكومة التركية 
القانـون  رجـل  فيتحّسـس  إليهـا  الوافديـن  لكثـرة 
دسـتوره وموظـف الشـرطة سـجاته ويحّفـز ذلك 
المشرِّع التركي على إدخال قوانين وتعديات على 
التعديات حتى صار النشـاط الحقوقي مدونة من 
القوانيـن الخاصـة بالمهاجريـن أو الاجئيـن إلـى 
تركيا تتضّخم وتتحّرك حسـب خط سـير المعارك 

والقـوى الجديـدة التـي دخلـت دائـرة الصـراع..
رغم أن اسـم »ضيف« ما زال سـارَي المفعول، 

بعد مشاهد 
غرق العائالت 
الجماعي في 
المحيطات وصورة 
الطفل إيالن 
التي أثّرت في 
الضمير العالمي 
توّقف كثيرٌ من 
السوريين عن 
التفكير في 
السفر إلى أوروبا 
وأصبح راهن 
االستقرار هنا أمرًا 
واقعًا ومطلبًا
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لكـن التعامـل مـع هـذا الضيف تغّير كثيـرًا بعد تيار 
القوانين والقوانين المعاكسة والمتناقضة أحيانًا.

محل شـاورما، مكتبة صغيرة ملحق بها مقهى 
ذو طبيعة ثقافّية، محات حلويات بنكهات حمصية 
وشـامية وحلبيـة، مكتـب سـفريات، دكان صغيـر 
اإلكسسـوارات  وقطـع  الجـواالت  وتصليـح  لبيـع 
الخاصـة بهـا يجلـس بـه شـاب حلبـي أو دمشـقي 
خلـف طاولتـه الصغيـرة وهـو يحفـظ كل طرائـق 
الحصول على خط هاتفي للسوري الجديد وينصح 
ويدل على أسهلها وأرخصها قبل أن يعطي شريحة 
ـن مـن التحّدث مع اآلخرين، هذه المحات تقع  تمكِّ
ضمـن حـي جميـل التصميـم وصغيـر الحجـم فـي 
وسـط مدينـة مرسـين فيـه خيـارات عمـل متاحـة 
لسوريين نجحوا في إخراج بعض النقود ومزاولة 
مهنة تشـّكل مدخواًل جيدًا، وتسـاعد على تأسـيس 
بدايـة، وربمـا نسـيان مـاٍض، والبقـاء فـي أرض 
جديـدة، وتطويـر تجـارة تنجيهـم مـن مصيـر قـد 

يكـون قاتمًا.
الضيف الذي يدخل إلى العمق التركي ال تنطبق 
عليـه حقـوق الضيافـة، فهـو ال يتلّقـى مسـاعدة أو 
مـأوى، لكنـه ضيـف بالمعنـى البروتوكولـي عليه 
أن يعتمـد علـى نفسـه فـي شـق طريقـه الجديـدة.. 
شـكَّل هـذا الخيار حافـزًا واسـتعدادًا مبدئيًا للعمل، 
فالسـوريون القادمـون يجـب أن يمتلكـوا َحّدًا أدنى 
أو مصـدرًا للعيـش  يقيهـم مـن االنـزالق فـي حفـر 

الجوع والتسـّول.. 
كان تركيـز السـوري ينحصـر فـي البدايـة علـى 
الحصول على ورقة »الكيملك« وتعني بطاقة الجئ 
وهـي وثيقـة كانـت تتيـح لحاملهـا السـفر الداخلـي 
ضمـن مـدن تركيـا دون معوقـات فـي البدايـة، ثـم 
طحنت الشائعات هذه البطاقة بعد أن حمَّلتها أحاٌم 
عديـدٌة الحـقَّ فـي التمّلـك والعمـل، وربمـا الطيران 
بأجنحـة، لكـن رأى السـوري نفسـه مطالبـًا بـأن 
يحمـل إذن إقامـة نظاميـًا، ليسـتطيع التنقل، األمر 
الـذي يتطّلب إجراءات بيروقراطية عديدة وصات 
مصرفيـة مـن ضمنهـا حسـاب بنكـي معقـول.. بعـد 
إجرائـه خطـوات طويلـة للحصـول عليهـا، يحسـم 
إقامـة  بالبقـاء، وقـد حصـل علـى  أمـره  السـوري 
نظامية سـارية المفعول لمدة سـنة قابلة للتجديد.

تغّيرات المزاج األوروبي، الذي تذبذب صعودًا 
وهبوطـًا فـي قبول الاجئين بعد الموجات الكبرى 
التـي اجتاحـت المياه نحو شـواطئ اليونان قادمًة 
من تركيا، ومآسي االنتظار خلف األساك الشائكة 
واالحتجـاز غيـر النظامـي الجائـر، وِعـّدة حوادث 
متفّرقة ُزِهَقت خالها أرواح مهاجرين، سبَّبت نمو 
تيـار متضامـن معهم اجتمـع حوله متعاطفون كثر 

تكاد أعدادهم تسـاوي عدد المهاجرين، ولكن هذه 
الموجـة انحسـرت بسـرعة بعـد تفجيـرات باريـس 
جعلـت  المتفّرقـة،  االعتـداءات  حـوادث  وبعـض 
الضيـف السـوري الـذي مـا يـزال فـي تركيـا يعيـد 
حساباته مّرة أخرى ليزداد تمّسكًا باألرض التركية 
بعد أن لفظته أوروبا مّرة ثانية ولم يبَق عليه إال 
أن يحصـل علـى بطاقـة جديدة تشـّكل لـه بداية ما.

بعـد عاميـن ال تصبـح الّلغة عائقًا، والسـير في 
الشوارع وإلقاء التحية على الجوار الودود المسالم 
بإنشـاء  السـوري  يبـدأ  محببـة،  عـادة  يصبحـان 
الجـذور المطلوبـة فـي أرض جديـدة علـى مرمـى 
حجر واحد من األرض األم التي ُاقتلع منها، وربما 
لم يعد يفّكر بالعودة إال من باب ممارسـة الحنين 
الـذي تفرضـه صـور التليفزيون المؤلمـة وتقارير 
الصحافـة التـي تذهب عميقًا فـي توصيف الوجع، 
والزمـن كائـن غـادر يسـرق صفحـات الروزنامـة 
بخفـة قـرد ضئيـل الـوزن فتمضـي األيـام بسـرعة 
ويصبـح الوجـود فـي تركيـا أمـرًا واقعـًا محكومـًا 
بالظـروف يتعـّدى الخيـار اإلرادي، وتبـدأ محاكاة 
هـذا الواقـع باالمتثـال لـه والرضوخ إلـى القوانين 
المحليـة أو األعـراف االجتماعيـة السـائدة، وربمـا 
االنخراط بالسياسة كخطوة أخيرة تذيب ما تبّقى 

مـن السـوري فـي الواقـع الجديـد الـذي ُاختير له.
تبقـى تلـك الخطـوط الحدوديـة الهادئـة تفصـل 
الجانبين، لكنها أصبحت أكثر عدائية، فالعابرون 
صـاروا يشـّكلون خطـرًا، وأوامر إطاق النار تبدو 
صارمـة ولـم يعـد العبـور سـهًا، حتـى الطريـق 
النظامي عبر المطارات أصبح  يتطّلب فيزا مسبقة 
يتـم الحصـول عليهـا بعـد انتظار وتمحيـص.. لعّل 
هنـاك  لديـه، وربمـا  بمـا  اكتفـى  التركـي  الجانـب 
حـذرًا  أكثـر  التـي صـارت  أوروبـا،  مـن  ضغـوط 
وتوجسـًا مـن المزيـد، يؤثـر هذا على من لم يحسـم 
أمـره بعـد ومـا زال فـي تركيـا ينتظر شـيئًا مجهواًل 

يدفعـه لحسـم قـراره بالمغـادرة أو البقـاء.. 
تركيـا  فـي  الموجـودون  السـوريون  يتشـّجع 
إلنـزال رحالهـم والتوّجـه إلـى أقـرب معهـد لتعليـم 
الّلغـة التركيـة تمهيـدًا لانخـراط فـي مجتمـع »يني 
المختلـط  باالرتبـاط  التفكيـر  ويشـير  سـورية«. 
السـوري- التركـي إلـى وضعيـة السـوريين الذيـن 

قالـوا كلمتهـم األخيـرة بشـأن االسـتقرار. 
النجـاح االقتصـادي التركـي والنظام السياسـي 
غربيـة  بمفاهيـم  الحّرّيـة  أساسـيات  يكفـل  الـذي 
وأحام سورية والتشابه الجغرافي وَكّم التعاطف 
الشعبي والرسمي دوافع للسوري ليقول آخر كلمة 

فـي فصل الهجـرة المرير.

يلتقط 
سوريون 

آخرون الفرصة 
ويفتتحون 

معاهد 
لتعليم اللغة 

التركية، ثم 
يحلو لسوري 
يمازح سوريًا 

آخر أن يلقي 
عليه التحية 

باللّغة التركية 
كإشارة إلى 

أنه يعرف 
كلمات جديدة
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الرباط : منري أوالد الجياليل

االندماج اإلفريقي الممكن

التحّوالت الكبرى التي أصبح يعرفها عالمنا اليوم 
أصبحـت تسـترعي أكثـر مـن أي وقـت مضـى، اعتماد 
وتسـامحًا  انفتاحـًا  أكثـر  وأخاقـي  تفكيـر سياسـي 
لمقاربـة ظاهـرة الهجـرة. ذلـك التفكيـر الـذي يحتـرم 
التعّدد الّثقافي ويحمي الحّرّيات الفردية والجماعية، 
العنـف  نبـذ  إلـى  اإلنسـاني  مسـتقبله  فـي  ويطمـح 
والتمييـز، وبلـورة مشـاريع حداثيـة وديموقراطيـة 
باعتبارهـم  لألفـراد  كلـي  اسـتدماج  علـى  تعمـل 
مواطنيـن أحـرارًا ومتسـاوين. مـع ضـرورة االلتـزام 
والمواثيـق  الوطنيـة  القوانيـن  بمقتضيـات  الكامـل 
وااللتزامـات والعهـود الدوليـة، واتفاقيـات التعـاون 
الشـروط  توفيـر  علـى  والعمـل  األطـراف،  متعـّددة 
اإلنسـانية لضمـان اسـتقبال أفضـل للمهاجريـن فـي 
وضعيـة قانونيـة وغيرها، واالحتـرام التام للحقوق 
الخاصة، ومحاربة الشبكات العابرة للقارات العاملة 

فـي مجـال االتجـار بالبشـر.
بشـهادة الكثيـر مـن المراقبيـن شـّكل التخّلـي عـن 
المقاربـات الحديديـة، واعتماد أخـرى ذات مرجعيات 
المغـرب  كان  رائـدة،  قفـزة  وتضامنيـة،  حقوقيـة 
سـباقًا إليهـا، فـي مجـاالت التعـاون جنـوب جنـوب. 
السـيما وأنـه، علـى عكـس العديـد مـن دول أوروبـا 
التي تعاطت باستمرار مع مشاكل الهجرة بسياسات 
أمنية واستغالية مفرطة، حاول وضع استراتيجية 
واالجتماعـي  الّثقافـي  االندمـاج  وإنجـاح  لتيسـير 
واالقتصـادي والتربـوي للمهاجريـن وأسـرهم، الذين 
قّرروا أن يستقّروا فوق التراب المغربي عوض اإللقاء 

بهـم خـارج الحدود.
االقتصاديـة  والتحّدّيـات  اإلكراهـات  فرغـم 
واالجتماعيـة الهيكليـة المزمنـة التـي تواجهـه، اختار 
المغرب أن يمنح األمل لعشرات اآلالف من األشخاص 
الفارين من جحيم أوضاع اقتصادية وسياسية هشة 
وقاسـية مـن إفريقيا وجنـوب الصحراء بالخصوص. 
وذلـك مـن خـال تبنيـه المرحلـي لمقاربـة اجتماعيـة 

وإنسانية تضامنية في مجال معالجة قضايا الهجرة. 
انسـجامًا مـع دسـتور 2011 الـذي ينص فـي ديباجته 
علـى تمتيـع األجانـب بالحّرّيـات األساسـية المعترف 
بها للمواطنين، والتصدي كذلك لكافة أشكال التمييز. 
ولعّل المغرب الذي راكم رصيدًا قانونيًا وتشريعيًا 
بشأن الهجرة، قد بدأت آلته السياسية، بعدما تحّول 
مـن بلـد عبـور إلى بلد اسـتقرار، تنحو نحو اسـتثمار 
الهجرة كثروة قومية، من خال العمل على االستفادة 
مـن المهاجريـن باعتبارهـم رأسـمااًل بشـريًا إضافيـًا. 
أعمـاق  فـي  تاريخيـًا  جـذوره  تمتـد  الـذي  فالمغـرب 
القارة السـمراء كواحدة من تجليات هوّيته المكرسـة 
دسـتوريًا، والـذي خبرهـا سياسـيًا وأنثروبولوجيـًا 
مـن خـال معهـد الدراسـات اإلفريقيـة المحـدث سـنة 
1987، لم يجد مواطنوه صعوبة كبيرة في التعايش 
مـع المهاجريـن األفارقـة، لذلـك، وباسـتثناء بعـض 
حـوادث العنـف المتفّرقـة، لم يتم تسـجيل بـوادر أية 
حركـة عنصريـة منظمـة إزاء هـؤالء المهاجريـن، مـن 

لـدن المجتمـع، أو األحزاب السياسـية. 
وقـد كان إلحـداث مفوضية الاجئين بالرباط دور 
كبير في محاولة تيسـير اندماج الكثير من المهاجرين 
المفوضيـة،  عملـت  حيـث  المغربـي.  المجتمـع  فـي 
بالتنسـيق مع العديد من الجمعيات المدنية المختصة 
مجـال  فـي  العاملـة  والمنظمـات  الهجـرة،  بشـؤون 
علـى  المعنيـة  الـوزارات  وبعـض  اإلنسـان،  حقـوق 
الحصـول  مـن  لتمكينهـم  للمهاجريـن،  العـون  تقديـم 
علـى فرصـة شـغل. وذلـك مـن خـال إحـداث المركـز 
التأهيلـي المهني »شـرق- غرب« الـذي يقّدم تكوينات 
مهاراتيـة متخّصصـة فـي التقنيات الرقميـة والحرفية 

والّلغـات المحليـة مـن أجـل التواصـل.
لقـد تجّسـدت باسـتمرار عاقـة المغـرب بإفريقيـا 
مـن خـال قواسـم مشـتركة متينـة وعميقـة. فلـم تكن 
بيـن  التجاريـة  القوافـل  لعبـور  الحدوديـة  المسـالك 
مراكش وتومبوكتو مرورًا بسجلماسة، وحدها جسرًا 

هــؤالء المهاجرون الذين تبخرت أحالمهم فــي العبور إلى أوروبا اختاروا 
اإلقامة بحي »يعقوب المنصور« الشعبي بالرباط لالندماج في حياة يومية 
بســيطة وقاسية، لكنها بالنســبة إليهم أفضل من موت منتظر عند العبور 

نحو الضفة األخرى.

لقد تجّسدت 
باستمرار 
عالقة المغرب 
بإفريقيا من 
خالل قواسم 
مشتركة متينة .. 
الديني والتراثي 
والصوفي 
والفنّي 
واللّغوي يحضر 
اليوم كذلك 
في التعبيرات 
والطموحات 
المشتركة
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للتواصـل والتعـاون بيـن مختلـف األسـر والسـاالت 
التي تناوبت آنذاك على حكم المغرب ودول وشعوب 
الدينـي  إن  بـل  والسـنغال.  النيجـر  نهـري  جنـوب 
والتراثـي والصوفـي والفّنـي والّلغـوي يحضـر اليوم 

كذلـك فـي التعبيـرات والطموحـات المشـتركة. 
الذيـن تبّخـرت أحامهـم فـي  المهاجـرون  فهـؤالء 
العبـور إلـى أوروبـا اختـاروا اإلقامـة بحـي »يعقـوب 
المنصور« الشعبي بالرباط لاندماج في حياة يومية 
بسـيطة وقاسـية، لكنهـا بالنسـبة إليهـم أفضـل مـن 
حتـف منتظـر عنـد عبـور الضفـة األخـرى مـن البحـر 
األبيض المتوسـط. إنهم يقضون مسـاءاتهم المتعبة، 
فـي الشـوارع األكثـر كثافـة ورواجـًا، كباعـة جائليـن 
للتماثيـل اآلبنوسـية، والثيـاب اإلفريقية المزركشـة. 
إكسسـوارات  مـن  كثيـر  وعـدد  والحلـي  واألقـراط 
التزييـن المصنوعـة مـن العـاج وخشـب العرعـر. أو 
التجميـل،  النقالـة، ومسـتحضرات  الهواتـف  تجـارة 
وبعـض المراهـم الطبيـة العشـبية المهربـة مـن بلدان 
الجـوار. غيـر أن أجمـل مـا يمكـن أن تثيره هـذه المهن 
الهامشـية التـي يزاولهـا هـؤالء المهاجـرون كنمـوذج 
رائـع عـن االندمـاج. هو ما يقوم به بعضهم من خال 
اسـتغاله الجيد لموهبته التشـكيلية، التي تستحضر 
عمقـًا إنسـانيًا مشـتركًا، فـي رسـم لوحـات للطبيعـة 
والتـراث المحلييـن السـيما ذات الجـذور األمازيغيـة. 
ووجـوه شـخصيات مغربيـة وإفريقيـة ودوليـة مـن 
عالم الفّن والسياسة والرياضة تحتل رمزية خاصة 
داخـل قلـوب المغاربـة أمثال مغني »الريكي« الشـهير 

مارلي«. »بـوب 
وهم بدون عناء في تعّلم أي شيء من أجل البقاء 
واالستقرار، يقتحمون بنية اليومي الغريب الكتساب 
تنشئة جديدة، يجدونها أقرب إلى ذاكرتهم وهوّيتهم. 
ففي »حي يعقوب المنصور« ورغم ألم الغربة وضيق 
الحال، يعزف بعضهم موسيقى »الريكي« و»البوب« 
و»كناوة« وغيرها من الموسـيقى الشـبابية الحديثة، 

فـي جوقـات عفوية مشـتركة رفقة أبنـاء الحي. مثلما 
قـد يقصـد المريـدون شـيوخهم بالزوايـا والعبـو كـرة 
َبـات الُقـرب الرياضـي«. إننـا ال نسـتبعد،  القـدم »ُمَركَّ
المتنـّوع  الّثقافـي  التاقـح  مـن  النـوع  هـذا  يثمـر  أن 
قصصًا إنسـانية عظيمة من شـأنها أن تغني مستقبًا 
الكثيـر مـن األعمـال الفّنّيـة واألدبّيـة التـي قـد تنتصـر 
لإلنسان على األسوار، وللحّرّية على األيديولوجيات 
الشوفينية المغلقة. والكرامة على العبودية الحديثة، 
مثل الدرس الكبير الذي قّدمه الفيلم الفرنسـي المنتج 
اوليفييـه  لمخرجيـه   »Intouchable«  2012 سـنة 
أن يجعـل  اسـتطاع  الـذي  نقـاش واريـك توليدانـو. 
مـن الصداقـة طريقـًا رائعـًا إلـى االندمـاج. مـن خـال 
قصة إنسـانية قوية ومؤثرة تربط بين مدير فرنسـي 
مقعد )الممثل فرانسوا كلوزيه( وممرضه )الممثل عمر 
سـي( القـادم مـن الضواحـي الفرنسـية التـي يتكاثـر 

فيها المهاجـرون األفارقة. 
الكثيـرة للتعايـش  هـي إذن صـورة مـن الصـور 
الخاقـة  الّثقافّيـة  المواطنـة  التـي تجّسـد  واالندمـاج 
وروح التسـامح مـع الغيـر. تلـك التـي ترعـى حـق 
الّثقافّيـة  هوّيتهـا  اسـتثمار  فـي  المهاجـرة  األقليـات 
الخاصـة وتثويرهـا ومشـاركتها داخـل مختلف حدود 
تشـّكل  يضمـن  فالـذي  المهيمنـة.  الّثقافـة  وحقـول 
الكيانـات االجتماعيـة، والحفـاظ علـى اسـتمراريتها 
وفعاليتهـا، هـو ذلـك االندمـاج العضـوي القائـم على 
المسـؤولية المجتمعيـة، وروح المشـاركة المواطنـة 
لألفـراد والجماعـات فـي صيـرورة الحياة السياسـية 

واالقتصاديـة واالجتماعيـة لبلـد مـا.
فالهوّية ال تغدو تاريخية ومؤّسسة إال عندما تغدو 
مجـااًل تبادليـًا للتعايش واالنفتاح، ألنها في حقيقتها 
ليسـت موحـدة، كمـا أنهـا يجـب أال تكـون- وهـذا هـو 
جوهرهـا الحداثـي- واحـدة ومتطابقـة. ألن االنتمـاء 
إلـى اآلخـر، مهمـا كان مختلفًا، هـو ما يجعل وجودنا 

آمنـًا ومنتجًا لشـروط الحياة.

يقضون 
مساءاتهم 

المتعبة، في 
الشوارع األكثر 
كثافة ورواجًا، 

كباعة جائلين 
للتماثيل 

اآلبنوسية، 
والثياب 

اإلفريقية 
المزركشة
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ارتبطت فكرة الهجرة في المخّيل الجمعي بالرجل 
الباحـث  ارتباطهـا بالمـرأة، فالرجـل هـو  أكثـر مـن 
عـن العلـم وعـن لقمـة العيـش وعـن آفـاق جديـدة له 
وألسرته. غير أننا في السنوات األخيرة بدأ يسترعي 
انتباهنـا اإلقبـال المتزايد للنسـاء مـن مختلف األعمار 
والفئات االجتماعية على الهجرة. إنها هجرة نسائية 
بامتياز، يملكن فيها قرارهن، سواء للدراسة أو العمل 
أو الهـروب مـن القيـود سياسـية كانـت أم ثقافيـة أم 

اجتماعية.
هذه العوامل المستجدة في مجال الهجرة، تدفعنا 
للتفكير في قضية االندماج من منظور نسائي، بتعبير 
أدق: كيـف تعيـش النسـاء العربّيات قضيـة االندماج 
اجتماعيًا، ثقافيًا وسياسيا؟ هل حّققت المرأة اندماجًا 

فعليًا في المجتمع األوروبي؟

االندماج أم التعايش

ُيعـّد المجتمـع البلجيكـي مجتمعـا تعدُّديـًا بـكل ما 
تحمله الكلمة من مجاالت التعّددية إنه بحق مجتمع 
كوسموبوليتيكي، والعاصمة بروكسل من بين المدن 
العالمية القليلة التي تتعايش على أرضها جنسيات 
مختلفـة. هـذا التعايـش مّكن المـرأة العربّية المؤهلة 
مـن أن تحّقـق مـا يمكن تسـميته باالندمـاج المعتدل، 
وأعنـي بـه اسـتيعابًا لمنظومـة قيم المدنيـة الحديثة 
فـي مجتمـع االسـتقبال وتمثـًا للمواطنـة النسـائية 
الحقيقيـة. مـا أتـاح لهـا التمتـع بالحقوق السياسـية 
والمدنيـة واالجتماعيـة والّثقافّية أيضًا. هذا االندماج 
المعتدل منح لبعضهن احترامًا وحضورًا إيجابيًا في 
المجتمع البلجيكي. غير أن هذا الواقع الجميل ال يمكن 

أن يحجـب عنـا حقيقـة مناقضـة تتمثـل في إشـكالية 
االندماج النابعة أساسـاً من مأزق الهوّية، فغالبًا ما 
يعاني أبناء الجيلين الثاني والثالث في المجتمعات 
األوروبية من صعوبة تحديد هوّياتهم. فحاجز الّلغة 
وفقـدان البوصلـة لتحديد االنتمـاء الهوّياتي، إضافة 
للتهميـش أو االنغـاق يجعـل االندمـاج االجتماعـي 
والّثقافـي، بـل وحتـى السياسـي صعبـًا إن لـم يكـن 
مسـتحيًا. إن فشـل سياسـة تدبير التعدُّدية الّثقافّية 
التي سنتها العديد من الدول األوروبية يدفعنا للحديث 
عـن التعايـش االجتماعـي وليـس االندمـاج الـذي قـد 
يحيـل علـى الكثير مـن االلتباس وربما سـوء الفهم.

معّوقات اندماج المرأة العربّية يف مجتمعات الهجرة

 هناك أوجه عديدة لاندماج داخل مجتمع ما، فهو 
يحمـل معنـى اقتصاديًا، اجتماعيًا، ثقافيًا وسياسـيًا. 
التماسـك  تحقيـق  دون  االندمـاج  تحقيـق  يمكـن  فـا 
االجتماعي. فقد سعت الحكومات المتعاقبة إلى إشراك 
كل المواطنين والمقيمين على األراضي البلجيكية في 
عملية االندماج عبر توفير كل الحقوق المدنية على قدم 
المساواة وتثبيت مبدأ تكافؤ الفرص. غير أن الوقائع 
التاريخيـة مـا فتئـت تطـرح إشـكال الهوّيـة والتعدُّديـة 
الّثقافّيـة وتأثيرهمـا على عملية اندماج المرأة العربّية 

في المهجر. 
إن فشـل سياسـة تدبيـر الهجـرة نابـع باألسـاس 
مـن السـعي إلـى مأّسسـة التعدُّديـة الّثقافّيـة مـن ِقَبـل 
الحكومـات األوروبيـة مـا جعـل التنـّوع الّثقافي سـببًا 
فـي انقسـام المجتمـع وظهـور شـباب متطـّرف تربـى 
على يدي أمهات وآباء فشـلوا في اسـتيعاب التعدُّدية 

بروكسل: فاطمـة وايـاو

المرأة	العربّية	في	المهجر

االعتراف واإلقصاء

ســعت الحكومــات المتعاقبــة إلى إشــراك كل المواطنيــن والمقيمين على 
األراضــي البلجيكيــة فــي عملية االندماج عبــر توفير كل الحقــوق المدنية 
على قدم المســاواة وتثبيت مبدأ تكافؤ الفرص. غير أن الوقائع التاريخية 
مــا فتئت تطرح إشــكال الهوّية والتعدُّدية الّثقافّيــة وتأثيرهما على عملية 

اندماج المرأة العربّية في المهجر.
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فئات واسعة 
من النساء 
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نخبة محدودة 
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واالندمـاج. هـذه الحقيقـة تقودنـا إلـى التأكيـد على أن 
االندماج لم يشمل فئات واسعة من النساء العربّيات، 

بـل اقتصـر علـى نخبـة محـدودة منهن.

اندماج المرأة النخبوي

إن انخـراط المـرأة فـي العمل االجتماعي عن طريق 
الجمعيات والعمل السياسي عبر تشجيع األحزاب مّكن 
المـرأة العربّيـة وبالخصـوص المغربيـة مـن التمـرس 
فـي دواليـب السياسـة وإثبـات ذاتها كفاعلة سياسـية 
واجتماعيـة. مـا يعكـس الـدور المهـم الـذي تضطلـع 
بـه المؤّسسـات المنتخبـة فـي الديموقراطيـة الغربيـة 
األوروبيـة، بعكـس مـا يحـدث فـي البلـدان األصليـة. 
فالكفاءة المطلوبة ال تخضع لمعيار التمييز بين الرجل 
والمـرأة، هكـذا تمّكنـت المـرأة مـن أصـول عربّيـة مـن 
تحقيق المشاركة السياسية الفعلية واكتساب قدر كبير 

مـن االندمـاج االجتماعـي والّثقافي أيضًا.
إن األخطـاء التـي ارتكبـت فـي سياسـات الهجـرة فـي 
بلجيـكا، خاصـة فـي المنطقـة الفرانكفونية، فـي أواخر 
السـبعينيات وأوائـل الثمانينيـات مـن القـرن الماضـي، 
المتمّثلـة فـي وضـع بعـض قضايـا االندمـاج المرتبطـة 
بأبنـاء المهاجريـن فـي يد حكومات البلـدان األصلية. فقد 
كلفـت الحكومـة المغربيـة مثـًا بتصدير المعلميـن وأئمة 
المسـاجد بغيـة تعليـم أبنـاء الجاليـة المغربيـة، وغالبـًا 
مـا تكـون مضاميـن الـدروس أو الخطـب بعيـدة كل البعـد 
عـن واقـع المخاطبيـن، ما جعـل خطابًا أصوليًا متشـّددًا 
ومتطّرفًا يستحوذ على عقول الشباب وهو الخطاب الذي 
تمّيـز بإقصـاء النسـاء. هـذا الواقـع خـدم إلى َحـدٍّ ما بنات 
الجيل الثاني وخصوصًا اللواتي استطعن إتمام مسارهن 
الدراسـي، حيـث اّتجهـن لانخراط في العمـل االجتماعي 
الذي فتح لهن باب المشاركة السياسية من خال األحزاب 
التـي تسـن سياسـة التعدُّديـة وإشـراك البلجيكييـن مـن 
أصول مهاجرة في االنتخابات. فجّل األحزاب وخصوصًا 
في منطقة بروكسل سواء أكانت فرانكفونية أم فامانية 
جعلـت مـن أصـوات المهاجريـن ورقـة رابحـة. علمـًا بأن 
التصويـت إجبـاري فـي المملكة البلجيكية ما يؤكد أهمية 
أصوات المهاجرين. ما يحيل على أن االندماج االجتماعي 
قد تحّقق ولكن فقط بشكل نخبوي وفي حّيز ضيق نذكر 

منهـن على سـبيل المثـال ال الحصر:

زكية الخطابي التي ُانتخبت في مارس/آذار 2015 
على رأس حزب الخضر بمنطقة بروكسل، لتكون أول 
عربية تتولى رئاسة حزب في بلجيكا وهي من أصول 
مغربيـة. فضيلـة لعنـان وزيـرة السـمعي البصري في 
الحكومة الفرانكفونية وهي بلجيكية من أصل مغربي، 
تدرجـت فـي العمـل السياسـي مـن خـال انخراطها في 

الحزب االشتراكي.
طبعًا هناك نسـاء من أصول عربّية اقتحمن مجال 
السياسـة فـي بلدان المهجر األخـرى ففي هولندا فازت 
خديجة عراب بمنصب رئاسة البرلمان الهولندي حتى 
عـام 2017، وهـي من أصل مغربي، وعّينت سوسـن 
شـلبي مستشـارة فـي حكومـة برلين وهـي من أصول 
فلسـطينية. أمـا نجـاة فالـو بلقاسـم من أصـل مغربي 
فتشـغل منصب وزيرة للتربية كأول امرأة تتولى هذا 
المنصب في فرنسا، وغيرهن كثيرات ال يتسع المجال 

لذكرهن.
العربّيـات يضـع علـى  النسـاء  اندمـاج بعـض  إن 
عاتقهـن مقاربـة القضايـا الشـائكة التـي أصبـح واقـع 
الهجـرة فـي دول أوروبـا الغربية يطرحهـا، كالهوّية، 
الحجاب، الزواج المختلط، التطّرف الديني، اإلرهاب، 
والتمييز في بعض القطاعات. هذه اإلشكاالت العالقة 
تجعل سوادًا أعظم من النساء المهاجرات أو من أصول 
مهاجرة في انعزال عن حركية المجتمع، ما يؤثر سلبًا 
على تحقيق التعاُيش السلمي المنشود ويترك المجال 
مفتوحـًا علـى أسـوأ االحتمـاالت لعّل أخطرها انتشـار 
الفكـر المتطـّرف ونمـو ظاهـرة اإلرهـاب فـي صفـوف 

الجيليـن الثاني والثالث.
ال يمكن ألحد أن يجادل اليوم بأن التعايش السـلمي 
لمجتمـع مـا هـو الكفيـل بإحـداث اندماج حقيقـي وعادل 
يقـوم علـى مبـدأ االعتـراف كما جـاء به اكسـيل هونيت، 
السـعي  دون  الّثقافّيـة  التعّدديـة  باحتـرام  يبـدأ  الـذي 
لمأسسـتها. إنهـا الخطـوة األولـى على طريـق االنخراط 
في الحياة االجتماعية والّثقافّية والسياسية لبلد المهجر، 
باإلضافـة إلـى تصالح المرأة المهاجرة مع ذاتها. آنذاك 
فقـط ستشـكل هوّيتها دافعًا إلحـداث التغيير والتصالح 
مـع ماضيهـا وواقعهـا بغيـة بنـاء مسـتقبلها ومسـتقبل 
أبنائهـا، لكـي ال تظـل المـرأة العربّيـة المقصّيـة األبدّيـة 

فـي كل الّثقافات والحضارات البــشــرّيــة.

المرأة	العربّية	في	المهجر

االعتراف واإلقصاء
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موسكو : منذر بدر حلوم

لن تصبح روسيًّا

ذات يـوم خلـت أن تمتعـي بالجنسـّية الروسـّية 
وحبي للّثقافة الروسّية وخبرتي بالمجتمع الروسي 
ومعرفتـي بالّلغـة تؤهلنـي ألن أعيـش كمـا يعيـش 
أنـت؟«  أيـن  »مـن  بسـؤال  أواجـه  أن  دون  الـروس 
وتمسـكت بهـذا األمـل، أو الوهـم، طويـًا. األمـل، 
يعنـي أننـي أردت ذلـك، وال يخفـى علـى القـارئ 
دور اإلرادة في االنسجام وصواًل إلى االندماج دون 
التماهـي. فهـل حقـًا يمكـن أن أعيـش كما يعيشـون، 
وأبلـغ درجـة يسـقط معها السـؤال عـن أصلي؟ وإذا 
كان الجـواب بالسـلب كمـا يشـي السـؤال، فأيـن هي 
الِعّلة؟ وإذا كان ذلك يصح على الجيل األول، جيل 
اآلبـاء، مـن المهاجريـن أو المهجريـن الاجئيـن فهل 

يصـح علـى الجيـل الثانـي، جيـل األبناء؟ 
»برافووو..« أنت تتصّرف مثلنا، كأنك روسي، 
َتَروَسـنت )أي تحّولـت إلـى روسـي(! حيـن تقـال، 
وبصرف النظر عن النوايا، الطيبة ربما، فهي تؤكد 
علـى التباعـد عبـر التـوّدد، أي علـى األصـل الغريب 
لشـخص يفعل كل شـيء من أجل أال يذّكره السـكان 
األصليـون بأنـه غريب، بصرف النظر عن شـعوره 
باالغتراب، وليس نكرانًا لألصل أو تهّربًا منه. فإذا 
به ينجّر إلى ردة فعل تؤكد انفصاله عن مواطنيه، 
مـن نمـط: »أنـا مواطـن مثلكـم ولكننـي ال أريـد أن 
أكون مثلكم!«، فيزداد تمسكًا باختافه، إن لم يكن 
علنـًا بيـن أبنـاء البلـد »األغراب« فبين أبنـاء جلدته. 
هـل يعنـي ذلـك أن غريـب األصـل يبقـى مواطنًا من 
الدرجـة الثانيـة أم أن الِعّلة ليسـت في القوانين إنما 
في المجتمع؟ وهل هو مجتمع سليم ذلك الذي تميل 
فيـه الجماعـات العرقيـة أو الدينيـة أو سـواها إلـى 
االنغـاق أو وضـع حـدود مع مواطنهـا اآلخر، ولن 
أتحـّدث هنـا عـن النسـب المئوية لمكّونـات المجتمع 
اإلثنيـة والدينيـة وسـواها، ألن ذلـك بحـّد ذاته يدل 

على اعتـال الدولة؟

لكن ثّمة لعبة على المرء أن يتقنها لجعل الحياة 
األزواج  يفعـل  هكـذا  ممكنـة.  فقـط  وليـس  جميلـة 
والزوجـات حتـى وإن كانوا أبنـاء عمومة، من أجل 
البقـاء معـًا بدرجـة مـا من الوفاق، فكيـف بأغراب ال 
تجمعهـم سـوى رابطـة المواطنة، وتعمـل القوانين 
على بقائهم معًا، طوعًا أو قسرًا؟ فإذن، على المرء 
أن يمـارس لعبـًا عاقًا جميًا، ولكن دون أن تأخذه 
اللعبة فينسى نفسه ويفقد خصوصيته، بل هوّيته. 
مقارنـة الشـخص نفسـه بيـن وسـطين، وسـط 
أبناء بلده ووسط أبناء البلد المضيف، تظهر أحيانًا 
طيفًا واسـعًا من أنماط السـلوك التي يصعب القول 
مـا إذا كانـت تنـم عـن فصام أم تكّيـف أم قدرة عالية 
على التمثيل وجودة أداء الدور. وهنا يخطر بالبال 
سؤال: هل هو أمر سلبي أن يتلّون الشخص بتلّون 

الوسـط الـذي يحيا فيـه، أم يمتدح التكّيف هنا؟ 
تقـول الحيـاة إن أي شـكل مـن أشـكال التكّيـف 
أفضل وأكثر اسـتجابة لخاصيتها الرئيسـة المتمثلة 
باالسـتجابة للمتغّيـرات والتكّيف معها، من التعنت 
تأكيـد  علـى  التكّيـف  أفضليـة  وتؤّكـد  واالنغـاق، 
االختـاف والتعبيـر عنـه فـي كل شـاردة وواردة، 
وخـارج سـياقات الضـرورة أحيانًا. علمًا بأن هناك 
مسـافة شاسـعة بيـن التظاهر باالختـاف والتعبير 
االستفزازي عنه وبين ممارسة الطقوس والعادات 
بوصفهـا ثقافـة. ولكـن مـاذا عـن المكـّون العقائـدي 
األكثـر صابـة فـي الهوّيـة واألقـّل قابليـة للتكّيف؟ 

»أنـا هكـذا، وبلدكـم بلـد حّرّيـات وأنـا متمّسـك 
بحّرّية ممارسة عاداتي وتقاليدي وطقوس عبادتي 
كمـا ُأريـد وفـي المـكان الـذي ُأريد، وليـس من حقكم 
منعي«، كثيرون منا يقولونها بصيغ مختلفة. هنا، 
نكـون أمـام معضلـة فهـم الحقوق خـارج التحديدات 
الزمانية والمكانية، بل والقانونية، وخارج مقولة 
»تنتهي حّرّيتك حين تبدأ حّرّية اآلخرين«. من مثال 

ذات يــوٍم ِخْلــُت أن تمتعي بالجنســّية الروســّية وحبي للّثقافة الروســّية 
وخبرتــي بالمجتمــع الروســي ومعرفتــي بالّلغة تؤهلنــي ألن أعيش كما 
يعيش الروس دون أن أواجه بسؤال »من أين أنت؟« وتمسكت بهذا األمل، 

أو الوهم، طوياًل.

»برافووو..« أنت 
تتصرّف مثلنا، 
كأنك روسي، 
تَرَوَسنت )أي 
تحّولت إلى 
روسي(! حين 
تقال، وبصرف 
النظر عن 
النوايا، الطيبة 
ربما، فهي تؤكد 
على التباعد عبر 
التوّدد
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ذلك، يقول الروسي الذي يحتج على ممارسات من 
نمط نحر الذبائح في الشارع أمام األطفال وممارسة 
الصاة على األرصفة واإلسـفلت أمام المسـاجد، بل 
فـي أماكن ركن السـيارات فـي المجمعات التجارية، 
وهـي أماكـن غيـر نظيفـة غالبـًا: »تخيلـوا فـي بلـد 
الجميـع  يمـارس  أن  مئـة شـعب  مـن  أكثـر  يقطنـه 
عاداتهـم وطقـوس عباداتهـم فـي الشـارع دون أخـذ 
اآلخريـن بعيـن االعتبـار؟ هذا سـيرك وليـس دولة، 
وحسنًا لو يكون سيركًا، ففيه نضحك ونستمتع!«. 
ليس الجميع يفعلون بالتأكيد، بل حتى في العائلة 
الواحـدة تجـد اختافـًا يبلغ درجة التناقض، ويقود 
بـل  والبنيـن،  اآلبـاء  بيـن  أحيانـًا،  القطيعـة  إلـى 
بيـن أبنـاء الجيـل الواحـد، تبعـًا لتشـّربهم باألفـكار 

واأليديولوجيـات. ومـا أدراك ما طاقة الشـباب! 
أوالدنا ليسـوا لنا، يقول كثير من عرب روسـيا 
الذيـن تزوجـوا مـن روسـّيات ويعيشـون منـذ عقود 
في باد العم إيفان. »هنا تشـعر بأن أوالدك ليسـوا 
لك« يقولون. أوالدهم لمن إذن؟ للمجتمع الذي ولدوا 
وثقافـة  وعـادات  قيـم  لمنظومـة  فيـه،  وترعرعـوا 
أخرى. هل هذا أمر سـلبي؟ وحين أسـأل هؤالء عما 
إذا كان أوالدهـم يعرفـون العربّيـة، يكـون الجـواب 
غالبـًا سـلبيًا. وربمـا لشـعور بالتقصيـر، يسـتطرد 
اآلبـاء »ومـا حاجتهـم إلـى العربّيـة؟ يتعلمونها فيما 

بعد«. 
لكن ذلك ال يكون في األسر المتمسكة بـ»أصول« 
الدين، وتجدر إضافة »اإلسامي«. فكلما زادت درجة 
التدّين صعب التكّيف وليس فقط االندماج، وخاصة 
الطقـوس  بممارسـة  المتمسـكين  ألولئـك  بالنسـبة 
الدينيـة والعـادات االجتماعية ذات الجذور الدينية، 
واعتبـار أن المجتمـع المضيـف يجـب أن يتكّيـف مع 
خصوصيتهم وأال يكتفي بتفّهم متطلباتهم وتحّملها. 
لكـن، حتـى هـؤالء يجـدون مـا يشـبههم فـي المكّون 

االجتماعـي اإلسـامي الروسـي، دون أن يندمجـوا 
معه. لماذا؟ ربما ألسباب أمنية، وحواجز اجتماعية 
االجتماعيـة-  الخصوصيـة  تغلـب  هنـا  وسـلوكية. 
الّثقافّية. قائل من يصادقون »إخوتهم« القوقازيين. 
السـافي  الروسـي  إلـى  يميلـون  تدّينهـم،  وعلـى 
»األرثوذكسـي« ويثنـون علـى بعـض صفاتـه التـي 

تظهـر الضـد في اآلخـر القريب. 
وأّما بين الشباب فليس نادرًا أن تجد من يلومون 
آباءهم على االسم الذي أطلقوه عليهم عند الوالدة. 
لماذا أطلقتم علّي اسم محمد أو محمود أو عبداهلل.. 
إلخ من األسـماء الدالة على الهوّية الدينية؟ آخرون 
يحاولـون تجّنـب هذا الحاجز فيطلقون على أبنائهم 
أسـماء محليـة أوروبيـة، لكـن فـي بلـد مثل روسـيا 
يصطـدم الولـد بحاجـز اسـم ابيـه، فـإذا بـه إيفـان 
محمودوفيتـش أي إيفـان بـن محمود )المخاطبة في 
روسيا باالسم واسم األب(، أو نيقوالي بن حسن.. 
إلـخ. وآخـرون تسـيئهم مامحهـم الفارقـة، مـع أن 
بعـض المامـح، كمـا االسـم قابلة للتغييـر في عالم 

اليـوم. إليكـم األنف، واألنفة ومـا لها وعليها. 
»يحسـبونني في المدرسـة يهوديـًا... يتعاملون 
معـي باحتـرام مع أنهـم ال يحبونني« يقول ابن أحد 
السوريين في موسكو ألبيه ذي األنف السامي والذي 
ال يدل اسمه أو اسم ابنه على عقيدتهما اإلسامية، 
أو لنقـل يحتمـل انتمـاءات أخـرى. ولعّلنـا نكـون قـد 
وقعنـا هنـا علـى نقطـة مهمـة، أال وهـي االحترام أو 
السـلوك المحتـرم. ففـي حيـن ال يصعـب علـى المرء 
تغيير سـحنته ويعجز عن تبديل لونه، ونادرًا جدًا 
مـن يقبـل بتغييـر عقيدتـه أو مـن يلجـأ إلـى تغييـر 
اسمه، فإن بإمكانه تغيير سلوكه، لمساعدة اآلخر 
علـى قبولـه واحترامـه، نحـو تعامل متكافئ يسـّهل 
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كانـت البدايـة مـع الصحافـي المغربـي المقيـم 
ببلجيكا أحمد أوباري، تمحورت مساهمته حول 
تجربتـه فـي المنفـى ورأيـه حول اندمـاج المثّقف 
ال  أن  »ُأحـاول  البلجيكـي:  المهجـر  فـي  العربـي 
أعيـش المهجـر ألننـي عشـت المنفـى الذي يسـبب 
اآلالم والوحـدة، فالمهجـر أيضـًا يجعـل المثّقـف 

منعـزاًل وانطوائيـًا، واعتـرف أن العمـل اإلذاعـي 
خصوصـًا  القاتلـة،  العزلـة  هـذه  مـن  يحمينـي 
حيـن مقاربـة المشـاكل فـي بعدهـا العالمـي، هـذا 
ازدواجيـة  فـخ  فـي  السـقوط  أيضـًا  جنبنـي  مـا 
الشـخصية، بمعنـى: أكـون عربيًا هنا وفي مكان 
آخـر بلجيكيـًا وأوروبيـًا. وقـد الحظـت أن بعض 
المثّقفيـن العـرب يعيشـون انعزاليـة تجـاه اآلخر 
وأيضـًا فـي مـا بينهـم، يتجّلـى ذلـك فـي نوعيـة 
الحضـور فـي األنشـطة الّثقافّيـة العربّيـة المقامة 
هنـا. فمثـًا فـي نشـاط لبنانـي ال يحضـره سـوى 
اللبنانيين، وعندما يكون هناك نشاط مغربي أو 
مغاربي نجد غيابًا شـبه تام للجالية المشـرقية. 
رغـم ذلـك تتمّيـز بلجيكا بكونهـا أتاحت لنا مجااًل 
للتعبيـر والتعريف بالّثقافة العربّية التي أصبح 
لهـا جمهـور أوروبـي أيضـًا. وهـو مـا يختلف مع 

استطالع : فاطمة واياو 
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بريطانيـا، ألن الديموقراطيـة البلجيكيـة فتحـت 
الخاصـة  األحيـاء  عـن  بعيـدًا  للجميـع  المجـال 
بالمهاجريـن أو مـا يعـرف بالغيتوهـات، وهـو 
مـا لـم يستسـغه البعض سـواء كانوا مـن أحزاب 
بلجيكية يمينية متطرفة على الخصوص أو حتى 
من تيارات المهاجرين الذين يريدون الحفاظ على 
انغاقهم داخل جماعاتهم واستبعاد أي شكل من 
أشـكال االندمـاج. فـي أواخـر الثمانينيات ظهرت 
هجـرة المثّقفيـن العـرب الذيـن سـاهموا في نشـر 

الّثقافـة العربّية«.

في سـياق مختلف، ومن فضاء آخر يتأسـس 
المسـرحي  الفامانيـة، جاءنـا رّد  الّثقافـة  علـى 
والكاتـب العراقـي حـازم كمـال الديـن المقيـم فـي 
مدينـة Anvers الفامانيـة/ البلجيكيـة، قويـًا 
فـي  العربـي  المثّقـف  لمعانـاة  وعميقـًا يؤسـس 
المهجر: »الهوّية ليسـت بنية منغلقة على ذاتها، 
وإّنمـا بنيـة فـي حالة تحّول مسـتمر. أّمـا تحّولها 
الـذات.  المسـتمر فيقـوم علـى محـور ثابـت هـو 
فـي سـياق عاقـة  »مفهـوم يعكـس نفسـه  إّنهـا 
تبادلية وتفاعلية«. إّنها في هذا السـياق، ليسـت 
واقعـًا ناجـزًا، وإّنما معطيـات وخصائص تتغّير 
اسـتجابة للواقـع، تمامـًا كما يتغّير فهم اإلنسـان 
وإدراكـه. لـم يكـن مطلوبـًا منـي فـي بلجيـكا أن 
أتنـّوع وأتطـّور. لقـد كان مطلوبـًا مني أن أتخّلى 
عـن هوّيتـي وأتبنـى هوّيـات ثقافّيـة أخـرى لكي 
أجعل من نفسي شخصًا مقبواًل في مجتمع غريب. 
الفامانـي  لليميـن  الفاشـي  الشـعار  يشـبه  أمـر 
المتطّرف في تسعينيات القرن الماضي: »التكّيف 
أو العـودة«، أمـا مجازيـًا فيعنـي: كـْن مثلنـا أو 
عـْد مـن حيـث أتيـت، تمامًا على العكـس من اآلية 
الكريمـة التـي تقـول: »َلُكْم ِديُنُكـْم َوِلَي ِديِن«. لقد 
وافـق أحـد مديري الفرق المسـرحية البروكسـلية 
نسـبة إلـى )Bruxelles(، علـى أن أعمـل داخـل 
بعـد  قائـًا  بعـد وسـاطات،  المسـرحية،  فرقتـه 
الترحيـب بـي: سـنرى فيمـا لـو كنـا نقـف علـى 
ذات الموجـة. فـإذا تبّيـن أن الشـراكات الّثقافّيـة 

موجـودة فيمكننـا عندهـا أن نعمـل مـع بعـض. 
لكـن مـا معنـى الشـراكات الّثقافّيـة، أو أن نقـف 
علـى ذات الموجـة؟ إنهـا تعنـي ببسـاطة أن ذلـك 
الفنـان اليسـاري، المعـادي للفاشـية والمناصـر 
بقوة كبيرة لألجانب، يعتبر نفسه مركزًا للثقافة 
ويـرى فـّي هامشـًا، وأن التعـاون يعنـي أن أجـد 
وسيلة أو وسائل أكيف من خالها لكي أقف معه 
علـى موجـة واحـدة. مثقـف يسـاري آخـر صـّرح 
لـي بـكام ال يقبـل التأويـل بـأن المعاييـر والقيم 
الغربية يجب أال تتصدع، فقد بنيت هذه المعايير 
والقيـم مـن آالف السـنين. بمعنـى ثالـث: إمـا أن 
أتخّلـى عـن المعطيات الشـخصية )الهوّية( أو أن 
أخسـر فرصـة توفيـر العيـش الثقافـي، وبمعنـى 
غير دبلوماسي علّي اتباع آليات الغرب الّثقافّية 
أو المـوت الّثقافـي. مـا هـو الفرق بيـن »كْن مثلنا 
أو عـْد مـن حيـث أتيـت« وبيـن خيـار التخّلـي عـن 
الهوّيـة أو العطالـة عـن العمـل؟ وأي تناقض بين 
هـذا الـكام والـكام المعلـن عن احتـرام الّثقافات 
واألديـان مثـًا؟ إّن الواقـع الـذي عشـته منـذ عـام 
1987 يقـول تمامـًا إن علـّي أن أسـتجيب لمطالب 
الفئات االكزوتيكية Exotic باإلضافة إلى مطالب 
الموجة الواحدة، وإّن علّي كذلك أن أرسم نفسي 

علـى مقـاس المرجعيات االستشـراقية«.

مـراد بوسـيف، وهو مخرج وسيناريسـت من 
أصـول مغربيـة، جـاء فيلمـه األخيـر »رجـال مـن 
طيـن« Les hommes d’argile الـذي يعـرض 
حاليًا في القاعات السينمائية البلجيكية، بمثابة 
اندمـاج  جـواب غيـر مباشـر عـن سـؤالنا حـول 
المثّقـف فـي المشـهد الثقافـي فـي المهجـر. فـإذا 
كان الفيلـم يحكـي عـن عـدم اعتـراف األوروبيين 
وخاصة الفرنسيين والبلجيكيين بدور المجندين 
وانتصـار  النـازي  الهجـوم  َصـّد  فـي  المغاربـة 
الحلفـاء فـي الحـرب العالميـة الثانيـة. فـإن هـذا 
الجحـود مـازال مسـتمرًا إلـى اليـوم خاصـة مـن 
طرف السياسـيين ووسـائل اإلعام التابعة لها. 
أفضـل  يمثـل  »الفيلـم  أن  مـراد بوسـيف  ويؤكـد 
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إجابـة عـن سـؤال اندمـاج المثّقـف العربـي فـي 
المهجـر، فبـدل أن يتـم اسـتدعائي، كمخرج يمثل 
للسـينما البلجيكيـة أو األوروبيـة والحديـث عـن 
مشاريعي السينمائية، من حيث الموضوع ومن 
حيـث التقنيـات، وكذا الطموحـات والصعوبات، 
لألسف وألنني من أصول عربّية، فأنا ُأستدعى 
فقـط حيـن تحدث أعمال عنف أو مظاهرات، بكل 
بسـاطة يتـم حصـر دوري فـي كونـي عربيـًا فـي 
الخدمـة. وهـو مـا أرفضه تمامًا، ومـن َثّم ياحظ 
غيابي عن وسائل اإلعام الرسمية وغير الرسمية 
القناتيـن  باسـتثناء  واألوروبيـة.  البلجيكيـة 
المخـرج  بروكسـل،. ويسـتطرد  فـي  المحليتيـن 
بوسـيف قائـًا: »علـى مسـتوى المعيـش اليومي 
تتحّقق في بروكسـل التعدُّدية، ويشـعر المهاجر 
والمثّقـف بأنـه مندمج، فبروكسـل كمدينة تحّقق 
االندمـاج، ولكـن السياسـيين هم مـن يعرقلونه، 
إنهـم ال يشـجعون المثّقفيـن مـن أصـول عربّيـة 
مـن أجـل إدماجهـم واالعتـراف بهـم وبمؤهاتهـم 
اإلبداعيـة. كمـا ال يتـم التعريف بالّثقافـة العربّية 
وبالتاريـخ العربـي بالمـدارس، مـا يجعـل أبنـاء 
المهاجرين من الجيلين الثاني والثالث يعيشـون 
حالة من اإلحباط، فهم يشعرون بأنهم با جذور 
وكمـا هـو معلـوم، مـن ال تاريخ له وال ماٍض له، 

ال يمكـن أن يكـون مندمجـًا فـي حاضـره«.

فـي السـياق نفسـه، نجـد أن الروائـي عـال 
بورقيـة المقيـم ببروكسـل، ُيعبـر عـن رأيه حول 
المشـهد  فـي  العربـي  المثّقـف  اندمـاج  إشـكالية 

المهجـري، بمـا يلـي:
»ليس المهجر جغرافيا عثرنا عليها لنستعيض 
بهـا عـن األمكنـة المفقـودة األخرى. وليـس ماذًا 
مثاليًا يلغي أرض الطفولة. بل هو الكينونة وقد 
تحّولت إلى وضع مليء بالثنائيات واالنشطارية 
لـم أهجـر  )الهنـا والهنـاك(. بالطبـع  والتشـظي 
اآلخـر  ذاك  لكنـي صـرت  القديـم،  ميراثـي  أبـدًا 
بـكل لبوسـات الوطـن الجديد. حتـى الهوّية التي 
اعتقدت بسذاجة يومًا أنها ثابتة فّي كجلدي لمست 

فـي مـا بعـد كم هـي متحّولة، ومتشـّربة لعناصر 
جديـدة. ليـس هنـاك تمـزق بالمعنـى الدرامـي، 
بـل ثّمـة تأرّجـح دائـم بيـن مـا هـو مـوروث ومـا 
هـو مكتَسـب. وهـذا التمـازج هو مـا يمنحنا هوّية 
مرّكبـة ومرنـة. إن الهوّيـة الجديـدة هـذه تسـتقر 
خارج إرادتنا بعد تجربة طويلة في المهجر. وأنا 
ال أحـب كلمـة المهجـر لكونهـا تذكّرنـي بالعـارض 
وبفكـرة العـودة. والعـودة أسـطورة شـغلت كل 
مهاجري العالم في فترات التاريخ. أنا هنا بفعل 
تواطـؤ األعـوام التي مّرت علّي، ومع ذلك لسـت 
منسـلخًا عمـا هـو ثابـت فـي هوّيتـي. وال أحلـم 
بالعـودة إلـى مكانـي األول. واالندمـاج الّثقافـي 
بالنسـبة إلـّي هـو االشـتباك بالّثقافـة األخـرى، 
وبالّلغـة األخـرى عبر القـراءة. فأنا حريص على 
االطاع على األدب البلجيكي بشّقيه الفرونكفوني 
طبيعـة  معرفـة  إلـى  السـعي  مـع  والفامنكـي، 
األوسـاط الّثقافّيـة البلجيكية وديناميتها. ونحن 
هنا في بروكسـل، ال يسـعنا التغاضي عن البعد 
الكوسـموبوليتي للمدينـة، وَمْن سـكن بروكسـل 
مثلـي كل هـذه السـنوات يـرى كـم هـي تحّولـت 
إلـى بـرج بابـل صغير، وكيـف تنّوعـت وتعّددت 
حتـى صـارت غابة ألسـن وأعـراق وثقافات. هذا 
التنـّوع والغنـى هـو مـا يثيرنـي أكثـر ويجعلنـي 
أحلـم ككاتـب بروايـة كونية تجري هنـا، وتكون 
بروكسـل بطلهـا األوحـد. بروكسـل كمصـّب كبيـر 
للهجـرات والّلغـات والرغبـات واألحـام الهاربـة 

مـن الجحيـم الـذي هنـاك بعيدًا«.

مقاربتنا إلشـكالية اندماج المثّقف العربي في 
فضـاءات المهجـر المختلفـة والممتـدة علـى رقعة 
واسـعة مـن الجغرافيـا العالمية، لن تكون قريبة 
مـن االكتمـال إذا مـا أسـقطنا المهجـر التاريخـي 
بامتياز الذي احتضن موجات أولى من المثّقفين 
المهاجريـن، أمثـال جبـران خليـل جبـران. هكـذا 
لخـص فـي مـا يلـي، الكاتـب والناقـد والمترجـم 
خالـد السـليكي المغربي المقيم ببوسـطن رؤيته 
حـول الهوّيـة والهجـرة واندمـاج المثّقـف العربي 

 عال بورقية: روائي مغربي 
مقيم ببروكسل منذ سنة 
1983، له مقاالت ودراسات 
مترجمة، إقامته الطويلة 
ببروكسل أثمرت رواية »أبدية 
خالصة« الصادرة سنة 
2009. التي قاربت معاناة 
المهاجر في باد الغربة.
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ناقد، روائي ومترجم مغربي، 
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فـي المهجـر: »ينبغـي أن نعـي جيـدًا، أن الهجـرة 
ليسـت فعـًا بسـيطًا، وإنمـا هـي تحـّول »طارئ« 
مـا يكـون سـلبيًا،  الفـرد، وغالبـًا،  كيـان  علـى 
خصوصـًا علـى أولئـك الذيـن جعلوا مـن الهجرة 
مطية مرحلية لتحسين أوضاعهم المادية، حتى 
مـن بيـن المثّقفين. إذ ينسـون، جهًا أو تجاهًا، 
أن الجانب االقتصادي ال يشـكل إال نقطة في نهر 
صيرورة الفرد وتحّوالته. ونحن نعلم أن المثّقف 
ال يهاجـر إال بدافـع اقتصـادي، ألنـه يـدرك عمـق 

المأسـاة التـي تتوّلـد عـن الهجرة!
الخـروج مـن األرض، المـكان األول، الوطـن، 
يـوازي الخـروج مـن حالـة االسـتقرار والثبـات 
التشـظي والاسـتقرار.. وليـس  إلـى  واالنتمـاء 
أمام المهاجر سوى أن يبحث عن انتمائه الجديد، 
سـياق  فـي  الذاتـي  كيانـه  أي  وذاتـه،  هوّيتـه 
يرفضـه، وغيـر معنـي بـه ال كاختـاف حضـاري 
أو ثقافـي، وال كأفـراد. إن الواقـع ُيَسـِوق نمطـًا 
عليهـا  تشـتغل  التـي  الّثقافّيـة  االحتياجـات  مـن 
وتشـرف علـى تسـويقها هيئـات وجهـات تعـرف 

جيـدًا مـا تريـد!
أن تكـون مهاجـرًا يعنـي أنك اخترت أن تكون 
دائم الترحال، وأن تجعل من ذاتك »قضية« فأنت 
تتخلخل وتعيد فهم كل ما هو من حولك انطاقًا 
مـن تحطيمـك لـكل القناعـات التي بنيتهـا وآمنت 

بهـا منـذ وطأت قدماك هذه األرض. 
فالهجـرة اجتثـاث للـذات وجـرح غائـر يقـوي 
فينـا عنـف اللحظة إلى َحّد يصبح من المسـتحيل 
لَته بمـرورك التاريخـي  تجـاوز ثقـل تاريـخ َشـكَّ
بأفضيـة كانـت أكبـر مـن المكان، إنمـا كانت زمنا 
نحتـه المـكان بأحداث ومراسـيم قـول أو فعل أو 

كتابة بالجسـد. 
لكـن المؤلـم بحـق هو أن واقـع المنفى يصبح 
والتهميـش  الهـدر  لمقاومـة  األنجـع  البديـل  هـو 
واالغتيال النفسي الذي عانينا منه في أوطاننا!«.

ومن سويسرا يعلو صوت األكاديمية اليمنية 
- المصريـة، عاليـًا ليعّبـر عن أن المهجر والوطن 

معًا هما غربة، ما لم نستشـعر مواطنًة كاملًة.
أستشـعرها  مـا  »دائمـًا  مانـع:  إلهـام  تقـول 
غريبـة. تلـك الكلمـة - المهجـر، مهجـر يتضّمـن 
معنـى الغربـة. وسـؤال يطـرح علّي: عـن اندماج 

المثّقـف فـي المهجـر. هـل أنـا مندمجـة؟
اسـتغرب السـؤال، ككل مّرة، ألني كنت دومًا 
غريبـة. فـي كل مكان عشـت فيـه كنت غريبة. في 
اليمـن كانـوا يسـمونني المصريـة الطويلة، وفي 
مصـر يسـمونني اليمنيـة الغريبة. في إيران كنت 
العربّيـة، وفـي الكويـت كنت اليمنيـة- المصرية. 
الواليـات  وفـي  المشـرقية.  كنـت  المغـرب  وفـي 
المتحـدة كنـت غريبـة سـاحرة، تحمـل معها عطر 
المشرق الغامض. وفي سويسرا كنت اليمنية ثم 
المسـلمة، وحاليًا السويسرية اليمنية.. وأحيانًا 
تضاف إليهما صفة المسـلمة. فقط في ألمانيا لم 
أنتبـه إلـى الصفـة التـي أطلقوهـا علـّي.. قضيـت 

فيها سـنوات عمـري األولى.
كانـت  والصفـات،  التسـميات  هـذه  كل  ومـع 
هوّيتـي فـّي أنـا. أنـا هي أنا، سـّموني ما شـئتم. 
لن تغيرني الهوّيات التي تلصقونها على جبيني. 

ال أفهمهـا فـي الواقع.
واالندمـاج يعنـي بالنسـبة لي الفعل. أشـارك 
بوضـوح.  وأعلنهـا  الفكريـة  ومواقفـي  برأيـي 
وكثيـرًا مـا دخلـت فـي سـجال فكـري مـع زمـاء 
وزميـات أكاديميـات فـي سويسـرا حـول قضايا 
نختلـف حّولها. نتسـاجل على صفحات الجرائد. 
سـيكون علـّي أيضـًا أن أدافـع عـن هـذا الوطـن 
الجديد، وعن القيم والمثل التي يقوم عليها. ألنها 
لـم تكـْن يومـًا هبـة. تلـك الحّرّية هي مسـؤولية.

لكنـي وأنـا أفعـل ذلك ال أعتبر نفسـي مندمجة 
فـي مهجـر. ليـس مهجـرًا. فأنـا لـم أعـرف يومـًا 
معنـى للوطـن الواحـد.. العالـم بأسـره وطنـي. 
قـد يختلـف المثّقفـون العـرب حـول مقاربتهـم 
إلشـكالية االندمـاج فـي المهجـر، إال أن آراء هـذا 
االسـتطاع انصبـت في مجملها علـى الصعوبات 
التـي تعرقـل تعايش المثّقـف المهاجر مع واقعه. 
هـذا الواقـع الحامل للكثير من المعاناة والتمّزق، 
ليظـل متأرّجحـًا بيـن االندمـاج الذي قـد يصل لحّد 
الذوبـان أو الرفـض الـذي ربمـا يصبـح انعـزااًل، 
نفسيًا وليس مكانيًا، وهو أقسى أنواع المعاناة. 
ليبقـى السـؤال عريضـًا: هـل قدر المثّقـف العربي 
الرحيـل مـّرة في اتجـاه أمكنة مختلفة، ومّرة في 
اتجـاه هوّيـات متنّوعـة ومفتوحة علـى جغرافيا 

متمّنعة؟

إلهام مانع من النمسا: روائية 
كاتبة أكاديمية سويسرية، 
أستاذة بجامعة زيوريخ، 
من أب يمني ومصرية 
األم والمولد، لها مؤلفات 
بالعربّية واإلنجليزية 
واأللمانية. من بين مؤلَّفاتها 
رواية »خطايا«.

لم أعرف 
يومًا معنى 

للوطن 
الواحد.. 

العالم بأسره 
وطني
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سعيد بوكرامي

درجات فاطمة 
أقّل من درجات ماريان

ينايـر 2016  بدايـة شـهر  لدراسـة صـدرت  وفقـًا 
بياتريـس  االجتمـاع  عالمـة  باحثـان، وهمـا  أجراهـا 
دوبريـر،  فرانسـوا  والمـؤّرخ  بونفيـس-  مابيـون 
ونشـرتها »دار لـوب« الفرنسـّية. تحـت عنـوان صادم 
»درجـات فاطمـة أقـّل بكثيـر مـن درجـات ماريـان«.

قـام هـذان الباحثـان بتحليـل خمسـة عشـر كتابـًا 
مدرسـيًا فـي مـادة التاريـخ موجهـة لتاميـذ السـنتين 
الحالـي،  الثانـوي  التعليـم  مـن  والثانيـة  األولـى 
باإلضافـة إلـى تسـعة كتـب مدرسـية جديـدة خاصـة 
بالمعلميـن، نشـرت مـن طـرف أكبـر ناشـري الكتـب 
التعليميـة فـي فرنسـا. وكانـت النتيجـة األولّيـة أنهما 
كلمـة  تـرد  عندمـا  أنـه  األولـى  بماحظتيـن:  خرجـا 
»اإلسـام« فـي إحـدى اإلجابـات فإنه يترافـق بكلمات 
»عمـل إرهابـي«، »اإلسـام السياسـي« و»اإلرهـاب«، 
»الحادي عشر من سبتمبر«، »بن الدن« أو »القاعدة«. 
وعاوة على ذلك، فإن اإلسام يقّدم كدين غريب عن 
فرنسا. هل المدرسة الفرنسّية تكره اإلسام؟ تساؤل 
يحاول الباحثان بحثه وتمحيصه بناًء على دراسات 
النمطيـة  الصـور  أن  تظهـر  جديـدة،  واسـتطاعات 
ضـد المسـلمين تـوّرط المدرسـة الفرنسـّية. فـإذا كان 
المدرسـون ليسـوا عنصرييـن، فـإن النظام المدرسـي 

يعمـل مثـل جهـاز جهنمـي للقضـاء على المسـلمين. 
بهـذا الصـدد يقـول الباحثـان: »مثـل هـذا التمثيـل 
لإلسـام يمكـن أن يـؤّدي إلى تأجيـج الخوف وينتج 
صـورة كاريكاتوريـة عـن هـذا الديـن. ونحـن ندعـو 
ثقافـة  تعّلـم  اندماجـا  أكثـر  »مدرسـية«  لمحتويـات 
التعايش بدل الخوف«. ثم يضيفان أن الكتب المدرسية 
»ال تناقـش اإلسـام إال مـن زاويـة الصراعـات الدولية 

األخيرة... وهذه النبرة التي ترّكز على الصراعات ال 
تؤدي إال إلى نقل صورة غير صحيحة عن اإلسام. 
اهتمامـًا  أكثـر  المدرسـية  »الكتـب  تكـون  أن  ويمكـن 
بالتجـارة والعولمـة والعلمنـة فـي المجتمعـات التي- 
علـى وجـه التحديـد - تصاعـد فيهـا التوتـر باإلسـام 
السياسي«. ومن َثّم يمكن أن نتجاوز الصورة السلبية 
لإلسـام، التـي تكّرسـها أيضـًا مقـّررات تعليميـة فـي 
أوروبا. يستند الباحثان إلى خمسة منها تحّدثت عنها 
المؤّسسـة األلمانيـة جـورج إيكيـرت ومـن بيـن هـذه 
الـدول نجـد فرنسـا. كانـت نتيجـة الدراسـة أن أوروبا 
ترنـو شـيئًا فشـيئًا إلـى تغذيـة تصـّور عنصـري عـن 
ديانة تعتبرها الدول الغربية تهّدد الغرب ومتعارضة 

مـع مبـادئ الجمهورية.
وقد َتّم اعتماد هذه البيانات من طرف المؤلفين. 
وهي تظهر أن 46 ٪ من طاب المدارس الثانوية من 
الشباب من أصل إفريقي زنجي و39 ٪ من الشباب 
المنحدرين من شمال إفريقيا يشعرون بالتمييز. كما 
أظهرت الدراسـة المعتمـدة على نتائج االختبارات، 
التي تحمل اسمًا مسلمًا أو مسيحيًا كانت التي تنتمي 
لإلسام أضعف عامة من غيرها. والظاهر أن وزن 
التصـّورات النمطيـة وأحـكام القيمـة كانـت حاسـمة 
فـي هـذه العامـات المتدنيـة الممنوحـة للمسـلمين. 
كمـا أن الحسـم فـي هـذه النتائـج الدراسـية سـيظهر 
مـن خـال اسـتطاع ُأنجـز بيـن المعلميـن ُيبّيـن أن 
اإلسـام ُينظـر إليـه علـى أنه أقـّل توافقًا وانسـجامًا 
األخـرى.  الديانـات  عكـس  الجمهوريـة  قيـم  مـع 
يشـّكل  أن  يمكـن  الـذي  الديـن  عـن  ُسـئلوا  وعندمـا 
مشـكلة للمؤّسسـات التعليميـة والمعلميـن تشــــير 

هناك حقيقة ال يمكن إنكارها تقول إن اإلسالم أصبح في أوروبا مرتبطًا، 
باإلســالم السياســي، واإلرهاب.. كمــا أصبحت المنظومــة التعليمّية في 
قفــص االتهام نظرًا لمســؤوليتها فــي تكريس هذه النظــرة اإلقصائية، بل 
وأحيانًا العنصرية. نالحظ ذلك في الكتب المدرســية الفرنســّية، واألفكار 

المسبقة عن المسلمين واإلسالم.

الكتب 
المدرسية »ال 
تناقش اإلسالم 
إلّا من زاوية 
الصراعات 
الدولية 
األخيرة... وهذه 
النبرة التي ترّكز 
على الصراعات 
ال تؤدي إلّا إلى 
نقل صورة غير 
صحيحة عن 
اإلسالم
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اإلحصائيــات إلـى أن 76٪ أجابـوا: اإلسـام. وقـد 
بدا جلّيًا للباحثين أن الكتاب المدرسي أيضًا يساهم 
فـي تكريـس الصـورة النمطية المعادية للمسـلمين. 
والمهـّددة  المخيفـة  البيانـات  هـذه  مـن  وانطاقـاً 
لتماسـك المجتمع الفرنسـي ومبادئ التعايش التي 
استندت إليها األخاق المدنية منذ قيام الجمهورية، 
يدعونـا الباحثـون إلـى ضـرورة إصـاح المدرسـة 
كـي تتمّكـن مـن القيـام بدورهـا الحيـوي فـي مجتمع 
أكثـر اندماجـًا. وأول مـا يقترحانـه مراجعة محتوى 
المناهج الدراسـية، وأساسـًا التاريخ، لبناء سـرد 
يشـّكل بوتقـة مشـتركة لجميـع األطفـال. كمـا يدعـو 
البحث أيضًا إلى إدخال ثقافة الحجاج إلى المدارس، 
وهذا يفترض تكوينًا آخر للمعلمين، وأخيرًا يطالب 
الباحثـان بتعزيز االختاط االجتماعي في المدارس 

وتوسـيع االندماج بيـن التاميذ. 
لقـد وضعـت األحـداث الدرامية خال شـهر يناير/

كانون الثاني 2015 المدرسة الفرنسّية أمام المرآة، 
فتصاعدت االنتقادات. وال يخفى على أحد أن السؤال 
حـول قـدرة المدرسـة علـى خلـق روابـط اجتماعيـة 
وترسـيخ مبـادئ الجمهوريـة وضـع النخبـة المثّقفـة 
الفرنسّية على المحك أكثر من أي وقت مضى، طبعًا 
مـّرت فرنسـا بأزمـات عديـدة خـال عقـود خلـت مـن 
الجمهوريـات، لكـن بهذا الشـكل المأسـاوي الـذي غّير 
الكثيـر مـن المفاهيـم وأوشـك علـى تفـّكك اجتماعي، 
كما تشـير إلى ذلك الباحثة مليكة سـوريل في كتابها 
الصـادر مؤخـرًا »تفّكك فرنسـا«، لكنها لألسـف تبتعد 
عـن األسـباب الحقيقيـة، ألن مـا حـدث فـي فرنسـا ال 
يعـود باألسـاس إلـى إخفـاق المهاجرين فـي االندماج 

االجتماعي، وإنما يرجع إلى إخفاق الدولة في رعاية 
التعايـش وتعليمـه للنـشء بعيـدًا عـن ثقافـة اإلقصاء 

وشـيطنة اإلسام.
بعـض  فعـل  ردود  إلـى  أيضـًا  الباحثـان  يعـود 
الصمـت حـدادًا علـى ضحايـا  دقيقـة  الطـاب خـال 
الهجمـات علـى مجلـة »شـارلي إيبـدو«، التـي بّينـت 
هشاشـة التـزام الفرنسـيين بقيـم جمهوريتهم. كما أن 
هجمـات 13 نوفمبر/تشـرين الثانـي 2015 وضعـت 
أيضًا الفرنسـيين المنحدرين من أصول إسـامية في 
قفـص االتهـام. وأبانـت كذلـك درجة اسـتياء الشـباب 
والدولـة  الجهادييـن  مـن  اإلسـامية  الجـذور  ذوي 
الفرنسّية نفسها. هذا الواقع المتشّنج كشف بوضوح 
أن الجسـم الفرنسـي مريـض بمـرض عضـال اسـمه: 
النظام التعليمي الفرنسي اإلقصائي والتمييزي، فلن 
تنفع الخطب واقتراح الحلول التي تحتكرها وسـائل 
اإلعام إن لم يتم إصاح المنظومة التعليمية وجعلها 
منصة مسـاواة وتعايش واندماج. وكما قالت وزيرة 
التربيـة الوطنيـة والتعليـم العالـي والبحـث العلمي، 
نجاة فالو بلقاسم نفسها إن »المدرسة الفرنسّية تخلو 
مـن المسـاواة«. رغـم أن المدرسـة الفرنسـّية نشـأت 
علـى قيـم الجمهورية الفرنسـّية: »الحّرّيـة، واإلخاء، 
والعدالة« إال أنها اليوم تعيش مأزقًا اجتماعيًا ال أحد 
يسـتطيع أن يتكّهـن بمسـتقبله، إن لـم يبـدأ إصـاح 
التعليـم أواًل وتغييـر المضاميـن التعليمية التي تحّفز 
على كراهية اإلسـام خاصة واألديان عامة وتسـاهم 
فـي فشـل سياسـة  االندمـاج المجتمعـي والّثقافي في 

بلـدان الهجرة.

ما حدث في 
فرنسا ال يعود 

باألساس 
إلى إخفاق 
المهاجرين 

في االندماج 
االجتماعي، 

وإنما يرجع 
إلى إخفاق 
الدولة في 

رعاية التعايش 
وتعليمه 

للنشء بعيدًا 
عن ثقافة 

اإلقصاء 
وشيطنة 

اإلسالم
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الَفْرنَسة عبر إدماج المهاجرين

في اإلطار اإلدماجي للجمهورية الثالثة، ستتواصل 
عملية الَفْرَنسة خال القرن العشرين، ولكن، بطريقة 
جديـدة تمامـًا، ليـس مـن خـال المناطـق الملحقـة أو 
المنضّمـة، بـل مـن خـال مهاجريـن وفـدوا مـن بلـدان 
مجـاورة. لقـد كانـت فرنسـا، آنـذاك، البلـد األوروبـي 
وحيـث  ديموغرافيـًا،  تراجعـًا  يشـهد  الـذي  الوحيـد 
وقـد  سـكانها.  يغادرهـا  خصوبـة  األقـلّ  األراضـي 
جذبت هذه الوضعية الموجات األولى من اإليطاليين 
واإلسـبان. آنذاك، وضعت الجمهورية الثالثة أسـس 
القوانيـن التـي تسـمح ألبنـاء األجانـب المولودين في 
فرنسا بأن يصبحوا- تلقائّيًا- فرنسيين وُتَيّسر تجنيس 
اآلبـاء. وفـي الفترة نفسـها، وضعت أسـس المدرسـة 
االبتدائيـة الائكيـة والمّجانيـة واإلجباريـة، مما مّكن 
من مواكبة اإلدماج القانوني بإدماج فكري ووجداني. 
 Nos« -بهـذا المعنـى، فـإن عبارة »أسـافنا الغالّيـون
ancêtres les Gaulois« التي كان ُيطلب من أبناء 
المهاجريـن ترديدهـا، ال ينبغـي التركيـز، فقـط، على 
جانبها السـطحي. فهؤالء الغاليون األسـطوريون هم 
أولئـك الرجـال األحرار الذين تصـّدوا للغزو الروماني 
والذيـن قبلـوا، مـع ذلـك، االغتنـاء، ثقافيـًا، داخـل 
إمبراطوريـة صـارت كونيـة بعـد مرسـوم كاراكا)1( 
l’édit de Caracalla. وفـي إطـار الَفْرَنسـة يحظـى 
األبنـاء، إذن، بأسـاف صالحيـن يتحّدثـون لهم- في 
الوقت نفسه- عن الحرّية واالندماج، أي عن مصيرهم، 

بوصفهم مواطنين فرنسـيين. 

َل  إن هـذا المسـار العريـق للَفْرَنسـة هـو الـذي شـكَّ
فرنسـا. وخـال هـذا المسـار أدمجت الثورة الفرنسـية 
le code gé- »في الترميز الوراثي للهوّية الفرنسـية 

nétique de l’identité francaise« مبـدًأ روحيـًا 
فضـًا عـن فكـرة الكونّيـة. وهـو مـا يعنـي أّن تجـدُّد 
منابـع الهوّيـة الفرنسـية، في هذا السـياق التاريخي، 

ليـس مسـارًا للرفـض واالنغاق.
بالتأكيـد، كانـت هنـاك عقبات، ومعاناة شـديدة، 
ض لهـا المهاجـرون الذيـن عاشـوا- فـي  وإذالل، تعـرَّ
الوقت ذاته- ترحيبًا وتقبًُّا وصداقة، وكذلك، رفضًا، 
ونبذًا، واحتقارًا، وشتائم. لكن ردود األفعال الكارهة 
لألجنبي لم تقف حائًا دون مواصلة مسار الَفْرَنسة. 
وخـال جيليـن، أو- علـى األكثر- ثاثـة أجيال، وجد 
اإليطاليـون واإلسـبان والبولونيـون ويهـود الشـرق 
األوروبي وشرق المتوّسط أنفسهم مندمجين إلى َحّد 
التمـازج، عبـر الـزواج المختلـط، ومـن خالـه. هكذا، 
ورغـم العراقيـل القوّيـة، فـإن آلـة الَفْرَنسـة الائكيـة 
والجمهورية اشتغلت، بشكل رائع، لمّدة نصف قرن. 
فهـل صدئـت هـذه اآللـة اآلن؟ وهـل تواجـه تعقيـدات 

جديـدة، ال ترقـى إلـى حّلها؟ 

الصعوبات الجديدة

ل داخـل الَفْرَنسـة، عندمـا  حصـل كمـا رأينـا تحـوُّ
أصبحـت هـذه األخيـرة تتحّقـق، ليس بإلحـاق أراٍض 
جديـدة، ولكـن بتجنيـس مهاجريـن. وهنـاك، اليوم، 

اًل ثانيـًا. شـروط جديـدة تسـتلزم، فيمـا يبـدو، تحـوُّ

ماذا يعني أن تكون فرنسيًّا
إدغار موران

ترجمة: عبداللطيف القريش

فــي النّص  الذي نقّدم ترجمته هنا، يواصــل إدغار موران تأمالته في القضايا 
المرتبطة بإصالح التعليم والمهاّم الكبرى الملقاة على عاتق النظام التربوي، 
والمتمثِّلــة فــي تمكيــن الفــرد، كّل فرد، مــن األدوات التي تحّصنــه وتحّقق له 
اســتقالليته وقدرتــه علــى فهم اآلخــر والعالم مــن حوله، ومواجهة الشــكوك 
والتــردُّدات التــي تعترضــه، أو- بعبــارة موجــزة- تأهيلــه لمواجهــة قضايا 

الحياة، خاّصة في ظّل مرحلة تاريخية، ِسَمتها الرئيسة هي أزمة االندماج. 

 آلة الَفْرنَسة 
الالئكية 
والجمهورية 
اشتغلت، 
بشكل رائع، 
لمّدة نصف 
قرن. فهل 
صدئت هذه 
اآللة اآلن؟ 
وهل تواجه 
تعقيدات 
جديدة، ال ترقى 
إلى حلّها؟ 
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ماذا يعني أن تكون فرنسيًّا

هناك، في المقام األّول، اختاف الدين ولون البشرة 
لدى العديد من المهاجرين، الوافدين من البلقان والمغرب 
العربي وإفريقيا السوداء وآسيا )الباكستان والفلبين(. 
لكـن، يجـب أن نسـّجل أن عقيـدة المهاجرين تتوقَّف عن 
أن تكـون عائقـًا بمجـرَّد تقبُّـل الئكيـة الحيـاة العموميـة 
الفرنسـية، وهـذا شـرط ال محيد عنه لاندمـاج، ذاك ما 
حصـل مـع اليهـود والمسـلمين مـن األجيـال السـابقة، 
الذيـن حافظـوا، مثلهم مثل الكاثوليك، على معتقداتهم 
ل، كذلـك،  الدينيـة فـي المجـال الخـاّص. يجـب أن نسـجِّ
أن السـود والخاسـيين فـي أراضـي )فرنسـا( مـا وراء 
البحار، دخلوا- مسبقًا- في الجنسية الفرنسية، مثلهم 
ع هذا التّيار  مثل الفيتناميين والصينيين. غير أن توسُّ
ر أن طابعـًا موّسـعًا  سـيقودنا- بالضـرورة- إلـى تصـوُّ
نًا جديدًا  متعدِّد اإلثنيات ومتعدِّد الثقافات سيصبح مكوِّ
للهوّيـة الفرنسـية، والتـي- كمـا هـو الشـأن مـع بلـدان 
أميركا الشمالية والجنوبية- تتضّمن، من حيث المبدأ، 

إمكانيـة إدمـاج كّل المكّونـات اإلثنية للتنّوع الكوني. 
فـي المقـام الثانـي، لقـد دخلنـا فـي مرحلـة أزمـة 
هوّيـة متعـدِّدة األوجه. فالهوّية المزدوجة: )إقليمية، 
ووطنّيـة(، تكـّف عـن أن ُتعـاش فـي سـكينة، بمجـرَّد 
أن يصبـح تّيـار االنسـجام/ التجانـس الُمعوِلـم يهـدِّد 
الهوّية األولى. وفي هذا السياق، ظهرت، منذ 1960، 
مات  الحركات اإلقليمية للدفاع عن الّلغة والّثقافة والمقوِّ
االقتصادّية في األقاليم، للحفاظ على الهوّية المعرَّضة 
للتهديد. هكذا مشكل ُيطَرح أيضًا، وإن بطريقة مختلفة، 
لـدى مهاجريـن يرغبـون فـي االسـتفادة مـن الحضارة 
الفرنسـية دون مزج هوّيتهم بها. نسـتنتج من هذا أن 
الهوّيـة الفرنسـية يجـب أن تظل هوّيـة مزدوجة، وأن 
تحتـِرم، بشـكل يقـظ، حتى بالنسـبة إلى الفرنسـيين 
أنفسهم، التعدُّديَة اإلثنّية والّثقافّية، وهو ما يقتضي 
تجـاوز النزعـة اليعقوبية)2( الُملِزمة بالتجانس التاّم.

في المقام الثالث، ُتطرح مشكلة الَفْرَنسة، اليوم، في 
سياق أزمة الّثقافة الحضرية، هذه األزمة، التي تعاني 
ع علـى الرفـض  منهـا غالبيـة السـاكنة الفرنسـية، تشـجِّ
والعنـف، ممـا يدفـع المهاجرين الجـدد نحو االنطواء في 
الغيتوهـات واالنكفـاء داخـل التضامـن بيـن المنحدريـن 
مـن الجـذور نفسـها، وتشـكيل جماعـات مـن المراهقيـن 
المنغلقيـن، إثنيـًا، علـى ذواتهـم. كّل هـذا يعـزِّز الدارات 
السـببية، حيث تتغّذى العداوات، الواحدة من األخرى، 

لتشـّكل بذلـك، كوابـح عديدة في وجـه االندماج.
تأتـي، فـي المقـام الرابـع، التوتُّـرات القوّيـة التي 
تنبعـث بشـكل دوري، بيـن العالـم العربي اإلسـامي 
والعالـم األوروبـي الغربـي، بـدءًا مـن حـرب الجزائـر 
وحتـى حـرب الخليـج، والجهاديـة الجديـدة. وهـذه 
التوتُّرات لن تهدأ مادامت األزمة في الشرق األوسط، 
وفـي مقّدمتها المشـكلة اإلسـرائيلية الفلسـطينية، ثم 
أزمات التفكُّك العراقي، والليبي، والسـوري، تسـلِّط 
تهديدها َكَسْيف ديموقليس، على مستقبلنا. إن التوّتر 
الصامت،مـع أنـه متوجـس وأحيانـا حاقـد، مـن هـذا 
الطرف ومن ذاك، يشكِّل حاجزًا خفيًا في وجه ترسيخ 
اندماج الساكنة من أصول عربية إسامية. وأنموذجا 
ـدان هـذا التـردُّد  »خالـد قلقـال«، و»محمـد مـراح« يجسِّ
الموجـود لـدى عـدد مـن الشـباب مـن أصـول عربيـة، 
مـا بيـن االندمـاج واالنحـراف والجهادية، علمـًا بأنهم 

مولـودون في فرنسـا. 
وأخيرًا، فإن الخوف من اندفاع المهاجرين الفقراء، 
مـن الجنـوب ومـن الشـرق، علـى مجتمـع يسـير نحو 
العطالـة وتتهـّدده األزمـة، يخلـق مناخـًا يحفِّـز علـى 
الرفض األعمى؛ األمر الذي يطرح المشـكل اآلتي: هل 
يمكن لمسلسل الَفْرَنسة أن يتواصل، في وقت تساعد 
عّدة شروط: نفسية، واجتماعية، واقتصادّية، على 
بـروز أشـكال متعدِّدة مـن الكزينوفوبيا والعنصرية، 
وذلـك فـي سـياق النكـوص السياسـي المشـّجع علـى 

االنغاقـات الوطنّية واإلثنية؟ 

بألوان فرنسا 

ـدد-  لنسـحب- بدايـًة- كّل معيـار كّمـي مجـّرٍد، ُيحِّ
مسـبقًا- معـدل المهاجريـن المؤَهليـن لاندمـاج؛ ذلـك 
أن ثقافـة قوّيـة يمكنهـا أن تسـتوعب عـددًا كبيـرًا مـن 
منطقـة  اسـتطاعت  القـرن،  بدايـة  ففـي  المهاجريـن. 
كاتالونيا )شمال شرق إسبانيا( ذات المليوني ساكن 
إدمـاج سـّتة ماييـن مـن غيـر الكاتالونييـن، وتمّثلـت 
قـّوة الّثقافـة الكاتالونيـة فـي كونهـا ثقافـة حضريـة، 
ذات لغة، تتداولها البرجوازية واإلنتلجنسيا، وليست 
ثقافـة فولكلوريـة متقوقعـة فـي األريـاف. والّثقافـة 
الفرنسـية قوّيـة جـّدًا، ألنهـا ثقافـة المـدن التـي ُتوفِّـر 
الشـروط المائمة لّلقاءات في أماكن العمل والمقاهي 

الخوف 
من اندفاع 

المهاجرين 
الفقراء، من 

الجنوب ومن 
الشرق، على 
مجتمع يسير 

نحو العطالة 
وتتهّدده األزمة، 

يخلق مناخًا 
ز على  يحفِّ

الرفض األعمى
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واألنشـطة الترفيهيـة ) يجـب أن نلحظ كيـف أن نصرًا 
كبيـرًا فـي كـرة القدم ُيَفْرِنس، بشـكل فـوري ومؤّقت، 
السـود والعـرب(. هـذه الّثقافـة تمتلـك نظامـًا تعليميًا 
ُمعّممـًا، ومـازال قوّيـًا. إنهـا ثقافـة جماهيريـة ومدنّية 
بطابع الئكي، هذه الائكية هي الوحيدة القادرة على 
اإلدمـاج السياسـي، والّثقافـي للتنّوعـات اإلثنيـة. إن 
الّثقافـة الائكيـة تشـّكل- فـي ذات الوقـت ذاته- إحدى 
الخصائص األصيلة لفرنسا، والشرط الذي ال مناص 

منـه الندمـاج األجنبي.
لكن، يجب أن نتوّقف عن الربط بين التنميط الثقافي 
»uniformisation culturelle«، والائكيـة. يجـب- 
على العكس من ذلك- الربط بين التخّلي عن اليعقوبية 
الّثقافّية لفائدة تجديد الائكية. آنذاك، يمكن لثقافتنا أن 
تفتـح أكثـر الطابـع الكونـي الكامـن فيهـا، وتتقّبل فكرة 
فرنسـا المتعـّددة اإلثنيـات والمتعـدِّدة الثقافـات، التـي، 
من خال انفتاحها على األلوان المختلفة للبشرة، تبقى 

دة. وفّية أللوان فرنسـا؛ أي )تظّل( موحَّ
تمتلـك الواليـات المّتحـدة ثقافـة قوّيـة مـن طبيعة 
سـت علـى مبـادئ دسـتورها، وعلـى  مختلفـة، تأسَّ
الحلـم األميركـي للنجـاح، وعلـى توحيـد السـلوكات 
واألذواق واإليمـاءات وطرائـق الحديث التي انتشـرت 
بفضـل السـينما والتليفزيـون، وهـو مـا مّكنهـا- علـى 
الرغـم مـن الفوضـى العارمـة والعنـف والجـور- مـن 
اسـتدماج مهاجرين من مختلف األصول لتصنع منهم 
رت،  أميركيين.غيـر أن فرنسـا، التـي تشـكَّلت، وتطوَّ
فـي إطـار/ ومـن خـال، عمليـة الَفْرَنسـة المتواصلـة 
عبـر تاريـخ عريـق، تمّثـل حالـة مختلفـة: فهـي توجد 
فـي وضعيـة، مـا بين الـدول األوروبيـة األخرى التي 
تتوّفـر علـى تاريـخ فريـد، ارتبـط، منـذ أمـد بعيـد، 
بالهجـرة، ولكنهـا ال تعـرف كيـف تدمـج مهاجريهـا، 
وتاريـخ الواليـات المّتحـدة األميركية، بوصفها دولة 

بالطبيعة. مهاجريـن، 
المشكل من حيث المبدأ، ليس في عدد المهاجرين، 
الّثقافـة  قـوة  اإلبقـاء علـى  فـي  المشـكل هـو  إن  بـل 
والحضارة الفرنسـيتين. وهو ال ينفصل عن المشـكل 

الـذي يطرحـه مصيـر المجتمع الفرنسـي.
لقـد قلنـا إن الّثقافـة الحضريـة والتعليـم همـا عامـان 
أساسـيان لَفْرَنسـة المهاجريـن. لكن المدينـة تعرف أزمة، 
والتعليـم يفقـد قدرتـه علـى التكيُّف. ومن هنـا، فإن تدهور 
الجوهـري  المشـكل  نفسـه-  الوقـت  فـي  هـو-  الحضـارة 

لمجتمعنـا، والمشـكل الجوهـري لعمليـة الَفْرَنسـة.
إن ثقافـة قوّيـة لقـادرة علـى اإلدمـاج، لكـن، ليس 
فـي شـروط أزمـة اقتصادّيـة وِقَيميـة عميقـة، فالـكّل 
مترابط، اليوم : السياسـة، واالقتصاد، والحضارة. 
المدينـة،  مـن:  كّل  بيـن  العاقـة  نلحـظ  بدأنـا  ولقـد 
الضواحـي، السـكن، التفـكُّك، الشـباب، المخـدِّرات، 
المهاجريـن، العاطليـن عـن العمـل، رغـم أن كّل واحد 

مـن هـذه المشـاكل لهـا خصوصّيتهـا.

ابن سينا،على خطى )أبوقراط(، كان يقول: يجب 
معالجـة أسـباب المـرض ال أعراضه. لكنـه كان يقول- 
أيضـًا- عندمـا يكـون المريـض فـي حالة سـّيئة للغاية 
يجـب معالجـة أعـراض المـرض؛ لـذا، وجـب، اليـوم، 
التخفيـف مـن األعـراض )السـكن، الديـون، الترفيـه، 
الرياضة.. إلخ( لكن، مع ذلك، ال ينبغي إهمال المشاكل 
الجوهريـة التـي تقتضـي َبْلـَورة سياسـة جوهريـة: 
سياسـة حضـارة، سياسـة حضـارة ترنو إلـى تجديد 
الضواحـي وإعـادة الحياة ألشـكال التضامن، وتحفيز 
وإعادة تحفيز الصداقات، وتجديد التربية والتعليم. إّن 
هذه التوجيهات ال تصوغ حلواًل، ولكنها تعّين سـبًا.

إلغـاء فرضيـة أن نكـون غارقيـن فـي  ال ينبغـي 
سلسـة مـن األزمـات المترابطـة، وفـي هـذه الحالـة، 
فـإن انتكاسـات اقتصادّيـة، واجتماعيـة، وسياسـّية 
قـد تقـود إلـى إيقاف الَفْرَنسـة. فـي المقابـل، إن تقدُّمًا 
اقتصاديـًا، واجتماعيـًا، وسياسـيًا، قـد يـؤّدي إلـى 

مواصلـة عمليـة الَفْرَنسـة. 
وأخيـرًا، يجـب موضعة مشـكل الهجرة في سـياقه 
األوروبي. كل دول أوروبا تعرف، في الوقت الراهن، 
أزمـة ديموغرافيـة، وكّل الـدول: الغربيـة، والشـمالية 
تضـّم سـاكنة مـن المهاجريـن. واألنمـوذج الفرنسـي 
أنموذجـًا  يصيـر  قـد  المدرسـي  واإلدمـاج  للتجنيـس 
أوروبيـًا، ُيَمّكـن أوروبـا مـن تشـبيب ديموغرافيتهـا، 
والمسـتقبلية،  الجديـدة،  وتقّبـل شـروط وضعّيتهـا 
كونهـا إقليمـًا فـي هـذا الكـون. واألكثـر مـن ذلـك أن 
المواطنـة األوروبيـة قـد تتيح للمهاجريـن الولوج إلى 
هوّية متعدِّدة جديدة، بأقلمة أصولهم غير األوروبية. 
ر األوروبي، سيحافظ األنموذج  وحتى في هذا التصوُّ
الفرنسي على أصالته، مادام )وال بأس إن كرَّرنا ذلك، 
مـّرة أخـرى( تاريـخ فرنسـا يمتـزج بتاريخ الَفْرَنسـة. 
وهنا- أيضًا- يقتضي اسـتطاع المستقبل العودَة 
إلـى المنابـع. وعلـى هـذا تنبني قناعتنا بأن اسـتمرار 
فرنسـا العريقة، فرنسـا الثورية، فرنسا الجمهورية، 
فرنسا الكونّية، يتطّلب استمرار الَفْرَنسة، واستمرار 
االندمـاج  إطـار  فـي  األصيـل  الفرنسـي  األنمـوذج 
األوروبـي. لكـن اسـتمرارية كهـذه تسـتدعي تجديـدًا 
عميقـًا، ليـس سياسـيًا وثقافيـًا فحسـب، بـل- أيضًا- 
بيداغوجيـًا. وفـي جميـع األحـوال، سـيكون الطريـق 
طويـا ومعّقـدا، والنتائـج غيـر مضمونة، وسـتكون 

هنـاك- أيضـًا- دمـاء ودمـوع. 

المواطنـة  َحـّق  قانونـي صـدر سـنة 212، منـح  نـّص   -1

الرومانيـة ومـا يرتبـط بها مـن حقوق مدنية- علـى الخصوص- 

لـكّل السـّكان األحـرار الذيـن يعيشـون داخـل األمبراطوريـة.

ل  Jacobinisme -2، نسـبة إلى نادي اليعاقبة الذي تشـكَّ

إبـان الثـورة الفرنسـية، ويطلـق اليـوم علـى النزعة السياسـّية 

التـي ترفـض التعّدديـة االجتماعيـة، وال تؤمـن إال بأّمـة واحـدة 

ـدة، ثقافيًا وسياسـّيًا. وموحَّ

يجب أن نلحظ 
كيف أن نصرًا 
كبيرًا في كرة 
القدم يَُفْرِنس، 
بشكل فوري 
ومؤّقت، 
السود والعرب
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كامل عبد اللطيف

السبيل إلى المجتمع الواحد المندمج

يضعنـا االنفـات اإلثنـي، وقـد شـمل اليـوم بلدانـًا 
عربّيـة عديـدة فـي المشـرق والمغـرب العربييـن، أمـام 
وضـع ُيْفِضـي إلـى تفتيـت الدولـة، ويمـارس فـي اآلن 
نفسـه، عملية تقويض لمقومات المجتمع. كما يضعنا 
أمـام انعـدام قـدرة الـدول القائمة على مجابهـة تحّدّيات 
التنمية وأسئلة اإلصاح السياسي الديموقراطي، وقد 
ترتب عن الضربات القوية التي لحقت الدولة في أغلب 
المجتمعات العربّية، نتيجة الظروف التي تاحقت في 
العقود األخيرة من القرن الماضي، ما ضاعف هشاشة 
جسـمها المتمثـل في أنمـاط تسـلطيتها، والمتمّثل أيضًا 
فـي عـدم قدرتهـا علـى بنـاء شـرعية مكافئـة لتطلعـات 
مجتمعها ونخبها. ودون إغفال عاقة كل ذلك، بطبيعة 
الصراع الدولي واإلقليمي القائمين في المحيط العربي، 

منـذ مـا يقـرب من قرن مـن الزمان.
نفهم حضور المنزع اإلثني والطائفي في المجتمعات 
العربّيـة، مـن زاوية اجتماعيـة تاريخية مرّكبة، زاوية 
تسـّلم بأنـه ال توجـد مجتمعات بـا تعدُّد إثني وثقافي، 
والمجتمعـات العربّيـة مكّونـة مثـل باقـي المجتمعـات 
اإلنسانية من أشجار نسب مختلطة ومتباعدة. والمشكل 
الـذي نواجـه فـي موضوعنـا يتحّدد في إطـار بناء نمط 
الدولـة الحديثـة فـي عاقتهـا بالمجتمـع، وما يسـتلزمه 
ذلك من ثقافة سياسـية جديدة وقوانين ومؤّسسـات.

إن فشـل الدولـة العربّيـة الجديـدة فـي تبيئـة قيم 
التحديـث، واسـتمرار عملهـا بآليـات انتقائيـة فـي 
التدبيـر السياسـي مـع تغليـب النزعـات التسـلطية 
والعنـف، سـّهل إمكانيـة توظيف مفاهيـم وآليات ال 
عاقة لها بنظام الدولة الوطنية الحديثة. ضمن هذا 
ر أنـه ال خـاص لنـا مـن فتـن الطائفية  األفـق نتصـوَّ
واإلثنيـات فـي مجتمعاتنـا، إال بمزيـد مـن توسـيع 
مجاالت قيم التحديث والمشـاركة السياسية، وذلك 
بالصـورة التـي تعّزز أواصر االندماج المطلوبة في 
مجتمع حديث ودولة مؤّسساٍت قادرة على تنظيمه.

لـم يعـد ممكنـًا اليوم العودة إلى نظام الِملل والِنحل 
بأسـمائه الجديـدة، بحكـم أن انخـراط مجتمعاتنـا فـي 
التمـّرس بقواعـد وتنظيمـات المجتمعـات الجديدة، منذ 
مـا يزيـد علـى قـرن من الزمن، سـاهم في بلـورة روافع 
مجتمعية نحن مطالبون بالمحافظة عليها وتطويرها، 
للتمّكـن مـن جعلهـا روافـد مسـاعدة فـي عمليـات إعـادة 
بنـاء مجتمعاتنـا. أمـا مختلـف صـور التوظيـف اإلثنـي 
الحاصلـة فـي الراهـن العربـي، فإنهـا تسـتعمل منطقـًا 

الحيـاة  جوامـع  ومختلـف  والدولـة  المجتمـع  يعـادي 
المشـتركة، األمر الذي يؤكد حاجة المجتمعات العربّية 

إلـى اسـتيعاب قيـم التحديث السياسـي.
وال بد من التوضيح هنا أيضًا، أننا عندما نتحّدث 
عن ضرورة اسـتحضار قيم الحداثة ومقدماتها عند 
التفكير في الخيارات السياسية في الراهن العربي، 
فـإن ذلـك ال يعنـي وال يفيـد أننـا ندعـو إلـى نسـخ 
تجـارب بعينهـا، قـدر ما يعني االسـتئناس بتجارب 
محّددة في التاريخ، ومحاولة إبداع الوسائل الذاتية 
القـادرة علـى اسـتيعاب وترسـيخ كل مـا هـو مفيـد 

في مسـارها السياسي. 
نحـن ننطلـق هنا مـن اإلقرار بـأن الخصوصيات 
التاريخية ال تستبعد إمكانية االستفادة من تجارب 
التاريـخ، تجـارب األمم والشـعوب األخـرى، وذلك 
شريطة امتحان مكاسبها ومآثرها في ضوء مطالب 
بنـاء  مـن  تجاربهـم  ننـا  ُتَمكِّ فقـد  واقعنـا،  وأسـئلة 
الحلـول المطابقـة لجوانـب مـن تحّوالتنـا الجاريـة 

بدورهـا فـي التاريخ.
تزداد أهمية هذا الموقف، عندما نكون مقتنعين بأن 
مرجعياتنـا التاريخيـة وتجاربنا في العمل السياسـي، 
لـم تنتج ألسـباب تاريخيـة وموضوعية، معطيات في 
ممارسـة العمـل السياسـي قريبـة مـن تجـارب الحكـم 

الديموقراطـي الحاصلـة في التاريخ.
ومن هنا فإن إيماننا بالحداثة السياسية، يصاحبه 
إيمان مماثل بنظرتنا إليها من زاوية أنها عبارة عن أفق 
مفتوح على كل ممكنات اإلبداع الذاتي في التاريخ. فا 
يمكـن تصـّور إمكانيـة تمثُّل وتحقيـق الحداثة بالتقليد، 
بـل إن سـؤال الحداثـة فـي أصوله ومبادئـه العامة ُيعّد 

ثورة على مختلف أشكال التقليد.
صحيـح أننـا انخرطنـا قهـرًا فـي التعلُّم من مكاسـب 
مجتمعـات سـبقتنا فـي هـذا المضمـار، وأن زمن تعّلمنا 
العثمانيـة ودولـة  السـلطنة  واكـب فصـل بلداننـا عـن 
الخافـة، كمـا واكـب أزمنـة الحمايـة واالسـتعمار، إال 
أنـه فتـح أمامنـا بمنطق التاريخ أبـواب عوالم جديدة، 
عملنا على تكييف وماءمة تاريخنا ومجتمعنا وثقافتنا 
معهـا، بـكل مـا يتطلبـه األمـر مـن عـدم التفريـط فـي كل 
مـا يمكـن أن يؤهلنـا مجـّددًا للتنافس علـى الخيرات في 

العالـم، وصناعـة التقـّدم بجـوار المجتمعات األخرى.
إن االقتنـاع بالمبـادئ الكبرى الناظمة للمشـروع 
الفلسفي الحداثي، في النظر إلى اإلنسان والتاريخ 

ال خالص لنا من 
فتن الطائفية 
واإلثنيات في 

مجتمعاتنا، 
إلّا بمزيد من 

توسيع مجاالت 
قيم التحديث 

والمشاركة 
السياسية، 

وذلك بالصورة 
التي تعزّز أواصر 

االندماج



42

والمعرفـة، يتيـح لنـا إطـارًا مرجعيـًا جديـدًا للتفكير 
عـن  مختلفـة  بصـورة  ومسـتقبلنا،  حاضرنـا  فـي 
المهيمنـة علـى ذهنياتنـا  التقليديـة  العقائـد  سـقف 
وعاقاتنـا االجتماعيـة والسياسـية والتربوية، إنه 
يفتـح أمامنـا إمكانية تأسـيس المشـروع السياسـي 
قابـًا  تاريخيـًا  باعتبـاره مشـروعًا  الديموقراطـي، 
مبـدأ  علـى  اعتمـادًا  وذلـك  والتجـاوز،  للتطويـر 
تدبيـر التوافقـات السياسـية التاريخية والعقانية، 

المطابقـة إلشـكاالتنا السياسـية والتاريخيـة.
نفترض أنه ال خاص من االنغاق اإلثني والطائفي 
إال بتوسيع دوائر التشارك في العناية بالشأن العام، 
وال يمكـن تحقيـق ذلـك بـدون سـيادة قيـم المواطنـة 
والهوّيـة الجامعـة، ذلـك أنـه يسـتحيل بنـاء مجتمـع 
المواطنـة فـي ِظّل قيود األعـراق والمذاهب والطوائف. 
يترتـب عـن كل مـا سـبق، أن الديموقراطيـة ُتعـّد 
الصيغـة المناسـبة السـتيعاب التعدُّديـة في مختلف 
أبعادها. ومن حقنا أن نقول هنا، إن مجتمع التعدُّد 
يثـري فـي العمـق حياتنـا االقتصاديـة واالجتماعيـة 
والّثقافّيـة، إال أنـه فـي غيـاب الديموقراطيـة يظـّل 
مصـدرًا قويـًا لكثير من صور التوتر في مجتمعاتنا، 
وما وقع في لبنان ويقع اليوم في العراق وسورية 

ُيعـّد أكبـر دليـل على مـا نقول.
إن تجـّدد الحديـث عـن اإلثنيات والّلغـات واألقليات 
فـي األوضـاع العربّيـة الراهنـة، وهـو تجـّدد ينتعـش 
ويتقـوى بصيـغ ال تسـاعد علـى اسـتيعابه باألسـاليب 
نقصـد  المناسـبة،  والّثقافّيـة  والسياسـية  التاريخيـة 
بذلـك أسـاليب الوعـي التاريخـي القادر علـى التصالح 
نفسـه  اآلن  فـي  والتسـليم  مكوناتـه،  مـع  اإليجابـي 
فـي  للتنـّوع  الُمْخِصـب  والـدور  التاريخيـة  باألهميـة 
التاريـخ، يعنـي أننـا فعـًا أمام عناصر تؤكـد حاجتنا 
الفعليـة إلـى الحداثة السياسـية، إلى التدبير التعاقدي 
الديموقراطـي للسـلطة، إلـى فصـل السـلط وتوسـيع 
دائـرة الوعـي بقيـم المواطنـة، بنبـذ أخـاق القبيلـة 

وأسـاطير أشـجار النسـب المفترضـة والمتخّيلـة.
لـن نواصـل الحديـث هنا عن مبررات ما حصل وعن 

مآالتنـا فـي الراهـن، ذلك أن صور االنكسـار والتمزق، 
تضعنـا اليـوم فـي مواجهـة أنفسـنا بكثير من القسـوة، 
خاصـة وأننـا لـن نسـجن أنفسـنا فـي حديـث المؤامـرة 
والتربُّـص بثرواتنـا وأمجادنـا وحمايـة أمن إسـرائيل، 
وهي المسّوغات التي تستعاد بصيغ تكرارية في كثير 
مـن األنظمـة والتيـارات السياسـية العربّيـة، ذلـك أن 
مثـل هـذه المواقـف عندمـا يتـم اسـتدعاؤها مـن طـرف 
البعـض، لنفـض ذات اليـد مـن كل مـا حصـل، تكـون 
درجـات قسـوتها فـي نظرنـا أعمق وأبلـغ، ألنها تخاف 

بت بنفسـها. مـن األوهـام التـي ركِّ
يقوم تصّورنا للتعدُّد اليوم على ثقافة سياسية 
جديـدة ُتِقـرُّ بـه أواًل، وال تغيِّبـه أو تنفيـه، ذلـك أن 
الكيـان الجامـع الـذي نتطلـع إليـه )المجتمـع الواحد 
المندمج( مشـروع يخص كل مكونات المجتمع مهما 
تنّوعـت وتعـّددت أصولهـم العرقيـة، يغذيـه الوعي 
الجديد الذي نفترض أن يكون مواكبًا له، أي الوعي 
باألفـق الديموقراطـي والتـداول علـى السـلطة. ومن 
مكاسـب  ُيلغـي  ال  االجتماعـي  االندمـاج  فـإن  هنـا 

التعدُّديـة الّثقافّيـة، بـل يحـرص عليها.
بـه  اإلقـرار  بصـّدد  نحـن  ممـا  يفهـم  أن  ينبغـي  ال 
يتعّلـق  واحـد،  أمـر  إال  السـياق  هـذا  فـي  وتوضيحـه 
بمسـعانا الهـادف إلـى تجـاوز حالـة االنكفـاء اإلثنـي، 
تفكيـك  بغايـة  والموظـف  والمسـتحضر  الحاضـر 
مجتمعاتنـا، والرجـوع بهـا إلـى مرحلـة مـا قبـل الّثقافة 
والنظام والسياسـة واإلنتاج، حالة حرب الجميع ضد 
الجميع، وهي حالة العنف األعمى المتفشية اليوم في 
مجتمعاتنا وأنظمتنا السياسـية. وال يمكن تجاوز هذه 
الحالة البئيسة واألنانية إال بتخطي اإلثني والعقائدي 
نحـو السياسـي، أي نحـو مجـال النسـبي والتاريخـي 
والتعاقدي، أي نحو المشروع السياسي الديموقراطي، 
الذي يأخذ بمبدأي التشارك والتداول في إطار التعاقد، 
ويعتمـد نظـام القوانيـن والمؤّسسـات، بـدل العشـائر 

والطوائـف والمذاهـب المغلقـة.

مجتمع التعدُّد 
يثري في 
العمق حياتنا 
االقتصادية 
واالجتماعية 
والثّقافيّة، إلّا 
أنه في غياب 
الديموقراطية 
يظّل مصدرًا 
قويًا لكثير من 
صور التوتر
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اقتصاد

جمال الموساوي
 

»ال تنسـوا الفقـراء )...(، ال تخافـوا مـن 
انفتـاح أرواحكـم وقلوبكـم علـى الفقـراء«، 
هي الكلمات األساسية التي تناقلتها وسائل 
هة  اإلعـام من رسـالة بابـا الفاتيكان الموجَّ
إلـى المجتمعيـن، فـي إطار منتـدى دافوس 
االقتصادي السنوي، من 20 إلى 23  يناير، 
2016. في مثل هذه المؤتمرات التي يكون 
فيها للرأسمال حضور طاغ ومهيمن، يبدو 
الفقـراء مثـل األيتام، وتبـدو الدعواُت، مثل 
دعـوة البابـا، صرخـًة فـي واٍد سـحيق. لو 
كان األمـرُ عكـَس ذلـك، لتـمَّ القضـاء علـى 

المشـكلة، قبـل وقت طويـل من اآلن.
الفقـر، فـي النهايـة، مثـل الكثيـر مـن 
االجتماعيـة  االقتصاديـة  المعضـات  
ومقاربتـه  نسـبية،  مسـألة  األخـرى، 
ومؤّشـرات قياسـه تختلف بحسـب البيئة 
التـي تحضنـه. لكـن، باإلضافـة إلى كون 
الظاهـرة نسـبية، فهـي معّقدة، وأسـباب 
تفاقمهـا تكمن، فـي جانب منها- رّبما- في 

بعـض األسـباب التـي يتـّم األخـذ بهـا مـن 
أجـل حّلهـا. وهـذا أحـد الجوانـب المثيـرة 

فـي القضيـة.
لقد كانت وعود العولمة كبيرة في فتح 
باب األمل أمام مختلف الدول، لاستفادة 
المتبادلـة مـن التقـدُّم االقتصـادي، علـى 
مسـتوى العالم، وَتمَّ اعتبار التكنولوجيا 
ر اآلالت مفاتيـح أساسـية  الرقميـة وتطـوُّ
العالميـن:  بيـن  التفـاوت  لتقليـص 
نفسـه  األمـر  وهـو  والنامـي،  المتقـّدم، 
فيمـا يتعّلـق باّتفاقيـات تحريـر التجـارة 
نقـاش ورفـع  مـن  رافقهـا  الدوليـة، ومـا 
للحواجـز واإلجراءات الحمائية، وتيسـير 
االستثمارات الخارجية المباشرة، ولجوء 
الكبـرى  العالميـة  والمـاركات  الشـركات 
لشـركات  التجـاري  االمتيـاز  منـح  إلـى 
لـم  األرض  علـى  الواقـع  لكـن  محّلّيـة، 
يتغيَّـر كثيـرًا، بل حتى مـا ُيعَرف بالمزايا 
المقارنـة، أو النسـبية، التـي بنـى عليهـا 
دافيـد ريـكاردو جـزءًا من نظرّيته، لم يعد 
لهـا أّي تأثيـر لصالـح الـدول الناميـة التي 
تمثِّل اليُد العاملة والمواد الخام الطبيعية، 

َصهـا األكبـر، والمصـدر  والمعدنيـة تخصُّ
األساسـي لثرواتهـا.

بـات  كتـاب،  مـن   192 الصفحـة  فـي 
، كتـب هانـس بيتـر مارتيـن،  اآلن قديمـاً
وهارالد شومان: »حيثما تجري المتاجرة 
بالبضائع والخدمات عبر الحدود الدولية، 
بكّل حّرّية، تعصف بالعمال، با هوادة- 
علـى مـا يبـدو- زوبعـٌة هوجـاء تتمّثل في 
فقدان العمل البشـري لقيمته وفي ترشـيٍد 
العمـل«. صـدر هـذا  يقضـي علـى فـرص 
»فـّخ  الـذي يحمـل عنـوان  المهـّم  الكتـاب 
العولمة« سنة 1996، وكان عدد العاطلين 
عـن العمـل أقـّل بكثيـر مـن )208( ماييـن 
عاطل، بحسـب تقديـرات المنّظمة الدولية 
للعمـل لسـنة 2015؛ وهـو مـا يعنـي أن 
الرفـاه  بشـارات  حملـت  التـي  العولمـة 
العالمي الذي سـيعّم البشرية، كانت، في 

جوانـب منهـا، تسـويقًا ألوهـام.
فـي هـذا السـياق، تبـدو األمـوال التـي 
تقدِّمهـا الـدول الغنّيـة، سـواء فـي إطـار 
المساعدات للتنمية، التي تعرف اهتزازات 
بفعل تقلُّبات الظرفية االقتصادية الدولية، 

بعد	دافوس	2016	
ر العالم فقراءه؟ هل يتذكَّ
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أو في إطار الهبات والمساعدات اإلنسانية، 
كما لو أنها محاولة من هذه الدول للتكفير 
عـن ذنـوب، ارتكبتها فـي حّق دول العالم 
النامـي. لكـن، إذا ذهبنـا في التحليل أبعد 
ل الحسابات والرهانات  من ذلك، فقد تحوِّ
السياسـية للدول الكبرى هذه المسـاعدات 
والهبـات، والقـروض أيضـًا، والعاقـات 
التجاريـة العاديـة، إلـى أدوات للضغـط 
واالبتزاز، خاّصة في ظّل الوضع العالمي 
الحالي المضطرب والحاجة إلى تحالفات 
سياسية و)عسكرية( بأهداف ذات خلفية 

اقتصادية.
علـى  سـلبًا  ينعكـس  االلتبـاس  هـذا 
تحقيق الهدف األساسي المتمثِّل بالتنمية 
والنهـوض  واالجتماعيـة  االقتصاديـة 
بالحقوق األساسية للسكان، ومن َثّم يظّل 
الفقـراء هـم الحلقـة المنسـّية، »والُمَتآَمر« 
عليهـا ضمنّيـًا، فا تجُد نـداءاٌت، مثل نداء 
بابـا الفاتيـكان إلـى منتـدى دافـوس، أّي 
آذان مصغيـة. ودون أن يكـون توزيعهـا 
عـاداًل، عـرف حجـم المسـاعدات ارتفاعـًا 
على مدى العقدين األخيرين، لتصل سنة 

2014 إلـى مـا يناهـز 135 مليـار دوالر. 
فـي مقابـل هـذا االرتفـاع، ال يـزال حجـم 
الجـوع فـي العالـم مرتفعـًا- أيضـًا- إذا مـا 
ر االقتصـادي عمومًا،  قـورن بحجم التطوُّ
ر المسـاعدات نفسـها؛ فقـد  وبحجـم تطـوُّ
لألغذيـة  المّتحـدة  األمـم  منّظمـة  سـّجلت 
والزراعة، في تقرير صادر سـنة 2015، 
أن عـدد الجيـاع فـي العالـم تقلَّـَص، لكـن 
الذين يعيشون حالَة فقٍر مدقع ونقٍص في 
الغـذاء بلغـوا نحـو 795 مليون شـخص، 
مقارنـًة بنحـو 1.2 مليـار شـخص سـنة 
2000. هـذا التقـدُّم المحـَرز- مـع أنه يبدو 
مهّمًا نسبيًا- متبايٌن بين مختلف المناطق 
في العالم، ألن الصين، وحدها، تمكَّنت- 
حسـب تشـارلز كينـي، الخبيـر فـي مركـز 
التنميـة العالميـة، في مقال نشـرته مجّلة 
»التمويل والتنمية« لصندوق النقد الدولي، 
فـي عددهـا ليونيو/حزيـران 2015 - مـن 
تقليص عدد فقرائها الذين كانوا يعيشون 
تحـت عتبـة الفقـر، أي على أقـّل من 1.25 
مليـون   370 يقـارب  بمـا   ، يوميـاً دوالر 

شـخص، بيـن سـنَتْي 1999 و2011.

إن الوضع الراهن في العالم، وخاّصة 
فـي الشـرق األوسـط، مع اآلثـار الجانبية 
رة لما يسّمى )الربيع العربي(، بات  المدمِّ
مجااًل للتقاطب واالسـتقطاب االقتصادي. 
رات  فـي هـذا السـياق، يمكن قـراءة التطـوُّ
التي حدثت باّتجاه إيران، الدولة النفطية، 
التي لم ُينظر إليها بعين الرضا، قّط، من 
طرف الغرب؛ بسبب دورها المحوري في 
األزمة السورية، خصوصًا. ففي سياق، 
إلـى  ـل  التوصُّ َتـّم  يـكاد يكـون متزامنـًا، 
اتِّفـاق بشـأن البرنامج النـووي اإليراني، 
تبعـه رفٌع للعقوبات االقتصادية الغربية 
هـذا  علـى  سـنوات،  منـذ  المفروضـة، 
الـدفء  إلعـادة  أوروبـي  ـٌه  وتوجُّ البلـد، 
للعاقـات التجاريـة معـه. لكـن الصيـن، 
القـّوة االقتصاديـة التـي فرضـت نفسـها، 
شـيئًا فشـيئًا، منذ قرار االنفتاح »المتحّكم 
فيـه«، فـي بدايـة سـنوات الثمانينيات من 
القـرن العشـرين، لـم تكـن لتخـرج خاوية 
األحـداث،  تسـارع  ظـّل  فـي  الوفـاض 
فوقَّعـتْ علـى اّتفاقيـات تجاريـة، بقيمـة 
تصـل إلـى 600 مليـار دوالر، علـى مـدى 
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العشر سنوات المقبلة، بما قد يكون ثمنًا 
اقتصاديًا لموقفها السياسـي المسـاند، أو 
المتحفِّظ، من المواقف الغربية إّبان أزمة 
البرنامج النووي. هذا الصراع االقتصادي 
التجـاري- سـواء فـي هـذه المنطقة أو في 
فـي  يجـري  العالـم-  مـن  أخـرى  مناطـق 
تجاهـل تـاّم لفقـراء مـن نوع آخـر، أيضًا. 
لهـذه  دافـوس  منتـدى  علـى  خّيمـت  فقـد 
أزمـة  أخـرى،  مواضيـع  ضمـن  السـنة، 
الاجئين الذين وصل عددهم سنة 2015، 
وفقـًا لتقاريـر دوليـة مختلفـة، إلـى نحـو 
60 مليـون الجـئ، منهـم 15 مليـون مـن 
المنطقـة العربيـة خـال الخمـس سـنوات 
األخيرة فقط، بحسب آخر تقرير للمنتدى 
االستراتيجي العربي. هذا العدد الهائل من 
عة،  المشـّردين عبر العالم، ألسباب متنوِّ
االقتصاديـة  المعضـات  إحـدى  بـات 
والمعضـات االجتماعيـة األساسـية فـي 
ل في  ـر التحوُّ الوقت الراهن، وهو ما يفسِّ
موقـف عـدد مـن الـدول األوروبيـة باّتجاه 
مـا  وهـو  اسـتقبالهم.  شـروط  مراجعـة 
ينسـجم مـع مـا جـاء فـي التقريـر الصـادر 
عـن المنتـدى الـذي صنَّفهـم بوصفهـم أحد 
المخاطـر الكبرى التي سـتواجه االقتصاد 

العالمـي فـي السـنوات المقبلة.
كل هـذه المعطيـات تجعـل نـداء بابـا 
ثاثـة،  ألسـباٍب  معنـى؛  بـا  الفاتيـكان 

األقـّل: علـى 
أّواًل: انشغال الرأسمال بتحصين نفسه 
مـن آثـار األزمـة المالية، ثـم االقتصادية، 

وباسـتعادة   ،2007 سـنة  بـدأت  التـي 
مة كهذه،  توازنه وأرباحه. إن ظرفية متأزِّ
غالبـًا مـا تكون مصحوبة بتدهور الوضع 
المعيشي لألفراد واألسر، وبارتفاع وتيرة 
تسريح العاملين وتقليص ساعات العمل، 

حتى يتسـّنى للشركات تحقيق األرباح.
فـي  أصـًا-  المختـّل-  التـوازن  ثانيـًا: 
العاقـات االقتصاديـة، بيـن الـدول النامية 
والدول المتقدِّمة، هو لفائدة هذه األخيرة، 
بسـبب اإلجحاف الذي َلِحق األولى، نتيجة 
باالسـتعمار  متعلِّقـة  تاريخيـة  عوامـل 
خاّصـة، وبسـبب ارتهـان تطّورهـا إلرادة 
خارجيـة، مـن خـال مـا تمَّت اإلشـارة إليه 
سـابقًا بشـأن توظيف المساعدات للتنمية، 
فـي حجـم  ـم  التحكُّ خـال  مـن  أيضـًا-  و- 
االستثمارات المباشرة وتحويل األرباح إلى 
الخارج، بما يؤثِّر في االحتياطي من العملة 
الصعبـة، وفـي إعـادة تدويـر تلـك األربـاح 
وضّخهـا فـي الـدورة االقتصادية، لتحريك 
قطاعات االستثمار والتشغيل واالستهاك.

ثالثـًا: ضعـف، أو إفـاس المقـاوالت 
المحّلّيـة فـي الـدول الناميـة؛ نتيجـة فتـح 
األسـواق وِحـدَّة المنافسـة والمزاحمـة من 
طـرف الشـركات العالميـة الكبـرى، علـى 
خلفية اّتفاقيات المنّظمة العالمية للتجارة. 
إنـه الوضـع ذاتـه الذي حظـي بالكثير من 
إلـى تكريـس واقـع  النقـد؛ لكونـه يقـود 

الفقـر، وتفاقمه.
فـي خضـّم حالـة مـا يشـبه الفشـل فـي 
القضـاء النهائـي علـى الفقـر المدقـع، علـى 

األقـل، تأتـي مبـادرات األمـم المّتحـدة، مـن 
خـال برامجها والمنّظمات المتفرِّعة عنها، 
في محاولة لمعالجة الظاهرة بمهاجمتها من 
خـال كّل األبـواب التي ُيعتَقد أنها تتسـّرب 
منهـا. وهـو مـا يمكـن التمثيـل لـه بأهـداف 
التـي   )2015  -  2000( للتنميـة  األلفيـة 
يتداخل فيها التعليمي، والصحي والحقوقي 
والبيئـي، وهـي األهـداف التـي بنـى عليهـا 
طموحـات  خصوصـًا،  النامـي،  العالـم 
ـد قصورهـا،  وآمـااًل كبيـرة، قبـل أن يتأكَّ
برغـم التقـدُّم النسـبي الحاصـل، والمـرور 
إلـى مبـادرة أخـرى، تحـت مسـّمى »أهداف 
التنمية المسـتدامة«، في أفق سـنة 2030، 
ابتـداًء مـن السـنة الجاريـة، وبالتزامـن مع 

انعقـاد الـدورة 46 لمنتـدى دافـوس.
إن اإلبقـاء علـى التفـاؤل في النظر إلى 
المسـتقبل أمـر بالـغ األهّمّية، لكـن الواقع 
يعمـل باّتجـاه تقويـض ذلـك. وإذ تردَّدت 
أروقـة  فـي  الفقـراء«  تنسـوا  »ال  عبـارة 
التشـاؤم  بعـض  شـابها  فقـد  المنتـدى، 
للـدورة  العـاّم  الموضـوع  مـن  المسـتقى 
المتمّثـل بـ»الثـورة الصناعيـة الرابعـة«؛ 
هـذه الثورة المصحوبـة باحتماالت أكيدة 
بتقليـص فـرص العمـل وزيـادة الفـوارق 
والفقر، في مختلف بلدان العالم؛ وهو ما 
يمثِّل إحدى الخاصات األساسية لرسالة 
بابا الفاتيكان، حول الفقراء، إلى أغنياء 

العالم!
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مدينـــة  نحـــو  رحلتـــي  تكـــْن  لـــم 
أفينيـــون بالجنـــوب الفرنســـي إال ســـفرًا 
نحـــو الشـــمس، فمدينـــة باريـــس الغائمـــة 
طـــوال فصـــول الســـنة أيقظـــت فـــي داخلـــي 
رغبـــة َشـــّد الرحيـــل نحـــو المنطقـــة الدافئة، 
ونحـــو اكتشـــاف عاصمة المســـرح العالمي 
التـــي طالمـــا حّدثنـــي عنهـــا أصدقائـــي 
الفّنانـــون الذيـــن يحلمـــون بعـــرض أعمالهم 
ـــا الســـنوي، ومـــا إن  ـــة فـــي مهرجانه الفّنّي
دخلـــت بوابتهـــا بعـــد أربـــع ســـاعات ســـيرًا 
بالســـيارة وتـــراءت أســـوارها الحجريـــة 
المكابـــرة، حتـــى أدركـــت بأنـــي ألـــج إلـــى 
ـــة القـــرون الوســـطى، واســـتحضرت  حقب
مـــررت  الباســـمة بعدمـــا  أمـــي  عيـــون 
ــهير،  ــزات الشـ ــان بينيـ ــر سـ ــفل جسـ أسـ
تذكـــرت صوتهـــا الدافـــئ وهـــي تنشـــد 

بلكنتهـــا الفرنســـية الجميلـــة: »فـــوق جســـر 
أفينيـــون، نحـــن نرقـــص نحـــن نرقـــص، 
فـــوق جســـر أفينيـــون نحـــن نرقـــص ونلتف 
فـــي حلقـــات«، تلك أغنية شـــهيرة تعّلمتها 
فـــي  فـــي مدرســـتها بوهـــران  والدتـــي 
خمســـينيات القـــرن الماضـــي، وشـــاء القدر 
ـــر  ـــرّدد خري ـــث ي ـــكان حي ـــذا الم أن أزور ه
الميـــاه صـــدى الحنيـــن أليـــام الطفولـــة.

جسر أفينيون.. وصوت أمي

ــذه  ــوار هـ ــاف أغـ ــي اكتشـ ــي فـ رافقتنـ
المدينـــة وفـــك أســـرارها صديقتي ســـلمى، 
وهـــي جزائريـــة األصـــل حّطـــت عائلتها في 
جنـــوب فرنســـا منـــذ ســـبعة عقـــود، حيـــث 
جـــاء جّدهـــا للعمـــل فـــي مـــزارع الكـــروم فـــي 

العهـــد الكولونيالـــي، ســـرعان مـــا التحقـــت 
بـــه أســـرته واســـتقروا إلـــى غيـــر رجعـــة، 
فقّلـــة مـــن أحفـــاده مـــن زار وطنهم األصلي 
ـــن  ـــًا ع ـــا حديث ـــه. فتبادلن ـــون لغت أو يعرف
أخبـــار البلـــد وعـــادات األعـــراس التقليديـــة 
والطبـــخ، وانتهـــى بنـــا الحديـــث عـــن 
مشـــاكل الهوّيـــة وتمّزقـــات الذاكـــرة لـــدى 
الجيـــل الثالـــث مـــن المهاجريـــن، ومـــا إن 
وصلنـــا إلـــى جســـر »أفينيـــون« حتـــى بـــدت 
لـــي قصـــة صديقتـــي مـــع بـــاد األجـــداد 
كمنظـــره وهـــو يبـــدو مقطوعـــًا وســـط 
النهـــر. عرفـــت أن جـــزءًا منـــه قـــد انهـــار 
نتيجـــة فيضـــان عنيف ضـــرب المنطقة في 
القـــرون البعيـــدة الماضيـــة. ويصّنـــف هـــذا 
الجســـر الحجـــري العمـــاق ضمـــن التـــراث 
العالمـــي باعتبـــاره أقـــدم األماكـــن األثريـــة 

فائزة مصطفى

رحلة

أطّل على ذاكرتي من
أفـــــيـنـيـون جـســـــر 
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األوروبيـــة، ويعـــود تاريـــخ بنائـــه إلـــى 
1177م و1185م، ويربـــط بيـــن كنيســـتّي 
ـــي  ـــت« الت ـــان بنيزي ـــوال« و»س ـــان نيك »س
ـــر باســـم  ـــه اشـــتهر أكث ـــل اســـمها، لكن حم

ـــة. المدين
ألعـــرف  عـــارم  فضـــول  اجتاحنـــي 
ــون«  ــر أفينيـ ــوق جسـ ــة »فـ ــخ أغنيـ تاريـ
الموشـــومة فـــي ذاكرتـــي، فأخبرتنـــي 
ســـلمى أنهـــا أغنيـــة شـــعبية قديمـــة تعـــود 
ـــون  ـــد تك ـــرن الخامـــس عشـــر، وق ـــى الق إل
مرتبطـــة بغـــزوات أو حـــروب شـــهدتها 
المدينـــة كمـــا هـــو الحـــال بالنســـبة للعديـــد 
مـــن أغـــاٍن شـــعبية منتشـــرة بيـــن النـــاس 
ــيد  ــياز« أو النشـ ــا: »المارسـ ــي مقدمتهـ فـ
الوطنـــي الفرنســـي. »فمـــن غيـــر المعقـــول 
ـــوق جســـر  ـــون ف ـــاس ويغن أن يرقـــص الن
هـــو يســـتخدم للعبـــور فقـــط ؟«: قالـــت 

صديقتـــي ســـاخرة.
ـــوق  ـــي ف ـــب حذائ ـــر كع ـــوت نق كان ص
بـــاط الجســـر الياجـــوري ينبئنـــي بدخـــول 
مغامـــرة جميلـــة ومثيرة، لقـــد وقفت أخيرًا 
فـــوق ســـطحه العالـــي المجابـــه للنهـــر 
ــت  ــا كنـ ــة بعدمـ ــاح القويـ ــق وللريـ العميـ
ـــط مـــن خـــال أشـــهر اللوحـــات  ـــه فق أعرف
الفّنّيـــة التـــي تفّنـــن أصحابهـــا فـــي رســـمه، 
مثـــل لوحـــة الفنـــان الفرنســـي نيكـــوال 
 ،1480 عـــام  رســـمها  التـــي  فرومـــون 

والخرائـــط القديمـــة التـــي تعـــود إلـــى 
القـــرن الســـادس عشـــر؛ وجلـــب الجســـُر 
ــل  ــن مثـ ــن الفوتوغرافييـ ــرز المصوريـ أبـ
صـــور الفوتوغرافـــي إدوارد بالدوس التي 
التقطهـــا عـــام 1864. ولـــم أكـــد أنـــزل مـــن 
ممـــرات الجســـر حتـــى صادفـــت مجموعـــة 
مـــن األطفـــال يســـارعون بااللتفـــاف حـــول 
بعضهـــم البعـــض، يتراقصـــون وينشـــدون 
ضحـــكات  ويطلقـــون  األغنيـــة،  هـــذه 
بريئـــة متحّديـــن منظـــر العلـــو واإلحســـاس 
بالـــّدوار. ومـــا كانـــت لتصبـــح هـــذه األغنية 
ـــن طـــرف  ـــا م ـــوال توظيفه ـــًا شـــعبيًا ل تراث
الفنـــان والمؤلـــف الموســـيقي الشـــهير 
أدولـــف أدام فـــي الكوميديـــا الغنائيـــة التـــي 
ــي  ــر«، التـ ــزل العامـ ــوان »النـ ــل عنـ تحمـ
ـــرا باريـــس عـــام 1853.  ُعِرَضـــْت فـــي أوب
واشـــتهرت األغنيـــة أكثـــر أثنـــاء توظيفهـــا 
فـــي أوبـــرات أخـــرى بعنـــوان »جســـر 
أفينيـــون« التـــي ُعِرَضـــْت عـــام 1876. 
وتجّســـدها شـــخصيات تراقـــص بعضهـــا 
ـــر عـــن  ـــدي ألبســـة تعّب البعـــض وهـــي ترت
مختلـــف مهنهـــا وحرفهـــا كالفـــاح والراعـــي 
واإلســـكافي وغيرهـــا.. كما جّســـدت رقصة 
األغنيـــة فـــي صـــورة رزنامـــة تعـــود إلـــى 
القـــرن التاســـع عشـــر، واقتبســـها الشـــاعر 
الفرنســـي فاردينونـــد دوغرامـــون عـــام 
1887، وتخّطـــت شـــهرتها حتـــى حـــدود 

الـــدول الفرانكفونية..لقـــد كنـــت أتأّمـــل 
صـــور الجســـر عبـــر البطاقـــات البريديـــة 
واجهـــات  فـــي  المعّلقـــة  والتـــذكارات 
المحـــات الكثيـــرة المجـــاورة، فتذكـــرت 
العديـــد مـــن أغانـــي الطفولـــة التـــي كنـــا 
ــر  ــا مثـــل »ابنـــة عمـ ــا فـــي صغرنـ نؤّديهـ
ـــن لألســـف  ـــر«، لك ـــة الحـــذاء األحم صاحب
لـــم نوّظفهـــا فـــي فنوننـــا المعاصـــرة 
ولـــم يهتـــم الباحثـــون فـــي التنقيـــب عـــن 
حكاياتهـــا األصليـــة وظـــروف تأليفهـــا 
ـــه  ـــا قال ـــي م ـــى ذهن ـــا. فخطـــر عل وتوثيقه
لـــي صديـــق صحافـــي يومـــًا: »إن الّثقافـــة 
ـــدر  ـــارة ُت ـــي تج ـــة ه ـــدول األوروبي ـــي ال ف
علـــى أصحابهـــا أموااًل، وُرقّيـــًا اجتماعيًا«.

مالذ األساقفة المطاردين

أينمـــا وّليـــت وجهـــك فـــي هـــذه المدينـــة 
المحاطـــة بأســـوار عماقـــة تتـــراءى لـــك 
ــقف  ــق سـ ــاوات تعانـ ــر البابـ ــراج قصـ أبـ
ـــذي  ـــري ال ـــكان األث ـــى الم ـــماء، ويحظ الس
ُبنـــي بيـــن عامـــي 1309 و1423 بقيمـــة 
تاريخيـــة وسياســـية ودينيـــة، ففـــي القرن 
الرابـــع عشـــر ميـــادي غـــادر البابـــا رومـــا 
ــات  ــًا مـــن الصراعـ ــة هاربـ ــباب أمنيـ ألسـ
ـــة  ـــي مدين ـــة ف ـــد السياســـية لإلقام والمكائ
أفينيـــون بالجنـــوب الفرنســـي، لتصبـــح 
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عاصمـــة للمســـيحيين طيلة قـــرون عديدة، 
وأصبحـــت أراضيهـــا ومقاطعاتها خاضعة 
لحكـــم الســـلطة الدينيـــة مـــن البابـــا بونـــوا 
ـــون  ـــا كليم ـــة الباب ـــى غاي ـــر إل ـــي عش الثان
الســـادس. وكان الدخـــول إلـــى القصر الذي 
تمتـــد مســـاحته إلـــى 15 ألـــف متـــر مربـــع، 
يتطّلـــب الوقـــوف لســـاعات فـــي طابـــور 
يعـــج بالســـياح يتجـــاوز عددهـــم نصـــف 
ـــون ســـائح ســـنويًا، وتحـــت إضـــاءة  ملي
خافتـــة وصمـــت جنائـــزي وَلْجـــُت داخـــل 
عمارتـــه الســـاحرة بهندســـتها المعّقـــدة، 
ـــة  ـــوى األروق ـــث تتداخـــل الغـــرف وتتل حي
ـــات  ـــة، وتوجـــد منحوت ـــا الرخامي بأعمدته
لـــرؤوس بشـــرية وحيوانيـــة فـــي مختلـــف 
الزوايـــا وقـــد أضفـــت عليها الرطوبة لمســـة 
فّنّيـــة، كمـــا توجـــد أضرحـــة وجداريـــات 
رخاميـــة تصـــّور قصصـــًا إنجيليـــة، فتخلق 

ـــة مـــن الرهبـــة. ـــزوار حال فـــي نفـــوس ال
باهـــت  المزخـــرف  القمـــاش  وكســـا 
اللـــون جـــدران بعـــض القاعـــات، وأخـــرى 
ُزّينـــت بجداريـــات فّنّيـــة عماقـــة، أهمهـــا 
تلـــك التـــي ُأنجـــزت فـــي عصـــر البابـــا 
كليمـــون الســـادس، ورســـمها أبـــرز فنانـــي 
فلورونســـيا مثـــل الفنـــان اإليطالي الشـــهير 
ماتيـــو جيوفنيتـــي، حيـــث تأّملـــت طويـــًا 
ـــط  ـــون وس ـــان ج ـــة س ـــي كنيس ـــه ف لوحت
قصـــر البابـــوات التـــي رســـمها بيـــن عامـــي 

1346م و1348م، ليتحـــّول القصـــر آنذاك 
ــطى..  ــرون الوسـ ــف القـ ــل تحـ ــى أجمـ الـ
ـــات فســـيحة  ـــّد قاع ـــا تمت ـــد عنه ـــر بعي وغي
ــف  ــن تحـ ــوز مـ ــا كنـ ــرض بهـ ــاردة تعـ بـ
وأواٍن ومقتنيـــات ثمينـــة مرفقـــة بشاشـــات 
ــا. ومـــا  رقميـــة تشـــرح تاريخهـــا وقيمتهـ
ــرية،  ــز السـ ــة تلـــك الدهاليـ ــر الدهشـ يثيـ
ــوز  ــون الكنـ ــاوات يخبئـ ــث كان البابـ حيـ
والغنائـــم. وقـــام المشـــرفون علـــى القصـــر 
بوضـــع لوحـــات زجاجيـــة فـــوق فوهاتهـــا 
ليتمّكـــن الـــزوار مـــن مشـــاهدة عمقهـــا 
تحـــت األرض.. ويرمـــي بعـــض الســـياح 
القطـــع النقديـــة فـــي محاولـــة الســـتحضار 
ــي  ــطى وهـ ــرون الوسـ ــي القـ ــا فـ منظرهـ
ممتلئـــة بالنفائـــس والذهـــب، حيـــث كانـــت 
الكنيســـة آنـــذاك ُســـلطة يحســـب لهـــا ألـــف 
حســـاب، فيمـــا تقتنـــع أخيـــرًا أن هـــذا 
ـــا  ـــية م ـــة قدس ـــه هال ـــذي أحاطت ـــكان ال الم
هـــو إال متحـــف عالمـــي اليـــوم، ويشـــهد عـــن 
مـــدى تحـــّول أوروبـــا مـــن دول دينيـــة إلـــى 
دول علمانيـــة. ومـــا أثـــار انتباهـــي داخـــل 
قصـــر البابـــاوات هـــو جنـــاح للمقتنيـــات 
التـــي ُوجـــدت أثنـــاء الحفريـــات كالمعـــاول 
الفاحيـــة واألبـــواب الخشـــبية القديمـــة، 
واألدوات المنزليـــة، وبعـــض الجماجـــم 
التـــي ِقيـــل إنهـــا لضحايـــا بعـــض المعـــارك 
التـــي جـــرت فـــي محيـــط القصـــر. وأكثـــر مـــا 

ـــك  ـــي نفســـي الرعـــب هـــو منظـــر ذل ـــّث ف ب
ـــة  ـــي عظم ـــروس ف ـــب الصـــدئ المغ القضي
جمجمـــة، يعّبـــر فعـــًا عن وحشـــية القرون 
ـــث  ـــة، حي ـــرات العلوي ـــي المم ـــدة. وف البائ
الســـالم تقبض األنفاس لكثرتها وشـــكلها 
ـــوغ ســـطوح القصـــر،  ـــن بل ـــي، يمك اللولب
ـــّدة  ـــاتين الممت ـــر البس ـــراءى منظ ـــث يت حي
خلـــف النهـــر وجبـــال منطقـــة »هـــارل« 
وحقـــول العنـــب المتناســـقة. ويقـــّدر عمـــر 
بعـــض الكـــروم بحوالـــي ســـبعة قـــرون مما 
يجعلهـــا محميـــة طبيعية، وخلـــف الدوالي 
ـــل غـــروب شـــمس. ـــراءى أجم ـــة يت الذهبي

وقـــد عرفـــت أثنـــاء تجّولي حـــول القصر 
أن المنطقـــة المحيطـــة والمطلـــة على النهر 
ـــا  ـــارات، كم ـــة العق ـــى مـــن ناحي هـــي األغل
تفّضـــل العائـــات الفرنســـية البورجوازيـــة 
الســـكن خـــارج أســـوار المدينـــة بعيـــدًا عـــن 
الجلبـــة والضوضـــاء، فتبـــدو بيوتهـــم 
وكأنهـــا ُتحـــف معماريـــة تجمـــع بيـــن 
ـــا  ـــة. كم ـــارة الحديث ـــم والعم ـــراز القدي الط
تعتبـــر الكثيـــر مـــن العائـــات المحافظـــة 
ــة  ــي مدينـ ــة فـ ــة باإلقامـ ــا محظوظـ بأنهـ
ــة  ــة جميلـ ــة أثريـ ــا مدينـ أفينيـــون لكونهـ

ـــًا. ـــة أيض ومبارك
يبـــدو تمثـــال ذهبـــي للســـيدة العـــذراء 
كحـــارس للقصـــر، تـــكاد تشـــبه فـــي علوهـــا 
وشـــكلها تمثـــال »ســـانتا كـــروز« الرابـــض 
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فـــوق جبـــال مرجاجـــو بأعالـــي مدينـــة 
وهـــران بالغـــرب الجزائـــري، حيـــث تحظى 
هـــي األخـــرى بتبجيـــل وســـط المجتمـــع 
الجزائـــري المســـلم، فتذكرت قصة انتشـــار 
وبـــاء الطاعـــون فـــي أربعينيـــات القـــرن 
الماضـــي، والـــذي كتـــب عنـــه األديـــب 
الفرنســـي »ألبيـــر كامـــو« فـــي روايتـــه 
ـــا  ـــون إليه ـــث لجـــأ الوهراني الشـــهيرة، حي
لطلـــب الحمايـــة والتبريـــكات. وكذلـــك 
وضعهـــا  قنبلـــة  خبـــر  عـــن  راج  مـــا 
ــال  ــذا التمثـ ــن هـ ــرب مـ ــون بالقـ اإلرهابيـ
خـــال التســـعينيات مـــن القـــرن الماضـــي، 
لكنهـــا لـــم تنفجـــر. وحكايـــات أخـــرى 
ـــة  ـــدو حارســـة مدين ـــا تب وأســـاطير، وفيم
ــياح  ــّج بالسـ ــون تعـ ــة اللـ ــون بّراقـ أفينيـ
والمؤمنيـــن، تظـــل »ســـانتا كـــروز« وهران 

صدئـــة ومهملـــة.
وغيـــر بعيـــد عن ســـاحة قصـــر البابوات 
الشاسعة حيث تتوّزع طاوالت المطاعم، 
حديقـــة  نحـــو  رخاميـــة  ســـالم  تمتـــد 
األســـماك، تحيـــط بهـــا أشـــجار باســـقة 
ونباتـــات اســـتوائية وأحـــواض للســـمك 
الملـــّون وطائـــر البـــط، وتحيـــط بهـــا 
تماثيـــل رخاميـــة وبرونزيـــة مـــن بينهـــا: 
تحفـــة الفنـــان بـــول فايســـون )-1841

1911(، وتجّســـد راعيـــة رفقـــة خرافهـــا، 
تعانـــق تلـــك التحـــف مغارات كلســـية نحت 

الزمـــن تجاويفهـــا وحوافهـــا المحّدبـــة.

قبلة المسرح العالمي.. وفضاء لفنون الشارع

أجمـــل مـــكان فـــي مدينـــة أفينيـــون هـــو 
ســـاحة »الســـاعة«، تفتـــرش أرضيتهـــا 
بالزليـــج الملـــّون يتناســـق مـــع لعبـــة 
تتناغـــم  حيـــث  الدائـــرة،  األحصنـــة 
األطفـــال  أصـــوات  مـــع  موســـيقاها 
المبتهجـــة، وتشـــتهر أيضـــًا بمســـرحها 
الـــذي يحتضـــن مهرجـــان أفينيـــون العالمي 
ـــر مـــن  ـــه عـــدد كبي ســـنويًا، وينتشـــر حول
الموســـيقيين والرّســـامين المتجّوليـــن، 
ويقـــّدم المهرجـــون عروضهـــم.. موعـــد 
المدينـــة مـــع الفـــّن الرابـــع يحّولهـــا كل 
صائفـــة إلـــى مســـرح علـــى الهـــواء الطلـــق، 
ـــواة  ـــون واله ـــون المحترف ـــس الفّنان يتناف
ــل  ــة، بـ ــم اإلبداعيـ ــرض روائعهـ ــى عـ علـ
الدولـــي  المســـرحي  المهرجـــان  وُيعـــّد 
فرصـــة لســـكان المدينـــة، فتـــزداد حركتهـــا 
التجاريـــة والســـياحية، ويؤّجـــر العديـــد 

ــارح  ــى مسـ ــّول إلـ ــم لتتحـ ــم محاتهـ منهـ
ـــل ال  ـــور المحـــدود، ب ـــرة ذات الجمه صغي
يـــكاد يخلـــو أي زقـــاق فـــي مدينـــة أفينيـــون 

مـــن قاعـــة للمســـرح أو نـــاٍد فّنـــي.
المكتظـــة  »الســـاعة«  ســـاحة  تقـــود 
بالمـــارة والمقاهـــي نحـــو ممـــرات األحيـــاء 
ــف  ــن تجاويـ ــارة عـ ــي عبـ ــة، وهـ الفرعيـ
ــث  ــية، حيـ ــال الكلسـ ــي الجبـ ــورة فـ محفـ
تظهـــر العمـــارات وكأنهـــا معّلقـــة فـــوق 
حجارتهـــا  اســـتخدمت  كمـــا  صخـــرة، 
لتشـــييد القصـــور والقاع والجـــدار األثري. 
وتحتفـــظ الطـــرق القديمـــة بالجرانيـــت 
األســـود وتؤّدي نحو ســـاحة كنيســـة ســـان 
بيـــار، أجمـــل مبنـــى أثـــري علـــى اإلطـــاق، 
تحيـــط بهـــا منـــازل ذات طـــراز معمـــاري 
ـــى  ـــر، وعل ـــن عش ـــرن الثام ـــى الق ـــود إل يع
بعـــد أمتـــار توجـــد ســـواٍق تعمـــل ضمـــن 
نظـــام الســـقي التقليـــدي، حيـــث تواظـــب 
المـــراوح المائيـــة العماقـــة علـــى دورانهـــا 
منـــذ قـــرون، وهـــي تجـــاور الحوانيـــت 
العتيقـــة، حيـــث يجتمـــع الشـــباب والطلبـــة 

للســـمر.
وتمتـــاز أســـواق المدينـــة بالخضـــر 
والفواكـــه الطازجـــة والتوابـــل والزيـــوت 
المحليـــة، ُتقـــّدم مغّلفـــة كهدايـــا تذكاريـــة 
للســـياح، وُيعـــّد الســـوق التجـــاري الكبيـــر 
أول بنايـــة بيولوجيـــة، بـــدأت منـــه تجربـــة 
البيـــوت الصديقـــة للبيئـــة. فيبـــدو كعمـــارة 
ــا  ــال، كمـ ــة أدغـ ــة لغابـ ــة أو كبوابـ نباتيـ
ـــة،  ـــار الكريم ـــع األحج ـــات بي ـــر مح تنتش
والصابـــون الملـــّون والمعّطـــر بنكهـــات 
الفواكـــه والورود، خاصـــة تلك المعجونة 
بزهـــرة »الخزامـــى« وهـــي نبتـــة بريـــة 
ــة.  ــة نفاثـ ــة طبيعيـ بنفســـجية ذات رائحـ

وتحضـــر صـــورة الصرصـــور مرســـومة 
فـــوق األوانـــي والمناشـــف والبطاقـــات 
ــزًا  ــرة رمـ ــذه الحشـ ــّد هـ ــة، إذ ُتعـ البريديـ
اليونانيـــة  المطاعـــم  وتكثـــر  للمدينـــة. 
بوجبـــات  تشـــتهر  وأخـــرى  والشـــرقية 
الســـردين وســـمك الســـلمون، كمـــا يحضـــر 
فنـــادق  أرقـــى  فـــي  الفرنســـي  الطبـــخ 
المدينـــة ومطاعمها الفاخرة، فالفرنســـيون 
يدركـــون جيـــدًا أن مـــن يدعـــوك إلـــى مائدتـــه 

هـــو يدعـــوك إلـــى تـــذوق ثقافتـــه.
كل شـــيء فـــي أفينيـــون يـــدل علـــى مـــدى 
نرجســـية ســـكانها وتباهيهـــم بمدينتهـــم، 
يفرطـــون فـــي تنظيفهـــا وغـــرس النباتـــات 
وتعليـــق الزهـــور علـــى شـــرفات المنـــازل، 
ويحافظـــون على تقاليـــد حضور العروض 
والفّنّيـــة،  والمســـرحية  الســـينمائية 
ــة  ــوارع الضيقـ ــي كل الشـ ــر فـ ــا تنتشـ كمـ
والرئيســـية محـــات لبيع التـــذكارات تحمل 
صـــور معالـــم المدينـــة األثريـــة والحضارية 
ــه  ــا تقّدمـ ــا ومـ ــرح تاريخهـ ــات تشـ وكتيبـ
ـــا تنتجـــه  ـــع م ـــا. وأخـــرى تبي ـــن خدماته م
أفينيـــون مـــن نســـيج وفخـــار وزيـــوت 
ــن  ــل يمكـ ــور، بـ ــب وعطـ ــون وكتـ وصابـ
لبائعـــة جميلـــة أن تقنعـــك بلباقـــة أن هـــذا 
العطـــر مفضـــل لـــدى الملكـــة الفانيـــة، وأن 
هـــذا المنديـــل عليـــه نفـــس تطريـــز وســـادة 

ـــي. ـــك العان المل
وأنـــا أغـــادر مدينـــة األســـوار تذّكـــرت 
صديقـــي الشـــاعر عمـــار مريـــاش حينمـــا 
وصـــف ولـــع الفرنســـيين بالفنـــون قائـــًا: 
»مجـــرد شـــك أحدهـــم بـــأن نابليـــون قـــد 
ـــى قارعـــة  ـــاة عل جلـــس فـــوق صخـــرة ملق
الطريـــق أو قضـــى ليلـــة في فنـــدق مجهول، 
حتـــى يحولـــوا المنطقـــة كلهـــا إلـــى متحف«.





ملف

أرض بال خبز
َلعــّل الّصــور التــي حملتهــا كاميــرات التليفزيــون الُمتعــّددة مــن داخــل بلــدة مضايا فــي »ريف 
دمشــق«، تضــع العالــم أمــام عــاٍر جديــد ُياحــق الضمائــر اإلنســانية، هــل يعقــل أن تبقــى 

شــعوب تقتــات علــى أوراق األشــجار، فــي عــودة للبدائيــة؟!

ــدات أخــرى،  ــزال بل ــا الجــوع القاتــل، إذ تشــاركها وال ت ــا فقــط مــن أصابه ــم تكــْن مضاي ل
فــي ســورية الجريحــة، وفــي أمكنــة أخــرى مــن العالــم، فــي مشــهد يضــع اإلنســانية أمــام 
اســتحقاقات ألســئلة عديــدة: هــل َجــّف ضــرع األرض، وأضحــى غيــر قــادر علــى إطعــام 
البشــر؟ أم أننــا أمــام شــكل آخــر مــن أشــكال الجــوع، يتجــاوز المعــدة الخاويــة، واألفــواه 

الُمتطّلعــة للقمــة خبــز أو شــربة مــاء؟
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خطيب بدلة

الجوع كافر

فـــي مدينـــة إســـطنبول التركيـــة، مشـــهٌد يـــراه 
المـــرء فـــي زوايـــا الســـاحات العامـــة المكتظـــة 
بالبشـــر، وفـــي مداخـــل محطـــات المتـــرو، ومواقـــف 
ـــكان،  ـــة الم ـــي زاوي ـــس ف ـــل يجل ـــوس: رج المتروب
ويضـــع أمامـــه صفيحـــة مـــن الـــورق المقـــّوى 
ُكِتَبـــْت عليهـــا كلمـــة )AçIM(، وتعنـــي أنـــا جائـــع، 
ــة  ــال وورقـ ــا أطفـ ــرأة ومعهـ ــًا تجلـــس امـ وأحيانـ
مكتـــوب عليهـــا )ACIZ( وتعنـــي: نحـــن جائعـــون.

ـــة  ـــة، مجهول ـــة قديم ـــة شـــعبية لبناني ـــة أغني ثّم
المؤلـــف والملحـــن، التقطهـــا الموســـيقار زيـــاد 
الرحبانـــي، وغّناهـــا بصوتـــه، تقـــول الزمتهـــا: أنـــا 
مـــش كافـــر، بـــس الجـــوع كافـــر، والمـــرض كافـــر، 
والفقـــر كافـــر، والـــذل كافـــر، أنـــا مـــش كافـــر، لكـــن 
ــيا  ــي كل األشـ ــوا فيـ ــك، إذا اجتمعـ ــل لـ ــو بعمـ شـ

الكافريـــن؟!
لـــو تقّصينـــا عـــن عنصـــر الباغـــة فـــي عبـــارة 
ـــي أن  ـــًا ف ـــاه متجلي ـــًا، لوجدن ـــر«، مث ـــوع كاف »الج
مؤلـــف األغنيـــة ينقـــل صفـــة »كافـــر« التـــي ُتطلـــق، 
أساســـًا، علـــى اإلنســـان غيـــر المؤمـــن، إلـــى وصـــف 
الفعـــل الـــاإرادي، غيـــر الملمـــوس،  الُمســـّمى: 

الجـــوع!.. 

هـــذه االســـتعارة الباغيـــة، فـــي الحقيقـــة، 
ــل ألـــف  ــذا المؤلِّـــف، فقبـ ليســـت مـــن اكتشـــاف هـ
وأربعمئـــة ســـنة مـــن اآلن َشـــّن الخليفـــُة الثانـــي 
عمـــُر بـــن الخطـــاب علـــى الفقـــر حربـــًا كاســـحة، 
ـــو  ـــال: ل ـــَس للجـــوع، إذ ق ـــاره الُمســـّبَب الرئي باعتب
كان الفقـــُر رجـــًا لقتلُتـــه!.. وُعَمـــر يعـــرف أن الفقـــر 

»حالـــة« وليـــس رجـــًا. 
كان عمـــر بـــن الخطـــاب، قبل اإلســـام، صنديدًا، 
شـــديَد البـــأس، بدليـــل دعـــاء النبي الكريـــم في بداية 
ـــن«..  ـــد الُعَمري ـــاَم بأح ـــزَّ اإلس ـــم أع ـــالة »الله الرس
فلمـــا أســـلَم، أصبـــح إنســـانًا بالـــغ الطيبـــة والرقـــة 
َف  ـــوَّ ـــُة َتَص ـــه الخاف ـــت إلي ـــا آل والشـــفافية، وعندم
بفكـــرة العدالـــة، حتـــى اكتســـب لقـــب »الفـــاروق«.. 
وقـــد ُرويـــت أحاديـــث مبهـــرة عـــن ولعـــه بمســـاعدة 
ــرأة  ــة المـ ــا حكايـ ــم، منهـ ــر عثراتهـ النـــاس، وَجْبـ
التـــي وجدهـــا ُتلهـــي أطفالهـــا الجائعيـــن بطبخـــة 
ـــى  ـــا إل ـــر به ـــاُء والبحـــُص، فتأّث ـــا الم ـــة قوامه وهمي
َحـــّد البـــكاء، وســـارع لتأميـــن غـــذاء لهـــا وألطفالها..         
ــعوب،  ــخ الشـ ــي تاريـ ــارز فـ ــكان بـ ــوع مـ للجـ
ــان  ــارى إبـ ــي الصحـ ــت فـ ــي عاشـ ــص التـ وباألخـ
العصـــور القديمـــة، أي قبـــل اكتشـــاف الثـــروات 

تتعامل األم مع فكرة »الجوع« بتلقائية مدهشة، فحينما يبكي رضيُعها تسارع إلى إلقامه 
حلمَة ثديها، ألنها تعّلمْت من أمها وعجائز أهلها أن الرضيع يبكي بســببين: الجوع، أو 

أنه َمْوجوع.. 
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والفلـــزات الطبيعيـــة الثمينـــة. ومـــا دمنـــا قـــد حكينـــا 
ـــه  ـــر أن ـــي أن نذك ـــر يقتض ـــاب فاألم ـــن الخط ـــن اب ع
الوحيـــد الـــذي وازن بيـــن الدينـــي والدنيـــوي فـــي 
ـــى  ـــاء عل ـــادة«، وبن »عـــام الجـــوع«، أو »عـــام الرم
هـــذه الموازنـــة أوقـــف العمـــل بحـــّد اإلســـام فـــي 
قطـــع يـــد الســـارق، لوجـــود شـــبهة بأنـــه ربما ســـرق 
ألجـــل أن يـــأكل، وهـــذا قـــرار يحتـــاج إلـــى شـــجاعة 
ـــأن  ـــن ب ـــع، ويقي ـــر بالطب ـــا عم اســـتثنائية، يمتلكه
اهلل أنـــزل القـــرآن ألجـــل البشـــر، وحمايتهـــم، وهـــذا 

ـــدًا. ـــر جي ـــه عم ـــا يعرف م
ــام،  ــل اإلسـ ــراء، قبـ ــي الصحـ ــاُل فـ وكان الحـ
ـــَر الشـــاعُر »الحطيئـــة« عـــن  أكثـــَر صعوبـــة، وقـــد َعبَّ
ـــام  ـــك األي ـــي تل ـــة الســـائدة ف ـــؤس الرهيب ـــة الب حال
بوصـــف رجـــٍل طـــوى ثـــاَث ليـــاٍل بـــا طعـــام، حتـــى 
ـــن وخـــز  ـــه م ـــط يقي ـــه بخي اضطـــر أن َيعصـــب بطن

الجـــوع، فقـــال:

وطاوي ثالٍث، عاصِب البطِن، ُمْرِمٍل
ببـيــداء لم يعـــرف بهـــــا ساكـــــٌن رسما

أخي جفوٍة، فيـــه مــن األنـــس وحـشــٌة
يرى البؤس فيها- مــن شراسته- ُنْعمى

يتناقـــض »الجـــوع« بوصفـــه معبـــرًا عـــن الضعـــف 
ـــر عـــن ذروة  ـــي تعّب ـــة« الت ـــع »الكرام اإلنســـاني، م
القـــوة والعنفـــوان. وفـــي األمثـــال العربّيـــة أن 
المـــرأة  الحـــّرة »تجـــوُع«  وال تـــأكل بثدييهـــا!.. 
ومـــن هـــذا المنطلـــق نجـــد الشـــنفرى نفســـه، فـــي 
الميتـــه الشـــهيرة، يقـــدُم تنويعـــًا علـــى فكـــرة البطـــن 
الَخميـــص، فيعتبـــره دليـــًا علـــى التعّفـــف، فيقـــول:

وأغدو خميَص البطن ال يســـتفزُّني
ـــــــُل إلى الزاد حرٌص أو فؤاٌد موكَّ

وفـــي القـــرآن الكريـــم: »َيْحَســـُبُهُم اْلَجاِهـــُل َأْغِنَياء 
ـــَن التََّعفُِّف«. ِم

يقـــول فقهـــاء الديـــن اإلســـامي الحنيـــف: إن اهلل 
ـــي يجـــّرب  ـــى المســـلم الصـــوم، لك ـــب عل ـــى كت تعال
الجـــوع، فيبـــادر إلـــى توزيـــع الـــزكاة علـــى الفقـــراء 
الذيـــن يعيشـــون علـــى حافَّتـــه... وفـــي أدبيات شـــهر 
ـــون  ـــر العصـــور، يقول ـــي تشـــّكلت عب رمضـــان، الت
عـــن الرجـــل الـــذي ال ينهـــاه صيامـــه عـــن الفحشـــاء 
والمنكـــر: إن فانـــًا لـــن يجنـــي مـــن صيامـــه ســـوى 
الجـــوع والعطـــش!.. وكانـــت والدتـــي تنهرنـــا حينما 
نصـــوم فـــي رمضـــان، دون أن نـــؤدي الصـــاة 
فتقـــول: مـــا الفائـــدة مـــن صيامكـــم؟ تجوعـــون 
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جـــوع الـــكاب!
ال ريـــب فـــي أن الجـــوع اإلرادي »اإلضـــراب عـــن 
ـــه  ـــًا، ملعُب ـــانيًا رهيب ـــًا إنس ـــُل جبروت ـــام« يمث الطع
الرحـــب هـــو عالـــم السياســـة. وفـــي التاريـــخ الحديث 
حكايـــات كثيـــرة عـــن هـــذا العمـــل االحتجاجـــي، وال 

ســـيما فـــي الســـجون. 
ولعـــّل أكثـــر هـــذه التجـــارب قـــوة وشراســـة تلـــك 
التـــي قرأناهـــا فـــي كتـــاب »صـــوم المـــوت« الـــذي 
يتحـــّدث عـــن مجموعـــة مـــن الســـجناء السياســـيين 
األتـــراك نفـــذوا إضرابـــًا عـــن الطعـــام حتـــى المـــوت 
فـــي أحـــد ســـجون إســـطنبول علـــى إثـــر انقـــاب 

ـــا ســـنة 1980.       عســـكري شـــهدته تركي
ـــي  ـــى ف ـــن فت ـــّدث ع ـــرة، تتح ـــة معاص ـــة حكاي ثّم
الخامســـة عشـــرة، اســـمه »حســـين«، يعيـــش فـــي 
ـــر  ـــذكاء، كثي ـــديد ال ـــى ش ـــه فت ـــرة. إن ـــة محاَص منطق
األســـئلة، ولكن، من ســـيجيبه عن أســـئلته والحصار 
يضغـــط علـــى الجميـــع فيجعـــل أعصابهـــم متوتـــرة؟! 
األب، فـــي األحـــوال العاديـــة، رجـــل عزيـــز 
ـــه لكـــي تعيـــش أســـرُته  النفـــس، يعمـــل فـــوق طاقت
ـــاك  ـــم يعـــد هن ـــّل الحصـــار فل ـــي ِظ ـــا ف ـــة، وأم بكرام
عمـــل، وال َرب عمـــل، وال دولـــة تدفـــع للموظفيـــن 
ــد  ــدر واحـ ــاك مصـ ــهر. هنـ ــر كل شـ ــي آخـ ــًا فـ راتبـ
للغـــذاء هـــو الجمعيـــات اإلغاثيـــة.. وكان أبـــو حســـين 
الطيـــب، الرائـــق، قـــد تحـــّول إلـــى شـــخص عصبـــي 
المـــزاج... يخـــرج مـــن البيـــت فـــي الصبـــاح وال يعـــود 
إال فـــي وقـــت متأخـــر، ويكـــون غالبـــًا صفـــر اليديـــن، 
وفـــي بعـــض األحيـــان يدخـــل حامـــًا كميـــة قليلـــة مـــن 
األرز أو الســـكر أو البرغـــل أو المعكرونـــة أو علبتيـــن 
مـــن الســـردين. وكان يضـــع حمولتـــه أمـــام زوجتـــه، 
ويســـارع إلـــى االختبـــاء فـــي الغرفـــة األخـــرى وكأنـــه 
ـــراد  ـــن أف ـــدًا م ـــمع أح ـــينًا، وإذا س ـــًا مش ـــب فع ارتك
أســـرته يعّلـــق علـــى مـــا يجـــري ســـرعان مـــا ينهـــره 
ويطلـــب منـــه أن يخـــرس. وأمـــا حســـين فـــكان 
يمضـــي أوقـــات يقظتـــه كلهـــا فـــي تـــداول األفـــكار 
مـــع والدتـــه حـــول الحـــرب والفقـــر والجـــوع وأفضـــل 
الســـبل للعيـــش أطـــول مـــدة ممكنـــة بأقـــّل التكاليـــف. 
ــابيع  ــال األسـ ــه، خـ ــع أمـ ــين مـ ــل حسـ توّصـ
األولـــى لبـــدء الحصـــار، إلـــى نتائـــج مدهشـــة. 
منهـــا أن يســـتفيدوا مـــن فقـــرة )عاصـــب البطـــن( 
التـــي قرأهـــا فـــي قصيـــدة األعشـــى، فيعتمـــد الجميـــع 
ـــى  ـــة عل ـــة أو القطني ـــة الصوفي ـــط األحزم ـــى رب عل
ــة،  ــدة مزدوجـ ــال، فائـ ــا قـ ــذا، كمـ ــم، ولهـ بطونهـ
فالحـــزام يدفـــئ الجســـم، ويقّلـــل مـــن وخـــز الجـــوع. 
ومنهـــا أن تدخـــل األم مـــع أبنائهـــا فـــي مناقشـــات 
ــم الجـــوع بطريقـــة  ــذا يلهيهـــم عـــن ألـ دائمـــة، فهـ

أفضـــل مـــن »طهـــي البحـــص«! 
وقـــال إن جســـم اإلنســـان يحتـــاج إلـــى الرياضـــة 
بشـــكل دائـــم، ولكـــن يجـــب تقنيـــن الحركـــة فـــي 

ـــا تســـتهلك الطاقـــة المتوفـــرة،  ـــّل الحصـــار، ألنه ِظ
ويجـــب إعطـــاء األم حصـــًة أكبـــر مـــن األغذيـــة إذا 
كانـــت مرضعـــًا، فالغـــذاء يصنـــع حليبهـــا بدليـــل 
المثـــل الشـــعبي القائـــل: )فـــدان ومزرعـــة ال يشـــبعان 

ـــة(.. مرضع
وطلـــب حســـين مـــن أمـــه أن تخبـــئ بعـــض الســـكر 
ــتقبل،  ــة للمسـ ــن الجمعيـ ــره أبـــوه مـ ــذي ُيحضـ الـ
ــكلة  ــّل المشـ ــذاب يحـ ــكر المـ ــى السـ ــاد علـ فاالعتمـ
حينمـــا يتعاظـــم الحصـــار ويشـــتد الجـــوع، وأخبرها 
أن الرجـــال الذيـــن ُيضربـــون عـــن الطعـــام فـــي 
الســـجون يشـــربون المـــاء الُمَحّلـــى، وســـلطات 
الســـجن تحقنهـــم بأمصـــال ســـكرية لئـــا يموتـــون. 
وقـــال حســـين ألمـــه إنـــه ال يجـــوز لنـــا أن نصـــف 
ـــم »وحـــوش«! فالوحـــش  ـــا بأنه ـــن يحاصرونن الذي
المســـكين ال يعـــرف فكـــرة الحصـــار أصـــًا، أضيفـــي 
ــي  ــه فـ ــى وجهـ ــم علـ ــع الهائـ ــك أن الجائـ ــى ذلـ إلـ
الصحـــراء إذا عثـــر علـــى وحـــش يمكـــن أن يصطـــاده 
ويـــأكل مـــن لحمـــه وُيطعـــم أهلـــه وجيرانـــه، وقـــرأ 

لهـــا قولـــه:

َفَخرَّْت َنحوٌص ذاُت جحٍش سمينٌة
َقْت شحما قد اكتنزت لحمًا وقد ُطّبِ

فيا بشـــــــَرُه إذ جرها نحو قومه
ويا بشرهم لما رأوا َكْلَمها ُيْدمى

ــار  ــه، أن حصـ ــا لدهائـ ــين، ويـ ــف حسـ واكتشـ
قريتهـــم ســـببه الـــوالدة! اندهشـــت أمـــه، وســـألته: 

ـــي؟ ـــاذا تعن م
قـــال: األم، حضرتـــك وأمثاَلـــك أعنـــي، تضـــع 
ـــى عـــرق،  ـــوالدة، إل ـــًا، بال وليدهـــا، فيكـــون منتمي
وديـــن، ومذهـــب، ويعيـــش عمـــره كلـــه ال يغّيـــر 
هـــذه االنتمـــاءات. ثـــم يأتـــي البشـــر، الذيـــن ترفـــض 
الوحـــوش التشـــّبه بهـــم، ليقتلـــوه، أو يعذبـــوه، 
لـــه علـــى مـــا ولدتـــه  أو يحاصـــروه، عقوبـــًة 
عليـــه أمـــه! أتعلميـــن؟! هنـــاك عشـــرات اآلالف مـــن 
ـــم  ـــاد، يحاصره ـــن الب ـــكان آخـــر م ـــي م البشـــر، ف
بشـــٌر أكثـــر قســـوة مـــن الوحـــوش، حتـــى المـــوت، 
ـــوش  ـــن الوح ـــوأ م ـــر األس ـــى البش ـــترطون عل ويش
الذيـــن يحاصروننـــا، أن يفّكـــوا الحصاَر عّنـــا ليفّكوا 

الحصـــار عنهـــم! 
هـــل تعلميـــن مـــاذا ســـأفعل حينمـــا ســـينتهي هـــذا 

الحصـــار البغيض؟
قالت: ماذا ســـتفعل؟

قـــال: ســـأذهب لزيـــارة ذلـــك المـــكان المحاَصـــر، 
وأقـــّدم وردة ألول إنســـان ألتقيـــه. وســـأحكي لهـــم 
حكاياتنـــا فـــي أيـــام الحصـــار، وأســـتمع منهـــم إلـــى 
حكاياتهـــم.. وربمـــا، ربمـــا إذا كبـــرُت وأصبحـــُت 
فـــي ســـن الـــزواج، ربمـــا أتـــزوج فتـــاة مـــن هنـــاك!
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أميل أمني

فتنة الجوع العربي

فـــي كتابـــه القّيـــم »نيويـــورك 80« يحّدثنـــا األديب 
المصـــري والروائـــي الكبيـــر »يوســـف إدريـــس« عـــن 
أبشـــع أنـــواع الجـــوع، إنـــه جـــوع اإلنســـان، وليـــس 
ـــا، وراء  ـــز العلي ـــوع المراك ـــه ج ـــدات، إن ـــوع المع ج

المآســـي كمـــا نـــرى فـــي مضايـــا.

علـــى أنـــه قبـــل الدخـــول فـــي عمـــق تفكيـــك 
هـــذا الطـــرح يعـــن لنـــا أن نتســـاءل: »هـــل الجـــوع 
الطبيعـــي، جـــوع جدب األرض، وتغييـــرات المناخ، 
يهـــّدد العـــرب بنـــوع خـــاص، عطفـــًا علـــى الجـــوع 
األدبـــي الـــذي نـــراه متمثـــًا فـــي أشـــكال ماديـــة«؟

كانت بداية معرفة اإلنســان بالجوع والمجاعة، عبر تصاريف الطبيعة وقســوتها التي ال 
ترحــم أحيانًا، فــإذا امتنع المطر، جّفت األرض، وجاع الصغيــر والكبير، غير أن هناك 
الحقًا مجاعات فعلها اإلنسان، وال يزال، وسورية خير مثال، وقد كان السبب المباشر فيها هو جوع 

اإلنسان.... هل هذا النوع يمكن أن يتسّبب في مجاعات كالتي نراها؟
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ـــن  ـــإن 13 % م ـــاو ف ـــة الف ـــداول منظم ـــب ج بحس
ســـكان العالـــم العربـــي يعانـــون مـــن درجـــة مـــن 
درجـــات ســـوء التغذيـــة، تـــكاد تقتـــرب مـــن الجـــوع، 
ــح  ــا يوضـ ــي، فيمـ ــون عربـ ــو 40 مليـ ــا نحـ أي مـ
المؤشـــر العالمـــي للجـــوع أن هنـــاك ثمانـــي دول 
عربّيـــة وإســـامية مـــن 20 دولـــة رصدهـــا المؤشـــر 
مازالـــت تعانـــي مـــن مشـــكات حقيقيـــة فـــي القضـــاء 
علـــى الجـــوع وســـوء التغذيـــة، وتعتبـــر النســـاء 
واألطفـــال هـــم الفئـــة األكثـــر تضـــّررًا وعرضـــة للجوع 
ـــة. ـــدول العربّي ـــن ال ـــد م ـــي العدي ـــة ف وســـوء التغذي

هـــل هـــذا الجـــوع الطبيعـــي ســـببه قســـوة الطبيعة 
كما أســـلفنا؟

اغلـــب الظـــن، أن مـــرّده الرئيســـي هـــو غيـــاب 
أنظمـــة الدولـــة الحديثـــة ذات الحكـــم الرشـــيد، 
والقـــادرة علـــى تســـخير الطبيعـــة لصالـــح رفاهيـــة 
اإلنســـان، لكـــن كيـــف يتأتـــى هـــذا فـــي ِظـــّل مجاعـــات 
عديـــدة أخـــرى يعاني منها العالـــم العربي، مجاعات 
ال ُتَســـّد بالمحاصيـــل والحبـــوب وأرغفـــة الخبـــز، بـــل 
بنشـــر الحّرّيـــات، وتعليـــة ســـقف الديموقراطيـــات، 
وســـيادة منظومـــة حقيقيـــة لحقـــوق اإلنســـان، 

ـــة. ـــة الحديث ـــق الدول ـــى طري والســـير عل
تضـــرب المجاعـــة مضايـــا ومـــا نحوهـــا، ال شـــيء 
ـــاء  ـــي بن ـــر ف ـــذي أصـــاب أصحـــاب األم إال للفشـــل ال
دولـــة تقدميـــة، يقـــف فيهـــا الجميـــع موقفـــًا متســـاويًا 
مـــن القانـــون، دولـــة المواطنـــة، ال دولـــة الطائفيـــة 
ـــة  ـــى حال ـــود إل ـــد أن تق ـــي كان والب ـــة، الت والمذهبي
التشـــرذم وتفـــكك ســـبيكة النســـيج االجتماعـــي، وما 
الجـــوع الظاهـــري إال تابـــع ذليـــل، لمتبـــوع أثيـــم مـــن 

الكبـــت والشـــمولية وأنظمـــة القهـــر......
ـــي  ـــي تعان ـــي الت ـــًا« ه ـــط »عربي ـــورية فق ـــل س ه

ـــن الجـــوع؟ م
ـــوات األســـد،  ـــًا تتجـــاوز حصـــار ق ـــة عربي الكارث
ـــي  ـــى ف ـــة تتجّل ـــرة، الكارث ـــورية صغي ـــات س لبلدي
اليمـــن وفـــي العـــراق، ودائمًا في الداخل الفلســـطيني 
المحتـــل، حيـــث »الخطيئـــة األصليـــة« للعـــرب، عبـــر 
االحتـــال المســـكوت عليـــه، الجاثـــم علـــى صـــدر 

ـــن. ـــة المقدســـة، زهـــرة المدائ المدين
ـــة  ـــر منظم ـــل ، تقري ـــوزك الدلي ـــك إن أع ـــذ إلي خ
ـــادر  ـــاو( الص ـــة )ف ـــة والزراع ـــدة لألغذي ـــم المتح األم
ـــة انعـــدام  أواخـــر العـــام المنصـــرم 2015 عـــن »حال

ـــم«. ـــي العال ـــي ف ـــن الغذائ األم
ســـتجد هنـــاك أن 12 مليـــون يمنـــي مـــن أصـــل 24 
مليونـــًا يعانـــون من نقص األغذيـــة، وأن الصراعات 
الدائـــرة علـــى أرض اليمـــن فاقمـــت مـــن أزمـــة األغذيـــة 

وتهـــّدد الرقـــم بالصعود.
ـــي  ـــن عراق ـــة مايي ـــن أن ثماني ـــه يبّي ـــر ذات التقري
ــغ 32.5  ــراق البالـ ــكان العـ ــدد سـ ــي عـ ــن إجمالـ مـ
مليـــون نســـمة يعانـــون مـــن الجـــوع فـــي 2015، 

بســـبب الظـــروف األمنيـــة التـــي تعيشـــها البـــاد.
وقـــد ارتفـــع جوعـــى العـــراق إلـــى أكثـــر من خمســـة 
أضعـــاف منـــذ 1992، حيـــن كان عددهـــم مليونـــًا 

ونصـــف المليـــون عراقـــي.
أمـــا ســـورية الحزينـــة والمتألمـــة، فوضعهـــا أكثر 
فداحـــة، فالقتـــال الدائـــر هنـــاك، خّلـــف وراءه حتـــى 
الســـاعة، وبحســـب تقريـــر األمـــم المتحـــدة، نحو 6.3 
ـــع  ـــن جائ ـــن 10 مايي ـــون بي ـــع يتوزع ـــون جائ ملي
ـــن مـــن  ـــون آخري ـــي 3.5 ملي داخـــل ســـورية وحوال
الجوعـــى فـــي معســـكرات الاجئيـــن حـــول األرض، 
والمأســـاة الكبـــرى أن هـــذا العـــدد مرشـــح للزيـــادة.

هـــل مـــن حقيقـــة صادمـــة فـــي هـــذا التقريـــر 
وتخـــّص العالـــم العربـــي بنـــوع يثيـــر القلـــق الجـــّدي 

علـــى مســـتقبل العـــرب؟
يقـــول المديـــر العـــام المســـاعد لمنظمـــة فـــاو »عبـــد 
الســـام ولـــد أحمـــد«، إن عـــدد الجيـــاع الكلـــي فـــي 
العالـــم انخفـــض فعليـــًا إلـــى 795 مليـــون نســـمة أي 
أقـــل بــــ 216 مليـــون شـــخص عمـــا كان عليـــه خـــال 
الفتـــرة مـــن )1990 - 1992(... هـــل يعنـــي ذلـــك أن 

الجـــوع يتناقـــص عالميـــًا ويتصاعـــد عربيـــًا؟
يبـــدو أن ذلـــك كذلـــك بالفعـــل، وعليـــه فالمســـألة 
تتجـــاوز قـــدرة المـــرء علـــى تحصيـــل لقمـــة العيـــش، 
إلـــى حرمانـــه مـــن حّرّيتـــه ومصيـــره ومســـتقبله، 
وهنـــا يضحـــى الجـــوع مـــن أنـــواع األلـــم المجـــازي، 
بأكثـــر منـــه الجســـدي، ألـــم الخيـــارات المســـتحيلة، 
ــتتبعها  ــزن، يسـ ــاالت الحـ ــن حـ ــة مـ ــوع حالـ فالجـ
ــم  ــن ثـ ـــوف، ومـ ــي الخ ــوع يعنـ ــار، والجـ االنكسـ
صـــارت أبـــرز أبعـــاد الجـــوع هـــي األلـــم والحـــزن 
والـــذل والخـــوف، والمحصلة النهائيـــة هي االنفجار 
الـــذي ال يبقـــي وال يـــذر... فالجائـــع،  العنيـــف 
الخائـــف، المســـتذل، المنكســـر، ال يتبقـــى لـــه مـــن 
إنســـانيته شـــيئًا، وعندهـــا تتســـاوى الحيـــاة مـــع 
المـــوت، وقـــد قـــال البعض ســـابقًا إن الجـــوع ال يتفق 
مـــع الكرامـــة، غيـــر أن األصـــح أن يقـــال إن الكرامـــة 

ـــاع. ـــف الجي ـــى أك ـــع إال عل ـــا ال تصن ربم
ــة  ــق »فتنـ ــن يخلـ ــي مـ ــة إذن هـ ــت الطبيعـ ليسـ
ـــي  ـــص الت ـــلة النقائ ـــا سلس ـــي«، لكنه ـــوع العرب الج
تعـــوز الـــدول العربّيـــة، وفـــي المقدمـــة منهـــا الجـــوع 
ــرأ ال  ــة اقـ ــا أن أمـ ــكالية هنـ ــة، واإلشـ ــى المعرفـ إلـ

تقـــرأ... مـــا عاقـــة المعرفـــة بالجـــوع؟
فـــي أبســـط التعريفـــات نجـــد أن هنـــاك عاقـــة 
ـــدرة  ـــدم الق ـــا، وع ـــل وصغره ـــن المداخي ـــة بي جذري
علـــى ســـد احتياجـــات ســـكان الدولـــة مـــن األغذيـــة، 
وانخفاض مســـتوى الدخل يتناســـب تناســـبًا عكســـيًا 
مـــع ظاهـــرة الجـــوع، فكلمـــا ازدادت المداخـــل َقـــّل 
الجـــوع، والعكـــس صحيـــح، ولهـــذا نـــرى أن بعـــض 
مـــن الـــدول العربّيـــة ذات الدخـــول المرتفعـــة، والتـــي 
نتجـــت عـــن منظومـــة تنميـــة حقيقيـــة، ال يعـــرف 
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ـــا ســـبيًا. الجـــوع إليه
قبـــل مئـــة عـــام تقريبـــًا تســـاءل األميـــر شـــكيب 
أرســـان عـــن الســـبب فـــي تخلـــف العـــرب والمســـلمين 
وتقـــّدم غيرهـــم؟ ويبـــدو أنـــه بعد هذه العقـــود الطوال 
ال تـــزال األوضـــاع عربيـــًا علـــى حالهـــا، مـــع األخذ في 
عيـــن االعتبـــار، أن اآلخريـــن قبـــل مئـــة عـــام كانـــوا 
الغربييـــن، أوروبـــا وأميـــركا علـــى نحو خاص، ولو 
قـــدر للرجـــل العـــودة اليـــوم إلـــى الحيـــاة، لعـــرف أن 
ـــذي عـــرف  اآلخريـــن تتضمـــن الشـــرق اآلســـيوي، ال
طريـــق القضـــاء علـــى الجـــوع مـــن خـــال ســـيادة 
منظومـــات الديموقراطيـــة والمعرفـــة، وليـــس أدل 
علـــى صـــدق هـــذا الحديـــث، مـــن النظـــر إلـــى الهنـــد... 

لمـــذا الهنـــد تحديـــدًا؟
ـــرن المنصـــرم،  ـــي خمســـينيات وســـتينيات الق ف
كانـــت تجربـــة الهنـــد التنموية تمضي جنبـــًا إلى جنب 
ـــي،  ـــم العرب ـــي العال ـــة ف مـــع بعـــض تجـــارب التنمي
غيـــر أن النظـــر اليـــوم إلـــى المقاربـــة الســـابقة، يؤكـــد 
نجاحـــات الهنـــد وإخفاق العالـــم العربي، فالهند ذات 
المليـــار ومئـــة مليـــون، المنقســـمين دينيـــًا ومذهبيـــًا، 
إلـــى ســـيخ، وهنـــدوس، وبوذييـــن، ومســـلمين، 
ومســـيحيين، ويهـــود، اســـتطاعوا بلـــورة توجـــه 
ديموقراطـــي واحـــد، ويومـــًا مـــا انتخبـــوا رئيســـًا 
مســـلمًا للبـــاد، دون النظـــر أو اإلغـــراق فـــي النظـــر 

إلـــى طائفتـــه أو دينـــه.
ــة، كان  ــاة الديموقراطيـ ــع الحيـ ــاوق مـ وبالتسـ
االهتمـــام بالمعرفـــة والتعّلـــم، فلـــم تعـــرف الهنـــد 
ـــد  ـــت الهن ـــل أضح ـــة، ب ـــة وال األدبي ـــة المادي المجاع
اليـــوم تجّهـــز مركباتهـــا الفضائيـــة للصعـــود إلـــى 
ــت  ــا أضحـ ــن أنهـ ــك عـ ــي 2020، ناهيـ ــخ فـ المريـ
المـــورد الرئيســـي للعقـــول وبخاصـــة المبرمجيـــن 
ـــا. ـــي كاليفورني ـــوادي الســـليكون ف ـــن ل اإللكترونيي

 نجحـــت الهنـــد فـــي مواجهـــة جـــوع المعرفة وجوع 
ـــات، فاســـتقامت لهـــا إشـــكالية إطعـــام مليـــار  الحّرّي
فـــم ال تعـــرف الجـــوع.. وفـــي ســـياق هـــذه اإلشـــكالية 
ـــة  ـــن مقارب ـــث ع ـــاول الحدي ـــك أن نتن ـــا كذل ـــن لن يع
مثيـــرة فكريـــًا، ذلـــك أن الجـــوع اإلنســـاني اإليجابـــي 
وليـــس جـــوع شـــهوة الســـلطة، وحـــب المكاســـب 
ـــى  ـــن الشـــرقيين إل ـــد دفـــع األوروبيي والمناصـــب، ق
الثـــورة، وإســـقاط األنظمـــة الشـــيوعية التـــي كتمـــت 
ـــة أو خمســـة  ـــدى أربع ـــى م ـــن عل ـــاس األوروبيي أنف
عقـــود طـــوال ســـنوات الحـــرب البـــاردة، وقـــد كللـــت 
جهـــود هـــؤالء وأولئـــك، بإنهـــاء زمـــن التوتاليتاريـــة 
البغيضـــة، واســـتعان حيـــاة ديموقراطيـــة ســـلمية 
عّززهـــا قيـــام االتحـــاد األوروبـــي الحقـــًا... مـــاذا عّنـــا 

فـــي العالـــم العربـــي؟
ـــي  ـــة والت ـــس الماضي ـــنوات الخم ـــت أن الس الثاب
ُأطلـــق عليهـــا ســـنوات »الربيـــع العربـــي«، قد شـــهدت 
تجربـــة مماثلـــة نوعـــًا مـــا لتجربـــة أوروبـــا الشـــرقية، 

لكـــن حســـاب الحصـــاد جـــاء مختلفـــًا، وهذا يســـتدعي 
ـــا  ـــي أنن ـــبب ف ـــا الس ـــية... م ـــتفهام رئيس ـــة اس عام

حصدنـــا الجـــوع عوضـــًا عـــن الديموقراطيـــة؟
العالمـــي  النظـــام  عـــن  األخيـــر  كتابـــه  فـــي 
ــة«،  ــة األميركيـ ــب السياسـ ــا »ثعلـ ــد، يحدثنـ الجديـ
هنـــري كيســـنجر عـــن نوعيـــن مـــن الثـــورات، األول 
يطلـــق عليـــه ثـــورات ديموقراطيـــة، وهـــي التـــي 
الشـــرقية،  ثـــورات دول أوروبـــا  إليهـــا  تنتهـــي 
ـــي  ـــة، والت ـــورات تاريخي ـــوع الثانـــي يســـميه ث والن
ال تتـــرك فـــي أعقابهـــا إال الدمـــار، وال يســـتفيد 
منهـــا إال الطبقـــات األكثـــر نفـــوذًا، والبعيـــدة عـــن 
ـــات  ـــن المجموع ـــات م ـــات والديموقراطي ُأطـــر الحّرّي
المؤدلجـــة سياســـيًا ودوجمائيـــًا، ويبـــدو مـــن 
تحليـــات كيســـنجر، أن ثـــورات العـــرب األخيـــرة 

كانـــت مـــن هـــذه النوعيـــة.
 كلمـــة الســـر فـــي المقاربـــة بيـــن النموذجين قابعة 
فـــي التجربـــة التاريخيـــة للعـــرب والمســـلمين مـــن 
ـــن  ـــي م ـــاء الديموقراطـــي األوروب ـــن البن ـــة، وبي جه
جهـــة ثانيـــة، والـــذي لـــم تســـتطع الشـــيوعية محـــوه 
مـــن الصـــدور والضمائـــر... هـــل يملـــك األوروبيـــون 

إذن حجـــر الفاســـفة المانـــع للجـــوع؟
عنـــد الفيلســـوف األلمانـــي الشـــهير »هارالـــرد 
موللـــر« أن: »الغـــرب ال يمتلـــك الوصفـــة التـــي تجيب 
ـــى  ـــم يصـــل إل ـــخ ل ـــة، والتاري ـــات العولم عـــن تحّدّي
نهايتـــه، والبشـــرية لـــم تعثـــر علـــى نقطـــة الســـكون 
فـــي النظـــام الغربـــي، ومـــع ذلـــك فـــإن الغـــرب وإن 
كان ال يمتلـــك حجـــر الفاســـفة، إال أن مجتمعاتـــه 
المفتوحـــة ونظمـــه السياســـية تقـــّدم بدرجـــة أو 
بأخـــرى، الشـــروط المثلـــى للمضـــي قدمـــًا فـــي 

البحـــث«.
ــراث  ــر التـ ــي أسـ ــاء فـ ــاج للبقـ ــوع نتـ ــل الجـ هـ

والبعـــد عـــن الحداثـــة عربّيـــًا وإســـاميًا؟
لـــن ُيقضـــى علـــى الجـــوع فـــي مضايـــا ومـــا نحوها 
ـــا،  ـــى أهميته ـــروا«، عل ـــن »األون ـــاس طحي ـــر أكي عب
القضـــاء علـــى الجـــوع عربّيـــًا يقتضـــي ذهنيـــة عربّيـــة 
معاكســـة لمـــا ســـاقتنا فيـــه األقـــدار طـــوال المئـــة عـــام 
الماضيـــة، نحـــن فـــي حاجـــة إلـــى حداثـــة عربّيـــة 
ـــي  ـــاة اإلنســـان العرب ـــى حي وإســـامية تنعكـــس عل
مـــن الخليـــج إلـــى المحيـــط، حيـــاة تأخـــذ مـــن 
ـــا  ـــراث جوهـــره ال قشـــوره، ومـــن الحداثـــة عمقه الت
ال ســـطحيتها، أو انحرافتهـــا، أو شـــططها، وعـــن 
طريـــق المـــزج بيـــن العناصـــر اإليجابيـــة، لهذيـــن 

ـــد المســـتقبل. ـــا ســـوف يتوّل ـــن كليهم الخياري
لكـــن  خبـــزًا...  الجائـــع  يعطـــى  أن  »جميـــل 
ـــول  ـــاع.. يق ـــا جي ـــي الدني ـــه أن ال يكـــون ف ـــل من أجم

والقديـــس«. الفيلســـوف  أوغســـطيوس 
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تالوين الجوع

الجـــوع الـــذي كان موضوعـــه للكثير من األعمال 
اإلبداعيـــة، مـــن »جـــوع« الكاتـــب النرويجـــي كنـــوت 
ــد  همســـون إلـــى »جـــوع« الكاتـــب المصـــري محمـ
البســـاطي. روايتـــان تجعـــان مـــن »تيمـــة الجـــوع« 
قـــدرًا مأســـاويًا، تطـــّور الحقـــًا مـــع العديـــد مـــن 
األعمـــال الســـينمائية. ولعـــّل الربيـــع العربـــي فـــي 
ـــرازًا مباشـــرًا لوضـــع اجتماعـــي  ـــه شـــكل إف بدايات
قاتـــم، والـــذي كان جراء سياســـات ال مســـؤولة وال 
شـــعبية. واليـــوم وفـــي ذروة الصـــراع والحـــروب 
ـــاد  ـــة، تع ـــة العربي ـــا األم ـــي تجتازه والمآســـي الت
ـــر لمشـــاهد ال إنســـانية  ـــس الصـــور بقســـوة أكث نف
وال تراعـــي الحـــق فـــي الحيـــاة. ســـال الـــدم العربـــي 

علـــى طرقـــات أوروبا، واســـتطاعت صـــورة الطفل 
»أيـــان« كـــردي أن تتحـــّول أليقونـــة الفواجـــع التي 
ـــد ممـــن  ـــا الحـــرب فـــي ســـورية ومعـــه العدي خلفته
ـــروا« مـــن وطنهـــم بحثـــًا عـــن مـــاذ آمـــن يقيهـــم  »ُهجِّ

مـــن »الجـــوع« ويحفـــظ كرامتهـــم. 
هـــذه الصـــور وغيرهـــا، خلقـــت تفاعـــًا ســـريعًا 
للكّتـــاب والمثّقفيـــن العـــرب عبـــر تعليقاتهـــم ســـواء 
عبـــر الوســـائط االجتماعيـــة أو مـــن خـــال كتابتهـــم. 
اجتماعيـــة  وحـــاالت  قاســـية،  فظيعـــة  صـــور 
وإنســـانية تعانـــي مـــن الجـــوع، رغبنـــا مـــن خـــال 
هـــذا االســـتطاع اإلنصـــات آلرائهـــم حـــول مـــن 

»حّولهـــم الجـــوع« لشـــهداء العصـــر الحديـــث. 

عندما اكتشف الناس هوّية جثة مسجاة على أحد أرصفة شوارع القاهرة، بأنها لصاحب 
رواية »راحيل« الكاتب والفنان الســوداني محمد حســين بهنس، اندهش الوسط الّثقافي 
العربي لوضعية كاتب يموت جائعًا متجّمدًا من البرد. وهو نفس الوجع الذي أحسه الكاتب األردني 
محمد الفي، حين قرر يومًا ما قرر اإلضراب عن الطعام للفت االنتباه لوضعيته اإلنســانية. طبيعي 
أن المؤّسســات العربية، ســواء الوصية على السياسات العمومية أو تلك المسؤولة عن الّثقافة، ال 
يعنيهــا مــن قريــب أو من بعيد الوضع االعتبــاري للكاتب، وال حفظ كرامته بضمــان العيش الكريم. 
فاألســاس أن الكاتب ال يســوق إال خطاب المضطهدين، وال يمكن أن يكون »بوقًا« للسلطة. في ذروة 
هذا الصراع، تبرز حالة بعض الكّتاب وهم على حافة الجوع في وضعية تثير الكثير من األسئلة. 
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ــي  ــث فـ ــتاذ الباحـ ــراب، األسـ ــد أعـ ــر محمـ يعتبـ
السوســـيولوجيا، أن الحديـــث عـــن الجـــوع بالنســـبة 
لـــه كمثقـــف وباحـــث هـــو حديـــث يتأّســـس وينطلـــق 
مـــن طـــرح وبلـــورة ِعـــّدة إشـــكاليات لعـــّل أهمهـــا: مـــا 
ـــة  ـــاك دالل ـــل هن ـــه؟ ه ـــد ب ـــاذا نقص ـــوع؟ وم ـــو الج ه
ـــد  ـــف واح ـــاد تعري ـــن إيج ـــل يمك ـــوع؟ ه ـــدة للج واح
متفـــق عليـــه بالنســـبة لهـــذا المفهـــوم؟ أم على العكس 
مـــن ذلـــك هنـــاك دالالت متنّوعـــة وتعاريـــف عديـــدة؟ 
كيـــف يمكـــن تفســـير هـــذا التعـــدُّد وهـــذا التنـــّوع فـــي 
تحديـــد مفهـــوم الجـــوع؟ هـــل هـــذا االختـــاف يرجـــع 
إلـــى االختـــاف الّثقافـــي واالقتصـــادي واالجتماعـــي 
والسياســـي واأليديولوجـــي أم مـــاذا؟ هـــل الجـــوع 
ظاهـــرة إنســـانية اجتماعيـــة اقتصاديـــة؟ أم هـــو 
ــي  ــا هـ ــًا؟ مـ ــة أيضـ ــّية فّكرّيـ ــة نفسـ ــرة ثقافّيـ ظاهـ
عوامـــل وأســـباب إشـــباع الحاجـــات اإلنســـانية فـــي 
العيـــش الكريـــم وفـــي وضعيـــة إنســـانية تضمـــن لـــه 

الكرامـــة والحّرّيـــة؟ فالجـــوع الجـــوع؟ مـــا هي مظاهره 
ومســـتوياته؟ ثـــم كيـــف يمكـــن القضـــاء علـــى الجـــوع؟ 

ـــه؟  ـــر اإلنســـان مـــن قبضت وتحري
وحّرّيتـــه،  كرامتـــه  اإلنســـان  يفقـــد  الجـــوع 
ـــى  ـــن حـــر إل ـــن كائ ـــه م ـــه، ويحّول ـــه، وقيمت وإرادت
كائـــن مســـتلب. لهـــذا فالـــدول االســـتعمارية ذات 
ـــي  ـــاع التوســـعية ف المشـــاريع االســـتغالية واألطم
العالـــم المعاصـــر، تبنـــي وتعـــّد اســـتراتيجيات 
سياســـية اقتصاديـــة وعســـكرية مـــن أجـــل الســـيطرة 
علـــى الخيـــرات والثـــروات، وتســـتنزف الشـــعوب 
الفقيـــرة مـــن أجـــل إخضاعهـــا وتجويعهـــا والســـيطرة 
علـــى خيراتهـــا، بـــكل األدوات والوســـائل. بـــل 
بالحـــروب مـــن أجـــل التحكـــم فـــي الثروة فـــي العالم، 
ــل  ــع والتقتيـ ــن التجويـ ــد مـ ــي المزيـ ــة هـ والنتيجـ
والتشـــريد بـــكل أنواعـــه ومســـتوياته وهـــو مـــا 

يعيشـــه العالـــم المعاصـــر.
الجـــوع، فـــي النهايـــة بالنســـبة للباحـــث أعـــراب، 
ـــه قـــوى الظلـــم والقهـــر يوميـــًا، ومـــا  هـــو مـــا تنتج
تمارســـه من اســـتغال بشـــع على الضعفاء والفقراء 

والمحتاجيـــن فـــي كل المجتمعـــات المضطهـــدة. 
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بـــدوره يتســـاءل الروائـــي اليمني الغربي عمران، 
وهـــو يتأمـــل مـــا يـــدور مـــن األطلســـي إلـــى الخليـــج 
مـــن حـــروب كارثيـــة: لمـــاذا هـــذا النطـــاق ملتهـــب بهذه 
الحـــدة؟ ومعـــه يبـــدو الغـــد ضبابيـــًا، تســـفك الدمـــاء 
بوحشـــية ليقـــف العالـــم مشـــاركًا ليـــس بصمتـــه، 
بـــل بـــإرادة مســـبقة وإن أظهـــرت تلـــك المجتمعـــات 
نقيـــض ذلـــك.. فهـــي شـــريك أساســـي فـــي كل تلـــك 
الجرائـــم اإلنســـانية. وليـــس ذلـــك تبرئـــة لســـكان 
مـــن المـــاء إلـــى المـــاء.. بـــل هـــم الاعبـــون بالمـــوت 

والمتصرفـــون بـــه بالدرجـــة األساســـية.
ولمعرفتـــه بمـــا يـــدور فـــي الجزيـــرة العربيـــة وفي 
ـــن ســـكان  ـــه م ـــى وجـــه الخصـــوص، كون ـــن عل اليم
ـــدِّد الســـكان  ـــا يه ـــرة العـــرب، وم ـــوب شـــبه جزي جن
ـــل  ـــع داخ ـــتراك الجمي ـــة اش ـــت نتيج ـــوع ممي ـــن ج م
اليمـــن ومـــن مجتمعـــات الجوار، والمجتمـــع اإلقليمي 
والدولـــي. فثاثـــون مليـــون إنســـان محاصـــر منـــذ 
فـــا رحـــات جويـــة، وال كهربـــاء، وال  ســـنة. 
خدمـــات.. الـــكل منشـــغل بالحـــرب مـــن داخـــل البلـــد.. 
ومـــن خارجـــه وكأن الجميـــع يـــرى في المـــوت عاجًا 
ناجعـــًا لهـــذا الشـــعب، إذ إن جوعـــًا يكتســـح الجميـــع 
مـــن الهـــال الخصيـــب إلى شـــمال إفريقيا وأوســـاطها 
نتيجـــة النشـــغال الجميـــع بالتآمـــر علـــى أنفســـهم.. 
فالقتـــل والتدميـــر وصـــوت الســـاح هـــو الســـائد.. 
والخـــوف ورعـــب المـــوت هـــو المتفشـــي. الســـاح 
ــع ألن  ــاح الجميـ ــوع يجتـ ــوارد.. الجـ ــتهلك المـ يسـ

الجميـــع أعطـــى األولويـــة للســـاح وللقتـــال ولـــم 
ـــاة. ـــة الحي ـــًا بمناحب يعـــد مهتم

غادة نبيل: تجريد العقل من عصمته
كيـــف يكتبـــه مـــن يعـــرف أنه بعد ســـاعة أو دقائق 
ـــه، أو  ـــى الطعـــام الموجـــود فـــي ثاجت ســـينهض إل
يخـــرج إلـــى المطعـــم أســـفل بيتـــه أو يســـتدعي قائمـــة 
األطعمـــة مـــن ذلـــك المطعـــم بواســـطة التليفـــون 
ـــت  ـــاب البي ـــد ب ـــة عن ـــن يســـلمونه الوجب ـــع حي ويدف
؟!.. الجـــوع: مـــن الصفاقـــة االدعـــاء أننـــا قـــد نعانيـــه 
ـــًا  ـــون موضوع ـــن اإلجـــرام أن يك ـــدى الصـــوم، وم ل
لقصيـــدة. ومـــن العجائبـــي أن الوحيـــد الـــذي لـــه حـــق 
ـــه  ـــن يعاني ـــه - هـــو م ـــس كتابت ـــه - ولي ـــة عن الكتاب
حتـــى المـــوت، هـــو مـــن يصبـــح مكتوبـــًا بـــه، علـــى 
جســـده، أجســـاد أمهـــات المجاعـــات الضامـــرة األثـــداء 
يشـــاهدن أمامهـــن وينتظـــرن مثلمـــا تنتظـــر الجـــوارح 
القريبـــة التـــي تحـــط وتنظـــر.. مـــوت فلـــذات األكباد.. 
اللواتـــي ال يملكـــن رغـــم كل نوايـــا وقـــدرة التضحيـــة 
بالنفـــس مـــن أجـــل تلـــك الفلـــذات، ال يملكـــن إطعـــام 
الفلـــذات مـــن لحـــم أجســـادهن حيـــًا أو ميتـــًا، تتدلـــى 
أثداؤهـــن الفارغـــة مـــن اللبـــن علـــى أفـــواه المعذبيـــن 
مـــن الطفـــات واألطفـــال كفـــراغ الكـــون الـــذى يســـكت 
ويشـــاهد. هـــذا يحـــدث وســـيحدث وتوجـــد بـــاد مـــا 
زالـــت تنظـــم مســـابقات واحتفـــاالت إللقـــاء الطماطـــم 
ـــون  ـــس يدع ـــي طق ـــا ف ـــن مواطنيه ـــوارع بي ـــي الش ف

أنـــه للبهجـــة. 
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ال حـــق لـــدى شـــبعان فـــي التلفظ بالكلمـــة. الجوع 
ـــَدر اســـتثنائي القســـوة يجـــرد  كعـــذاب ســـري مـــن َق
العقـــل مـــن عصمتـــه، يخـــرج الديـــن مـــن قلـــب الجائـــع 
ويلقـــي بـــكل الكتـــب ســـماوية وأرضيـــة فـــي مجـــرور 
ـــذه  ـــكل ه ـــان ب ـــوت اإلنس ـــب أن يم ـــا يج ـــد كأنم واح

القســـوة وال يكفـــي مـــن القســـوة أنـــه يمـــوت؟!. 
لمـــاذا - قـــد يســـأل الجائـــع إلهـــه إن كان مؤمنـــًا في 
بدايـــة عذابـــه - تفعـــل هـــذا وبمقـــدورك أال تفعلـــه؟ ثـــم 
لمـــاذا تفعلـــه بـــي أنـــا؟. قـــد يخـــاف أثنـــاء احتضـــاره 
ـــن  ـــو كان يؤم ـــوت ل ـــد الم ـــة بع ـــن الرحم ـــان م الحرم
ـــه أو بشـــر أال  ـــه إل ـــب من ـــف يطل ـــن كي ـــده لك ـــا بع بم
يكفـــر أو يقتـــل )قبـــل أن يفقـــد تلـــك القـــدرة جســـديًا( 
قبـــل آخـــر لحظـــة ينتهـــى فيهـــا الجســـد مســـتجيبًا 

للقســـوة التـــى لـــم ولـــن نفهمهـــا يومـــًا؟. 
ـــن مشـــاهدتي  ـــن زم ـــي م ـــول ألم ـــت أق ـــا كن لطالم
التليفزيونيـــة لموتـــى مجاعـــات الصومـــال منـــذ 
ســـبعينيات القـــرن العشـــرين: كل جائـــع مهمـــا 
ـــه أو  ـــه، وبغـــض النظـــر عـــن ديانت ـــي حيات ـــل ف فع
ســـلوكه طالمـــا مـــات جوعـــًا فـــا أتخيـــل لـــه مكانـــًا لـــه 
ســـوى الجنـــة.. وكل أعمـــى ال بـــد أن يســـتحق نفـــس 
المـــكان فـــي حيـــاة أخـــرى، لكـــن هـــذه أفـــكار تخـــص 
ــون  ــن يؤمنـ ــبعانات، تخـــص مـ ــبعانين والشـ الشـ
بحيـــاة أخـــرى ومبـــدأ ثـــواب وعقـــاب، أمـــا الذيـــن 
ـــى  ـــة عل ـــدرة بدني ـــا ق ـــم بالجـــوع ب ـــون وحده يموت
ـــر  ـــكان جدي ـــد م ـــا يوج ـــس ف ـــة أو التنف ـــدار كلم إص
ـــا  ـــون بمقدورن ـــن يك ـــوه ول ـــذى عان ـــذاب ال ـــكل الع ب
ـــم  اســـتيعاب عنـــف مقـــوالت مـــن نـــوع: ســـيكون له
ثّمـــة نعيـــم يعوضهـــم! أو ال شـــك فعلـــوا مـــا يســـتحق 
ذلـــك!. ال أحـــد يســـتحق ذلـــك ومســـخرة الوجـــود هي 
هـــذا العـــوار الـــذى ينخـــر كل شـــيء ويجعـــل مـــن بيـــن 
أســـباب المـــوت عـــدم وجـــود طعـــام أو عـــدم القـــدرة 

ـــًا.  ـــو زحف ـــه ول ـــى الوصـــول إلي عل

حسين حبش: سياسة التجويع
سياســـة التجويـــع هـــي مـــن أشـــد أنـــواع األســـلحة 
ــان  ــد اإلنسـ ــتخدم ضـ ــن أن ُتسـ ــي يمكـ ــة التـ الفتاكـ
بغيـــة إذاللـــه وإخضاعـــه ومـــس كرامتـــه، وهـــذا مـــا 
تلجـــأ إليـــه بعـــض األنظمـــة القمعيـــة ضـــد شـــعوبها 
كالنظـــام الســـوري. فالصـــور التي نشـــاهدها، والتي 
تأتـــي يوميـــًا مـــن مـــدن وبلـــدات وقـــرى ســـورية 
محاصـــرة، وكذلـــك مـــن الســـجون والمعتقـــات 
هـــي صـــور مرعبـــة للغايـــة ومخيفـــة وتقشـــعر لهـــا 
األبـــدان. أينمـــا تلتفـــت تـــرى صـــورًا لهيـــاكل عظميـــة 
ـــون زائغـــة. صـــورة واحـــدة  ـــة وعي وبطـــون خاوي
رأيتهـــا قبـــل يوميـــن هّزتنـــي مـــن األعمـــاق، طفـــل مـــن 
مخيـــم اليرمـــوك يرضـــع مـــن ثـــدي كلبـــة مـــن شـــّدة 
ـــًا  ـــي! طبع ـــا إله ـــن شـــّدة الجـــوع، ي ـــم م الجـــوع! نع

هنـــاك آالف الصـــور اآلخـــرى المرعبـــة والقاســـية 
والمؤلمـــة والتـــي تضـــع العالـــم، كل العالـــم فـــي 
موقـــف ُمـــدان وال أخاقـــي. أعتقـــد جازمـــًا لـــو كان 
ــًا  ــون اآلن حيـ ــوت هامسـ ــي كنـ ــي النرويجـ الروائـ
يـــرزق لمـــّزق روايتـــه الفـــذة »الجـــوع« ورماهـــا فـــي 
أقـــرب ســـلة للمهمـــات ألنهـــا كانـــت ســـتبدو عديمـــة 
ــي  ــة فـ ــر بفظاعـ ــوع المنتشـ ــة بالجـ ــة مقارنـ القيمـ
القـــرن الحـــادي والعشـــرين، الجـــوع الـــذي ال مثيـــل 
ــًا  ــول أيضـ ــاذا تقـ ــى اإلطـــاق. وال أدري مـ ــه علـ لـ
صاحبـــة »أرجوحـــة النفـــس« هيرتـــا مولـــر اآلن عـــن 
ــل عـــن  ــّدث بالتفصيـ ــي تتحـ ــة التـ ــا الرائعـ روايتهـ
أعمـــال الســـخرة والجـــوع عندمـــا تـــرى أمـــام عينيهـــا 
ــرة  ــة والمنتشـ ــة والمخيفـ ــوع الفظيعـ ــاهد الجـ مشـ
بشـــكل كارثـــي فـــي كل أرجـــاء العالـــم، والتـــي 
ــة  ــوع كراهيـ ــا؟ الجـ ــة أمامهـ ــا ضئيلـ ــدو روايتهـ تبـ
وإذالل وحقـــد وضغينـــة وامتهـــان لكرامـــة اإلنســـان. 
التجويـــع أحقـــر شـــيء يمكـــن أن يمارســـه اإلنســـان 
ـــا  ـــهور بم ـــردي مش ـــل ك ـــول مث ـــان... يق ـــى اإلنس عل
معنـــاه »يســـتطيع الملـــدوغ مـــن أفعـــى أن ينـــام، 
ـــول  ـــاذا يق ـــك«. إذن م ـــتطيع ذل ـــع ال يس ـــن الجائ لك
الضميـــر؟ مـــاذا يقـــول اإلنســـان وهـــو يـــرى أخـــاه 
اإلنســـان يتضـــّور جوعـــًا؟ مـــاذا نقـــول للذيـــن يدفعهـــم 
حقدهـــم وكراهيتهـــم العميـــاء إلـــى تجويـــع اآلخريـــن 
عـــن ســـبق إصـــرار وعمـــد؟ أقـــف عاجـــزًا تمامـــًا عـــن 
اإلجابـــة.. عاجـــزًا أمـــام هـــذه الفجيعـــة العالميـــة، وال 
أملـــك ســـوى حفنـــة كلمـــات ال تســـد جوعـــًا أو رمقـــًا.. 

عبدالقادر ملوك: بين الجوع والتجويع
إن الجـــوع كمـــا دأبـــت علـــى تعريفـــه قواميـــس 
الّلغـــة هـــو شـــعور ينتـــاب المـــرء إثـــر خلـــو المعـــدة 
ـــد تطـــول أو تقصـــر، وُيجمـــع  مـــن الطعـــام لفتـــرة ق
ـــن  ـــى رد أســـبابه إلـــى عاملي الباحثـــون عمومـــًا عل
أن  بمـــا  اإلنســـان  إرادة  يتجـــاوز  األول  اثنيـــن؛ 
المتســـبب فيـــه هـــو الكـــوارث الطبيعيـــة علـــى 
اختـــاف مظاهرهـــا. والثانـــي إنســـاني محـــض تدخل 
ـــؤدي  ـــر المحســـوبة وت ـــال اإلنســـان غي ـــه كل أفع في
فاتورتـــه فـــي الغالـــب الفئـــات المعـــوزة مـــن الشـــعب.

 ولئـــن كان الجـــوع أمـــرًا طبيعيـــًا يتعـــّرض لـــه 
ـــي  ـــن ف ـــع تباي ـــراء، م ـــوا أم فق ـــاء كان ـــع، أغني الجمي
شـــكل إشـــباعه بيـــن الفئتيـــن، فـــإن التجويـــع ال يمكـــن 
عـــّده أمـــرًا عاديـــًا أو طبيعيـــًا، فهـــو فعـــل قصـــدي إرادي 
يستتبع فضًا عن الشعور الطبيعي بالجوع شعورًا 
ـــزل ظـــام الجـــوع  ـــث ين ـــة واإلذالل؛ حي آخـــر بالمهان
وقتـــام الحرمـــان ضيفـــًا ثقيـــًا على البيـــوت، ويتلبس 
اإلذالل والمهانـــة بالنفـــوس، وال يملك َمن وقع عليهم 

الضيـــم حـــواًل وال قـــوة لـــرد أّي مـــن الشـــّرين.
ــن  ــل مـ ــوع بـ ــن الجـ ــي مـ ــدة ال تعانـ ــدان عديـ بلـ
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التجويـــع، يبيـــت أبناؤهـــا علـــى الطـــوى، إمـــا بســـبب 
السياســـات الفاشـــلة المتبعـــة، وإمـــا بفعـــل الحصـــار 
الخارجـــي المضـــروب علـــى البلـــد، وإمـــا بفعـــل 
الحـــروب الداميـــة التـــي ال تبقـــي وال تـــذر، فتدفـــع 
النفـــس إلـــى التقـــزز مـــن المجتمـــع الـــذي يبتـــذل داخله 
ـــة  ـــًا وراء مؤون ـــه الهث ـــه كرامت ـــع في اإلنســـان وتضي
تقيـــه وذويـــه غائلـــة الجوع وضراوته؛ في فلســـطين 
ـــة،  ـــة مزدوج ـــع ممنهج ـــة تجوي ـــاك سياس ـــًا هن مث
يمارســـها الكيـــان الصهيونـــي على أبنـــاء البلد كعقاب 
لهـــم علـــى دفاعهـــم عـــن حرمـــة وطنهـــم. وفي ســـورية 
أيضـــًا، يعيـــش الشـــعب مرارتيـــن؛ مـــرارة ظلـــم ذوي 
ـــد عنهـــا مـــن جـــروح فـــي النفـــوس  القربـــى ومـــا يتوّل
ال تندمـــل، ومـــرارة اإلذالل والتمـــادي فـــي القســـوة 
ـــد،  ـــاء البل ـــا النظـــام وأعوانـــه ضـــد أبن التـــي ينتهجه
أجلـــى مظاهرهـــا تجويعهـــم إلـــى َحـــّد اضطرارهم إلى 
ـــا  ـــن بقاي ـــام م ـــع الطع ـــا وجم ـــاب وأكله ـــي األعش غل
ـــة  ـــم غرب ـــي وطنه ـــاء ف ـــاروا غرب ـــى ص القمامة، حت
صالـــح فـــي تمـــود أو كمقـــام المســـيح بيـــن اليهـــود.

إن أَمـــّر طعـــم لسياســـة التجويـــع ليـــس إضعـــاف 
األجســـام، بـــل إضعـــاف النفـــوس وهـــو مـــا يتقصـــده 
ويســـتهدفه الذيـــن يتمترســـون خلـــف هـــذا الســـاح، 
لكـــن التاريـــخ علمنـــا أن الشـــعوب أبـــدًا ال تنكســـر 
ـــرعان  ـــا س ـــًا، ألن كرامته ـــا قلي ـــت هاماته وإن نكس
مـــا تســـمو فـــوق جوعهـــا، وكأن لســـان حالهـــا يقـــول 

مـــا قالـــه المتنبـــي: 
َغَثاَثُة َعيشي أْن َتَغّث َكراَمتي

َوَليَس بَغثٍّ أْن َتَغّث الَمآكُل

جوان جان: اجتراح المعجزات
والمصطلحـــات  الكلمـــات  مـــن  العديـــد  ثّمـــة 
والمفاهيـــم التـــي ارتبطـــت ارتباطـــًا وثيقـــًا بحيـــاة 
البشـــر علـــى ســـطح األرض منـــذ أن عرفـــت الخليقـــة 
الشـــكل األول مـــن أشـــكال الحيـــاة البشـــرية.. وربمـــا 
كان الجـــوع مـــن أكثـــر هـــذه الكلمـــات قـــدرة علـــى دفـــع 
اإلنســـان نحـــو اجتـــراح المعجـــزات كـــي يبقـــى علـــى 
قيـــد الحيـــاة، ومـــن َثـــّم يتمّكـــن مـــن أن يثّبـــت جـــذوره 
علـــى هـــذه األرض التـــي ُوِلـــد عليهـــا، فالجـــوع 
هـــو الـــذي دفـــع اإلنســـان إلـــى ابتـــكار وســـائل 
الصيـــد المختلفـــة وهـــو الـــذي دفـــع اإلنســـان إلـــى 
إيجـــاد وســـائل عيـــش مختلفـــة كـــي يحّســـن مـــن 
شـــروط حياتـــه، كمـــا أن الجـــوع هـــو الـــذي دفـــع 
أممـــًا وشـــعوبًا لغـــزو أمـــم وشـــعوب أخـــرى طمعـــًا 
بثرواتهـــا الطبيعيـــة، وبذلـــك يكون الجـــوع ال مظهرًا 
مـــن مظاهـــر صنـــع التاريـــخ ورســـم الجغرافيـــا، بـــل 

ـــا. ـــن عناصرهم ـــًا م ـــرًا مهم عنص
الحضـــارات  مهـــد  ســـورية  بـــادي  وفـــي 
وموئـــل اإلنســـان األول ارتبـــط الجـــوع بالعديـــد 

مـــن التقلبـــات ذات الطابـــع السياســـي منـــذ فجـــر 
التاريـــخ، فقـــد شـــهدت هـــذه األرض العديـــد مـــن 
ــا،  ــا وخيراتهـ ــا ومياههـ ــًا بأرضهـ الغـــزوات طمعـ
وقـــد بقيـــت حتـــى أمـــد قريـــب مصـــدر خيـــر وعطـــاء 
لـــكل البلـــدان المجـــاورة وغيـــر المجـــاورة، وإذا 
أردنـــا االختصـــار وحصـــر الموضـــوع بمرحلـــة 
تاريخيـــة محـــّددة نقـــول إن ســـورية الحديثـــة 
ومنـــذ مطلـــع عهـــد اســـتقالها عـــن االســـتعمار 
الفرنســـي فـــي العـــام 1946 لـــم تعـــرف الجـــوع 
ـــا  ـــى يومن ـــدول حت ـــي بعـــض ال ـــاه الشـــائع ف بمعن
ـــة االكتفـــاء الذاتـــي  هـــذا، بـــل ووصلـــت إلـــى مرحل
غذائيـــًا فـــي الســـنوات األخيـــرة إلـــى أن لفحتهـــا 
ـــذي  ـــر ال ـــي المدمِّ ـــع العرب ـــمى بالربي ـــا ُيس ـــاح م ري

حـــّول حيـــاة أبنائهـــا إلـــى جحيـــم..
 

أحمد مصطفى عيل حسين: ما بين 
تهدُّم الحضارات وتغييب اإليمان

ُيقـــال فـــي المعتقـــد الشـــعبي المصـــري »إن الجـــوع 
كافـــر« وهـــو مـــا يمنحنـــا فلســـفة مبدئيـــة تربـــط بيـــن 
الجـــوع وفقـــدان أهم الركائز اإلنســـانية وهي العقيدة، 
ولكـــن الجـــوع ليـــس كافـــرًا فحســـب بـــل قاتـــًا، إذ وإن 
لـــم يقتـــل ماديـــًا فهـــو قاتـــل معنـــوي يصيـــب صاحبـــه 
بالعجـــز عـــن الحلـــم أو اإلدراك أو الشـــعور بالحيـــاة، 
فالجـــوع ينهـــي حيـــاة صاحبـــه وال يتبقـــى لـــه إال 
الكراهيـــة لـــكل العالـــم وهـــو حـــق لـــه وإن لـــم يحصدهـــا 

فهـــو مائكـــي المشـــاعر كاألشـــقاء الســـوريين. 
لكـــن الماحـــظ أن الحـــاالت اإلنســـانية لهـــذا 
الجـــوع المرتبـــط بقيـــد اســـتمرار الحيـــاة أي المـــأكل 
والمشـــرب ال ينفصـــل عـــن مراتـــب الجـــوع األخـــرى، 
ـــا يكـــون ناتجـــًا عـــن شـــعور بالجـــوع  ـــًا م ـــو غالب فه
فـــي الســـلطة وكرســـي الحكـــم دونمـــا القـــدرة عليـــه، 
ومـــن ثـــم يأخـــذه صاحبـــه ليفنـــي بـــه غيـــره، أي 
ـــا  ـــن، كم ـــواه الجوعـــى والمحرومي ـــن أف ـــه م يغتصب
ـــراء  هـــو ال ينفصـــل عـــن شـــعور بالجـــوع تجـــاه الث
الفاحـــش، وفـــي هـــذا مـــا هـــو معلـــوم مـــن أن الواحـــد 
بالمئـــة يملكـــون التســـعين بالمئـــة مـــن ثـــروات الكـــرة 
األرضيـــة، ونفـــس النســـبة تتواجـــد بوطننـــا العربـــي 
ودون خجـــل، أي النهـــم فـــي ثـــراء ال يتوقـــف وال 

ـــه قـــط. يشـــبع صاحب
وعلـــى أيـــة حال فجميع مراتب الجوع الســـلطوي 
أو المالـــي هـــي فـــي األســـاس ركيـــزة لتفســـير مـــا 
بدأنـــا بـــه وهـــو الكفـــر أيضـــًا، بـــل وهـــل فـــي إيمـــان 
حقيقـــي نحـــو المـــوت وإعـــادة البعـــث والحســـاب مـــا 
يدفعنـــا لـــكل هـــذا القتـــال والنهم الســـلطوي والمالي، 
ـــر وهـــو حجـــب  ـــى الكف ـــر معن ـــر لنفّس ـــًا لألم وتخفيف
اإليمـــان وذاك منطلقـــًا بـــأن تـــارك الصـــاة كافـــر 
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فهـــو مـــا يعنـــي حجـــب إيمانـــه وعـــدم االنســـحاب 
كليـــة مـــن الديـــن، ليبقـــى أن معنـــى الديـــن نفســـه فـــي 
ـــاء  ـــق نم ـــا يحق ـــر م ـــي األخي ـــق، وف ـــة هـــو الخل اللغ
الحاضـــر ويعجـــل ببنـــاء المســـتقبل، فهـــي األخـــاق 
مـــا بقيـــت ألمـــة إال وحققـــت التقـــّدم المـــادي الغائـــب، 
فالقيـــم المعنويـــة للحضـــارات ال تنفصـــل عـــن القيـــم 
الماديـــة كيفمـــا نـــادى الكاتـــب الكبيـــر الراحـــل أحمـــد 
ـــا  ـــا فـــي تجـــارب متعـــّددة م ـــل ولدين ـــاء الديـــن، ب به
ـــر ذلـــك، كمـــا مـــا يتطلـــب العظـــة واالعتبـــار ممـــا  يفسِّ
نحـــن ماضـــون فيـــه، وممـــا آلـــت إليـــه أوضاعنـــا 
ـــل  ـــى، ب ـــخونتها األول ـــي س ـــي ف ـــا ه ـــت كم ـــا زال وم

وتـــزداد اشـــتعااًل.

قاسم محمود: حكاياتي مع مرض 
الخوف من الجوع

كنـــت دومـــًا أكثـــر األطفـــال فقـــرًا فـــي المجتمعـــات 
التـــي أنتمـــي إليهـــا، خاصـــة فـــي مرحلـــة المدرســـة، 
فقـــد مـــات أبـــي محمـــود فـــي أغســـطس/آب عـــام 
1956، بعـــد أن بـــّدد مكافآتـــه عـــن عملـــه فـــي شـــركة 
ــروعه  ــل مشـ ــكندرية، وفشـ ــة باإلسـ ــزل األهليـ الغـ
ــدأ  ــيارات، وبـ ــارات السـ ــارة إطـ ــي تجـ ــر فـ القصيـ
يعانـــي مـــن الحاجـــة، وكانـــت أمـــي قـــد دّبـــرت 
ـــذي  ـــو ال ـــم، ه ـــزل قدي ـــا فاشـــترت نصـــف من أحواله
ــمى  ــن كان ُيسـ ــية لمـ ــداث الرئيسـ ــه األحـ دارت فيـ
الســـفاح محمـــود أميـــن ســـليمان الـــذي اســـتوحى منه 

نجيـــب محفـــوظ شـــخصية ســـعيد مهـــران فـــي روايـــة 
ـــد مـــات أبـــي فـــي مستشـــفى  ـــكاب«. وق »اللـــص وال
ــية،  ــة قاسـ ــروف اجتماعيـ ــط ظـ ــان، وسـ الناريمـ
ولـــم يـــدر البيـــت طـــوال عمـــره حتـــى اآلن أكثـــر مـــن 
اثنـــي عشـــر جنيهـــًا شـــهريًا. تربينـــا عليهـــم فـــي كافـــة 
مجـــاالت الحيـــاة، كنـــا خمســـة أبنـــاء وأمهـــم، امـــرأة 
طيبـــة متدينـــة حفظـــت القـــرآن الكريـــم شـــفاهة، 
وكانـــت ابنـــة ألحـــد شـــيوخ األزهـــر، وحرصـــت علـــى 
تعليـــم ابنهـــا األكبـــر فـــي مـــدارس األزهـــر وجامعتـــه..

هـــذه الظـــروف جعلـــت األســـرة تعيـــش فـــي أســـوأ 
الحـــاالت التـــي ظّلـــت تطاردنـــي حتـــى بلغت ســـن 
الثانيـــة والثاثيـــن بعـــد أن فتـــح لـــي األســـتاذ أحمـــد 
بهـــاء الديـــن أبـــواب مجلـــة العربـــي الكويتيـــة للنشـــر 
فانتقلـــت إلـــى شـــريحة مختلفـــة  طـــوال الســـنوات 
التـــي بيـــن وفـــاة أبـــي وأمـــي حـــدث ذلـــك عـــام 1982، 
عرفـــت الجـــوع بكافـــة معانيـــه، ولـــم يكن الجـــوع فقط 
والحرمـــان مـــن الطعـــام، بـــل هـــو أيضـــًا االعتمـــاد 
علـــى القادريـــن فـــي أن يمنحونـــا مابســـهم القديمـــة، 
أو يرســـلون إلينـــا اللحـــوم فـــي عيـــد األضحـــى، أو أن 
يقـــوم صديـــق قديـــم ألبـــي بدفـــع ثمـــن حاقـــة رأســـي 
عندمـــا دخـــل محـــل الحاقـــة يومـــًا بالصدفـــة. أدركـــت 
ـــاٍد قـــادرة علـــى  ـــا العاجـــزة، هنـــاك أي أن مقابـــل يدن
المنـــح، وقـــد أحدثـــت الروايـــات واألفـــام التـــي تـــدور 
ـــق،  ـــدم التصدي ـــن ع ـــر م ـــاء الكثي ـــي مناطـــق األغني ف
حيـــث تصـــّورت دومـــًا أن الفقـــر هـــو الســـائد. وأن 
األثريـــاء حفنـــة قليلـــة مـــن البشـــر، وأن الفقـــراء هـــم 
الذيـــن ســـيعوضهم اهلل عمـــا حرمـــوا منـــه فـــي الدنيـــا 
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وســـوف ينالـــون منـــه الكثيـــر فـــي اآلخـــرة.
ـــن  ـــام م ـــا الطع ـــر لن ـــي أن تدّب ـــى أم ـــد كان عل وق
هـــذا المبلـــغ البســـيط، فكانـــت حريصـــة علـــى شـــراء 
ـــة،  ـــة المرتجع ـــوق، والبضاع ـــي الس ـــا ف ـــص م أرخ
وتعـــّوض ذلـــك بجـــودة الطهـــي، وكان هـــذا هـــو 
الســـبب الرئيســـي أال أرفـــض أي طعـــام فـــي حياتـــي، 
وأال أقـــول إننـــي ال أحـــب هـــذا، وأفضـــل ذاك، وأرى 
أنـــه نعمـــة مـــن اهلل يجـــب أال »نتبتـــر« عليهـــا، وال 
أعـــرف معنـــى الكلمـــة لكـــن المقصـــود منهـــا أال نتمّنـــع 
عـــن أكل أي طعـــام يقـــّدم إلينـــا، وكانت أمي حريصة 
أن آكل كل مـــا بالطبـــق، وأن تحتفـــظ بالباقـــي إلـــى 
اليـــوم الثالـــث، وتقـــوم بالتســـخين والغلـــي حتـــى ال 
يفســـد الطعـــام أو »يحمـــض« كمـــا كانـــت تقـــول.. أمـــا 
المـــّرة التـــي قرصنـــي فيهـــا الجـــوع حقيقـــة فقـــد كان 
ـــر  ـــى البح ـــي إل ـــم ترحيل ـــن ت ـــام 1972، حي ـــك ع ذل
األحمـــر كجنـــدي فـــي ســـاح اإلشـــارة، ويـــوم أن 
وصلنـــا كان الجـــوع يشـــد بطوننـــا، وليـــس معنـــا أي 
أكل احتياطـــي، إال قطـــع مـــن الجبـــن أتيـــت بهـــا مـــن 
منزلـــي، وبحثـــت دون جـــدوى عـــن خبـــز فلـــم أجـــد، 
وأمـــام قرصـــة الجـــوع رأيـــت أمامـــي قمامـــة المعســـكر 
ـــي أن  ـــرّدد ف ـــم أت ـــم فل ـــز القدي ـــن الخب ـــع م ـــا قط وبه
ألتقـــط مـــا يناســـبني منهـــا وأكلـــت بشـــهوة كبيـــرة. 
ولـــم أشـــعر بـــأي نـــوع مـــن التقـــزز، وليلتهـــا تذكـــرت 
ـــان وأن  ـــى الحرم ـــب عل ـــا أن نتغل ـــي علمتن ـــي الت أم
نتقبـــل كافـــة الظـــروف. وقـــد علمتنـــي هـــذه الظـــروف 
ـــن أن  ـــا يمك ـــكل م ـــف ب ـــة الكت ـــي حقيب ـــظ ف أن أحتف

يســـّد بطنـــي، ويعنـــي هـــذا أن لـــدّي مـــرض الخـــوف 
مـــن الجـــوع، وأننـــي يجـــب أن أكـــون مســـلحًا بـــأكل 
ـــي،  ـــم بطن ـــزو يهاج ـــه أي غ ـــى أواج ـــي حت احتياط

وال تـــزال هـــذه عادتـــي حتـــى اآلن.

ناجي العتريس: حين يتحّول الجوع إىل 
آلية للتطويع

ــذي  ــن الجـــوع« الـ ــا ميـــت مـ ــر »أنـ ــّول تعبيـ تحـ
نـــرّدده عندمـــا يعضنـــا الجـــوع إلـــى صـــورة حقيقيـــة 
نشـــاهدها رأي العيـــن؛ فمـــا أبشـــع وأقســـى تلـــك 
الصـــور المؤلمـــة التـــي نشـــاهد فيهـــا أجســـامًا رقيقـــة 
ـــون  ـــي ســـورية الشـــقيقة يموت وشـــيوخًا ونســـاء ف
جوعـــًا حقيقـــة ال مجـــازًا، بعدمـــا لـــم يجـــدوا لقيمـــات 
يقمـــن صلبهـــم بســـبب مـــا تعانيـــه بلدانهـــم مـــن تناحر 

وتقاتـــل وتشـــرذم مـــن أجـــل ســـلطان زائـــل. 
الجـــوع هـــو معانـــاة جســـدية بـــكل المقاييـــس ألنه 
يـــؤدي إلـــى خلـــل فـــي التفكيـــر قـــال قيـــٌس البنـــه 
ضمـــن جملـــة مـــن وصايـــا »ال ُتشـــاورن مشـــغواًل 
وإن كان حازمـــًا، وال جائعـــًا وإن كان فهيمـــًا« وإلـــى 
ـــال اإلمـــام الشـــافعي »ال ُتشـــاور  ـــل.. ق ـــل العق تعطي
مـــن ليـــس فـــي بيتـــه دقيـــق، ألنـــه ُمْدَلـــُه العقـــل«. 
ـــى  ـــًا عل ـــي تمام ـــوع يقض ـــك أن الج ـــى ذل ـــف عل أض
ـــتخدام  ـــيء أو اس ـــل أي ش ـــى فع ـــان عل ـــدرة اإلنس ق
مواهبـــه وقدراتـــه التـــي منحهـــا اهلل لـــه. واإلنســـان ذو 
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الفطـــرة الســـليمة صاحـــب القلب الرحيـــم ال يطيق أن 
يـــرى إنســـانًا جائعـــًا أمامـــه، والجـــوع يأتـــي نتيجـــة 
لظلـــم اإلنســـان ألخيـــه اإلنســـان، وغيـــاب العـــدل 
وجشـــع وشـــره الكثيريـــن وتكالـــب النـــاس علـــى 
ـــى  ـــن يســـلطون عل ـــن الحـــكام م ـــاك م الســـلطة وهن
البـــاد الجـــوع ظانيـــن أنهم يثبتون أركان ســـلطانهم 
ـــعب  ـــي ش ـــوع ف ـــر الج ـــم وإذا انتش ـــع رعاياه بتركي
ـــذل  ـــرادف لل ـــدي م ـــوع عن ـــه، فالج ـــف ب ـــه يعص فإن
ـــل انتهـــاكًا صارخـــًا  والخـــوف واأللـــم والحـــزن ويمثِّ
لحقـــوق اإلنســـان. الجـــوع والفقـــر صنـــوان بصـــورة 
ـــي.  ـــاألول نتيجـــة للثان ـــا، ف ـــن الفصـــل بينهم ال يمك
وتأّكـــد أنـــه إذا وجـــد أكثريـــة جائعـــة تتعـــّرض 
للمجاعـــة التـــي تفضـــي إلـــى المـــوت فـــإن هنـــاك 
أكثريـــة تعانـــي مـــن التخمـــة قـــد ســـلبتها حقهـــا فـــي 

ـــا.  ـــاة وقضـــت عليه الحي

أحمد فاروق محمد: كائن مخيف ومرعب
ـــد  ـــاروق محم ـــد ف ـــب الســـوداني أحم ُيعـــرب الكات
عـــن قناعتـــه بـــأن الجـــوع كائـــن مخيـــف ومرعـــب إذا 
أصـــاب الفـــرد أو المجموعـــة، وهـــو كارثة إذا أصاب 
ـــي  ـــة وه ـــى مجاع ـــمه إل ـــر اس ـــًا ويتغّي ـــة أو وطن أم
أم الكـــوارث لـــذا نجـــد إذا قامـــت الحـــروب تعقبهـــا 
المجاعـــة والتـــي هـــي مصحوبـــة بالفقـــر وهمـــا 
ـــص  ـــم خّص ـــد أن العال ـــذا نج ـــم، ل ـــّددات األم ـــن مه م
ــي  ــذاء العالمـ ــج الغـ ــانية كبرنامـ ــات اإلنسـ المنظمـ
ـــال  ـــم بعـــاج األطف ـــذي يهت وبرنامـــج اليونســـيف ال

ـــال. ـــذا المج ـــي ه ـــر ف ـــات كث ـــم ومنظم وغذائه
ـــن  ـــرًا م ـــد أن كثي ـــم يج إن الناظـــر لخارطـــة العال
الحـــروب والصراعـــات تـــدور فـــي االقتتـــال مـــن 
أجـــل الثـــروة وإذا فّكـــر اإلنســـان مـــع أخيـــه فـــي 
الخيـــر لوقفـــت الحـــروب وأنفقـــت هـــذه األمـــوال 
ـــا  ـــدم الجـــوع. كم ـــون والنع ـــار الك ـــي إعم ـــة ف الطائل
ــر  ــد أضـ ــليح قـ ــة والتسـ ــي الصناعـ ــباق فـ أن السـ
كثيـــرًا بالرقعـــة الزراعيـــة، إضافـــة لتلـــوث مصـــادر 
ـــر  ـــة وتغيي ـــات الصناعي الشـــرب والزراعـــة بالمخلف
طبقـــة الغـــاف الجـــوي بهـــذه المكونـــات ممـــا تســـبب 
فـــي احتبـــاس حـــراري.. كل هـــذا يقـــود إلـــى كارثـــة 

الجـــوع وربمـــا إلـــى كارثـــة كونيـــة.
بعـــد الحـــرب الشـــريرة ولعنـــة اآللـــة الحربيـــة، في 
ســـورية، وشـــبح المـــوت الـــذي صـــار يرقـــص أمـــام 
األمـــوات األبريـــاء ُيصـــاب اإلنســـان باأللـــم الشـــديد 
لرؤيتـــه للســـوريين وهـــم في مجاعـــة قاتلة يلتحفون 
خيـــام منظمـــات الاجئيـــن يقتاتـــون الطعـــام والبـــرد 
يعذبهـــم والكبـــار يرجفـــون مـــن الثلـــوج المتســـاقطة، 
إنـــه لمنظـــر جـــارح فـــي وجـــدان الشـــعوب واإلنســـان 
ــي  ــدث فـ ــا يحـ ــة. إن مـ ــاة كريمـ ــوق لحيـ ــذي يتـ الـ
الشـــقيقة ســـورية محـــزن لذلـــك يجـــب علـــى كل الـــدول 

العربيـــة أن يهتمـــوا بإخوانهـــم، ويقفـــوا إلـــى جانبهـــم 
مـــن أجـــل وحـــدة شـــاملة لحفـــظ كيانهـــم.

رشيد لمهوي: عالم المفارقات، بين 
منطق الجوع ومنطق البدانة

ـــة  ـــذري لمصـــادر التغذي ـــدان الج ـــة الفق ـــي لحظ ف
ومقومـــات الحيـــاة األساســـية ينتفـــي معهـــا التعريف 
الـــذي بموجبـــه يحـــّدد اإلنســـان بكونه كائنـــًا راغبًا..! 
إن المتأّمـــل فـــي وجودنـــا المعاصـــر ســـيصاب 
بالذهـــول مـــن شـــدة هـــول الصدمـــة؛ ألن األحـــام 
التـــي وعـــدت بهـــا اإلنســـانية أن تتحقـــق تاشـــت 
وتبخـــرت، تلـــك األحـــام الجميلـــة والورديـــة التـــي 
ــت  ــت وذابـ ــد اضمحّلـ ــّدم قـ ــاة التقـ ــا دعـ ــا بهـ وعدنـ
مثـــل الثلـــج علـــى ســـفح جبـــل؛ تقـــّدم لـــم يرتـــِق 
باإلنســـانية نحـــو عالـــم أفضـــل بقـــدر مـــا رســـم علـــى 
ـــر؛  ـــن ويتحّس ـــا الجبي ـــدى له ـــات ين ـــه مفارق خريطت
مفارقـــات تترجـــم نفســـها فـــي عالـــم تخترقـــه الوفـــرة 
حتـــى النخـــاع، وعالـــم آخـــر تتجـــّذر الّنـــدرة فـــي 

ـــه. مفاصل
وفـــي الوقـــت الـــذي تخبرنـــا فيـــه التقاريـــر الدوليـــة 
ــا  ــي إفريقيـ ــًا فـ ــون يوميـ ــخص يموتـ أن 6500 شـ
بســـبب الجـــوع، وأن مئـــة مليـــون طفـــل يعانـــون مـــن 
ـــارة الســـمراء المنســـية والتـــي  الجـــوع فـــي هـــذه الق
تّدخـــر فـــي أراضيهـــا ثـــروات هائلـــة! تعـــود تقاريـــر 
ثانيـــة لتشـــير إلـــى أن بعـــض الـــدول يعانـــي ســـكانها 
ـــى  ـــة. ومـــن جهـــة أخـــرى، وعل ـــمنة والبدان مـــن الّس
الشـــط اآلخـــر ناحـــظ وقائـــع حّيـــة ألفـــراد يعانـــون 
هـــول الحـــرب ورعبهـــا المخيـــف مـــن الصومـــال إلـــى 
مضايـــا ومدينـــة معضميـــة الشـــام؛ خـــوف يســـكن 
األفئـــدة واألجســـاد وكلهـــم أمـــل فـــي رغيـــف خبـــز 

حـــاف! 
إن مـــا يتحّكـــم فـــي وجودنـــا فـــي هـــذه الحيـــاة 
والحالـــة هاتـــه هـــو منطـــق المفارقـــة؛ والـــذي يتعيـــن 
مجهريـــًا بيـــن الوفـــرة والنـــدرة، بيـــن مـــن يمتلكـــون 
ومـــن ال يمتلكـــون، بيـــن االســـتهاك المجنـــون وبيـــن 
نقـــص األغذيـــة، بيـــن الجـــوع والشـــبع َحـــّد التخمـــة. 

مصطفى عطية جمعة: التضاد المرئي
ــة أو  ــورًا ثابتـ ــات: صـ ــن المرئيـ ــي زمـ ــا فـ ألننـ
متحركـــة؛ وألننـــا فـــي زمـــن الشاشـــات فـــي أجهـــزة 
المحمـــول والحاســـوب والتلفاز؛ فقـــد صرنا عارفين 
- كل لحظـــة - بالكثيـــر مـــن مآســـي أمتنا التي تحدث 
أمـــام أعيننـــا، وربمـــا فـــي نفـــس توقيتـــات متعتنـــا، 
ثـــم تقتحـــم وعينـــا، وتدمـــي عيوننـــا، وتعكـــر صفـــو 
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ـــا  ـــا. وفـــي كثيـــر مـــن األحـــوال ال يصلـــح معه مزاجن
ـــد اإلحســـاس، الناتـــج عـــن االنغمـــاس اللحظـــي  تبّل
فـــي الهمـــوم اليوميـــة التقليديـــة، فمهمـــا كانـــت أحوال 
معيشـــتنا، فإنهـــا تظـــّل أفضـــل حـــااًل ممـــا تحملـــه 

إلينـــا المرئيـــات. 
دع عنـــك مشـــاهد القتـــل والحـــرق واألســـقف 
المنهـــارة، والتـــي يبـــدو منهـــا رؤوس وأشـــاء 
ألطفـــال ونســـاء، كان ذنبهـــم الوحيـــد أنهـــم احتمـــوا 
بهـــا، فاختارتهـــم القذائـــف العشـــوائية، أو صـــور 
ـــي  ـــواطئ، ف ـــى الش ـــة عل ـــم المنتفخ ـــى بجثثه الغرق
مشـــاهد متكـــررة ال تجـــد إجابـــات لهـــا، ألنهـــا فـــي 

ـــا واثقـــون أن  الحقيقـــة عبثيـــة. دع عنـــك هـــذا، ألنن
هـــؤالء تغمدتهـــم الشـــهادة التـــي هـــي منحـــة ربانيـــة، 
فاســـتراحوا وهـــم الذيـــن كانـــوا يترقبـــون المـــوت 
رعبـــًا، ويحمـــدون اهلل أن أمـــد فـــي أعمارهـــم، وهـــم 

ـــم.  ـــاء له ـــر قرن ـــى المقاب ـــون إل يحِمل
ــيء،  ــوت البطـ ــات المـ ــى مرئيـ ــي إلـ ــر معـ انظـ
ونعنـــي بهـــا: أجســـادًا جفـــت، وعيونـــًا جحظـــت، 
وعظامـــًا بـــرزت، لصغـــار وكبـــار، مـــا بيـــن بـــرد 
ـــن أجســـادهم  ـــاة تنســـحب م وحصـــار، يرجـــون حي
كل لحظة، ويتطلعون للعدســـات آملين أن تســـارع 
ـــة معهـــا بعضـــًا مـــن القـــوت، قبـــل أن  القلـــوب حامل
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ــى  ــاقط علـ ــذوع، ويسـ ــن الجـ ــى مـ ــا تبقـ ــذوي مـ يـ
ـــط بثراهـــا، شـــاكيًا عســـف  ـــل ويختل األرض، ليتحل

بنـــي البشـــر وتحجـــر مآقيهـــم. 
وانظـــر معـــي - أيضـــًا - لمرئيـــات حملـــت لنـــا 
والئـــم عماقـــة، انتصبـــت فيهـــا الخـــراف المشـــوية، 
وأكـــوام األرز بالمكســـرات المطهـــوة، وحولها بعض 
األيـــدي، والـــكل واثـــق أن البطـــون لـــن تمتلـــئ إال 
بمقـــدار مـــا حـــوت، وهـــو النـــزر القليـــل ممـــا هـــو 
مبســـوط أمامهـــا. وهنـــاك والئـــم وأعـــراس وحفـــات 
ــرات وأســـطح اليخـــوت،  ــام علـــى متـــن الطائـ تقـ
ـــياد،  ـــادة وأس ـــة وس ـــم نخب ـــا أنه ـــن فيه ـــر م يتفاخ

غيـــر عابئيـــن بمآســـي أنـــاس مـــن بنـــي جلدتهـــم، 
يتضـــّورون جوعـــًا، ويكتـــوون بالصبـــر، ويلهجـــون 

ـــاء.  بالدع
إذن، فالقضيـــة ليســـت مأســـاة واحـــدة تبـــدو فـــي 
ـــن  ـــورة م ـــا وراء الص ـــي م ـــا ف ـــوع، وإنم ـــور الج ص
متضـــادات: صقيـــع وثلـــج، وحصـــار مفـــروض، 
وبـــادة وشـــح، وكذلـــك ساســـة بـــاردون، يبـــرزون 
ــين أن  ــررون، ناسـ ــون مبـ ــات محّللـ ــى الشاشـ علـ
الحيـــاة ماضيـــة بالجميـــع، وســـتبقى فـــي ذاكـــرة 
ـــن  ـــار المانعي الشـــعوب والتاريـــخ أطـــراف مـــن أخب

ـــحاء. ـــاء واألش ـــن، الكرم والمانحي
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فرحات عثامن

في هذا الجوع 
الذي يأكلنا ِليُحيينا !

مـــن ذلـــك موضـــوع الجـــوع الـــذي لعّلـــه يبـــدو 
ـــا ال  ـــي م ـــه مـــن المعان ـــا في ـــًا، بينم ـــة تافه ألول وهل
ـــاد، أي  ـــم المعت ـــا الفه ـــّد إذا تجاوزن ُيحصـــى وال ُيَع
ـــة  هـــذا اإلحســـاس بالرغبـــة فـــي األكل أو حتـــى حال

ـــة. ـــوع مجاع ـــن الج ـــل م ـــي تجع ـــص األكل الت نق
ــذي  ــاز الـ ــى المجـ ــى معنـ ــا إلـ ــن مررنـ ــإن نحـ فـ
ـــا  ـــو الحاجـــة الماســـة للشـــيء، أي شـــيء، عنده ه
تتوافـــر لنـــا إمكانيـــة مقاربـــة فكريـــة نفســـانية تزخـــر 
ـــا  ـــال لخفائه ـــى ب ـــه ال يخطـــر عل ـــا لعّل ـــي مم بالمعان
رغـــم جائهـــا فـــي معانيهـــا؛ فهـــي تلـــك اإلرهاصـــات 
ـــذي  ـــوع ال ـــذا الج ـــوي، ه ـــوع معن ـــور لج ـــدة الغ بعي
فيـــه الرغبـــة الجامحـــة للحيـــاة أو لمـــا يرمـــز إليهـــا، 
ســـواء كان ذلـــك عـــن صحـــة أو خطـــأ؛ فـــإذ بنـــا 
ـــاة.  ـــك الحي ـــى تل ـــا إل ـــا ليحيين فريســـة جـــوع  يأكلن
لننتبـــه هنـــا إلـــى أننـــا إن تفّكرنـــا فـــي هـــذا المعنـــى 
ـــى  ـــَن بمعن ـــم ُنع ـــن ل ـــاة، فنح ـــة للحي ـــوع كمطي للج
ــا، إذ يمكـــن أن تكـــون فـــي  تلـــك الحيـــاة ومغزاهـ
ـــًا، كمـــن يســـارع ألكل أي شـــيء  حقيقـــة األمـــر ممات
يعتقـــد فيـــه الحيـــاة وليـــس هـــو إال الســـم الزعـــاف؛ 
وطبعـــًا، هـــذا يقتضـــي التمّعـــن فـــي معانـــي الحيـــاة 

ـــك. ـــدة، وليـــس المجـــال لذل ـــى ِح عل

تجلّيات قاعدية للجوع المادي
ال شـــك أن الجـــوع صنـــو للحيـــاة، إذ ال حيـــاة 
بـــا أكل، فـــا أكل بـــا جـــوع؛ المســـألة كلهـــا هـــي 
فـــي ِحـــدة غريـــزة الحاجـــة لـــألكل ووطأتهـــا علـــى 
ـــأكل، وال  ـــم ي ـــن آدم إن ل ـــش اب ـــا يعي النفـــس؛ ف

يـــأكل إن لـــم يجـــع، أو هـــي تلـــك القاعـــدة. 
وهنـــاك مـــن الحـــاالت المرضيـــة التـــي يفقـــد 
ـــه دون  ـــإذا ب ـــوع، ف ـــاس بالج ـــا اإلحس ـــرء فيه الم
شـــهية لـــألكل أو ال يكبـــح نفســـه عـــن األكل؛ ولعـــّل 
الحالـــة األولـــى تحملـــه علـــى تجاهـــل ضـــرورة مـــن 
ضروريـــات الحيـــاة فمقتضياتهـــا، إلى َحـــّد إجباره 
علـــى أن يقتـــات مـــا يلزمـــه مـــن ضروريـــات ال غنى 
لـــه عنهـــا، حتـــى إذ اقتضـــت األمـــور إلـــى تغذيتـــه 

قســـرًا بتقطيـــر األكل ســـائًا ببدنـــه.
ــة  ــو بمثابـ ــألكل، فهـ ــروري لـ ــوع إذن ضـ الجـ
األكل لنـــا ولجســـمنا ليحيـــا ويعيـــش؛ وهـــو علـــى 
درجـــات مـــن الِحـــّدة فـــي جـــوع فســـيولوجي يتوّلـــد 
فـــي البـــدن عـــن حاجـــة قاعديـــة فـــي الحـــرص علـــى 
خـــزن مـــا مـــن شـــأنه إكســـابه الطاقـــة الازمـــة 
للحيـــاة. مـــع العلـــم أن هـــذه الطاقـــة ال تأتـــي بداهة 
وبصفـــة آليـــة ممـــا بالبـــدن مـــن مكونـــات الطاقـــة، 

بـــل هـــي ممـــا يتغـــذاه اإلنســـان. 
ـــذكاء الفطـــري لمـــا ُيســـّمى بالعقـــل  ذلـــك ألن ال
الزواحفـــي فـــي اإلنســـان يحملـــه علـــى خـــزن 
المـــواد والمـــوارد الغذائيـــة لتعبئتهـــا عنـــد الحاجـــة 
القصـــوى  لهـــا لنشـــاطات الجســـم، ويكـــون ذلـــك 
دومـــًا قبـــل التعويـــل علـــى مـــا بـــه مـــن مـــوارد 
طاقيـــة، ومنهـــا الدهـــون خاصـــة. لهـــذا نـــرى 
الرياضـــي الـــذي يفـــرض علـــى عضاتـــه الترييـــض 
ـــى  ـــى الحصـــول عل ـــه قســـرًا عل ـــل بدن ـــازم يحم ال
الطاقـــة الازمـــة لـــه مـــن البـــدن نفســـه وممـــا 

يختزنـــه، ال ممـــا يأتـــي لـــه مـــن األكل.

ال شــك أن الحكمة، في حقيقة األمر، ليســت إال التنبه لما في حياتنا اليومية، حتى بما 
فيهــا من رتابة وابتذال، من معاٍن ِعّدة يكفي اإلمعان فيها للخروج بحكمة األوائل الذين 

ما امتازوا في غالب األحيان إال بحسن انتباههم لواقعهم المعيش وقراءتهم الجيدة له.
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إرهاصات خفّية للجوع
ـــات أخـــرى غيـــر ماديـــة، هـــي فـــي  للجـــوع تجلّي
تعقيداتهـــا ممـــا يمّيـــز اإلنســـان عـــن الحيـــوان، رغـــم 
أنـــه منـــه. فلإلنســـان مثـــًا القـــدرة علـــى التحّكـــم فـــي 
غريـــزة الجـــوع بـــأن ُيغّيـــر مـــن وتيرتهـــا، مثلـــه فـــي 
ـــذي يفـــرض  ذلـــك مثـــل الرياضـــي الســـالف الذكـــر ال
علـــى بدنـــه مـــا ليـــس فـــي عاداتـــه مـــن فطريـــة الخـــزن 
وعـــدم حـــرق مـــا بالجســـد إال قســـرًا عنـــد الضـــرورة، 
ـــن حـــرارة  ـــئ م ـــا يطف ـــك، مم ـــى ذل ـــاه عل ـــّودًا إي مع

الجـــوع.
الصـــورة  مـــن  الغريـــزة  يقلـــب  بذلـــك  إنـــه 
ــى  ــلة إلـ ــالة المرسـ ــوع ، أي الرسـ ــة للجـ العاديـ
الدمـــاغ المركـــزي فـــي اإلنســـان مـــع اإللحـــاح علـــى 
الحاجـــة لـــألكل، إلـــى صـــورة جديـــدة تتمثـــل فـــي 
ـــي  عـــدم انتظـــار األكل واســـتعمال المخـــزون البدن
والـــذي، عـــادًة، ال يعـــود لـــه الجســـم بدايـــة، إنمـــا 
فـــي حـــال الضـــرورة القصـــوى مـــع عـــدم الحصـــول 
علـــى األكل رغـــم اشـــتداد الجـــوع وتزايـــد وتيرتـــه.

وللجـــوع  أيضـــًا إرهاصـــات غيـــر ماديـــة لهـــا 
نفـــس اآلليـــات، إال أن مجـــال تجليهـــا ليـــس فـــي 
الغريـــزة التـــي تحمـــل علـــى األكل، بـــل فـــي غريـــزة 
أخـــرى تحمـــل إلـــى أكل مـــن نـــوٍع آخـــر. هـــذا النـــوع 
يكـــون ســـواء معنويـــًا، كالجـــوع إلـــى الغيريـــة، أي 
رفيـــق أو رفيقـــة لوقـــت قصيـــر أو يطـــول، بمـــا أنـــه 
ال حيـــاة لإلنســـان بغيـــر آخـــر مثلـــه فـــي البشـــرية، 

ـــًا، كالجنـــس، وهـــو الرديـــف للبحـــث عـــن  أو مادي
اآلخـــر البشـــري. 

ــا  إال أن الجـــوع فـــي غريـــزة الجنـــس لهـــو ممـ
طغـــت عليـــه عديـــد التراكمـــات التي أفرزتهـــا العادات 
البشـــرية ومـــا رســـب فيها من نظريـــات أيديولوجية 
غّيـــرت معنـــى الجـــوع الجنســـي عنـــد اإلنســـان، رغم 
أنـــه أصـــًا مـــن نفـــس نـــوع الجـــوع المـــادي؛ فصفـــة 
األكل فيهمـــا واحـــدة، وحاجـــة البـــدن لهمـــا واحـــدة، 
ـــد  ـــدون مشـــاكل عن ـــة وب ـــة عادي ـــم بصف ـــا تت إال أنه
ـــوان  ـــد الحي ـــا هـــي عن ـــر البشـــري بينم ـــوان غي الحي
ــّدة  ــاكل ِعـ ــّعب لمشـ ــال المتشـ ــذا المجـ ــري هـ البشـ
تجعـــل لغريـــزة طبيعيـــة قواعـــد وقوانيـــن تختلـــف 
ـــل والنحـــل.  ـــاة واألخـــاق والمل ـــط الحي حســـب نم
فـــإذا الجـــوع الجنســـي، عاديـــًا كان أو فيـــه إفـــراط، 
ممـــا تتعـــّدد فيـــه المشـــاكل وتتنـــّوع المشـــاغل إلـــى 
َحـــّد نســـيان طبيعتـــه األصليـــة كغريـــزة ال بـــد منهـــا 

للحيـــاة وليـــس فقـــط للتناســـل.
ذلـــك ألن االعتقـــاد أن الجنـــس هـــو بيـــن البشـــر 
للتناســـخ فحســـب يطمـــس فيـــه صفتـــه كجـــوع 
ــر أن  ــا للبشـ ــه إذا أردنـ ــى عنـ ــيولوجي ال غنـ فسـ
يعيـــش حيـــاة طبيعيـــة دون أمـــراض أو تعقيـــدات 

نفســـية البتـــة.

من معاني الجوع الوجودية
للجـــوع إذن، عنـــد اإلنســـان، بعـــض المعاني غير 
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تلـــك المعروفـــة عنـــد الحيـــوان، تجعلـــه هـــذا الجـــوع 
الوجـــودي الـــذي يمتـــاز بـــه اإلنســـان عـــن الحيـــوان؛ 

علـــى األقـــّل حســـب علمنـــا الراهـــن. 
إال أننـــا، قبـــل التعّرض لشـــيء مـــن هذه المعاني، 
علينـــا التذكيـــر أن الحيـــاة، بمـــا فيهـــا البشـــرية، هـــي 
الحيـــوان، وأن اإلنســـان المتكّلـــم، وإن ســـما بفكـــره 
ـــى  ـــات، يبق ـــره مـــن ســـائر المخلوق ـــه عـــن غي وذهن
ـــه  ـــق علي ـــًا تنطب ـــًا طيني ـــه، مخلوق ـــه مثل ـــي تكوين ف
مواصفـــات كل الحيوانـــات فـــي الطبيعـــة، ال يمتـــاز 
فيهـــا عليهـــا بـــأي شـــيء، خاصـــة فـــي غريـــزة الجوع 

التـــي تهمنـــا هنـــا.  
وجوديـــًا، بعـــد هـــذه الماحظـــة مـــن زاويـــة 
ـــا  ـــي الجـــوع هـــي م ـــول إن معان ـــا الق ـــدأ، يمكنن المب
مـــن شـــأنه التدليـــل علـــى مـــدى بلـــوغ ابـــن آدم مـــن 
التحّكـــم فـــي ذاتـــه والســـمو بهـــا إلـــى المقـــام األعلـــى، 
متســـاميًا بهـــا عـــن ماهيتهـــا الماديـــة الفانيـــة؛ إذ 
فيهـــا تبـــدو مـــا فـــي نفســـه مـــن روحانيـــات وتتجّلـــى 

ـــا.  ـــى حقيقته روحـــه عل
ذلـــك ألن الـــروح الحبيســـة فـــي الجســـم، والتـــي 
ـــد  ـــرة بع ـــه فت ـــن ربقت ـــى الخـــاص م ـــدرة عل ـــا الق له
ـــا  ـــوم، له ـــذي هـــو الن ـــد المـــوت األصغـــر ال ـــرة عن فت
أيضـــًا أن تجلـــي نوازعهـــا فـــي الخاص مـــن الطبيعة 
الماديـــة البشـــرية بمـــا يمكـــن لهـــا أن تبثـــه فيهـــا مـــن 
ـــة  ـــي روحاني ـــة، ه ـــر مادي ـــة غي ـــى وضعي ـــوع إل ج
أساســـًا. مـــن ذلـــك مـــا وجدنـــاه عنـــد أهـــل التصـــّوف 
ـــاء  ـــى اهلل والفن ـــا إل ـــّد لهم ـــة وعشـــق ال َح مـــن صباب

فيـــه؛ ومردهمـــا جـــوع غيـــر مادي، وجـــودي، متمثًا 
فـــي التـــوق إلـــى الوحـــدة مـــع الحـــق، خالـــق الوجـــود 

كلـــه، فـــي جـــوع ال خـــاص منـــه.
مـــن ذلـــك أيضـــًا جـــوع الحـــّب الـــذي تحّدثنـــا عـــن 
صفتـــه العاّمـــة مـــن قبـــل، وفيهـــا الحـــّب المـــادي ومـــا 
يمّيـــزه مـــن جـــوع جنســـي؛ إال أنـــه هنـــا محـــض حـــّب 
روحانـــي، وجـــودي، كحـــّب بنـــي عـــذرة. إن كل حـــّب 
ـــذا  ـــن ه ـــو م ـــر ه ـــه نقي ـــزة الجنســـية في ـــس للغري لي

الجـــوع الوجـــودي. 
هـــذا، وفـــي ديننـــا كمـــا فـــي حضارتنـــا، االعتقـــاد 
الراســـخ فـــي أزليـــة الـــروح وإمكانيـــة االتصـــال بيـــن 
ـــا  ـــا فـــي ذلـــك بيـــن الميـــت والحـــي؛ كم األنفـــس، بم
ـــان. هـــذه بعـــض  فيهمـــا حقيـــة وجـــود اإلنـــس والّج
ــك  ــا شـ ــي بـ ــة، وهـ ــر الماديـ ــوع غيـ ــي الجـ معانـ
وجوديـــة بمعنـــى الكلمـــة الشـــائع، أي أســـبقية 
الوجـــود علـــى الماهيَّـــة البشـــرية؛ وهي هنا أســـبقية 
الجـــوع علـــى اإلحســـاس بـــه الـــذي هـــو مـــن تجّليـــات 

الماهيـــة. 
وهـــي أيضـــًا ال تتعـــارض مـــع المعنـــى الفلســـفي 
للوجوديـــة، إذ المعنـــى األخـــص للمفـــردة فـــي حّرّية 
العبـــد المطلقـــة لصنـــع وجـــوده وتحقيقـــه كامـــًا 
حســـب موقـــف منـــه فيـــه تمـــام الحّرّيـــة. وال شـــك أن 
الجـــوع الوجـــودي يحاكـــي هـــذه النزعـــة للتحـــرُّر لدن 
ـــر  ـــه مغاي ـــود ل ـــع وج ـــدن لصن ـــود الب ـــن قي ـــد م العب
للوضـــع البشـــري بقيـــوده التـــي تفرضهـــا عليـــه 

طبيعتـــه اآلدميـــة ال محالـــة.
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محمد بوزرواطة

من التوصيف الماّدي 
إلى االستعارة والرمز

 عناويـــن كثيـــرة، ُيمكـــن اســـتحضارها فـــي هـــذا 
ــب  ــة الكاتـ ــوع.. كروايـ ــة الجـ ــُل تيمـ ــياق تحمـ السـ
النرويجـــي كنـــوت هامســـون- نوبـــل 1920 - ترصـــُد 
الروايـــة بعينـــي صحافـــي ُيدعـــى طانجـــن مأســـاته 
مـــع التشـــّرد والجـــوع فـــي مدينـــة كريســـتيانا، ورغـــم 
ـــه إال أنـــه ال يتوانـــى   األهـــوال التـــي تعتـــرض طريق
فـــي  مســـاعدة اآلخريـــن. كمـــا تعـــُد الزمـــة الجـــوع 
لوغســـتاف لوكليزيـــو- نوبـــل 2008 - واحـــدة مـــن 
أهـــم الروايـــات التـــي اهتمـــت بموضـــوع الجـــوع مـــن 
خـــال حكايـــات الجـــدة عـــن األفارقـــة ومـــا ينطـــوي 
عليـــه عالمهـــم مـــن بـــؤس وضيـــاع، كاشـــفة الســـتار 
عـــن أوضـــاع بشـــرية كارثيـــة، جراء الجـــوع وانعدام 
القـــوت الـــذي يســـُد األمعاء، وُيوقـــُف صراخ الجوعى 
وأنينهـــم المتواصـــل فـــي ِظـــّل قـــارة منـــذورة لشـــتى 
أنـــواع األوبئـــة الفتاكـــة والحـــروب العبثيـــة القاتلـــة.

فـــي ســـياق آخـــر تســـتحضر الكاتبـــة األلمانيـــة 
ــوع  ــوع الجـ ــل 2009 - موضـ ــر- نوبـ ــا موللـ هيرتـ
ُمقترنـــًا بحـــاالت االعتقـــال والُمســـاءالت المســـتمرة 
ــه  ــون لـ ــا يتعّرضـ ــن، ومـ ــجناء الموقوفيـ ــع السـ مـ
مـــن تعّســـف وتجويـــع ُممنهـــج، الغـــرُض منـــه إذالل 
أدمّيـــة اإلنســـان وتمريـــغ كرامتـــه فـــي التـــراب، هـــذا ما 
تشـــي بـــه روايتهـــا »أرجوحـــة النفـــس« التـــي تتحـــّدث 

ـــد، ُيرمـــى بأحـــد  عـــن ســـجين ُمعتقـــل ُيدعـــى ليوبول
غيتوهات الجحيم باالتحاد السوفياتي، ويتعّرُض- 
تبعـــًا لذلـــك- ألشـــنع صنـــوف التعذيـــب والتجويـــع، 
ـــة  ـــة هشاش ـــة فائق ـــدار وبراع ـــة باقت ـــّور الروائي ُتص
الوضـــع البشـــري واالنحطـــاط الذي تصله اإلنســـانية 
اإلرادة  مســـلوب  ُمعتقـــل  إنســـان  شـــخص  فـــي 
ــر مجهـــول  ــاد إلـــى مصيـ معصـــوب العينيـــن، ُمنقـ
يهـــوي بـــه إلـــى الحضيـــض. مـــن جهـــة أخـــرى تفّننـــت 
الروائيـــة البلجيكيـــة إميلـــي نوثومـــب فـــي التعاطـــي 
ـــي أســـلوب ســـلس وشـــيق  مـــع موضـــوع الجـــوع ف
تتقاطـــع فيـــه الســـيرة مـــع التضاريـــس واألمكنـــة 
فـــي توليفـــة عجيبـــة، نســـجت مـــن خالهـــا روايـــة 
بيوغرافيـــا الجـــوع، بحيث يســـتحيُل الجـــوع- عندها- 
إلـــى حافـــز ومحـــّرض لتافـــي المخاطـــر والعثـــرات. 
ومـــن عمـــق أميركا الجنوبية يتعالـــى صوت الروائي 
البرازيلـــي الكبيـــر خورخـــي أمـــادو بروايتـــه الرائعـــة 
دروب الجـــوع، ُمنافحـــًا عـــن صـــوت الُمهمشـــين 
والنســـاء البغايـــا الائـــي وجـــدن مـــن خالـــه اللســـان 
الناطـــق عـــن مآســـيهّن وأوجاعهـــّن الكتيمـــة، لـــذا 
ُيعـــّد خورخـــي أمـــادو- بـــا ُمنـــازع- كاتـــب الطبقـــات 
المســـحوقة وروائـــي األزقـــة والفقـــراء. تحكـــي روايـــة 
دروب الجـــوع عـــن انتقـــال عائلـــة بســـيطة مـــن 

يكتسي موضوع الجوع حيزًا ُمعتبرًا في عديد األعمال األدبية والسينمائية والمسرحية، 
وتختلــف مقاربتــه مــن مبدع آلخــر، الختالف في الــرؤى وُوجهات النظــر، وذلك عائد 
لحــّدة التباينــات وزخــم التجارب التي يمُر بهــا المبدعون  أنفســهم، أي في مدى القدرة 
واالستيعاب، إلعادة صوغ عالم فظيع- كالجوع- يتلّظى ضحاياُه بؤسًا ويتجّرعون ألمًا ضاريًا وُهم 
على حافة الموت، مالمحهم شــبيهٌة بتلك األجساد واألشــكال الشائهة للرسام والنحات السويسري 
ألبرتــو جياكوميتي. فإلى أي َحّد اســتطاع الُكّتاب والفنانون ُمالمســة هــذا الموضوع واالقتراب من 

تخومه الخطرة، واإلحاطة بنفسيات الجوعى والُمحبطين؟
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المزارعيـــن بحثـــًا عـــن االســـتقرار واألمـــن وإبعـــادًا 
ـــن كل  ـــة، م ـــّدُد العائل ـــات يته ـــذي ب لشـــبح الجـــوع ال
الجهـــات ولـــم يبـــَق لهـــم فـــي مناطقهـــم الجـــرداء غيـــر 
العقـــارب والثعابين واألشـــواك، فيتجهون نحو أفق 
مجهـــول، فيتعّرضـــون- عبـــر رحلـــة قاســـية- لشـــتى 
ــة مـــن جـــوع وعطـــش، يمـــوت مـــن  ــواع المهانـ أنـ
خالهـــا الطفـــل الرضيـــع بالزحـــار قبـــل أن يصل قطار 
الليـــل إلـــى مدينـــة ســـاو باولـــو، حيـــث تضطـــر الفتـــاة 
لاتجـــار بجســـدها لـــكل طالـــب للمتعة واللـــذة للزبائن 
ــتكانة  ــة اسـ ــي حالـ ــل األب فـ ــا يجعـ ــن، مـ العابريـ
وإذعـــان وذهـــول تـــام إزاء مـــا يحـــدث أمامـــه، جـــراء 
هـــذا الوضـــع االجتماعـــي اأُلســـري الخانـــق، غيـــر أن 
األم تحُنـــو علـــى ابنتهـــا بنظرة إشـــفاق ملؤها األســـى 
والحســـرة. ُتعـــد هـــذه الروايـــة مـــن الروايـــات الُمهمـــة 
التـــي لـــم تحـــَظ فـــي العالـــم الغربـــي بمـــا تســـتحقه مـــن 
اهتمـــام قياســـًا بأعمالـــه الروائيـــة األخـــرى. مـــا ُيمكـــن 
اإلشـــارة إليـــه عبـــر هـــذه الروايـــة هـــو نبـــرة االحتجاج 
التـــي ُيديـــن مـــن خالهـــا أمـــادو الُنظـــم الديكتاتوريـــة 
بأكملهـــا فـــي أميـــركا الجنوبيـــة- ليـــس فـــي البرازيـــل 
فحســـب- والتي ســـاهمت في خلق سياســـات خاطئة 
ـــر  ـــزام الفق ـــى ح ـــعوبها إل ـــيئة، أّدت بش ـــج س وبرام
وحافـــة الجـــوع، ولكـــن مـــاذا عـــن الروايـــة العربيـــة؟ 
كيـــف تســـّرب الجـــوع إلـــى مفاصلهـــا وهـــل اســـتطاع 
الروائـــي العربـــي، النفـــاذ بعمـــق إلـــى ُلـــب المشـــكلة، 
ــة التـــي تترّبـــُص  ــر الُمحدقـ ــه إلـــى المخاطـ والتنبيـ
ــرُّرًا مـــن غيرهـــم،  ــر تضـ ــم أكثـ ــراء باعتبارهـ بالفقـ
وأكثـــر تلقيـــًا لعواقـــب الجـــوع ونهاياتـــه الوخيمـــة؟. 
مـــا ُيلفـــُت االنتبـــاه، أّن الســـّير الروائيـــة، كانـــت 
أقـــرب للبـــوح واالعتـــراف، لُمقاربـــة تيمـــة الجـــوع 
وانعكاســـاتها الســـلبية علـــى األوضـــاع االجتماعيـــة 
لألفـــراد والمجتمعـــات، فـــي ِظـــّل شـــروط اســـتعمارية 
ـــي أتعـــس  ـــا الوطـــن العرب ـــي كنفه ـــرة، عـــاش ف قاه
ـــل.  ـــب المتواص ـــع والتخري ـــش والتجوي ـــواع البط أن
فـــي هـــذا الشـــأن تبـــرُز - لنـــا- روايـــة الخبـــز الحافـــي 
ـــان  ـــكري، كبي ـــد ش ـــل محم ـــي الراح ـــي المغرب للروائ
ــي  ــة التـ ــّرد والفاقـ ــؤس والتشـ ــة البـ ــح لحالـ واضـ
عاشـــها الكاتـــب فـــي ســـنواته األولـــى فـــي مدينـــة 
طنجـــة، باعتبارهـــا مدينـــة مفتوحـــة علـــى التجـــارة 
والجنـــس وســـلطة االحتـــال، األمُر الـــذي أّدى بمحمد 
شـــكري إلـــى الســـرقة والصعلكـــة فـــي دروب المدينـــة 
ـــك أن  ـــل النصـــارى، ذل ـــن مزاب ـــّوت م ـــرة والتق الكبي
مزابـــل المســـلمين كانـــت فارغـــة، ال يوجد فيها ما يســـُد 
الرمـــق علـــى مـــا يذكـــر الـــراوي، كمـــا يضطـــر شـــكري 
فـــي صبـــاه إلـــى أكل لحـــم الجيفـــة النّيـــئ واالضطـــرار 
ُمرغمـــًا علـــى ابتـــاع أعشـــاب البقـــول التـــي نبتت على 
حـــواف القبـــور، حيـــث يثـــوي قبـــر أخيـــه عبـــد القـــادر 
فـــي تلـــك التربـــة والزاويـــة المهجـــورة. علـــى هـــذا 
ـــًا  النحـــو ُتعـــّد هـــذه الروايـــة الجارحـــة، تجســـيدًا حّي

لحالـــة البـــؤس والجـــوع المـــادي الـــذي طـــال بأنيابـــه 
ــًة  ــّد إدانـ ــا ُتعـ ــة، كمـ ــن المغاربـ ــرى مـ ــرائح كبـ شـ
قصوى للســـلطات االســـتعمارية الُمتســـبب الرئيســـي 
فـــي اتســـاع دوائـــر الفقـــر والجهـــل وتفشـــي  األوبئـــة 
والمجاعـــات. هذه المشـــاهد المؤثـــرة- التي ذكرناها- 
اســـتطاع نقلهـــا ســـينمائيًا المخـــرج الجزائـــري بشـــير 
بلحـــاج عـــام 2005، مـــن خـــال تحويـــل ســـيرة محمد 
شـــكري إلـــى تحفـــة ســـينمائية، حصـــدت العديـــد مـــن 
الجوائـــز واالســـتحقاقات التـــي تليـــق بروايـــة متمّيزة 
وجريئـــة فـــي آن معـــًا. وغيـــر بعيـــد عن أجـــواء الجوع 
ومناحاتـــه القاتمـــة، يســـرُد-لنا- الروائـــي المصـــري 
ـــاس  ـــة وإحس ـــة مرهف ـــاطي بلغ ـــد البس ـــل محم الراح
ُيدمـــي شـــعور القـــارئ فـــي روايتـــه الجميلـــة »جـــوع« 
التـــي وصلـــت إلـــى القائمـــة القصيـــرة للجائـــزة 
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العالميـــة للبوكـــر فـــي نســـختها العربيـــة عـــام 2009، 
بحيـــث نســـج مـــن حكايـــة زغلـــول رب أســـرة صغيرة 
ُمكونـــة مـــن أربعـــة أفـــراد، تقطـــن بإحـــدى القـــرى 
النائيـــة بالريـــف المصـــري، حكايـــة وطـــن أكبـــر هـــو 
تجســـيد حـــي لمصـــر بأكملهـــا ولفئـــات عريضة يعيش 
أفرادهـــا تحـــت خـــط الفقـــر، فالبطـــل يعانـــي مـــن فقـــر 
ُمدقـــع لدرجـــة أّنـــُه يضطـــر الســـتعارة حـــذاء لينتعلـــُه 
ـــه،  ـــذ طفولت ـــاد من ـــُه اعت ـــك أّن ـــه، ذل ـــة زفاف ـــي ليل ف
المشـــي والســـير حافيـــًا علـــى قدميـــه، وحتـــى عندمـــا 
تؤّمـــُن لـــه زوجتـــه ســـكينة، وتشـــتري له »شبشـــبًا«، 
ســـرعان مـــا يتخّلـــى عنـــُه وينســـاه مرميـــًا فـــي مـــكان 
ـــا  ـــي منه ـــي يعان ـــام األوضـــاع القاســـية الت ـــا، وأم م
زغلـــول يضطـــر إلـــى العمـــل فـــي مهـــن شـــتى، نـــادل 
مقهـــى، ُمبيـــض نحـــاس، كمـــا تضطـــر زوجتـــه 

للعمـــل عنـــد الغيـــر، غيـــر أن أوضاعـــه ال تتحّســـن 
ـــه، إن  ـــع بأكمل ـــد والمجتم ـــوال البل ـــور أح ـــام تده أم
ـــول-  ـــن طـــرف زغل ـــر م ـــش الُم مشـــهد أكل أعـــواد الق
فـــي غيـــاب الطعـــام- هـــو إحالـــة واســـتعارة رمزيـــة 
لقســـاوة الواقـــع الـــذي يعيشـــه رب األســـرة، والـــذي، 
يحـــاول- بالـــكاد- صـــون بيتـــه الصغيـــر من الســـقوط 
ـــي  ـــه، ف ـــن برّمت ـــر داٌل للوط ـــو مؤش ـــار، وه واالنهي
غيـــاب تـــام للعدالـــة االجتماعيـــة وتكافؤ الفـــرص أمام 
ـــة جـــوع  ـــي رواي ـــذا النحـــو ال تكتف ـــى ه ـــع. عل الجمي
للبســـاطي بُمعاينـــة الجـــوع البيولوجـــي الـــذي، ُيمكُن 
إســـكاته برغيـــف خبـــز وجرعـــة مـــاء، لكّنـــه يتحـــّول 
إلـــى اســـتعارة ورمـــز جلـــي لبلـــد فاقـــد للمصداقيـــة 
والمشـــروعية، بـــل وعاجـــز عـــن تأميـــن الحاجـــات 

الضروريـــة لمواطنيـــه الفقـــراء والمســـحوقين.
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»صفر جوع«.. 
البرازيل	أنموذجًا	للعرب

ـّر ترجمة- بوداود عمي

يبـــدو أن البرازيـــل، عثـــر علـــى ضالتـــه، فـــي 
عصـــر العولمـــة. فقـــد تمّكـــن فـــي الســـنوات األخيـــرة، 
مـــن إنشـــاء مركـــز االمتيـــاز لمكافحـــة الجـــوع، وذلـــك 
ــدان  ــع بلـ ــدة، مـ ــه الرائـ ــم تجربتـ ــل تقاسـ ــن أجـ مـ
ـــي  ـــا ف ـــي حازه ـــة الت ـــي التجرب ـــرى، وه ـــة أخ نامي
إطـــار تطبيقـــه برنامـــج »صفـــر جـــوع«. كمـــا أصبـــح 
ـــه،  ـــاص من ـــًا ال من ـــًا عالمّي ـــًا، مرجع ـــل أيض البرازي
ـــة التجـــارة  ـــدى منظم فـــي مجـــال األمـــن الغذائـــي، ل
لألمـــم  التابعـــة  التغذيـــة  ووكاالت  العالميـــة، 
المتحـــدة، علـــى ســـبيل المثـــال فـــي مدينـــة ريـــو دي 
ـــل. ـــى البرازي ـــيصغي إل ـــه، س ـــم كل ـــرو، العال جاني

ـــن  ـــّح، ُيطـــرح، م ـــاك ســـؤال مل ـــك، هن ـــع ذل وم
وراء إنجـــازات البرازيـــل الناجحـــة فـــي الميـــدان، 
ففـــي الواقـــع، يحـــاول البرازيـــل الحفـــاظ علـــى 
تـــوازن هـــش، بيـــن الزراعـــة »الصغيـــرة«، والزراعة 
»الكبيـــرة«، ففـــي حيـــن تســـهم األولـــى فـــي إنعـــاش 
النمـــو االقتصـــادي للبلـــد، إال أنهـــا تســـتهلك كميـــات 
هائلـــة، مـــن المـــوارد الطبيعيـــة، األمـــر الـــذي 
ـــن، هـــؤالء  ـــار المزارعي ـــى صغ ـــر، ال شـــك، عل يؤث
ـــم سياســـتها،  ـــي صمي ـــة، ف ـــم الدول ـــن وضعته الذي

المتضمنـــة مكافحـــة الفقـــر والجـــوع. 
النمـــوذج  مـــن  المســـتفاد  الـــدرس  ولعـــّل 
البرازيلـــي، يتمّثـــل فـــي قدرتـــه ربمـــا، علـــى الجمـــع 
بيـــن هذيـــن النمطيـــن، وكذلـــك علـــى التخفيـــف مـــن 
ـــتدامة،  ـــال االس ـــي مج ـــّيما ف ـــات، ال س ـــّدة الخاف ِح
فـــي المحيـــط، والمـــوارد. مـــن المرّجـــح أن البرازيـــل 

ـــه أن يوائـــم بيـــن  ولوحـــده، حســـب البعـــض، يمكن
تلـــك المصالـــح المتضاربـــة، بفضـــل وفـــرة مـــوارده 
ـــه الّصالحـــة  ـــة، واتســـاع مســـاحات أراضي الطبيعي
للزراعـــة، عـــاوة علـــى تواجـــد مجتمـــع مدنـــي 
نشـــط، يحـــرص علـــى إســـماع صوتـــه، ويدافـــع 

عـــن سياســـته األكثـــر تقّدميـــة. 
ـــل  ـــرزه البرازي ـــذي أح ـــّدم ال ـــع كل التق ـــن، وم لك
ـــدف  ـــق اله ـــى تحقي ـــد إل ـــم يصـــل بع ـــدان، ل ـــي المي ف
ـــر مصـــّدر  ـــه أكب ـــك، بوصف ـــه ذل ـــد كّلف المنشـــود، فق
ــًا  ــًا باهظـ ــة، ثمنـ ــات المحليـ ــم، للمنتجـ ــي العالـ فـ
علـــى مســـتوى البيئـــة، وأيضـــًا، علـــى المســـتوى 

االجتماعـــي.
فـــي البرازيـــل، يحّقـــق صغـــار الفاحيـــن، مـــا 
نســـبته 70%، مـــن ســـوق األغذيـــة، وطنيـــًا، 
اقتصـــادي رئيســـي،  بـــدور  أيضـــًا،  ويقومـــون 
عـــن طريـــق تعاونياتهـــم الزراعيـــة، فـــي تحقيـــق 
ـــذي  ـــد، ال ـــي« للبل ـــاد التضامن ـــرف بـ»االقتص ـــا ُيع م
يهـــدف إلـــى تحقيـــق أولوّيـــة الفـــرد علـــى رأس المال. 
وتحـــرص الحكومـــة البرازيليـــة، فـــي ضـــوء ذلـــك، 
علـــى دعـــم صغـــار الفاحيـــن، فـــي ســـعيها نحـــو 
ـــت  ـــذا أطلق ـــر، وهك ـــوع، والفق ـــاكل الج ـــوية مش تس
برنامج»صفـــر جـــوع« ســـنة 2003، والـــذي باشـــر 
ــار  ــة لصغـ ــروض الممنوحـ ــة القـ ــادة قيمـ ــي زيـ فـ
الفاحيـــن، إلـــى نحـــو ثمانيـــة أضعـــاف، وذلـــك 
بالتـــوازي مـــع تدابيـــر اجتماعيـــة أخرى، مثـــل إعادة 
النظـــر فـــي الحـــّد األدنـــى لألجـــور، ومنـــح إعانـــات 

استطاع البرازيل، أن يحصل على نتائج باهرة، في مجال مكافحة الجوع على الصعيد 
المحلي. ففي ظرف تسع سنوات فقط، تمّكن من تقليص سوء التغذية لدى األطفال إلى 
ما نســبته 61%، ونســبة الفقر في المناطق الريفية بنحو 15%، وذلك عن طريق تشجيع الزراعة 
المحلية، واستهالك المنتجات المحلية، وبالموازاة مع هذا النجاح المحّقق، أوشك أيضًا، من خالل 
عمليات البيع والتصدير لمواده الغذائية، أن يتحّول إلى أّول مصّدر للمنتجات الغذائية، في العالم.
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ماليـــة، أو مـــا ُيطلـــق عليـــه المنحة العائليـــة، لفائدة 
العائـــات المعـــوّزة.

لقـــد تمّكـــن برنامـــج »صفـــر جـــوع«، مـــن إخـــراج 
نحـــو 28 مليـــون شـــخص مـــن دائـــرة الفقـــر، ضمـــن 
ـــمة،  ـــون نس ـــي 192 ملي ـــغ حوال ـــكاني بل ـــداد س تع
واســـتطاع الحـــّد مـــن ســـوء التغذيـــة لـــدى األطفـــال، 
وتحســـين متوســـط دخـــل المســـتثمرات الفاحيـــة 
ـــاع متوســـط عـــام  ـــل ارتف ـــي 33%، مقاب ـــى حوال إل

بنســـبة %13.
بدايـــات برنامـــج »صفـــر جـــوع« تعـــود إلـــى ســـنة 
1988، عندما صادقت البرازيل على دســـتور جديد، 
يرتكـــز أساســـًا علـــى حقـــوق اإلنســـان، وســـرعان مـــا 
ـــا المجتمـــع المدنـــي،  أثمـــرت المجهـــودات التـــي بذله
والحكومـــة، عـــام 2010، عـــن تعديـــل للدســـتور، مـــن 
ـــياق،  ـــذا الس ـــي ه ـــدة، ف ـــواد جدي ـــه م ـــال تضمين خ
علـــى ِغـــرار الحـــّق فـــي األمـــن الغذائـــي، ضمـــن إطـــار 
قانونـــي، يشـــمل المشـــاركة والمراقبـــة االجتماعيـــة، 
الهيـــاكل  مختلـــف  بيـــن  الربـــط  علـــى  والعمـــل 
الحكوميـــة، والمجموعـــات العاملـــة فـــي موضـــوع 
األمـــن الغذائـــي. وهكـــذا أصبحـــت الدولـــة، العامـــل 
ــع  ــتهاك، وتوزيـ ــاج، واالسـ ــى اإلنتـ ــاعد علـ المسـ

ـــل. ـــي البرازي ـــة ف الســـلع الغذائي
ـــي  ـــة، ف ـــة البرازيلي ـــا، شـــرعت الحكوم ومـــن هن
تعزيـــز سياســـتها الغذائيـــة العموميـــة، وتحقيـــق 
برامـــج أخـــرى جديـــدة، علـــى ســـبيل المثـــال، 
البرنامـــج الوطنـــي للتغذيـــة المدرســـية، الـــذي 

يفـــرض علـــى المـــدارس التعليميـــة، تلّقـــي تموينهـــا 
ـــا نســـبته  ـــة، بم ـــة العائلي مـــن المســـتثمرات الفاحي
30%، مـــن احتياجاتهـــا فـــي تغذيـــة التاميـــذ. كمـــا 
أن برنامـــج المشـــتريات الغذائيـــة، خّصـــص مبلغـــًا 
بقيمـــة 3,5 مليـــار مـــن العملـــة البرازيليـــة )1,76 
ـــدى  ـــار دوالر(، لشـــراء المنتوجـــات الغذائيـــة، ل ملي
ــرة،  ــة صغيـ ــتثمرة فاحيـ ــف مسـ ــي 160 ألـ حوالـ
وهـــو مـــا يســـتفيد منـــه حوالـــي 14 مليـــون شـــخص 

ـــط. ـــج فق ـــذا البرنام ـــال ه ـــن خ ـــنويًا، م س
ـــة،  ـــوع«، خاص ـــر ج ـــاح برنامج»صف ـــر نج يفّس
فـــي أنـــه شـــّجع جميـــع الفئـــات، للمســـاهمة فـــي 
إنجـــازه،  المتضمنـــة  التدابيـــر  وتنفيـــذ  اقتـــراح 
ـــة،  ـــات الفاحي ـــة، والنقاب ـــل الحـــركات الجمعوي مث
فـــي  النســـائية، جميعهـــم شـــارك  والمنظمـــات 
المحادثـــات، بشـــأن السياســـات، والممارســـات 
المتعّلقـــة بالتنميـــة اإلســـتراتيجية. شـــاركوا فـــي 
للبرنامـــج، وتحّملـــوا  متابعـــة  بعمليـــة  القيـــام 
ـــق  ـــي تحقي ـــم، ف ـــى عاتقه ـــاة عل المســـؤوليات الملق
ـــة  ـــي للتغذي ـــس الوطن ـــل المجل ـــازه، مث ـــات إنج آلي
)CONSEA(، والمشـــّكل ثلثـــه مـــن أعضـــاء ممثليـــن 
للحكومـــة، فيمـــا يتشـــّكل الجـــزء الباقـــي، مـــن أعضاء 

يمثلـــون المجتمـــع المدنـــي.
ــي  ــوع« فـ ــر جـ ــّل برنامج»صفـ ــك يظـ ــع ذلـ ومـ
تناقـــض، مـــع نمـــوذج زراعـــي آخـــر، تنتهجـــه 
البرازيـــل، يتعّلـــق األمـــر ببرنامـــج التحقيـــق الشـــامل 
للصـــادرات الفاحيـــة، والـــذي يهـــدف إلـــى جعـــل 
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البلـــد، المصـــّدر األّول للمنتجـــات الغذائيـــة، يقـــع 
هـــذا القطـــاع تحـــت ســـيطرة شـــركات الصناعـــات 
ــة  ــركات ذات ملكيـ ــي شـ ــة، وهـ ــة الضخمـ الفاحيـ
ـــة، تشـــتغل ضمـــن ســـوق  ـــة ودولّي خاّصـــة، وطنّي
جـــودة  لضمـــان  وتســـتخدم  للغايـــة،  تنافســـي 
إنتاجهـــا، التكنولوجيـــات الحديثـــة، واســـتغال 
نفـــوذ  باعتبـــار  بكثافـــة،  الطبيعيـــة  المـــوارد 
مجموعاتهـــا فـــي الشـــأن السياســـي. كمـــا تســـتثمر 
البرازيـــل وبدرجـــة كبيـــرة فـــي األبحـــاث الزراعيـــة، 
وهـــو مـــا جعلهـــا تتبـــّوأ المرتبـــة الثانيـــة، كأكبـــر 
ـــدة فـــي  ـــات الزراعـــي والصناعـــي، ورائ ـــج للنب منت

إنتـــاج اإليثانـــول مـــن قصـــب الســـكر. 
يلعـــب قطـــاع الصناعة الفاحية، دورًا أساســـيًا، 
ـــادي للبرازيـــل، فقـــد كان يمثـــل  ـــي النمـــو االقتص ف
22% مـــن الناتـــج المحلـــى اإلجمالـــي البرازيلـــي 
ـــاك أســـئلة ُتطـــرح  ـــك هن ـــع ذل ـــي عـــام 2011. وم ف
بشـــأن األثـــر االجتماعـــي، واالســـتدامة البيئية. حيث 
الحـــظ المراقبـــون، أن هنـــاك العديد من المؤشـــرات، 
تؤكـــد أن هـــذا القطـــاع، يســـتغّل اســـتغااًل فاحشـــًا، 
الضخـــم  االحتياطـــي  مســـؤول،  غيـــر  وبشـــكل 
ـــح  ـــذا أصب ـــل. وهك ـــي البرازي ـــة ف ـــوارد الطبيعي للم
ـــراء،  ـــي للحـــوم الحم ـــر مصـــدر عالم ـــد، أكب هـــذا البل
ولكـــن باســـتغالها بصفـــة غيـــر عقانيـــة، مـــن 
خـــال تمديـــد حـــدود أراضـــي الرعـــي، بعيـــدًا داخـــل 
غابـــة األمـــازون، ممـــا بـــات ُيشـــّكل خطـــرًا، علـــى 

األراضـــي األمازونيـــة، ويهـــّدد وســـائل عيـــش 
ـــرعان  ـــاع، وس ـــك البق ـــي تل ـــن، ف ـــكان األصليي الس
مـــا أصبـــح قطـــاع الصناعـــة الزراعيـــة، يتمّتـــع بقـــدر 
كبيـــر مـــن النفـــوذ السياســـي، ويمـــارس ضغطـــًا 
واســـعًا، علـــى الحكومـــة وسياســـاتها المؤسســـاتية 
والماليـــة. فعلـــى ســـبيل المثـــال، توّصلـــوا مؤخـــرًا، 
إلـــى إقنـــاع البرلمـــان، بضـــرورة المصادقـــة علـــى 
قانـــون جديـــد للغابـــات، يقّلـــص حمايـــة الغطـــاء 
النباتـــي الطبيعـــي، ويمنـــح العفـــو عـــن الجرائـــم 

ـــام 2008. ـــل ع ـــت قب ـــي ُاقترف ـــة، الت البيئي
لقـــد وجـــد البرازيـــل نفســـه، فـــي مواجهـــة جملـــة 
مـــن التحّديـــات، وحتـــى وإن لـــم تتمكـــن الحكومة من 
تحقيـــق النمـــوذج الفاحـــي األمثـــل، الكفيـــل بتغذيـــة 
جميـــع ســـكانه، وضمـــان النمـــو االقتصـــادي، 
ـــه  ـــتدام، ولكن ـــكل مس ـــر، بش ـــى التصدي ـــز عل المرتك
ـــة واســـعة، مـــن المفتـــرض  ـــك، تجرب ـــال، مـــع ذل ن
أن يســـتفيد مـــن خبراتهـــا المســـؤولون السياســـيون، 
المنتجـــون، المؤسســـات، والمســـتهلكون. وهكـــذا 
أصبـــح البرازيـــل، مرجعـــًا أساســـيًا، فـــي سياســـة 
األمـــن الغذائـــي، بالنســـبة للبلـــدان الفقيـــرة، التـــي لم 
تتمّكـــن مـــن تلبيـــة حاجيـــات ســـكانها مـــن التغذيـــة.

----
    OXFAM /عن موقع
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عبد الكريم قادري

الجوع في الّشاشة

كل هـــذه األســـباب وأخـــرى، ُتنتـــج »الجـــوع«، 
ووحـــده »الجائـــع« مـــن ســـيحلم برغيـــف خبـــز حتـــى 
وإن كان يابســـًا، كـــي ُيقـــاوم بـــه هـــذا اإلحســـاس 
الرهيـــب ويهزمـــه، ووحدهـــا العائـــات مـــن تتقّطـــع 
أوصالهـــا وهـــي تـــرى فلـــذات أكبادهـــا تتلـــوى جوعـــًا 
وال تقـــدر علـــى فعـــل شـــيء، إنـــه العجـــز فـــي أكمـــل 
ــا قلـــت،  ــا، كمـ ــينما وحدهـ ــه، والسـ ــوره وأتمـ صـ
ـــُكل  ـــابهة، إذ إن ال ـــاالت مش ـــذا ح ـــي هك ـــا ف وضعتن
يتذكـــر تلـــك العائلـــة المكّونـــة مـــن أب يحمـــل معـــواًل 
ــن  ــن صغيريـ ــاردة، وطفليـ ــره، وأم شـ ــى ظهـ علـ
منهكيـــن ضعيفيـــن، ُحفـــاة، يرتـــدون أســـمااًل باليـــة، 

يســـيرون وســـط الحـــارة بغيـــر هـــدى، حتـــى وصلوا 
أمـــام أحـــد »المعّلميـــن« الـــذي كان ُيدّخـــن »شيشـــته« 
بنهـــم، حيـــث بادره األب بنبرة ذّل ومســـكنة، يســـأل 
ـــلبيًا، أي  ـــم« س ـــن »المعّل ـــرّد م ـــكان ال ـــل، ف ـــن عم ع
ــرة  ــؤاله بنبـ ــاود األب سـ ــل، فعـ ــاك عمـ ليـــس هنـ
اســـتعطاف وتنـــازل أكبـــر، قائـــًا بأنـــه يـــوّد العمـــل 
بلقمتـــه، فضحـــك »المعّلـــم« ورّد ســـاخرًا، بـــأن لديـــه 
ـــم  ـــا، لكنه ـــو ثالثهم ـــة وه ـــن يشـــتغان باللقم عاملي

ـــم يجـــدوا مـــا يؤكلـــون. ل
هـــو مشـــهد مـــن فيلـــم كامـــل جّســـد البـــؤس 
والســـواد والجـــوع الـــذي لحـــق بشـــريحة واســـعة 

»الجوع« هو فعل، قبل أن يكون إحساسًا، ُيحيل مباشرة إلى معدة فارغة، ال غذاء فيها 
ُيحّرك باقي األعضاء، ويدفعها للقيام بوظيفتها الطبيعية، ليكون الُمعادل المادي لهذا 
الُمعطى كالسيارة التي ال وقود فيها، إذ تصبح عاجزة عن أداء وظيفتها، هو مثال ُيحاكي الوضعية 
اآلنيــة، لكنــه لــن ينقل أبدًا إحســاس »الجائع«، ألن فاقد الشــيء ال يعطيه، من هنــا ُخلقت الفنون، 
كــي تســاعد على فهم طبيعة األشــياء وعمقهــا، وتجعل المتلّقــي ُيحس بها، وهكذا فعلت الســينما، 
التي ســاعدت- ولو جزئيًا- على فهم »الجوع« و»الجوعى«، وبحثت في أهم األســباب التي أدت إلى 
هــذا، وهي مختلفــة ومتعّددة، فأحيانًا تكــون طبيعّية، نتجت عن جفاف، حريــق، فيضان، قحط. 
أو بشــرّية نتيجة للحروب، واألنظمة الفاســدة، والرؤى الخاطئة، والعناد السياســي، واألخطاء، 

والفيروسات، والتجارب، والهيمنة، واالستعمار.
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مـــن الشـــعب، حّققـــه المخـــرج المصري علـــي بدرخان 
فـــي فيلمـــه المثير للجـــدل »الجـــوع« 1986، المقتبس 
عـــن قصـــة »ســـارقة النعمـــة« للكاتـــب الكبيـــر نجيـــب 
ـــة  ـــة والّثقافّي ـــم الفّنّي ـــة الفيل ـــم أهمي ـــوظ، ورغ محف
والحضاريـــة، غيـــر أنـــه لـــم يحـــَظ بالقبـــول لـــدى 
عرضـــه، وتـــم تجاهلـــه تمامـــًا، خصوصـــًا مـــن 
ــى  ــده علـ ــع يـ ــه وضـ ــمية، ألنـ ــات الرسـ المؤسسـ
الجـــرح، ونقـــل أصـــوات الجوعـــى الذيـــن لـــم يجـــدوا 
ــات  ــة سياسـ ــم، نتيجـ ــي بطونهـ ــه فـ ــا يضعونـ مـ
فاشـــلة، وعليـــه جـــاء هـــذا الفيلـــم الُمجـــرد، الـــذي 
لـــم ُيشـــر ألي فتـــرة زمنيـــة محـــّددة، ليفضـــح الحـــكام 
العـــرب، الذيـــن لـــم ينتجـــوا ســـوى الجـــوع والتشـــّرد 
لطبقـــة واســـعة مـــن الشـــعوب التـــي يحكمونهـــا تحت 
الحديـــد والنـــار، وقـــد لعـــب دور البطولـــة فيـــه، كل 
ـــون،  ـــز مخي ـــد العزي ـــز، عب ـــد العزي ـــود عب ـــن محم م

ســـعاد حســـني ويســـرا وآخـــرون.
وفـــي مشـــهد آخـــر فـــي فيلـــم »األفيـــون والعصـــا« 
1970، للمخـــرج الجزائـــري أحمـــد راشـــدي المقتبـــس 
عـــن روايـــة تحمـــل نفـــس العنـــوان لمولـــود معمـــري، 
ـــذي  ـــي، ال ـــتعمار الفرنس ـــاعة االس ـــدى بش ـــس م عك
جـــّوع الشـــعب الجزائـــري بأكملـــه، نتيجـــة لسياســـة 
مدروســـة، اعتمـــد فيهـــا علـــى شـــعار بشـــع وهـــو 
ـــي أحـــد مشـــاهد  ـــرى ف ـــك يتبعـــك«، إذ ن »جـــّوع كلب
ـــه  ـــى قريت ـــاد إل ـــذي ع ـــب ال ـــتغراب الطبي ـــم اس الفيل
التـــي حّولهـــا المســـتعمر إلـــى محتشـــد محاصـــر مـــن 
ـــس  ـــا جل ـــر عندم ـــتغرابه أكث ـــد زاد اس ـــة، وق كل جه
فـــي بيـــت العائلـــة، حينهـــا تعالـــى بـــكاء الرضيـــع، 

ـــرّد  ـــكان ال ـــكاء، ف ـــذا الب ـــبب ه ـــن س ـــأل ع ـــه س وعلي
مـــن األم بأنـــه جائـــع، فيضيـــف الطبيـــب الـــذي عـــاد 
لتـــوه مـــن المدينـــة ويجهـــل طبيعـــة األشـــياء، بـــأن 
تعطيـــه يـــأكل، لكـــن الـــرّد كان مفاجئـــًا لـــه، ومفـــاده 
بـــأن ال أكل فـــي البيـــت، وهـــذا مـــا جعـــل الطفـــل يبكـــي 
بمـــرارة، إنـــه »الجـــوع« فـــي أكمـــل صوره وأبشـــعها.

أمـــا الســـينما العالميـــة، فقـــد أنتجـــت هـــي األخـــرى 
المئـــات مـــن األفـــام التـــي تناولـــت »ثيمـــة« الجـــوع 
ــب  ــم الرعـ ــا فيلـ ــن بينهـ ــي، مـ ــي أو جزئـ ــكل كلـ بشـ
واإلثـــارة والتشـــويق »عـــودة هانيبـــال« 2007، 
الـــذي أخرجـــه »بيتـــر ويبـــر«، وأدى دور البطولـــة 
فيـــه »جوســـبار أوليـــه«، حيـــث تجـــري أحـــداث الفيلـــم 
ـــن  ـــة، أي ـــة الثاني ـــان الحـــرب العالمي ـــا إب ـــي ليتواني ف
ـــة،  كان يعيـــش الطفـــل هانيبـــال رفقـــة عائلتـــه الثرّي
ـــّروا مـــن بيتهـــم  الذيـــن عايشـــوا بشـــاعة الحـــرب، ليف
بعدمـــا وصلهـــم المـــّد النـــازي، إلـــى أحد األكواخ وســـط 
الغابـــة، لكـــن األم توفيـــت، ولـــم يبـــَق ســـوى الطفليـــن 
الصغيريـــن، هانيبـــال وأخته األقّل ســـنًا، حيث اختبأ 
وســـط البيـــت، بعدهـــا وصلـــت مجموعـــة مـــن الجنـــود 
الـــروس، واختبـــأوا فـــي نفـــس البيت هـــم أيضًا، حيث 
شـــعروا بجـــوع شـــديد، ولـــم يجدوا ما يأكلونه بســـبب 
القصـــف وانتشـــار النيـــران النازيـــة في كل مـــكان، لهذا 
قـــّرروا أكل الطفلـــة الصغيـــرة التـــي ظهـــرت، وهذا أمام 
أعيـــن هانيبـــال، فـــي مشـــهد مأســـاوي رهيـــب، ومـــن 
هنـــا يقـــّرر هانيبـــال الـــذي نجـــا بأعجوبـــة االنتقـــام مـــن 
ـــر فـــي الملجـــأ الروســـي، حيـــث  الجنـــود، بعـــد أن كب
يتبعهـــم وينتقـــم منهـــم الواحـــد تلـــو اآلخـــر، ببشـــاعة، 
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ليعكـــس الفيلـــم جانبـــًا آخـــر مـــن »الجـــوع«، الـــذي 
ـــن  ـــه م ـــا وّلدت ـــة، وم ـــة الثاني ـــه الحـــرب العالمي أفرزت

أحقـــاد وكراهيـــة بيـــن الجبهـــة الواحـــدة.
أمـــا مـــن أكثـــر القصـــص التـــي عكســـت »ثيمـــة« 
الجوع بشـــكل أساســـي ومحوري، ونقلتها الســـينما 
ــة،  ــة والوثائقيـ ــام الخياليـ ــن األفـ ــد مـ ــي العديـ فـ
ـــة لفريـــق  فهـــي قصـــة الطائـــرة األوروغوانيـــة المقّل
اتحـــاد الركبـــي، والتـــي كانـــت متوجهـــة إلـــى مطـــار 
ــد أن  ــل بعـ ــم تصـ ــا لـ ــيلي، لكنهـ ــانتياغو بالشـ سـ
تعّرضـــت إلـــى حـــادث، مـــا جعلهـــا تســـقط علـــى 
مرتفعـــات جبـــال األنديـــز الثلجيـــة، وعلـــى متنهـــا 45 
راكبـــًا، مـــن بينهـــم 5 مـــن الطاقـــم، توفـــي منهـــم 29، 
أثنـــاء التحّطـــم والبقيـــة لحقـــوا تباعـــًا خـــال األيـــام 
التـــي تلـــت الحـــادث، مـــن البـــرد والجـــروح والجـــوع.

إلـــى هنـــا األمـــر عـــادي، إذ إن ســـقوط الطائـــرات 
ـــدوث  ـــع الح ـــر متوّق ـــذا أم ـــد، فه ـــر الجدي ـــس باألم لي
وفـــي أي بلـــد، لكـــن األمـــر الـــذي جعـــل الســـينما ُتعيـــد 
تركيـــب هـــذه القصـــة مـــن جديـــد هـــو لجـــوء الناجيـــن 
إلـــى أكل لحـــم المتوفيـــن، لمـــدة 72 يومـــًا، حيـــن 
تأكـــدوا بـــأن الســـلطات أوقفـــت البحـــث عـــن الطائـــرة 
المحطمـــة، بعـــد 8 أيـــام بحـــث، بســـبب الظـــروف 

الجويـــة الســـيئة، والعواصـــف الثلجيـــة والبـــرد.
تـــم التأريـــخ لهـــذه الحادثـــة المرعبـــة يـــوم 12 
ـــزء  ـــم ج ـــث تحّط ـــرين األول 1972، حي أكتوبر/تش
كبيـــر مـــن الطائـــرة بدايـــًة، والجـــزء المتبقـــي احتمـــى 
فيـــه الناجـــون، لكـــن بعـــد أيـــام تحّطـــم الجـــزء 
المتبقـــي خـــال عاصفـــة ثلجيـــة رهيبـــة، أودت 
بحيـــاة 8 ناجيـــن آخريـــن، وبعـــد أن عجـــزوا عـــن 
إيجـــاد طعـــام وســـبل نجـــاة، قـــّرروا أن يأكلـــوا مـــن 
أجســـاد زمائهـــم المتوفيـــن، حيـــث بقيـــت جثثهـــم 

محفوظـــة جـــّراء درجـــات الحـــرارة المنخفضـــة، 
أنهكهـــم  أن  بعـــد  وهـــذا  المتراكمـــة،  والثلـــوج 
»الجـــوع«، لُيقـــرر فـــي األخيـــر اثنـــان منهـــم شـــّق 
ـــت  ـــي تحّقق ـــًا عـــن النجـــدة، الت ـــز، بحث ـــال األندي جب
بعـــد 10 أيـــام مـــن المشـــي، ليتـــم إنقـــاذ 16 ناجيـــًا.

هـــذه الحادثـــة أعـــاد تركيبهـــا المخـــرج المكســـيكي 
»رينيـــه كاردونـــا االبـــن« 1974، تحـــت عنـــوان 
ـــّم  ـــي 1993، َت ـــز«، وف ـــال األندي ـــن جب ـــون م »الناج
أيضـــًا إخـــراج فيلـــم وثائقـــي عـــن الحـــادث بعنـــوان 
»علـــى قيـــد الحيـــاة«، ناهيـــك عـــن أفـــام أخـــرى، مـــن 
بينهـــا »لقـــد أتيـــت مـــن الطائـــرة التـــي تحّطمـــت فـــي 
الجبـــال« و»أحيـــاء فـــي جبـــال األنديـــز« و»النجـــاة من 
حـــادث تحّطـــم جبـــال األنديـــز« وغيرهـــا مـــن األفـــام 
األخـــرى، وكل هـــذا التهافـــت علـــى هـــذه القصـــة يعود 
بالدرجـــة األولـــى إلـــى »الجـــوع« الـــذي دفـــع األحيـــاء 

ألكل لحـــم األمـــوات.
ـــن  ـــد م ـــأن العدي ـــى الماضـــي، نجـــد ب ـــودة إل بالع
المخرجيـــن عبـــر العالـــم، حّققـــوا أعمـــااًل تناولـــت 
»الجـــوع« مـــن العديـــد مـــن الزوايـــا، مـــن بينهـــم مثـــًا 
ــي  ــه الوثائقـ ــق فيلمـ ــن طريـ ــل« عـ »لويـــس بونويـ
ـــا أن شـــارلي شـــابلن  ـــز«، كم ـــا خب ـــد »أرض ب الخال
تنـــاول هـــو اآلخـــر فـــي بدايـــة النصف األول مـــن القرن 
العشـــرين »الجـــوع« فـــي العديـــد مـــن األفـــام، مـــن 
بينهـــا »شـــارلي المتشـــّرد« و»حيـــاة الكلـــب«، كمـــا أن 
هناك مدارس واتجاهات ســـينمائية رائدة، ســـاعدت 
بشـــكل كبيـــر علـــى عكـــس »الثيمـــة« المذكـــورة، بحكـــم 
ـــة، كـ»الموجـــة الجديـــدة«  ـــا الفّنّي منهجهـــا وضوابطه
ـــًا،  ـــم انتشـــرت عالمي ـــة بفرنســـا ث ـــرت بداي ـــي ظه الت
باإلضافـــة إلـــى »الواقعيـــة اإليطاليـــة« التي نقلت هي 

األخـــرى المشـــاكل دون تزييـــف أو تجميـــل.
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وجدي األهدل

تاريخ طويل
من الجوع

)1(
والظـــام يـــرّف بجناحيـــه متأهبـــًا للرحيـــل، يلوح 
شـــبح ُمجّلـــل بالســـواد ُيفتـــش فـــي حاويـــة القمامـــة. 
ومـــن الخطـــوات المتثاقلـــة والقامـــة المحدبـــة ُأخّمـــن 
ــوع  ــج الجـ ــرض وأزعـ ــا المـ ــد هّدهـ ــوز قـ ــا عجـ أنهـ

رقادهـــا.

)2(
الشـــوارع شـــبه خاليـــة مـــن المـــارة، والضيـــاء 
يتثـــاءب فـــي الســـماء، تبـــزغ امـــرأة وبصحبتهـــا بنـــت 
عمرهـــا ثمـــان ســـنوات تنقبـــان عـــن أّي شـــيء يصلـــح 
لـــألكل. أراقبهمـــا تـــارة، وُأشـــيح ببصـــري عـــن هـــذا 
المشـــهد المؤلـــم تـــارات. كلتاهمـــا ترتديـــان عبـــاءة 

ـــا أحـــد. ـــي ال يتعـــّرف عليهم ـــًا لك ســـوداء ولثام

)3(
طيلـــة النهـــار ســـيأتي أوالد مـــن مختلـــف األعمـــار 
يرتـــدون األســـمال ويبحثـــون عـــن بقايـــا الطعـــام، 
ورجـــال شـــعث مهازيـــل يتقوتـــون مـــن جمـــع الكراتيـــن 
والمخلفـــات الباســـتيكية ومواد الخـــردة. ومنذ اندالع 
الحـــرب فـــي مـــارس/آذار 2015 وأعـــداد هـــؤالء 
ـــن  ـــد ملحـــوظ م ـــي تزاي ـــاط ف ـــى االلتق الُمتعّيشـــين عل
شـــهر آلخر، وعلينا أن ُنقّدر أن وراء كل امرأة وطفل 
ـــة تتضـــّور  ـــا عائل ورجـــل مـــن هـــؤالء »اللقاطـــة« ربم

جوعـــًا وتنتظـــر كســـرة مـــن الخبـــز بفـــارغ الصبـــر.

)4(
إن الـــزوار الذيـــن تجتذبهـــم حاويـــات القمامـــة فـــي 
هـــذه البـــاد هـــم أكثـــر عـــددًا مـــن المتردديـــن علـــى 
مكتباتهـــا العامـــة. وتبـــدو هـــذه كمعادلـــة أخاقيـــة.. 
إذ كلمـــا انخفـــض منســـوب القـــّراء فـــي المكتبـــات، 

ـــات. ـــي النفاي ـــن ف ـــوع الجوعـــى المنقبي ازدادت جم

)5(
ـــل  ـــدوا األم ـــن فق ـــاس الذي ـــؤالء الن ـــاذا نســـمي ه م
فـــي أن يســـاعدهم المجتمـــع الدولـــي وصـــارت حاوية 

القمامـــة هـــي مصدرهـــم الوحيـــد والمتـــاح لألمـــل؟

)6(
المعلمـــة تراقـــب ولـــدًا عمـــره ســـبع ســـنوات يـــأكل 
وحـــده متواريـــًا عـــن زمائـــه، ثم ضبطتـــه وهو يأكل 
شـــطيرة لهـــا رائحـــة كريهـــة، نزعتهـــا مـــن يـــده بالقوة 
وهـــو يبكـــي، فـــإذا الخبـــز عـــاه عفـــن أخضـــر وحلوى 
الطحينية فاســـدة مشـــبوبة بالديدان، فطلبت منه أن 
ُيحضـــر ولـــي أمـــره. وفـــي اليـــوم التالـــي جـــاءت أمـــه 
وقالـــت للمعلمـــة إن والـــده مفقـــود، وبيتهـــا ليـــس فيه 
شـــيء ُيـــؤكل، وأن ابنهـــا يتدبـــر طعامـــه مـــن المزابـــل.

)7(
ربمـــا تضـــم اليمـــن فـــي وقتنـــا الحاضـــر أكبـــر عـــدد 
مـــن الجائعيـــن فـــي العالـــم! أحـــدث تقريـــر صـــادر عـــن 
ـــي ذكـــر أن )21( مليـــون يمنـــي بحاجـــة  البنـــك الدول
ــة  ــة الصحيـ ــأ والرعايـ ــذاء والملجـ ــى الغـ ــة إلـ ماسـ
وميـــاه الشـــرب. وبلـــغ عدد المشـــردين حوالـــي )2,5( 
مليـــون شـــخص، وقـــّدر عـــدد األطفال غيـــر الملتحقين 

بالمـــدارس بحوالـــي )3,4( مليـــون طفـــل.
لـــم تمتـــد ألســـنة اللهـــب إلـــى العاصمـــة صنعـــاء، 
ولكـــن مظاهـــر الجـــوع فيهـــا واضحـــة للعيـــان. 
التقديـــرات تذكـــر أن عـــدد ســـكانها قـــد يصـــل إلـــى 
ثاثـــة ماييـــن نســـمة، والعـــدد قابـــل للزيـــادة بســـبب 
التدفـــق اليومـــي للنازحيـــن مـــن مختلـــف جبهـــات 
القتـــال، وباألخـــص مـــن مدينـــة تعـــز وأريافهـــا التـــي 
تشـــهد أعنـــف المعـــارك فـــي تاريـــخ اليمـــن المعاصـــر 

ـــى اإلطـــاق.  عل
تنتشـــر روايـــات عـــن أن بعـــض عائـــات النازحين 



82

قـــد قضـــت نحبهـــا جوعـــًا، وال أســـتبعد ذلك. 
أعـــداد المتســـولين تضاعفـــت خمـــس مـــّرات - وهذا 
تقديـــر شـــخصي- وأمـــام األفـــران وبالـــذات فـــي وقـــت 

الظهيـــرة تتزاحـــم النســـاء للتصـــّدق عليهـــن بالخبـــز.
ـــع المدعـــو  ـــة م ـــي حـــرب طاحن ـــرة ف األســـر الفقي
»الجـــوع«، وانتصارهـــا عليه ال يدوم ســـوى ســـاعات 
ـــد تخـــوض صراعـــًا مـــن أجـــل  ـــة، ثـــم ومـــن جدي قليل
البقـــاء علـــى قيـــد الحيـــاة. وســـأقول بشـــيء مـــن 
التحفـــظ إن قســـمًا كبيـــرًا مـــن الفقـــراء يتناولون الخبز 
مـــع الشـــاي أو القهـــوة، وأمـــا الوجبـــة الرئيســـية 
لثمانيـــة أو عشـــرة أفـــراد فقـــد تكـــون طبقـــًا مـــن الفـــول 

أو علبـــة زبـــادي. 
ــة الوســـطى تدنـــت،  ــدة الطبقـ الوفـــرة فـــي مائـ
واألســـباب معروفـــة وال تحتـــاج إلـــى شـــرح، وكثيـــرًا 
ممـــن أعـــرف قـــد نقصـــت أوزانهـــم، ومـــن كان ممتلئـــًا 
صـــار رشـــيقًا، والنحفـــاء صـــاروا كأعـــواد القصـــب. 
إنـــه ريجيـــم الحـــرب »القاســـي« الـــذي لـــم ينـــُج منـــه 

أحـــد.
لذلـــك أّي شـــخص يعانـــي مـــن الســـمنة وميئـــوس 
مـــن عاجـــه، مـــا عليـــه ســـوى أن يشـــّد الرحـــال إلـــى 

اليمـــن، وســـيعود إلـــى أهلـــه بطـــًا فـــي الجـــري!

)8(
مشـــكلة اليمـــن المزمنـــة علـــى مـــدار آالف الســـنين 
تتمثـــل فـــي مـــا يلـــي: كثافـــة ســـكانية عاليـــة فـــي حّيـــز 

جغرافـــي شـــبه جـــاف ويخلـــو مـــن األنهـــار.
علينـــا أن نضـــع هـــذه المعلومـــة فـــي الحســـبان 

حيـــن نفكـــر فـــي تحليـــل تاريـــخ اليمـــن القديـــم 
والحديـــث، وأيضـــًا المعاصـــر.

الصراعـــات  يوّلـــد  الـــذي  هـــو  »الجفـــاف«  إذًا 
السياســـية، ويمكـــن الجـــزم بـــأن الدافـــع األســـاس 
لخـــروج القبائـــل مـــن أراضيهـــا للقتـــال هـــو »الجـــوع«.

وعلـــى ســـبيل المثـــال إذا كان نـــزاع دمـــوي قـــد 
ـــبب  ـــام بس ـــة آالف ع ـــل ثاث ـــل قب ـــن القبائ ـــدث بي ح
كارثـــة طبيعيـــة - عـــدم نـــزول األمطـــار وحـــدوث 
ــتظل  ــم سـ ــزاع القديـ ــذا النـ ــار هـ ــإن آثـ ــة- فـ مجاعـ
كامنـــة فـــي الوعـــي األجيـــال المتعاقبـــة وحتـــى يومنـــا 
هـــذا. والطـــرف المغلـــوب ســـوف يتخـــذ علـــى الـــدوام 
ـــى  ـــاة يضعـــه عل ـــًا وأســـلوبًا فـــي الحي مســـارًا ُمخالف
ـــدام  ـــت أق ـــي تح ـــحاق الكل ـــن االنس ـــه م ـــافة تحمي مس
المنتصـــر. ويدخـــل ضمـــن هـــذا الســـياق التكوينـــي 
المذهبـــي واللغـــوي، وكذلـــك  التمايـــز  للهويـــة: 
ـــد والـــزي وباألخـــص  التبايـــن فـــي العـــادات والتقالي
فـــي غطـــاء الـــرأس الـــذي هـــو عامـــة فصـــل واضحـــة 

ـــات. ـــن الجماع بي
سياســـية،  تســـويات  فـــي  التفكيـــر  وقبـــل 
أو االنشـــغال المفـــرط بالصـــراع الوهمـــي بيـــن 
ـــد أن نبحـــث عـــن  المذهبيـــن الســـني والشـــيعي، الب
جـــذر المشـــكلة ونقـــوم بتســـوية تاريخيـــة مـــع 

»الجـــوع«.

)9(
إن التغّلـــب علـــى العـــدو الحقيقـــي للبشـــرّية 
ـــف/ ـــر العن ـــة مظاه ـــي أن كاف »الجـــوع« ســـوف يعن
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الصـــراع/ الحـــروب/ األزمـــات الدولية ســـتختفي من 
ـــها. ـــاء نفس تلق

ســـيقولون إن مشـــاكل العالـــم عويصـــة جـــدًا، هـــذا 
صحيـــح، ولكـــن علينـــا أن ُنفـــّرق جيـــدًا بيـــن المشـــكلة 
والحـــل.. المشـــكلة هـــي العويصـــة وأما الحل فبســـيط 
وفـــي متنـــاول العالـــم! ويكفـــي أن نشـــير إلـــى أن 
ـــد  ـــذاء تزي ـــن الغ ـــات م ـــج ســـنويًا كمي ـــا تنت حضارتن
علـــى حاجتنـــا، وإذا توافـــرت النيـــات الحســـنة وتـــم 
توزيـــع الغـــذاء بحســـب االحتيـــاج، فـــإن البشـــرّية 
ــترك،  ــش المشـ ــن العيـ ــدًا مـ ــرًا جديـ ــن عصـ ستدشـ
ولـــن تـــدوي رصاصـــة واحـــدة فـــي كل أنحـــاء الكـــرة 

ـــة. األرضي

)10(
ــْن ذا الـــذي ســـيتطّوع إلخبـــار منظمـــة األمـــم  َمـ
المتحـــدة بـــأن »الســـام العالمـــي« ال يأتـــي عـــن طريـــق 
ـــل البشـــري  ـــدة؟ العق ـــق المع ـــن عـــن طري ـــل ولك العق
مضطـــرب ومشـــّوش وأقـــرب إلـــى الجنـــون، وعلـــى 
عكســـه تبـــدو »المعـــدة« محايـــدة، صريحـــة، ضالعـــة 
في الحكمة، وال تشـــغل نفســـها باالختافات الفكرية 

والمهاتـــرات بشـــأن الخطـــأ والصـــواب.
فّكـــروا كمـــا تفّكـــر »المعـــدة« وطّبقـــوا نصائحهـــا، 
انســـوا النظريات عن االشـــتراكية والرأسمالية، ألن 
»المعـــدة« ال تفهـــم هـــذه الخزعبـــات، ولنعمـــل علـــى 
انقـــراض »الجـــوع« مـــن عالمنـــا، وبهـــذه الطريقـــة 
فقـــط ســـوف ننتهـــي مـــن عصـــر الـــدم وندخـــل عصـــر 
بنـــي آدم، عصـــر الكرامـــة اإلنســـانية الحقـــة، ولـــن 

نســـمع بعـــد ذلـــك عـــن موجـــات الهجـــرة التـــي تضرب 
ــماله  ــى شـ ــع إلـ ــه الجائـ ــن جنوبـ ــب مـ ــذا الكوكـ هـ

المتبطـــر.

)11(
ـــن يبحـــث  ـــط حي ـــل بالجـــوع؟ فق ـــل يشـــعر العق ه
عـــن الحقيقـــة. وأمـــا العقـــل المتخـــم فإنـــه مكتـــٍف بذاته 
ويعـــاف الجديـــد، وحقائق الحياة المتعـــّددة المذاقات 

ال تجـــد إليـــه ســـبيًا.

)12(
ــت  ــرب اختفـ ــدالع الحـ ــن انـ ــام مـ ــرور عـ ــد مـ بعـ
قطتـــي. لـــم تكـــن تعيـــش معـــي، ولكـــن هـــذه القطـــة 
ذات الفـــراء األســـود واألصفـــر الزيتـــي لهـــا انضبـــاط 
موظـــف حكومـــي! إذ تحضـــر فـــي الصبـــاح قبـــل 
ـــًا، وتظـــّل تتســـكع  ـــا حليب ـــل فأعطيه خروجـــي للعم
قريبـــًا مـــن البيـــت حتـــى يحيـــن موعـــد وجبـــة غدائهـــا، 
وبعـــد ذلـــك تغـــادر وال تظهـــر إال فـــي اليـــوم التالـــي.

أحزننـــي اختفاؤهـــا، وظننـــت أنهـــا قـــد تنّكـــرت 
للمعـــروف - بحســـب األســـطورة الشـــعبية- ووجـــدت 
ـــر كرمـــًا منـــي. رحـــُت ُأراقـــب حاويـــة  ـــًا أكث لهـــا مضيف
القمامـــة وهـــو مكانهـــا المفضـــل ومكان تجمع عشـــرات 
القطـــط فلـــم أالحظهـــا، وانتبهـــُت أن حشـــد القطـــط قـــد 
تقّلـــص إلـــى واحـــدة أو اثنتيـــن.. فأين اختفت القطط؟؟



84

أدب

ال أحســب أن اإلقبال الواســع على كتابــة الرواية 
يعود إلــى الجوائز الكثيرة التــي باتت تحيط بها: 
أّواًل، ألن ذلــك اإلقبــال علــى الرواية ســبق تكّون 
الهيئــات المانحة للجوائز، الجوائز العربّية أقصد. 
هنا، في لبنان -مثًا- شهدنا بداية ازدهار الرواية، 
انطاقًا من الثمانينيات، بســبب انتقالنا مما يمكن 

تسميته زمن العيش العادي إلى زمن الحرب.

ُيعــــّد الكاتـــــب الجـــــزائرّي محّمــد ديب مــن رّواد 
األدب الفرنكوفونــي فــي بلــده، كمــا فــي البلدان 
المغاربّيــة، وهو ليس مجهــواًل تمامًا لدى القارئ 
العربــّي، فقــد ترجم له ســامي الّدروبــي ثاثّيته 
األولى )الّدار الكبيرة، النَّْول، الحريق( قبل عقود، 
كمــا ظهرْت، بالعربّية، روايتــه »صيف إفريقي«.

وإْن كان محّمد ديب الّشاعر لْم َيْحَظ كثيرًا باهتمام 
المترجميــن الَعــَرب، فإن لــه إنتاجًا فــي مجاالت 
الّروايــة والّشــعر والقّصــة القصيــرة والمســرح 

والحكاية، كما أّنه ترجم أعمااًل من الفنلندّية.
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حوار

حسن	داوود:	

كلُّنا يّتجه نحو كتابة الكارثة

حوار: رنا نجار )بريوت(

فــاز الكاتب الصحافــي والروائي اللبناني 
حســن داوود بجائــزة الروائــي المصري 
نجيب محفوظ، عن روايته الصادرة عن دار الساقي، 
فــي العــام 2013. وكان قــد فاز، في العــام 2009، 
بجائــزة المتوّســط، عــن روايتــه »مئــة وثمانــون 

غروبًا«.
 صاحــب »لعــب حــّي البيــاض«، و»بنايــة ماتيلد«، 
و»غنــاء البطريــق«، و»أّيــام زائــدة«، و»فيزيــك«، 
الفرنســية  إلــى  ُترِجمــت أعمالــه  فــؤادك«.  و»َنقِّــْل 
واإلنجليزية، واأللمانية، واإليطالية، وقد اســتطاع 
بالمشــهدية  الزاخــرة  الروائيــة  عمارتــه  يبنــي  أن 
ر ملحوظ في أســلوبه، وإن كان  الســينمائية، بتطوُّ
السرد السلس والتفاصيل والتأمُّالت والّلغة الشعرية 
تبقى األســاس في مجمل رواياتــه. لكن، هناك بناء 
حقيقي، تتراكم فيه الطبقات الرقيقة كطبقات الجليد 
في كّل رواية، ومن رواية إلى رواية يزداد األسلوب 

رونقًا. 
في روايات حســن داوود-عادًة- قيمــة مطلقة للفرد 
الغائــب  فــي مجتمعاتنــا العربّية. فهو يشــتغل على 
دواخل الشــخصيات وحوار كل منها مع نفســها أكثر 

§ نعــرف أنكم تأّثرتم تأثُّرًا عميقًا بأدب 
نجيــب محفــوظ الواقعــي وشــخصياته 
التــي رســمت مامــح مصــر فــي ذهنكم. 
فهل صنعت روايات محفوظ تلك العاقة 
مــع  الســينمائية  والمشــهدية  العاطفيــة 
االجتماعيــة  والحيــاة  والنــاس  األمكنــة 
المصريــة، لديــك؟ أخِبرنــا: كيــف كانــت 
تصلكم روايــات محفوظ؟ ومــا الذي بقي 
فيك، أو فــي أدبك، منهــا، خصوصًا أن 

مــن اعتماده على الوقائع واألحداث المتصاعدة، كما 
هــي الحال في رواياتــه الفائزة التي دخــل فيها إلى 
عالم شبه مغلق، وأدخل بطلها في حقل من األلغام، 

مليء بالدهشة. 
لقــد صــدرت هــذه الرواية في ظــّل تصاعــد التطرُّف 
الديني إلى أعلى المستويات في التاريخ، وبذلك بدت 
كأنها ابنة زمانها الراهن، على رغم تّيارها المعاكس 
ب. لكن داوود  وانتقادهــا لهذا الجو الطائفــي المتعصِّ
قال، عند تسّلمه الجائزة في القاهرة: »كتبُت الرواية 
لــه وعنــه، أّواًل وأخيرًا )أي والــدي(، غير راغب أبدًا 
في إعالء موضوعه عن وجوده الشــخصي )أقصد أن 
أستند إلى كوننا نشــهد هذا الحضور الطاغي للدين، 
من أجل أن تلتحق الرواية براهنية(. الســّيد هو هو، 
وليــس متطابقــًا مع أشــخاص يماثلونــه. لن تكون 
روايــة إن لــم يكن بطلها فــردًا مكتمل الفــرادة. وهذا 
ُيالئمنــي، بــل إنني ال أجيــد غيره، وأنــا أعرف عن 
نفسي أنني ال أعود أفهم شيئًا عن أّي أمر، من لحظة 

ما يتحّول موضوعًا عاّمًا«.
وفيما يلي حوار مع الروائي حسن داوود:

َل تيارًا  أدب صاحــب »أوالد حارتنا« شــكَّ
أدبيًا، ومدرسة، في وقت من األوقات؟   

- لــم أعد أذكر من أين كانت تصلني كتب 
نجيــب محفــوظ. أذكر، فقــط، أنها كانت 
بين يدّي، حاضرة في ذلك العمر المبّكر، 
وكنــت أقرؤها، كتابًا بعــد كتاب. أّول ما 
وصــل إلّي منها كتــاب »همس الجنون«، 
وهــو مجموعة قصصّية، لم أعد أذكر من 

تفاصيلها شــيئًا ذا بــال، لكن، رغم ذلك 
دفعتني إلى البحث عن كتب أخرى لنجيب 
محفوظ، بدأتها بما يمكن اعتباره ثاثية 
أولى له، ســبقت ثاثّيته المشهورة، بل 
األكثر شــهرة بيــن كّل ما ُكِتــب في األدب 
العربــي الحديث. الثاثيــة األولى )مصر 
وكفــاح طيبــة(،  رادوبيــس،  القديمــة، 
تجــري وقائعها فــي زمــن الفراعنة، كما 
هو َبيِّن في عناوينها، ذلك الزمن الذي لم 
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َيُعْد إليه نجيب محفوظ في كتبه الاحقة. 
كانت هذه الكتــب الثاثة ممتعة للقراءة، 
وقد رسمت مشاهد وحوارات وبطوالت، 
بــدا فيها محفــوظ متمّكنًا مــن بناء عوالم 
وأحــداث، معتمدًا على مخّيلته الخصبة، 
وقادرًا على بعث الحياة في ما يستحضره 
خياله. لم أعد أذكر الشيء الكثير- طبعًا- 
من تلــك الروايات الثــاث. الذي ما زلت 
أذكره هو استمتاعي بقراءتها واندهاشي 
إزاء ذلك العالم القديم. وكما يحدث حين 
يصيــر كاتب ما كاتبك أنت، رحت أقرأ ما 
تلى مــن روايــات محفوظ التــي زادتني 
تعّلقًا به. طبعًا، كّنــا نقرأ أعمااًل روائية 
أخرى كانــت تأتي من مصــر خصوصًا، 
مثل روايات يوســف السباعي، وإحسان 
عبدالقدوس، وعبدالحليم عبداهلل، لكّن ما 
كنــت أتابعه، كتابًا بعــد كتاب، هي كتب 

نجيب محفوظ. 
مــا زالت ماثلة، في ذاكرتي وفي وعيي، 
شــخصيات كثيرة مــن نجيــب محفوظ، 
خصوصــًا تلــك التــي تعــود إلــى عمله 
األكبــر )الثاثيــة(، ثم هنــاك حميدة في 
»زقــاق المــدّق«، واألخــوة الثاثــة فــي 
»بدايــة ونهايــة«، ثم- طبعًا- شــخصية 
ســعيد مهــران فــي »اللــص والــكاب«. 
دائمــًا، يتبــع وصف العالــم التفصيلي، 
القائم على تقاليد قديمة راسخة، نهايات 
مريرة محزنة، سواء في ما خّص حميدة 
مثــًا، أو فــي ماخــّص »بدايــة ونهاية«، 
حيث ُدِفعت األخت دفعًا إلى إلقاء نفســها 
فــي النيل إخفــاًء لفضيحتهــا. الصفحات 
التــي تصّور مــوت أحمد عبدالجــواد في 
)الثاثيــة( صفحات مّرة هي أيضًا، على 
الرغــم مــن أن تلــك الميتة كانت بســبب 
التقّدم في العمر. أحســب أّن ميل محفوظ 
إلى تصوير المأســاة التي تازم مصائر 
البشــر هو مما بقي ِفيَّ من أدبه. المأساة 
عنــده، علــى الــدوام، هي الــذروة، هي 
نقطــة الوصــول، حتــى إن جــاءت قبل 
نهايــة الرواية بكثيــر )كما في وفاة أحمد 

عبدالجواد(.
رواياتــه  مــن  انتقــل  الــذي  محفــوظ، 
زمنــه  فــي  ليحــّل  األولــى  الفرعونيــة 
المعاصــر، مــا لبــث أن انتقــل إلــى زمن 
عــن  بالخــروج  اتََّســم  ثالــث،  روائــي 

بنيتــه الســردية، ذاهبــًا نحو طــور آخر 
مــن الكتابــة، تمَثَل فــي روايــات، بينها 
»الشــحاذ«، و»ميرامــار«، و»ثرثرة فوق 
النيل«. هو صانع الروايات األكثر تمثيًا 
لزمنــه، ما لبــث أن استشــرف التغّيرات 
الحاصلــة فيــه. هــذه الروايــات الجديدة 
انتقــال فــي الوعي الروائــي لكاتب، كان 
دائم التســاؤل عــن معاصرتــه؛ وهذا ما 

يجعله متجّددًا بقدر ما هو أصيل.

§ لنبَق فــي عالم »أّم الدنيا« التي ألهمت 
كثيــرًا مــن الكّتــاب والفّنانيــن، من خال 
الموســيقى والتشــكيل واألدب والسينما 

طبقــات  تبنــي  إذ  وأنــت،  والرقــص. 
رواياتك، وترســم شــخصّياتها، وتنحت 
الّلغــة، وتصنع لها نغمــات، فّنان مبدع. 
هل رســمت مصــر مامح شــخصّيتك أو 
مامح ثقافتك ووجدانك، ال سّيما أن طه 

ل من قرأت له؟ حسين كان أوَّ

- في أّيام الســتينيات كانــت الكتب تأتي 
من مصــر، بما في ذلك الكتــب المترجمة 
أو المختصــرة )وكان شــائعًا، آنــذاك، 
أن تصــدر نســخ مختصــرة أو مبّســطة 
الكتــب،  هــذه  مــن  الجديــدة،  لألجيــال 
أذكــر »الجريمة والعقــاب«، مثًا، وكتب 
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روســية أخــرى لغوركي وتولســتوي(. 
قبــل ذلــك كنــت أنتظــر، بفــارغ الصبر، 
صدور العدد األســبوعي الجديد من مجّلة 
األطفــال »ســمير«. مــا كنــت أقــرؤه كان 
يأتــي مــن مصر، وهــذا كان حالي مع ما 
أشــاهده؛ أقصد األفام السينمائية، وما 
أســمعه؛ أقصد األغنيات. كّنا مقيمين في 
حاضنــة الّثقافة المصرية آنذاك، وكانت 
هــذه ثقافــة ُأْولــى فــي تشــكيل وعينــا. 
أدب اللبنانييــن ذهبنــا إليه فــي ما بعد. 
طبعــًا، وعلى ســبيل المثــال، كان كاتب 
مثــل مــارون عبــود حاضرًا، لكــن، عبر 
النصــوص القليلــة التــي تعطــى لنا في 
المــدارس. كان علينا أن ننتظر ســنوات 
أخــرى حتــى نقــرأ كتبــه وكتب ســواه، 
وهنــا، ينبغي أن نســتثني جبــران الذي 
كان حاضــرًا فينــا، بقصصــه القصيــرة 
ونصوصــه، كما في »العواصف« و»رمل 
وزبــد« مثــًا، أمــا »األجنحة المتكّســرة« 
فــكان لــــها شــــــيوعها الكبيـــــر بيننــا، 

نحن- طلبة المدارس- آنذاك.
طه حســين، كان اسمه قد سبق معرفتنا 
بيــــننا،  يتـــرّدد  اســـــمه  كان  بكـتبـــه. 
نحــن- الصغــار- آنــذاك، مترافقــًا مــع 
صورتــه الشــهيرة، المرســومة باليــد، 
والتــي يبدو فيها مختلفــًا عن كّل صوره 
التــي شــاهدناها لــه الحقــًا. هــو، فــي 
وعينــا، كان رجــل األدب. لذلك، وتحت 
كتــاب  أّول  كان  الســمعة،  هــذه  تأثيــر 
اشــتريته مــن مصر، وقــد اشــتريته في 
أّول نــزول لي إلــى ســوق المكتبات في 
بيــروت، كتــاب »بين بين« الــذي- رّبما- 
بقيت عند صفحاته األولى، لم أتجاوزها 
إلــى غيرها. كنــت أجده كاتبــًا قديمًا، أو 
عتيقًا، ألعرف، في ما تلى من السنوات، 
أنه داعيــة حداثة وتجديد، لكنني لم أكن 
مــن قارئيــه المعجبين، ولم أحــّب كتابه 
»عن المتنبــي« الذي قرأته كامًا، آنذاك. 
كتابه »األّيام« قرأتــه في ما بعد، وكذلك 
»الشــيخان«. مــا أحببتــه وتعّلقت به هو 
الكتاب األّول من ســيرته تلك، »األّيام«، 
فيما الكتابان الاحقان كانا أقّل أدبّية من 

سابقهما. 
قــرأت - أيضــًا- الكتــاب الــذي وضعتــه 
زوجته ســوزان عن حياتهمــا. كان كتابًا 

جميــًا لعرضــه الجانــب الشــخصي من 
حياة طه حســين، وقد بدا لي هذا الكتاب 
تكملــة لكتــاب »األّيام« عن طه حســين، 
الــذي قال لــي عنه الراحل نقــوال زيادة، 
في إحدى جلساتنا القليلة: طه حسين لم 

يكن كاتبًا كبيرًا، لكنه كان رجًا فّذا.

§ شّبهت لجنة تحكيم الجائزة إيحاءات 
»ال طريق إلى الجنة« بأســلوب الفرنسي 
مارســيل بروســت، من حيــث الدّقة، كما 
شّبهت سردك بطريقة إرنست همنغواي. 
مــا رأيك بهذا التشــبيه؟ وهل تعّد نفســك 
متأثِّــرًا بهذيــن المرجعيــن األدبييــن، في 
األســلوب وفي مــا يتعّلــق بنظرتهما إلى 
اإلنســان والزمن؟ مع أنني أرى أن جملك 
إلــى  أقــرب  رواياتــك  وزمــن  القصيــرة 

األسلوب الفرنسي منه إلى األميركي.

- هــذا مــا ُذكــر فــي الكلمــة التــي جمعت 
اللجنــة، ونظراتهــم. فــي  آراء أعضــاء 
مــا خّصنــي ال أعــرف كيــف أدخلــت أثر 
مارســيل بروســت، وأرنســت همنغواي 
فــي كتابتــي. فــي فترة مــا كنــت متعّلقًا 
بأّولهمــا، بأســلوبه التفصيلــي وبقــّوة 
الحنين التي تــازم تلك التفاصيل. رّبما 
اشــتركت مــع كّتاب عرب آخريــن بتلّقي 
هــذا التأثيــر الــذي صنــع، لفتــرة ما من 
الثمانينــات، مــا أراه اســتعادة الماضي 
موضوعًا للكتابة. أما أرنســت همنغواي 
فليس ممن أثَّروا فّي بشــكل خاّص. ربما 
أرغــب، هنــا، فــي أن أســتعيد، حيــال 

همنغــواي، ما قاله نقــوال زيادة عن طه 
حســين، ال ألقول بأن همنغــواي لم يكن 
كاتبًا كبيرًا، بل ألن طغيان شــخصه كان 
هائًا؛ ما جعل بطولته الشــخصية أقوى 

حضورًا من أبطال رواياته.

والماضــي  الزمــن  عــن  بالحديــث   §
مارســيل  أدب  طبــع  الــذي  والحاضــر 
بروســت، تحديــدًا. كيــف هــي عاقتــك 
بالزمــن والذكريات والحنين إلى الماضي 
الــذي ناحظه في أكثر من رواية، كما في 
»َنقِّــْل فــؤادك«، و»ال طريق إلــى الجّنة« 

أيضًا، إذ تعود بنا إلى زمن مضى؟

ــْل فــؤادك« احتوت ســجااًل  - روايــة »َنقِّ
وشــخصية  الــرواي  شــخصية  بيــن 
أخــرى، نقلــت اختافهــا فــي مــا يتعّلق 
بالزمنيــن: الماضــي، والمســتقبل. هــي 
ر  روايــة صغيرة، جرى بعضها حول تذكُّ
الــراوي للفتاة التي أغرم بها قبل أربعين 
عامــًا، ولم يلتِقها مــّرة، منذ ذلك الزمن. 
رّبمــا كنت أكتب عن تعّلقي الخاّص بتلك 
الحقبــة مــن حياتــي الشــخصية جاعــًا 
راويتــي فــي مكانــي، وجاعــًا حبيبتــه 
كّلــه.  الماضــي  للزمــن  ممثِّلــة  الغائبــة 
رّبمــا كانت هذه االســتعادة للغرام األّول 
إعانــًا بأّن قّوة الماضــي تراجعت، وها 
إّن مواضي )وهــذه جمع لكلمة الماضي( 
كثيــرة تراكبــت فوقهــا. مع العمــر، يفقد 
الماضــي الكثير من حنيننــا إليه. ال يظّل 
جّنــة خيالنا وماذنا كمــا كان. في »َنقِّْل 
فــؤادك« بــدوت كأنــي أناقــش الماضي 
الخفــّي  أثــره  بينمــا  فيــه،  وأســاجل 

والسحري قد بدأ يشحب ويضعف.
أحســب أن أكثــر ما كتبنــا، كان الماضي 
مســّببه وباعثه. كنت كثيرًا ما أستعيد ما 
قالــه الروائــي »وليم بويد« فــي تصنيفه 
للروائيين، قال إنهم فئتان: فئة تخترع، 
وأخــرى تتذّكــر. على الــدوام، كنت أرى 
أننــي منتســب، كّلّيــًا، إلــى هــذه الفئــة 
الثانيــة. فقط، في كتبي األخيرة، بدوت 
كأنني أحاول االقتراب من التأليف، رّبما 
ألنني اســتنفدت أكثر ما فــي ذاكرتي من 

صور الماضي وعوالمه.
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§... والمــكان، ذاك الهاجــس الموجود 
في أعمالك، بــدءًا من »بناية ماتيلد«. هل 
المــكان قائم بذاته أم على عاقة بناســه؟ 
هــل تــرى أن المــكان جــزء مــن مرتكزات 
مــن  آٍت  الهاجــس  هــذا  أن  أم  روايتــك، 
تجربتنا، في لبنان، مع التهجير والتنقُّل 
وعــدم االســتقرار والنــزوح؟ وقــد نــرى 
نحــن -القّراء- أن هــذه العاقة مع المكان 
تأتي من أســلوبك الذي يعتمــد على قّوة 
المشــهدية البصرية، وكأنــك تنّقل كاميرا 
ســينمائية، فهــو وصــف لمــكان، و-في 
الوقــت نفســه- لناس هــذا المــكان، فأنت 
تربــط هــؤالء الشــخصيات بأمكنتهم، أال 

ترى أن المكان هو الناس أيضًا؟ 

ر  - وكذلــك هو الحال في مــا يتعّلق بتذكُّ
األمكنة. إنها ُتســَتنفد، وال نظّل مشتَملين 
ومحتَضنيــن فيهــا، كما كّنا مــن قبل. في 
فترات سابقة من العمر، كانت تبدو غالبة 
الحاضر، حيث لألمكنة صروح قائمة في 
خيالنا. بقيت عقودًا متعّلقًا بمنزلنا األّول 
الذي كان خروجنا منه أشبه بخروج آدم 
مــن الجنــة. كان يأتينــي فــي المنامات، 
وقــد جرت تغييرات علــى بنائه وتوزيع 
غرفه، كما على الدرجــات الموصلة إليه 
في الطابق الخامس. أحيانًا، كنت أراني 
وأنا أتجّول في حديقة واســعة، حديقته 
الخياليــة، تلــك التــي- رّبمــا- أضافهــا 
المنام إليه، آتًيا بها من الحديقة القريبة، 

حديقة الصنائع.
وبَبَشــره  بتفاصيلــه  حاضــر  والمــكان 
معــًا، ذاك أن هــؤالء وأولئــك تفصيات 
مــن صورة المــكان العاّمة. هكــذا، كانت 
نساء البناية، )بناية الصنائع(، واقعات 
فــي درجــة الحنين نفســها التي أحّســها 
تجاه عيشــي هناك. فــي روايتي األولى 
»بناية ماتيلد« أجريت، بعد عشرين سنة 
مــن مغادرتنــا البنايــة، الحياة الســابقة 
بتفاصيلها، وإن ُمكتنفة بمشاعر الحنين 
تجاههــا. كتابــي »ســنة األوتوماتيــك«- 
أيضــًا- هــو اســتعادة لماضيَّ فــي فرن 
أبي، ببنائه وَبَشره، أيضًا؛ أقصد عّماله 
وزبائنه، أولئك الذين- شــأن َبَشر بناية 

ماتيلد- ذهبوا إلى غير رجعة. 

§ لنعد إلــى الرواية الفائزة التي كتبتها 
قبــل 12 عامــًا مــن إصدارهــا، وأضعــت 
المخطوط في باريــس، ثم أعدت كتابتها 
مّرة جديدة. هذه تجربة فريدة وقاســية، 
في الوقت نفســه؛ أن تكتب القّصة نفسها 
مّرتين. هل اختلفت الشخصيات أو البناء 

الروائي أو األسلوب واألحداث؟ 

- إنهــا- فعــًا- تجربة قاســية، أقصد ما 
يتعّلــق بفقــد رواية كانــت ُمَعــّدة للطبع 
لطالمــا  أمــر  الكتابــة  إعــادة  تقريبــًا. 
اســَتْهَولته من قبل. مّرة، اندهشــت كيف 
أن صديقي الشــاعر محمــد العبداهلل أعاد 
كتابــة مقالــة، قــال محــّرر الجريــدة أنه 
ضّيع أصلها األّول. رأيت في ذلك تحّديًا، 
ليــس، فقط، لــذاك المحّرر، بــل للنفس 
أيضــًا. فيما يتعّلق بالنســخة األولى مما 

ســمَّيته فيما بعد »ال طريــق إلى الجّنة«، 
بقيت طيلة تلك الســنوات االثنتي عشرة 
أحــاول إعــادة الكتابة. فــي البداية كنت 
أظن ذلك مســتحيًا، إذ كيف يمكن توليد 
الصــور والمشــاعر لشــيء كان قــد تأّلف 
أصــًا، خصوصًا أنني لســت من الكّتاب 
الذين يبنون رواية كما يبني المهندسون 
بناًء؛ أي أن أضع مخّططها، مسبقًا على 
ورقــة ألنّفذهــا بعد ذلــك؟ حتــى أنني ال 
أعرف- مثًا- ماذا ستقول الجملة التالية 
بعد أن تنقفل الجملة التي سبقتها. كانت 
تلك تجربة صعبة، رحت أقول لنفســي، 
خالهــا، أن ما يجــب أن أفعله هو تجريد 
الرواية الضائعة من أكثر تفاصيلها، وال 
يبقى منها إال شــخصية الشــيخ نفســه، 

عائدًا، هكذا، إلى حياة له جديدة.

§  ُتَعــّد الروايــة العربّيــة، عاّمــة، بكّل 
اليــوم،  غزيــرًة  وتنّوعاتهــا،  فنونهــا 
خصوصًا مع بروز جوائز حديثة كثيرة، 
ومــن ثم ظهــر كّتاب جدد. كيــف تقّيم هذا 
النشــاط؟ وهــل يعــّول عليه لظهــور تيار 
أدبــي معّيــن أو مدرســة أو تمّيــز لهــذه 
المرحلــة بالذات، على غــرار ما حدث في 

رواية »بلدان أميركا الاتينية«؟ 

- ال أحسب أن اإلقبال الواسع على كتابة 
الروايــة يعود إلى الجوائــز الكثيرة التي 
باتــت تحيــط بهــا: أّواًل، ألن ذلك اإلقبال 
على الرواية سبق تكّون الهيئات المانحة 
للجوائــز، الجوائز العربّيــة أقصد. هنا، 
فــي لبنــان -مثًا- شــهدنا بدايــة ازدهار 
الرواية، انطاقًا من الثمانينيات، بسبب 
انتقالنــا ممــا يمكن تســميته زمن العيش 
العــادي إلى زمن الحرب. تلك االنعطافة 
الهائلــة، غيــر المرتقبة لمجــرى الحياة، 
كان ينبغي لتفاصيلها أن توصف. ثم إن 
الحرب صانعة األقدار، هذه التي تختّص 
الرواية-عادًة- فــي رصدها وماحظتها. 
لقد جاءتنا الحرب بذلك؛ أي إنها رســمت 
ل  لنــا مــا كان علينــا أن نهتدي إليــه بتأمُّ
تجــارب خاّصة ونــادرة حولنــا. هذا ما 
سيكون شاغل الروايات في البلدان التي 
هــي واقعــة، اآلن، في نيــران الحروب. 

كّلنا يّتجه نحو كتابة الكارثة.

 انطالقًا من 
الثمانينيات، شهدنا 

في لبنان بداية 
ازدهار الرواية، 

بسبب انتقالنا مما 
يمكن تسميته زمن 
العيش العادي إلى 

زمن الحرب.
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محّمد ديب.. الّروايئ الّشاعر

تقديم وترجمة النصوص: مبارك وساط

الجـــــزائرّي  الكاتـــــب  ُيعــــّد 
األدب  رّواد  مــن  ديــب  محّمــد 
الفرنكوفونــي فــي بلده، كما فــي البلدان 
المغاربّيــة، وهو ليس مجهواًل تمامًا لدى 
القــارئ العربــّي، فقــد ترجــم له ســامي 
الّدروبــي ثالثّيته األولى )الــّدار الكبيرة، 
النَّــْول، الحريق( قبل عقود، كما ظهرْت، 
إفريقــي«. »صيــف  روايتــه  بالعربّيــة، 

وإْن كان محّمــد ديــب الّشــاعر لــْم َيْحــَظ 
كثيــرًا باهتمــام المترجمين الَعــَرب، فإن 
لــه إنتاجًا في مجــاالت الّرواية والّشــعر 
والقّصــة القصيرة والمســرح والحكاية، 

كما أّنه ترجم أعمااًل من الفنلندّية.

ُوِلد محّمد ديب في تلمسان، في 21 يوليو، 1920، وتوّفي 
في ضاحية ساْن-ْكُلو الباريسّية، يوم 2 مايو، 2003. في 
طفولته، بدأ الّدراســة في تلمســان بالجزائر، وتابعها في 
مدينة وجــدة بالمغرب. مات والُده ســنة 1931، وانطاقًا 
من سنة 1934 بدأ يكتب ِشْعرًا، وُيماِرُس الّرسم الّتشكيلي 
)الّصباغــة، بمعناها الفّنــي(، ومارس ديــب الّتدريس في 
االبتدائــي، من 1938 إلى 1940. بعدها، أصبح ُمحاِســبًا 
فــي مدينــة وجدة، ثــّم مترجمًا مــا بين اللغتين الفرنســّية 
واإلنجليزّيــة لــدى جيش الحلفــاء في الجزائــر العاصمة، 
خال سنَتْي 1943 و1944. وعاد إلى تلمسان في 1945، 
واشــتغل في مجال الّنسيج، وقد نشر أّول قصيدة له سنة 
1946، في مجّلة »Les Lettres« )اآلداب( الّسويســرّية، 
تحت اْســم »ديابي«. بعد ذلك، تعّرف إلى أدباء مثل ألبير 
كامــو، وجان ســيناك...، ثّم أصبــح ديب نقابّيــًا، وقام 
بزيــارة أولى إلى فرنســا، واشــتغل فــي الّصحافة، وفي 

ســنة 1951، تــزّوج مــن كوليْت بيليّســان، التــي أنجبت له 
أربعة أطفال. 

سنَة 1952، صدرْت له رواية »الّدار الكبيرة« عن منشورات 
ُســوْي في باريس، وهي أولى أجزاء ثاثّيته األولى الُمشار 
إليها )الجزءان اآلخران منها ظهرا، بالّتتابع، ســنَتْي 1954 
و1957(. وكانــت كتابــة ديــب، وقتها، تندرج تحت ُمَســّمى 
الواقعّيــة، فالكاتب، مــن هذا المنظور، يلعب دور »شــاهد« 
علــى بــؤس أهــل المــدن والقــرى، وعلــى إضرابــات عّمال 
الّزراعــة، كمــا ُيَعبِّــر عــن المطالــب الوطنّية التــي كانْت قد 
بــدأْت وقتها في اإلعان عن نفِســها، وقد انتقــدت الّصحافة 

االستعمارّية الّرواية، فيما دافع عنها لويس أراغون. 
في »صيــف إفريقّي« )ُســوي، 1959(، تطــّرق محّمد ديب، 
بشكل أكثر صراحًة، إلى حرب الّتحرير. وفي سنة صدورها 
تلــك، طردْتــه الّشــرطة االســتعمارّية من الجزائر، بســبب 
أنشــطته الّنضالّيــة، فقد كان عضــوًا في الحزب الّشــيوعّي 
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الجزائــرّي، كمــا كان قريبًا مــن حركة الّتحريــر، وقد تدّخل 
أندريــه مالــرو، وألبيــر كامو، وجــان كايــرول لتمكينه من 
اإلقامة في فرنســا، وبالفعل، اســتقّر هنالــك. وفي 1960، 
كتــب في قصيــدة له: »أيا ليالَي باريــس الواِدعة، كْم أجُدك 

، باريُس المظِلمة هي جحيم.«  مريرة/ للمنِفيِّ
ســنة 1962، ظهرْت لــه رواية بعنوان »مــن يتذّكر البحر«، 
وفيهــا ظهــر، َجِلّيًا، أّن محّمد ديب شــرع في َخوِض مغامرة 
إبداعّيــة مــن صنف جديــد؛ فقد تمــّرد على قيــود الواقعّية، 
ونحــا في »من يتذّكر البحر« منحــًى فانتازتيكيًا وُحُلمّيًا في 
معالجــة تيمــات، كُعنف االســتعمار الفرنســّي فــي الجزائر 

وظهور حركة الّتحرير.
سنَة 1964، ظهرْت لمحّمد ديب رواية بعنوان »اْرُكْض على 
الّضّفة المهجورة«، وفيها يعتمد كتابة ُحُلمّية أيضًا، ويفتح 
فيهــا للخيــال آفاقــًا، وُيعالج تيمــات األوضاع اإلنســانّية، 
والحّب والموت )لكن، ليس من زاوية واقعّية، كما أسلفنا(.

َس ديب في جامعَتْي لوس  ما بين سَنتْي 1974 و1976، درَّ
أنجوليس، وكاليفورنيا، وابتداًء من 1975، توالْت أسفاره 
إلى فنلندا، وهنالك، اشــترك مع الّشــاعر الفرنسي ِغيلفيك 
فــي ترجمــة أعمال أدبّيــة فنلندّية. ومن إقاماتــه في فنلندا، 
اســتلهم »ثاثّيــة الّشــمال«، المنشــورة عند ألبان ميشــال: 
»سطوح أورسول« )1985(، »»نوم حّواء« )1989( و»ثلوج 

من مرمر« )1990(.
وقــد بقي محّمــد ديب مثابرًا على الكتابــة حّتى آخر حياته، 
ففي سنة 2003، وهي سنة وفاته، ظهرْت له رواية بعنوان 
»ســيمورغ« )ألبان ميشال(، أّما آخر رواياته، »اليزا«، التي 
أنهاها قبل موته بأّيام، فقد ُنِشــَرْت ســنة 2006 عن )ألبان 

ميشال(.
بالّطبع، فحديثنا عن روايات محّمد ديب لن ُيْنِســَينا أّنه كان 
شــاِعرًا مقتدرًا وكاتب ِقّصة قصيرة، ففي شعره نجد احتفاًء 
بالمــرأة، وبالحــّب، وبالبحــر، والتقاطــًا للحظاِت األســى 
ولّلحظــات الّشــاعرّية في الحيــاة، والتي ُتمّكــن القصيدة، 
وحدها، من الّتعبير عنها. ومن أعماله الّشعرّية، نذكر: »ِظلٌّ 
حــارس« )1960(، »اســتبيانات« )1970(، »أومنيــروْس« 

)1975(، »ناٌر ناُر جميلة« )1979(...
لســم«  وله مجموعات قصصّية: »في المقهى« )1955(، »الطِّ

)1966(، »الليلة المتوّحشة« )1995(. 
وقــد حاز جوائز ِعّدة، فــكان أّول كاتِب مغاربّي يحصل على 
الجائــزة الكبــرى للفرنكوفونّيــة التــي تمنحهــا األكاديمّيــة 
الفرنســّية )1994(، كمــا حصــل علــى جائــزة ماالرميه في 

الّشعر )1998(.
قالْت عنه الباحثة الجزائرّية نجاة َخّدة: »إّن األعمال األدبّية 
لمحّمد ديب، والتي شــرع فــي إنجازها في نهاية أربعينّيات 
القــرن العشــرين، هــي األغــزر، اليــوم، في نطــاق اإلنتاج 
الجزائرّي بالّلغة الفرنســّية، وهي -أيضًا- التي يتبّدى فيها 
تجديٌد مســتمّر على مســتوى األشــكال والّتيمات، وتسودها 

استمرارّية وثيقة، ووحدة ال جدال فيها.«.
يجــد القــارئ، رفقــة هــذه المقالة، قصائــد مترجمــة لمحّمد 
ديــب، إضافًة إلى مقتطفات من روايــة »اْرُكْض على الّضّفة 
المهجــورة« تشــمل الفصــل األّول منهــا وفقراٍت مــن الفصل 
الّثانــي. وال بــّد مــن كلمة، ولو وجيــزة، عن هاتــه الّرواية 
التــي أنجزها ديب، في فترة، كان قــد تمّرد فيها على حدود 
الّروايــة الواقعّيــة. يمكننــا أن نبــدأ، هنا، مــن تذييل، كان 
محّمــد ديــب قــد كتبــه ألّول رواية لــه، اعتمــد فيهــا الكتابة 
الُحُلمّيــة والفانتازتيكّيــة، أعني »من يتذّكر البحر«. في ذلك 
الّتذييــل، قــال ديب إن الكتابــة الواقعّية عن مآســي الحرب 
الجزائرّيــة لم تعــد ذات تأثير في وجدان القــارئ، ذلك أّنها 
اســتنفدْت مفعولها بفعــل الّتكرار. وكي يقــرِّب ديب القارَئ 
مّما ســعى إليه في روايته المذكورة، عمد إلى اإلشــارة إلى 
لوحة بيكاسو، »غرنيكا«، التي هي بمثابة عمل غير واقعّي 
ومؤّثٍر جّدًا، عن مأســاة غرنيكا التي دّمرتها طائرات األلمان 

المقنبلة، سنة 1937.
فــي »ارُكْض على الّضّفة المهجورة«، يطغى الّطاَبع الُحُلمي 
أْيضــًا، دون أن تفقــد الّروايــة ِصاتهــا بالواقــع، طبعــًا. 
والّســارد فيها رجل فــي مقتبل الُعمر، ُيَســّمى إيفن زوهار، 
ينــوي أن يعقــد قرانــه علــى المــرأة التــي ُيِحــّب، واســمها 
راضية، لكّن كارثًة طبيعّية تحدث، ويكون إيفن زوهار من 
الّناجيــن، إال أن الكارثة ُتَفّوت عليــه الّزواج المرغوب فيه، 
إذ تؤّدي إلى اختفاء راضية. يمضي إيفن زوهار في البحث 
عنها، وفي لحظٍة ما، يعتقد أّنه عثر عليها، لكّن المرأة التي 
يبدو أّنها تاّمة الّشــبه براضية ليست إال هيّلي، وهي ِجّنية، 
نوعًا ما، تريد أْن تخدعه فتظهر له في أجواء ســاحرة ِجّدًا. 
وبعدها، لن يكّف عن فقدان راضية والعثور عليها من جديد، 
بحيُث تبقــى هذه األخيرة كأّنما يتعّذر العثــور عليها فعلّيًا. 
وللّتخييــل قّوته في هذه الّرواية، التي ُتعتمد فيها أســاليب 

عر. من تلك التي وّطدها الّسوّريالّيون في مجال الشِّ
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مضينا، إَذًا.
ــماء  كانــت مياٌه وُســُحٌب اجتاحْتهــا الّنوارس ُتهاجم َذَهب السَّ
دون أن َتْبُلغــه - َذَهــَب الّســماء الــذي يمتّد فوقنــا، ويتجاوُز 
أشجارًا وحدائق فسيحة - لكّنها كانت تنهُش األعالي والفيّات 
والِقّلــة مــن العابرين الذين كانــوا يتباعــدون، أو يتقاربون، 
ــُبُل  علــى خطــوٍط ال نهاية لهــا. ولجْأنا إلــى غابٍة، كانت السُّ
فيهــا تتقاطع دون أْن ُتْفِضَي إلى مخرج، ثّم ُعْدنا نحو الجاّدة 
الكبيــرة التــي أفرغتها هجمة األمواج، وإذا بنــا أمام عاَلٍم من 

اللهب.
خلــف َظْهَرينا، َزْمجر الّتروّلي ُسداســّي القوائم. مّر قريبًا مّنا 
ِجّدًا، وبا إبطاء ترك الّطريَق سالكة، وهرعنا نحوه. ينبغي 
أال َيُفوتنــا: لقــد كان األخيَر الذي ُيمكننا أْن نســتقّله، بحســب 
ل على ِمينا ساعِتي، وكان قد وصل إلى  الّرقم الوحيد المســجَّ
مكان وقوفه، وثمة ُأناٌس ينزلون منه. كانْت راضية، متعّلقًة 

ِبِذراعــي، تتقافز علــى كعبي حذائها. وكان َشــْعرها، إْذ تهتّز 
إلى أعلى، يلطمني على وجهي. 

كان الّتروّلــي يســتعّد لانطــاق. وبــادْرُت إلــى القفــز علــى 
أرضّيتــه، جاذبــًا، في اندفاعتــي، راضية التي ســقطْت إلى 

جانبي وهي تضحك.
لقــد جعلتهــا حركــة االنطــاق ترتطم بــي، واعتمــدْت كّفيها 
لُتَخّفف من ِحّدة انقذافها، واستمّرْت في الّضحك، وهي تتعّلُق 

برسغي، فيما كانت سرعة المركبة تزداد. 
ووّجهــُت ناظــرّي إلى حقيبة صغيرة با مقبــض، كانت كّفها 

اليسرى تنقبض عليها.
ال َتْخَش شيئًا، همسْت إلّي. 

وابتسمْت وأضافْت، وقد أشاحْت ببصرها:
 إّنهــا المــّرة األولــى التي أتــزّوج فيها، وهــذان الخاتمان، لن 

ُأضّيعهما.
تعالْت في داخلي صْيحُة اعتراٍف بالجميل.

وكان الّرجــال والّنســاء الذيــن مــن َحْوِلنا يبدون كُشــهوٍد من 
حجر. وِبَيد مرتفعٍة إلى حدٍّ ما، كانت راضية تمسك بالحقيبة 
الّصغيرة أمامها، ومن وقفة إلى وقفة، كان ذو القوائم الّسّت 

ينزل نحو وسط المدينة.
كنــُت قــد بدأُت أستشــعر خشــيًة مــا، وحضــور راضية جعل 

المخاوف ال تتمّكُن مّني.
»لمــاذا؟ ليــس هنالــك أّي خطر في أّي مكان؛ ليــس هنالك ما 

تتخّوف منه.«.
لم ُيعّد الّتروّلي يســير، وتكاثف العاَلم. حاصرتني المياه 
والّســحب فــي زوبعة، وأخمــَدْت حواّســي، ُمهّيئًة 
الموجــة الباعثــة على الــّدوار التي لن تنســحب، 
التي ســتأخذني معهــا. أغلقُت أجفانــي ضاغطًا 
جّيدًا، فتحتها ثانية. كان الّتروّلي ما يزال يتقّدم.

»لــن ُتفصــح. لــْن ُتْفِصح عن كّل مــا تنتظر، وال 
عّما ُتطارده.«

أيكــون في هذا وقاية لي؟ أهو أســلوب االّتقاء األكثر 
نجاعة؟

»لن ُتفصح. لْن ُتْفِصح عن كّل ّما تنتظر...«
وكأّن األضــواء قــد نضجْت؛ فاألشــجار مشــتعلة في 

الحدائق، وجمٌر ينتشر فوق المدينة.
وّجهــُت، إذًا، ابتســامة وداع ِلِظــال، ولبيت، 
ُكْنــُت، للتّو، قد تعّرفُت إليها من أعماق ضباٍب 
كان يسكنني. كانْت شجرُة مشمش َتُمّد فروعها 

مقاطع من »ارُْكْض عىل الّضّفة املهجورة«
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فــي ِفناء الّدار، ومــن إحدى الّزوايا، كانت شــجرة عنب تعلو 
حّتى الّســطح، ومن هنــاك، ُتْلقي بفروعها حول رأس المرء. 
كان أبــي وأّمي يجلســان، هنالــك، متجاورين، ومع ذلك فا 
أحــد منهمــا كان يفتح فمه. هــل ســيقّرران أن يتكّلما في آِخر 
ــمع، ثّم فهمت. إّنهما كانــا قد تكّلما من  األمــر؟ كنُت ُأِصيُخ السَّ
قبــل. في أّية لحظة؟ لم أكن أعرف، لْم أكْن أعرف. حدث ذلك 

قبل وقٍت طويل، با شّك.
هّبــْت علّي ريٌح باردة. وتاشــْت الّظال التي كانْت قد انبثقْت 
من مدينة قديمة، ولم تترك إال لهب البحر يتراقُص أمام عينّي. 
وفــي نزوِلها نحو ذلــك البْحِر الذي ُلِمح، كانــت المدينة تدور 
على ِرْجٍل واحــدة. تلك كانت دورُة بنايات، وحدائق تنتصب 
فيها أشجار، وتْظهُر جوانُبها في ما َيعكسه الَجْون. أّما البحر، 
فقــد كان يقوم ِبَدورة أكثر اّتســاعًا، ُمَجمِّعًا ما تبّقى مْن ضوٍء 
ُمتلّبــث، وكان رفاقنا في الّرحلة، بأحداقهــم المّيتة، يحاذون 
الَعَدم. كيف كان هؤالء الّشــهود َيَروننا: راضية، وأنا؟ وكيف 
كانوا يرون األشــياء األخرى؟ هــم لم يكونوا يعرفون الّطريق 
الــذي كّنا نمضي فيه تحــت أبصارهم. كانــْت لديهم عنه فكرة 
غامضة، ورأوا فيه الّطريق نفســه الذي كان قدُرُهْم قد عّودهم 

على اّتباعه.
هذه الفكرة جعلْتني أضحك.

ورّدت راضية على ضحكتي بضحكٍة أخرى.
وفوق رؤوسنا، ارتعشْت سماء سبتمبر.

وّجهــُت صوبها ناِظَرّي من جديد: كانْت ســاهيًة عّما حولها... 
ونال مّني االضطراب، إْذ رأْيُت قبالتي واِحدًة، أجهُل َمن هي! 

كانت تنتصب أمامي امرأٌة وحيدة.
كنُت أتقّدم ُمتلّمسًا طريقي.

هــذه المــرأة الّضائعة لم تكــْن راضية. لقد تّم اإلبدال بســرعة 
شــديدة، حــّد أّن أحدًا لــم يتنّبه إليه لحظة حدوثــه؛ ال أنا وال 

الّشهود.
بقيُت للحظة منكمشًا على نفسي، ال أرى شيئًا.

وباحتياط، فّكرت:
»مــن الــذي َســُيَخلُِّصها؟ من الــذي ســيتصّدى للُّغز؟ مــن الذي 
ســيطرد الّشقاء؟ أنا؟ سأعرف كيف أعثر عليها، وسنمشي من 

جديد، جنبًا إلى جنب...«
وشــعرُت برغبٍة في إيصال أفكاري إليها، لكّني تراجعت، فقد 

أدركُت ما في ذلك من مخاطرات.
»سأخبرها بهذا، بعد أْن...«

كنــُت أفهم، وأرفض أن أفهم. لم يكن االنفصال هو الذي أنشــأ 
هــذه الهــّوة بيننــا، لم يكــن االنفصال وحــده هو الــذي َفَعل، 

فتجّلي المظهر لعب دورًا في ذلك، أيضًا.
»هل ســُيمكنني، ُمْســَندًا بُحّبي، أْن ُأَدّمر المرآة التي تفصلني 

عنها؟
... هل سنلتقي من جديد، إْذ تنصرم هذه اللحظة؟

ُر أنا أْيضًا؟« ... هل سُأَدمَّ
وترّنحت المدينة. كانــْت تهيم على وجهها، ولم ُتاِق نظراتي 

ســوى ُوجوه من حجر. وعلى الّســواء، كانــت وجوه الّرجال 
َحنات  والّنساء تحمل الّتعبير المستهَلك نفسه. لم تكن تلك السَّ
ُتْعِلــُن إال عــن الّرغبــة فــي المــوت أو فــي القتل. واســتغللُت 
ارتجاجــًة للّتروّلي فدنوُت من راضية لاحتماء من البرد الذي 

كانت َتُبّثه تلك الوجوه.
وفــي اللحظِة نفِســها، تبّددت نــاُر الهواء، ونــاُر البحر، وناُر 
المدينــة، وصــار الجّو رماِدّيــًا، والعاَلم بدَأ يْهمي على شــكل 
َمــٌة لفظتها  غبــار. كنــُت أراقب الّشــهود: ما رأْيُتــه تماثيُل ُمَفحَّ

كارثُة المغيب، وكّلها خرساء.
»عّما قريب«، قالْت.

ألقيُت نظرة على ســاعتي. كان عقرباها على وشك الوصول 
إلى الّرقم الوحيد ِبميناها.

تطلََّعــْت راضية إلّي، وكانت أســاريرها قد انبســطت بمفعول 
ابتسامة تكاد ال تبين، وشددُت على ذراعها.

عاودْتني الّرعشــة، فتماسكُت، وبذلُت جهدي ألنطق بالكلمات 
األولى التي راودْت ذهني:

نمضي إلى هناك؟ 
حنْت رأسها نحو صدري:

نمضي إلى هناك.
اهتّز الّتروّلي إْثر الفرملة، نزل ِبضعة أشخاص، ونحُن أْيضًا. 

***
كان حشــد من الّناس منشغلين باإلعدادات األخيرة لاحتفال، 
ولم يكونوا يولونني اهتمامًا. علّي أْن أقول بأّن ِقّلة قليلة من 
بينهم هم من كنُت أعرف أسماءهم، وكان يبدو أّنهم يعتبرون 
إهمال األزواج أمرًا ُيْضفي أهّمية كبيرة على االحتفال بالِقران؛ 
فــا أحد منهم، من َثّم، َشــّرفني برفقته. تركــُت األمور تجري 
كمــا ُقيَِّض لهــا؛ فهم الذيــن كان بإمكانهم أن يقيمــوا لي وزنًا 
مــا، أو أال يأبهــوا بــي. حّقــًا، كان من بينهم مــن يدنون مّني 
أحيانًا، ويتفّحصون وجهي في صمت، ثّم يهّزون رؤوَســهم. 
إّنها الّشــفقة، شــفقتهم علّي في يوم كهذا. كنُت َأقول لنفســي: 

»إّنهْم ال ُيدركون حقيقة األمر، فكيف ال يفهمون؟«
وكان مزيد من الّناس يدخلون باســتمرار، ومنهم من يتســّلل 
حّتــى إلى القاعة التي جعلوني أقبع فيها والتي ُبِســطْت فيها 
زربّيــة من ُمْخَمل في لون الّنار، وكانت هنالك قاعات أخرى، 
تشــّكل امتدادًا لهاته، وتشــبهها فيما يخــّص الّديكور. ولم ُيَعّد 
فيها مــكان لمدعّو إضافّي، وســيكون ظهــور العروس، التي 
كانــْت محروســًة، إيذانًا ببــدء االحتفال الذي كانــت تفاصيُله 
الّصغيرة، حتى، قد ُحدِّدْت َسَلفًا. )لْم يكن أحٌد قد أِبه بإْطاعي 
علــى تلــك الّتفاصيل، ولم أكْن أستِشــّف إال العنايــة التي تّم 
بها وضُع كّل شــيء في مكانه(، كما أّن ذلك الّظهور ســيحّرر 

هؤالء الفضولّيين من الّترّقب. 
فجأة، انبثق في نفســي شعور مسبق بأّن كّل شيء سيجري 
بخــاف الُمتوّقــع، ما دامــت العروس التي ســتلج هذا المكان 

هي راضية.
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)١(	في	غابٍة،	ما	بعد	الّظهيرة

 أمام عينّي صورة
من الّضوء

لطيفة الحركات
ج الهواء من حولها. إّنها ُتَوّجِ

وال َنعرف ما ِسرُّ الّطقس،
ُل َطمَي المرارة فهو -بأناٍة- ُيحّوِ

إلى عسل
ويحسب المرء أّنه يسمع المستقبل؛

فالعمق األزرق للّسماء يخفق 
والّشوارع، واألشجار

وبنو اإلنسان، وكّل الحياة
ُتصيُخ الّسمع.

سالُم العاَلم ينساب، ويحّل دافقًا،
وجمرُة الّشمس الّرقيقة

تتمّدد على كّل الّطرقات. 

وهذا اليوم الجميل الهادئ 

البارد قلياًل
والذي يلتمع طوياًل، مع ذلك
ف على القلب المتعب ُيَخّفِ

للخريف.

)٢(	في	المكان	نفسه

حيُث ينعقُد الّنَفس
يهوي الحّب

كثر بياضًا من الّساطور أ

حيُث ينعقُد الّنَفس
يهوي الّساطور

كثَر ُحمرًة من الُحّب أ

)٣(	من	يستطيُع	أْن	يرى

ُمطاردًة من ِقَبِل الّصقيع
فيما كّل حنان سيرتعش

إذا استيقْظِت

ج الهواء صورٌة ُتؤجِّ

محّمد ديب
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)٤(	عاينُت	الَجزع

عاينُت الَجزع
المتمّرَد القاتم

وهو ُيْحِرق عينيك
، فيما، بتأّنٍ
يهيم وئيدًا

ِلْصَق الّثرى،
ويسري في الفضاء

الذي أصبح من رماد
نشيد براءة.

)٥(	ضوء	معاكس

تظهُر الّطيور
تشتعل ُشعلة

وها هي المرأة

بال اسم وال ارتباطات وال شراع
تهيم، بعينين مغمضتين،

المرأة التي 
تغّطيها طراوة البحر.

لكن، فجأًة، تظهر الّطيور من جديد،
وتتمّدد هذه الّشعلة 

كثر من ملموحة  التي هي أ
في عمق الغرفة.

وها هو البحر،

متين  البحر بيديه المنّوِ

يحمل الّشمس

وما من مشرق، وال شرق، 

ما من متراس والحاجز، 

إّنه البحر.

وحده البحر المجّلل بالّظلمة، الّرقيُق

الّساِقط من بين الّنجوم، 

الّشاهد على حاالت البتر 

التي تتعّرض لها الّسماء، 

عزلة، أحاسيس سبقّية، همس خفيف:

ذاك البحر وال شيء آخر
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بعيونه الُمطفأة،
بال موج وال ريح وال شراع

وفجأًة، تظهر الّطيور من جديد.
وها هي المرأة،

إّنها ليست نجمة وال ُحلمًا، 
ليسْت عيَن ماّر حاّر
وال َعَجلًة، المرأة.

وتعود العصافير.
وما من شيء سوى البحر.

)٦(	كما	لْو	أنّي	ُكْنُت	أحلم

كما لو أّني كنُت أحلم...
على نهر واِدِع االنسياب،

فيما الليل ُينشئ فراغات غريبة
بين المدينة والهواء والماء الّداكن.

بهدوء، أفقد حياتي في شهر أغسطس هذا.

كما لو أّني كنُت أحلم، وتلك هدنة فحسب...
ِمن فوق األرصفة والجسور َتْسري فتنة قاتلة؛

فال ننطلق، ال ننطِلْق صارخين
نحو ذاك الذي، من هنالك،

ينزل عبر نهر الّسين
في الُحلم.

على فمه اجتذب الّنهر ما ُيشبه الّشرشف،

فهو يمّر دون أن يرى شيئًا،

دون أْن ُينادي أحدًا،

حّتى الّشجرة التي ترتعد على الّضّفة.

والقمر، في عالم حيُث كّل شيء سيتصّلب،

في عاصمٍة ذات بياض تائه،

سيحرسه من أعالي الكثير

من بروِج الِحراسة.
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»ُمفعمٌة بحياء األزهار أنا«
و تقديم وترجمة القصائد: ماهر جمُّ

صادف، الرابع عشــر من فبراير/
شــباط المنصرم، الذكرى السنوية 
التاســعة واألربعين لرحيــل الشــاعرة اإليرانية 
المتفــّردة فــروغ فّرخزاد، ففــي كّل عاٍم، في مثل 
هذا اليوم، يجتمع عّشاق هذه الشاعرة اإلنسانية 
الكبيــرة فــي مقبــرة ظهيــر الدولــة فــي طهران، 
يضعون أكاليــل الورد، ويوقدون الشــموع على 
ويتذّكــرون  أشــعارها،  ويقــرؤون  ضريحهــا، 

حياتها الطافحة باأللم والمعاناة والحّب.
ُتَعــّد فــروغ فّرخزاد، مــع نيما يوشــيج، وأحمد 
شاملو، وُسهراب سبهري، ومهدي أخوان، ثالث 
أهّم أعمدة الشــعر الفارســي الحديــث، وهي من 
أكثر الشعراء المعاصرين الذي تركوا تأثيرًا جلّيًا 
فى الشــعر الفارسي اليوم، كما ُتعّد دواوينها من 
أكثــر الكتب مبيعــًا في إيران حتى بعــد مضّي ما 
يقارب الخمســين عامًا علــى رحيلها، على الرغم 
من الرقابة الصارمة على بعض قصائدها، ونفور 

الجهات الرسمية، في إيران، من أشعارها.

ُفروغ	فرُّخزاد

بدأت شــهرة فــروغ مــع صــدور أّول دواوينها، وهــو ديوان 
»األســيرة« في عام 1952م، إذ كان صدور هذا الديوان نقطة 
انعطــاٍف كبيــرة فــي تاريخ الشــعر الفارســي، ومــع أّن هذا 
الديوان ُكِتب بأســلوب »نيما يوشيج« من حيث الشكل، إال أّن 
مضامين األشعار جاءت مفاجئًة، بل صادمًة للوسط الثقافي، 
و- أيضًا- لشــرائح واســعة من المجتمع اإليرانــي المحافظ، 
فقد كســرت الشــاعرة التقاليــد األدبيــة والتقاليــد االجتماعية 
الرائجة في عصرها، وتجاوزت كّل الخطوط الُحمر، وأطلقت 

العنــان لمشــاعرها األنثويــة لتكتب قصائد جامحــة عن الحّب 
األرضــي والجســدي، بلغــٍة جريئــة وصريحــٍة، ال تقبــُل أّي 
تأويٍل، كما هو الحال مع الحّب العرفاني لدى الشعراء الفرس 
الكاســيكيين، فكان نشر أشــعار بهذا الصوت المختلف حدثًا 
في الشــعر النســائي الفارســي، فلــم تكن المــرأة، حتى ذلك 
الحيــن، تجــرؤ على اإلفصاح عــن مشــاعرها األنثوية، وكان 
صوتها في الكتابة كصوت الرجل، وكان من الصعوبة بمكان 
تمييز قصائد النســاء عــن قصائد الرجال قبل فــروغ فّرخزاد، 
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فقد كانت النســاء قبلها يكتبن وفق األساليب والتقاليد األدبية 
الرائجــة في عصرهّن، ومع أّن الشــعر النســائي، عبر تاريخ 
األدب اإليراني، ال يخلو من المشــاعر األنثوية الرقيقة، إال أنَّ 
هذه المشــاعر كانت، دومــًا، مغّلفة بالكنايات واالســتعارات 
والتوريــات الشــعرية؛ ممــا كان يجعــل َنْســب هــذه القصائد 
إلــى رجــٍل ال يبدو أمرًا غيــر مألوٍف، في حال كانت الشــاعرة 

مجهولة. 
ُوِلــدت فروغ فّرخزاد فــي الخامس مــن يناير/كانون الثاني، 
عــام 1935م. في طهــران، كان والدها محّمد فّرخزاد عقيدًا في 
الجيش، وكان يّتبع في تربية أوالده أســلوبًا خاّصًا، يّتســُم 
بالقســوة والخشــونة، فــكان يعّلمهــم، منذ نعومــة أظفارهم 
معنــى االعتمــاد علــى النفس، كمــا كان يفرض عليهــم النوم 
تحــت بطانياٍت عســكرية، بينما كان في البيــت أنواٌع مختلفة 
من البطانيات الوثيرة. وقد تركت صرامته وتعامله العسكرّي 
مع أوالده أثرًا بالغًا في نشــأة فروغ، وكان هذا أحد األسباب 
الرئيســة التــي جعلتهــا تســتعجل بزواجها من قريــب والدتها 
»برويز شابور«، الذي كان يكبرها بخمسة عشر عامًا، وكانت 

هي ما تزال في السادسة عشرة. 
أحّبــت فــروغ »برويــز«، ولكن هذا الحــّب كان يغّذيــه نفورها 
مــن حياتهــا المحاصــرة ضمــن أســرتها المليئة بالمشــاكل، 
وانتقلت،بعــد زواجها، إلى األهــواز مع زوجها، وأنجبت منه 
ولدهــا الوحيد »كاميار«، وســرعان ما شــعرت فــروغ برتابة 
الحياة التي أوقعت نفسها فيها، وبعدم االنسجام مع زوجها، 
فانتهــت عاقتهمــا بالطــاق، وقــد حرمهــا القانون مــن رؤية 

ابنها، حتى نهاية حياتها. 
رأت فروغ أّن هذه الحياة ليست تلك الحياة التي تطمح إليها، 
فكانت ترى أّنه يجب أن تحيا حّرًة، وألجل الشعر فقط، فكانت 
تنظر إلى الشعر بوصفه امتدادًا لحياتها، وكانت تراُه التفسيَر 
الوحيد للغز وجودها والشاهد عليه، وكانت تقّدس الشعر كما 
يقــّدس رجــل ديٍن دينه، وترى أّن ضرورة الشــعر في الحياة 

ليست مثل الطعام والشراب، بل مثل التنفُّس.
تســّنى لفروغ، بعــد طاقها، الســفر إلى أوروبا، ســعت فيه 
إلى توســيع آفــاق ثقافتها ومعرفتها، فســافرت إلــى إيطاليا 
وإنجلترا وألمانيا، وتعّلمت اللغات: اإليطالية، والفرنســية، 
واأللمانية، وعادت بعدها محّملًة بطاقٍة جديدٍة خّاقة مشبعًة 
بثقافــٍة جديــدة ورؤًى جديدة بعد أن كانت قــد وصلت إلى حّد 
اليأس، نتيجة وضعهــا االجتماعي بعد طاقها، وبعد الجلبة 

والرفض اللذين أحدثهما صدور ديوان »األسيرة«.
تغّيــرت كتابة فروغ، وتبلورت تدريجيًا، وبلغت أوج نضجها 
فــي ديوانهــا »والدة أخرى«، الصادر عــام 1964م. فا يمكن 
مقارنــة قصائد هــذه المجموعة مــع دواوينها الســابقة، بأّي 
شــكٍل من األشــكال، ال من حيث اللغة الشــعرية وال من حيث 
المضمون أو المســتوى الفّني للقصائد، فكانت أعمالها األولى 
تحمــل طابعــًا متمــّردًا وانفعاليــًا، وكان الكثير مــن قصائدها 
األولــى قــد ُكِتبــت تحــت تأثيــر شــعراء آخريــن كاســيكيين 

ومعاصريــن، كحافــظ، والخيام، ونيما يوشــيج، أما ديوان 
»والدة أخــرى« فيعّد حصيلــة تجربتها: الحياتيــة، والفّنية، 
فهــذا الديوان يحتوي نصوصًا ناضجًة تموُج باأللم الفلســفّي 
والحكمــة المّرة، إلــى جانب حنيٍن عميٍق وملحــاٍح إلى عوالم 
الطفولة المفقودة وتمجيد الحّب والصدق والعاقات اإلنسانية 
الصافيــة، وهــي نصــوٌص تنبــُض بصداقــة العالــم، صداقة 
اإلنسان والطير والنبات، صداقة الفصول والشمس والغيوم، 
واستطاعت فروغ، في هذا الديوان، خلق لغٍة خاّصة من خال 
صوٍر وتراكيب شــعرية مبتكــرة، وإدراج مفــرداٍت جديدٍة لم 
تكن ترُد في قصائد الشــعراء اآلخرين من مجايليها، وشحنها 
بطاقٍة شعرية؛ مّما أكسبها بريقًا جديدًا وخاّصًا، ولعّل أشهر 
قصيــدة وأعمقها هي تلــك التي تحمل عنــوان الديوان، وهي 
القصيدة المهداة إلى »إبراهيم بوليستان« القاّص والسينمائي 
اإليراني الذي كان عذاب حياة الشاعرة، وشعلة األلم الصافية 

المتوقِّدة داخلها.
برزت فــروغ- أيضــًا- ســينمائيًة بارعة، ففي عــام 1962م. 
نــال فيلمهــا عــن دار للمجذومين »البيت أســود« جائزة أفضل 
فيلــم، في مهرجــان »أوبرهاوزون« في ألمانيــا الغربية، وقد 
سّمى المهرجان جائزته الكبرى باسم فروغ فّرخزاد في دورته 
التاليــة، ويرى المخــرج اإليراني البارز محســن مخملباف أّن 
الســينما اإليرانيــة تديــُن بالكثيــر لهــذا الفيلم الــذي كان نواًة 

لوالدة الموجة الجديدة للسينما اإليرانية.
كما برعت فروغ ممثِّلًة مسرحّية، ال سّيما عندما مّثلت مسرحية 
»سّت شخصيات تبحث عن مؤّلف« للويجي بيرانديللو، بأداٍء 

باهر.
أنتجت منّظمة اليونســكو، في العام 1965م، فيلمًا تســجيليًا 
عن الشاعرة، مّدته نصف ساعة، كما أخرج المخرج اإليطالي 
»برنــاردو برتولوتشــي«، فــي العام نفســه، فيلمًا تســجيليًا 

عنها، مدّته ربع ساعة.
توفِّيت فروغ عصر الرابع عشر من شباط، من العام 1967م. 
عــن اثنيــن وثاثين عامــًا، بحادث ســيارة، بعــد أن حاولت 
تجنُّــب حافلــة تقّل تاميــذ الرَّوضــة، وال يزاُل الشــكُّ قائمًا، 
لــدى البعــض، في هــذه الحادثــة، وهــؤالء يّتهمــون تّياراٍت 
أصوليــة بالوقــوف وراء الحادث، بتعطيل مكابح ســيارتها 

قبل انطاقها.
والفرنســية،  اإلنجليزيــة،  إلــى:  فــروغ  أعمــاُل  ُترجمــت 
واإلســبانية، واأللمانية، واليابانية، والصينية، والعربية، 

والتركية، والعبرية، وغيرها. 
أعمالها الشعرية:

1 - األسيرة )1959(.
2 - الجدار )1957(.

3 - تمّرد )1959(.
4 - والدة أخرى )1964(.

5 - لنؤمن ببداية فصل البرد. )صدر بعد رحيلها(.
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النَّوم

هادئًا،كرماٍد ساخٍن،
كان الليل يحّط فوق الّزجاج المعتم،

الّريُح كانت تقّلُب، كّل لحظًة، الظالل، في باحة 
البيت

واللبالُب كان يتمايُل مثل دخاٍن أعلى الجدار،
وخَلل أشجار الصنوبر

كان القمر الســاحر، بمصباحه الــذاوي، يزحف 
بهدوٍء

وكأّنه كان يبحث، في حفرة الظالم،
عن روحه الضائعة.

متعبًة من القلق والّصمت
زحفُت إلى قلب الِفراش، وقلُت:

يا نــوُم، يا مــن رأُس إصبعــك مفتاُح البســاتين 
الخضراء،

وعيونك بركٌة معتمٌة ألسماك السكينة،
افتح جعبتك في وجه طفلي الباكي،

وخذني معك إلى البالد الوردّية 
لحورّيات الّنسيان..

الخريف

عن وجه الطبيعة الساحرة 
أغمضُت عينيَّ المترعتين باألسى، 

كي ال ترى نظراتي المحمومة، 

هذه المشاهد األليمة المحزنة. 
يا خريُف، يا أّيها المسافر المغبرُّ

ما الذي تضمره في حاشية ثوبك؟
أّية ثروٍة تحملها للعالم

غير األوراق اليابسة الميتة؟
سوى الحزن

ما الذي يمنحُه غروبك الثقيُل القاتُم والّصامت
لقلب الشاعر؟

وسوى البرد والسآمة
مة؟ ما الذي يهبه عناقك لروحي المتأّلِ

تعّذبني الكآبة الّنائمة
بين ثنايا صمتك الُمحزن،

ويتراقص فوق ستائر خيالي الغامضة

»ستأخذنا الريح« وقصائد أخرى

ُفروغ فرُّخزاد

األعمال الفنية:-Nasrin barekat -إيران
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ذلك األمُل الّضائُع.
يا خريُف:

يا أيُّها النشيُد الخياليُّ
أيُّها الغناُء المأساويُّ

يا ابتسامةً  ذابلة ً
فوق شفاه الطبيعة الساحرة.

ستأخذنا الّريح

في ليلتي الصغيرة، آٍه...
للّريح ميعاٌد مع أوراق الشجر،

في ليلتي الصغيرة
ثمة خوٌف من االنهيار.

أصِغ، 
هل تسمُع هبوب الظالم؟

إني أحّدق، بغرابٍة، إلى هذه السعادة،

إني مدمنٌة على يأسي.
أصِغ،

هل تسمُع هبوب الظالم؟
اآلن، ثّمة أمٌر ما يحدُث في الليل

القمُر أحمُر ومضطرب
وفوق هذا الســقف، الذي ُيخشى من انهياره في 

كّل لحظة،
تبدو الغيوم كحشٍد جنائزّي 

ينتظر لحظة الهطول.
لحظٌة..

ثّم، بعدها، ال شيء.
خلف هذه النافذة

يرتعد الليل
واألرض تكّف عن الدوران،

خلف هذه النافذة
مجهوٌل ما قلٌق عليَّ وعليك،

كملك، أّيها األخضُر بأ
ضع يديك كذكرى الهبٍة في يدّي العاشقتين

وســّلم شــفتيك، مثل إحســاٍس دافــئ بالوجود، 
لمداعبات

شفتّي العاشقتين،
ستأخذنا الّريُح معها

ستأخذنا الّريُح معها..

الطرُي  فاٍن

كئيبٌة أنا 
كئيبة، 

أمضي إلى الشرفة
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وأمّسد بأصابعي جلد الليل المشدود.
مصابيح العالقات معتمة

ال أحد سيعّرفني على الشمس
ال أحد سيأخذني إلى ضيافة العصافير،

تذّكر الطيران
فالطيُر فاٍن.

جنون

ماذا سيفعُل قلبي الضالُّ
أمام الربيع القادم على الطريق؟

نة في جســد األغصان السوداء  أمام الرغبة المتلّوِ
اليابسة؟

ماذا ســيفعُل أمام نســيٍم يرشــُح منُه عبُق عشــق 
اليمامات

ونفحات عطٍر تائهة؟
شفتي تحترُق من الغناء،

صدري يتوّقُد بالحّب،
جلدي يتشقُق من الجمال

وجسدي يلتهُب بالبراعم..
كّل لحظة أتدّفُق أمواجًا نحو أعماقي،

أمضي وأمضي إلي مكاٍن بعيد،
فــي طريقي تمكُث شــتلة الشــمس وســط هالة 

النور..
ُمفعمٌة بحياء األزهار أنا؛

أّيها الربيع األبيُض،
من هو حبيبي؟

إن لم يقّبلني في هذا الربيع
فهو ليس حبيبي..

من الذي يناديه السهُل الجِزُع المغمور بالندى؟
اصمتي قلياًل، أّيتها األعشاب، اصمتي

فحبيبي يعرُف..
السماء تركُض خارج ذاتها

ما عاد العالُم يّتسُع لها،
آٍه، كأّن الســماء مــا عــادت تّتســُع لــكّل هــذه 

»الزرقة«.
في الربيع،

سوف ينسى برودة الشتاء وظالمه،
وسيضع على شعري، مّرًة أخرى،

إكليل الحبق البّري الالذع..
أّيها الربيع، أّيها الربيُع الساحر،

لقد غدا كّل كياني طيفًا له.
جنوني بَك أفقدني الوعي

فصرُت شعرًا
صرُت صراخ األمل.. 

على األعشاب الطرّية الباردة
 أزحُف مثل أفعى محمومة..
آٍه، ماذا سيفعُل قلبي الضالُّ

أمام كّل هذه اإلثارة والفتنة؟

هدية

إني أتحّدُث عن نهاية الليل،
عن نهاية العتمة،

وعن نهاية الليل أتحّدث.
إن أتيَت إلى بيتي، أّيها الحنون،
فاْجلب لي معك مصباحًا ونافذًة

أنظُر منها إلى اكتظاظ الحّي السعيد.
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َشَبح

أجهَز الُمحاربون الفينيقيون على حّفاري المرثيات 

الفينيقيين، 

ال لشــيء، سوى حماســهم لوضع حّد للحرب مع 

اإلغريق، 

أّما هؤالء اّلذين ظّلوا على قيد الحياة، فقد عاشوا 

دين بالذبح.  مثل أشباح مهدَّ

)ِمن شاهد قبر في إيداليون، ُقْبُرص، القرن الثامن قبل الميالد.( 

َكَما شبح، ليس إّلا، أستطيع اآلن العودة إلى بيتي،

والّطلوع ِمن المرايا المغبشة. لم يبَق أمامي الكثير. 

أدفع الشــبابيك، في العتمة المطبقة، فيفيض نور 

صوت شــعري اســتثنائي في المشــهد 
الشــعري التُّركــي الُمعاصــر. يحظــى 
بشــهرة دوليَّة كبيرة، حيــُث ُترجمت كتاباته إلى 
أكثر ِمن عشــرين لغــة، فضاًل عن فــوزه بالعديد 
من الجوائز. يســتمّد شــعره فرادته وحساســّيته 
ِمــن تعــدُّد الينابيــع األدبّيــة التــي يســتقي منها 
ــط،  تجربتــه؛ إْذ يمزج بين ثقافات البحر المتوسِّ
التركية، واليونانيَّة، والّشــرقيَّة، ليؤلِّف غنائيَّة 
ــة باإلحــاالت: الّتاريخية،  ســرديَّة ودرامّيــة ثريَّ

والجغرافيَّة، والّلغويَّة.   
قبــرص  أحيــاء  أحــد  فــي   1958 عــام  ُوِلــد 
الكوزموبوليتانيَّــة التي كانت خاضعة لالحتالل 
البريطانــي آنــذاك. ذاق مــرارة الصراعــات بين 
شــطَري الجزيرة القبرصيَّة خالل فترة طفولته، 
وانفصــل أبــواه )وكالهمــا كان جزًءا مــن العالم 
الثقافــي واألدبي( قبل والدته. صادرت الحكومة 
 1980 انقــالب  عقــب  تشــّكلت  التــي  التركيَّــة، 
ل دواوينه الّشعرية، ونفته خارج  العسكري، أوَّ
البالد عام 1986، بســبب ما رأت من أّنه شــاعر 

»حافلة املساء« وقصائد أخرى

محمد ياسني )تركيا(

»تخريبــي«، فتوّجــه إلــى بريطانيــا الســتكمال 
دراســاته الُعليــا في مركز الدراســات العثمانية، 
والبيزنطيَّــة، واليونانيــة الحديثــة فــي جامعة 
برمنغهــام. وعقــب رفع أمر الّنفــي، عام 1993، 
عــاد إلى اســطنبول، لكنه عــاد أدراجه إلى لندن 

عام 1996. 
قام بتدريــس األدب المقارن ودراســات الّترجمة 
واألدب الّتركي الُمعاصر في جامعات ُمختلفة في 
بريطانيــا، وتركيــا، وقبرص. يعيــش، منُذ عام 

2002، بين كامبريدج ونيقوسيا واسطنبول.  
أصــدر محمــد ياســين تســع مجموعات شــعريَّة 
وثــالث روايات، فضــاًل عن عدد آخــر من الكتب 
للشــعر  والدراســات  والمنتخبــات  والمقــاالت 
القبرصي في اســطنبول، حيُث لعبت كتبه دورًا 
مهّمــًا فــي إعــادة التعريــف بالتقاليــد األدبيَّة في 
قبرص وتركيا، كما ُيعّد  من الشخصيات البارزة 
فــي الّشــعر واألدب القبرصيَّْيــن مابعــد 1974، 
والشعر التركي مابعد ثمانينات القرن المنصرم.  

ترجمات
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النجوم
داخل الغرفة. أنفُض الغبار عن الستائر،

وعن الّشراشــف التي تغّطي أرفف الُكتب. الُبّد، 
ف كذلك، أْن أنّظِ

بأنفاسي الّرطبة، صور العائلة المؤّطرة. 
د الّلغات، وَقْد  إّن مالئكة الثأر بهــذا المنزل متعّدِ

سكتت اآلن،
تحمل اّلذين يدخلون، على الكتابة

ضــّد الحروب، ضــّد كّل مــا هو شــوفيني، حّتى 
الّشائعات.

أنثر قاتل الّنمل مثل كلمات مسحورة،
وكــرات النفتاليــن مســحت األرضيــات. أغلــق 

األبواب،
وأرحل ِمن جديد، دون أن ينتبه إلّي أحد.

أنا طيف... ولن يستطيعوا قتلي.   

الباب ! 

دعهم يطرقون. دعهم. 
ُيمكن أْن تعتبر نفسك آمنًا في الّداخل، ُمحَتجبًا،

ال أحد سواك، ال سبيل إليك. 
التلفاز نافذتك يتيمة العين على الّزمن الخارجي، 
لون  ِتلَو لون، وقناة  ِتلَو قناة، طقطقة تلي األخرى..

الباب! دعهم يطرقون. 
ُترى من يكون، على أّي حال؟ حبيبة؟...

رجااًل أو نساًء، ُيمكن للعّشاق أن يكونوا نوافذ،
كّل نافذة منها مفتوحة على مغامرة مختلفة

سلسلة وراء سلسلة، طقطقة تلي األخرى. الباب!
ُترى: هل يستحّق الواقف وراء الباب عناء الرّد

اآلن؟ إّن الُحريَّة سجن ِمن نوع ما...

يانوس له وجهان: باب َبُشوش، وآخر
عابس! 

كّلا، َدْعه موَصدًا.  

حافلة املساء

كانت النســاء طريحات جّراء طعنات الســكاكين 
عة. المرّوِ

واندفعت الحافلة دون أن تتوّقف
أّما هؤالء اّلذين يعيشون في الطوابق العلويَّة

األعمال الفنية:-Gizem Saka -تركيا
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فقد أوصدوا أبوابهم أمام الصيحات في األسفل.  
رأيت المشهد نفسه، مقشعّرًا بعض الشيء

ليلًة بعد أخرى،
أتعلَّم فقرتي في الخفاء كّل يوم،

وقد انتظرت دوري
كي أرى وجهي فوق الّشاشة،

دت رسم الّدخول كي أمّر.   وقد سدَّ

َله المساء فوق جبينه، فوق شفتيه، قبَّ
فتح الباب وأرشده إلى كرسيه،

ال رجل، وال امرأة !
وأبرزت الجماهير دًمى كي تدغدغ اللحم

ولّفت المشروبات الحمراء كالّدم بين األصابع
أرجاء دار الّرغبة. 

سألونا عّمن نكون، لكننا نسينا أسماءنا، 
ُكّنا تمّزْقنا

َبَترْتنا جياد بأجنحة سوداء...
بّدل المساء ثيابنا

وثّبت الّترتر في شعرنا
بعدها، ُحِملنا إلى أرض غارقة. 

كانت النســاء طريحات جّراء طعنات الســكاكين 
عة المرّوِ

واندفعت الحافلة دون أن تتوّقف. 

أّيها األىس الغايل

قلت: ِلم أحسست بالحزن آنئٍذ؟ 
جثمت فوق حاّفة كرســي بمقهى يفيُض وينحسر 

على شاطئ البحر،
يعييك العثور على موضع لحقيبة ظهرك، فتصغي

إلى كلمات الحنين،
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التي نطقتها وقد أشاحت بعينيها... ]ُلعبة، 

حين تفّر هي تتشــّبث بها، وحين تتشــّبث بك تفّر 
أنت. 

والضوء عالق داخل البلور الُمقّسى. 
كّل شيء ُيستهان به اآلن.

ُمحال أْن ُتصاحب َمْن آلموك كثيرًا،
ل  وفي اللحظة التالية تصاحبهم؛ فاآلن، لم ُيعد يمّثِ

ذلك فارقًا على اإلطالق.[ 

تقول: ال بأس، لكن، كيف أفارق حزني؟
ُيعاجله، ِلنضع حّدًا لحياتكما معًا

طوياًل، ألّنك ُعدت فحسب...
سأضطّر لإلحساس باألسى يومًا ما، على أّي حال

َخِجاًل لو ضاعت دفعات أساي ُسًدى. 

طوال الّنهار

أخذْت حّمامًا، وغادرت...

أّما أنت، ال اغتسلت
وال غادرت الفراش

طوال الّنهار ترقد فحسب
تحتضن الوسادة حيث وضعت رأسها. 

ل ينتظر دوره َكَما ممثِّ

في البدء دروس التمثيل، البروفات،
كّل ذلك الّصخب والّضجيج في الطريق

ذلك المجيء واإلدبار إلى أن تعتاد المالبس...

بعدها، ينادونك كي تقف أمام المرآة.
ويستغرق الماكياج ساعات وساعات...

واآلن، تنتظر دورك وراء الّستار
مّرة بعد مّرة، تستظهر عباراتك

ر كم طال انتظارك لهذه اللحظة: وتفّكِ

هكذا، إذن، كّل ما كنت أفعله طوال حياتي،
ثالث دقائق في مسرحيَّة َعَلى ِنزاع ُعمر. 

البشكري

يخربشك الغار حين تطلع من البحر.
كّل مــا يشــغلك أّنهــا ســتصاب بالبــرد بثــوب 

االستحمام المبلَّل،
بل تحّس رعشة جسدها، رغم أّنك ال ترى

الخربشات التي خّلفتها األغصان الّشائكة... 
تناولها منشفتك كي تجّفف نفسها،

وحين تعيدها إليك، تقول: »ال، احتفظي بها
وإّلا انتابني الُحزن حين أتذّكر هذه اللحظة،

فــي حيــن يســعك أن تذكرينــي دون أن يغمــرك 
الحزن.«

فتمضي إلى الحّمام، وتغسل البشكير
وتعيده إليك نظيفًا،

دونما أثر لرائحة البحر أو أوراق الغار. 

لكن، في اليوم التالي يحّك جلدك
ذلــك البشــكير، يبََّســه الملــح الخشــن مثل ورق 

الّصنفرة.
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هائجة

قد يكون االمتناع

مجرَّد ضرب آخر

 من االحتياج.

أنا ثمرة خوخ زرقاء

في ضياء الغسق،

وأنت نمر

كل براثنه. يأ

جنا، يوم تزوَّ

ارتجفت األشجار كّلها

هــــــــاو«:  »ســــــارا 
ومحــرِّرة  شــاعرة، 
صحافيــة، وباحثــة أكاديمية، 
ُوِلــدت فــي هونــغ كونــغ، عام 
وأّم  إنجليــزي  ألب   ،1983
مــع  انتقلــت  المولــد.  صينيــة 
أسرتها، في سّن السابعة، إلى 
إنجلتــرا، حيــث نالت شــهادتها 
الجامعيــة األولى من كامبردج، 
ثم نالــت الدكتــوراه فــي األدب 
اإلنجليزي من الجامعة نفســها. 
حصلت عــام 2015 على جائزة 
الشــعرية  إليــوت  إس  تــي 
مجموعتهــا  عــن  المرموقــة 
الشــعرية »طوق الَيَشم«، وهي 
المــّرة األولــى التي ُتمَنــح فيها 
هذه الجائزة عن مجموعة أولى 

لشاعر

ثالث قصائد لـ»سارا هاو«
ترجمة: ماجد الحيدر
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كأنها ُجنَّت،
وقلت لي:

كوني بي شفيقة.

مدّجنة

كثر رحبًا من تربية البنات« »تربية اإلوّز أ

)مثل صيني(

هذي حكايٌة عن ابنِة حّطاب
بًا- ُولَدْت، وجوار السرير-تحسًّ

صندوٌق من رماد.
قبل صرختها األولى،

أمسكها.. مّرَغ وجهها في ُمطفأ الجمر.
األّم الحديثة، الواهنة من عنفوان النزيف،

حاولت إيقاف يده،
فأخرجها سحاًل إلى الفناء

َجَلدها بالغصن المعتاد.
هل كان ثّمة سحر 

في تلكم الخشبة؟ ما خبَّرنا أحد.
لكنها شرعت بالتحوُّل:

َنته الندوب ظهرها الذي غضَّ
من تحت السياط تصلَّب، 

صار قشرًة؛ تشّطر، أضحى لحاًء.
ركبتاها المنكبتان حفرتا في األرض الرملية

َمّدتا الجذور، تبحثان عن الماء.
أصابعها المعروقة من الكدح استطالت،

صارت غصونًا. 
وحين استحالت شجرة

شجرة اليتشي )1(
ما انفّك عن شتمها، كأنها امرأته:

يا عديمَة نفٍع، يا هزيلة ثمار!
لكن الفتاة نجت.

مكسّوة بالرماد األشيب،
وجهها أفطس، كإوّزة صغيرة.

سّماها مي مينغ )ال اسم(، إذ لم تعرف الكالم.
حياتها أعطبها حزن أبيها

فاألسى جّباٌر عتيد، حتى حين ال يدَرك.
كان عليه رميها في البئر،

األعمال الفنية:Shuai-Mei -الصين
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فرّبما استطاع النسيان.
أحيانًا، حين يتهّيأ للعمل،

رافعًا فأسه ليفحص نظافة شفرتها
كان تنطح مرفقه برأسها الحرون،

مّرًة بعد أخرى،
حتى يغضب وينفضها عنه.

كالهما ليس يدري
إن كان ثّمة معنى

لهذي االلتماسات الصامتة.

سلواها الوحيدة كانت
أن تأوي إلى شجرة الاليتشي.

ر لها أغصانها المتأرجحات تصّفِ
بتهويدات صامتة: ثمار الاليتشي بعيونها اليقظة

وطيور إوّز حّرة، تجتاز من فوقها السماء.
الثمار واإلوّز. عّلما فصوَلها.

لم َتُتق إلى لحاِق بالطيور،
ففي التوق إرادة تتجاوز الغريزة العمياء.

ثم، وفي منتصف خريٍف ما، 
مّدت عنقها بعيدًا لتتبّين اإلوّز الطائر 

في حلقات، فوق التالل الغائمة،
وظلت تمّدها، وتمّد

ت مثل منقار، حتى استدقَّ
وتبرعمت من أصابع قدميها الورديات 

مخالُب وَطّيات
واستقوى ذراعاها الضعيفان بجناحين.

وحّلقت.. حلَّقت البنُت اإلوّزُة
لتلحق بالسرب المنظوم كالسهم،
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يجمعها بهم نسٌب من غاية واحدة وميل،
أدركت مقصدهم وما ينشدون.

وأنفقوا عامهم، أو ما يزيد، في التحليق،
 لكن، أين؟  في أية سهوب جرداء متأللئة؟

ما سمعتهم يخّبرون.
بعضهم ينهي الحكاية هنا،

لكن، من يعرفوا عادات اإلوّز 
يعرفوا التزامهم الرجوع إلى موطنهم األّول.

حسبكم- إذن- هذا: في آخر الربيع
أوقَع حطاٌب في شراكه

إوّزًة بّرّية دّومت، وَحّطت،
كما لو تعرف، في حقله تمامًا.

أمسك عنقها المفتول، َثبَّته إلى جذٍع
مقطوع من شجرة اليتشي.

د الربح! وبضربٍة واحدة.. تبدَّ

ملاذا أكرهك اآلن!

سأجلجُل بقبضٍة من عظام الفودو )2(
فــي الوجه المســيحي المتعّصب لشــاي الصباح، 

ألّمك المداِهنة.
سأفصل أباك الذي طال عذابه عن عبوديته

للطموحــات الطغيانيــة الخرقاء لزوجتــه المحمّرة 
الوجه.

ُج أخاك بالمطلَّقة الحمقاء، التي من أجلها سأزّوِ
جّعد قلَب بائِع الســياراِت المستعملِة الصغيَر الذي 

يحمله.

ولكن ماذا سأفعل بك؟

يمكننــي أن أنكــَت بإصبعــي إرادتــك الضئيلــة، 
عديمة القيمة،

المرتعشة ثالثًا حول الطاولة.

أستطيع أن أدوس بقدمي
ري المسّمى بالفطنة والظرف، على اللباس التنكُّ

وأسحقه في المسرحية المتكّلفة
المسّماة بالقذارة.

يمكننــي أن أنتزع حشــوَة كّلِ تملُّقك المتشــامخ 
المبتذل،

وأقول لك، وأعيد: قد أضجرَتني أّيها المطِنب.

أستطيع امتالكك.
أستطيع امتالكك كّل حين.

أستطيع امتالكك كّل حيٍن، إن أردُت.

كثُر شهامة من ذاك. لكنني أ
وبداًل من هذا، يا صديقي القديم، 

كتفي بهجِوَك، وأنا سأ
أتقّلب في سلوى عقلي الملتوي الصغير.

)1( اليتشــي: هي شــجرة اســتوائية، موطنهــا األصلي جنــوب الصين، تنتج 
فاكهة صغيرة الحجم ذات قشرة صلبة ولّب أبيض يشبه لب العنب، في الطعم 

والملمس.
)2( الفودو: ديانة تنتشــر في منطقة الكاريبي وجنوبي أمريكا، هي خليط من 
ص  الطقوس الكاثوليكيــة والطقوس األفريقية القديمة، وتمتاز بالســحر وتقمُّ

األرواح.

* د. ماجد الحيدر: شاعر وقاّص ومترجم من كردستان العراق
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ــا  كان العــم »لحســن« فّاحــًا يســكن فــي أعالــي الجبــال، ويحي
حيــاة الضنــك، علــى غــرار جــّل الفّاحيــن الجبلييــن البســطاء.

وشــاءت األقــدار أن تجعــل مــن ذّرّيتــه نســًا صالحــًا، ارتقــى، 
بفضــل كــّده واجتهــاده، أســمى الدرجــات االجتماعيــة.

وكان لزامــًا، بعــد وفــاة زوجتــه، أن ينــزل مــن قّمــة جبلــه، 
ويســكن فــي الــدار البيضــاء مــع أحــد أبنائــه، مــن أولئــك الذيــن 

ــاة، بعــد طــول عبــوس. ابتســمت لهــم الحي
وبعــد مــدة ليســت بالقصيــرة، ضــاق الحــال بالشــيخ، ولــم 
ــا  ــا وعماراته ــا وصخبه ــة بضوضائه ــاة المدين ــق حي ــد يطي يع
ــع  ــال إســمنتية قاســية تصف ــة كسلســلة جب الشــاهقة المنتصب
النظــر، وتحــول  دون رؤيــة بــزوغ الشــمس وطلــوع القمــر، 

وضحــك المــروج، وخريــر الســواقي والوديــان...
ــى مســقط رأســه ليســتأنف مشــوار  فنزعــت نفســه للرجــوع إل
د عليــه، إال أن أبنــاءه وقفــوا فــي  حياتــه علــى النمــط الــذي تعــوَّ

وجهــه وقفــة رجــل واحــد، مّدعيــن أنــه تعــذََّب بمــا فيــه الكفايــة، 
ــرت  ــع براحــة المحــارب، بعدمــا توّف وأن األوان قــد حــان ليتمّت

لــه جميــع ســبل العيــش الكريــم.
فأذعن لهم مهمومًا محسورًا...

إال أنــه بعــد عــّدة شــهور، طفــح بــه الكيــل، وضــاق بحالــه 
ــوس تحــت ظــال األشــجار  ــى الجل ــْت نفســه إل ــا َحنَّ ذرعــًا، لم
إلــى  راجعــة  وهــي  النعــاج،  بُثغــاء  واالســتمتاع  الوارفــة 
الراعــي  وخلفهــا  البطــون،  منتفخــة  ســعيدة  حظائرهــا، 
ــًا  ــًا جبلي ــه الشــجي لحن ــن ناي ــزف م »عبســام بوشــكريط« يع
رائقــًا ألغنيــة مــن أغانــي محمــد العروســي، شــيخ شــيوخ 

مطلعهــا: يقــول  الجبلييــن،  الفّنانيــن 
أليلة واش هاد الليلة... الليل والليالي وأنا ماشيًا بحالي...

أجناني وجناني البرقوق، أنا صغيرة، والرجل مدعوق...
فبات- كما يقولون- ولم يصبح.

 اســتيقظ ذات مــّرة، فــي الهزيــع األخيــر مــن الليــل، بعدمــا 
ــن الربــط بيــن بلدتــه  اّتفــق مــع صاحــب شــاحنة صغيــرة تؤمِّ
والبيضــاء، ومــا هــي إال ســاعات قليلــة حتــى كان فــي مســقط 
رأســه، يفيــض ســعادًة وحبــورًا، كــذاك العصفــور األســير الذي 
انفتــح أمامــه بــاب القفــص فجــأة، فانطلــق طائــرًا مجنَّحــًا، ال 

يلــوي علــى شــيء.
وكان مــن الطبيعــي أن تفــرح ســاكنة الــدّوار برجوعــه، ال ســّيما 
ــك، بحــّس الفكاهــة  ــوق ذل ــع، ف ــًا، ويتمّت ــه كان ودودًا طّيب أن

والمــرح.
فتحّلــق النــاس حولــه، وصــار يحكــي لهــم عــن الــدار البيضــاء، 
ــن  ــي م ــن ينته ــم يك ــدة شــّيقة، ل ــول، قّصصــًا عدي ــة الغ المدين

ســرد إحداهــا حتــى يبــدأ فــي أخــرى أطــول منهــا وأمتــع...
وذات مّرة، سأله فقيه الدّوار مستفسرًا:

هــل لــك أن تختصــر لنــا وصــف هــذه المدينــة المخيفــة فــي 
جملــة قصيــرة؟ فتــارًة نــراك تصــّب حمــم غضبــك عليهــا، حتــى 
نقــول إنــك لــن تعــود إليهــا أبــدًا، وتــارًة أخــرى تشــيد بهــا إلــى 
َحــّد االنبهــار، حتــى نعتقــد أنهــا ســحرتك، وأنــك إليهــا- ال 

ــة- راجــع. محال
فأجاب الشيخ، وكأن الجواب كان جاهزًا في »قّبه«:

ــّي- أّيهــا الفقيــه الــذي ال يفقــه فــي  ــدار البيضــاء، بالنســبة إل ال
المــدن شــيئًا- هــي أّم المعضــات، فــإن مشــيت فــي شــوارعها 
الراقيــة ورفعــت عينيــك، عصيــت اهلل، وإن خفضتهمــا، دهســتك 

ســيارة.
ولــم يكمــل العــّم لحســن أســبوعه فــي الــدّوار، حتــى قــدم أوالده 
فــي طلبــه، فتمنَّــع فــي البدايــة، لكنــه ســرعان مــا رضــخ 

الشّحاذ الهاويالشّحاذ الهاوي

أحمد املرزوقي )املغرب(

نصوص
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أوالده ذرعــًا، وتركــوه لحــال ســبيله، بعدمــا اســتعصى عليهــم 
حــّل معضلتــه. 

ــل بيــن المدينــة والباديــة، إال أنــه لــم يعــد يشــعر  فأصبــح يتنقَّ
بالراحــة، ال فــي هــذه وال فــي تلــك، وحيثمــا ُوِجــد، كان ال يجــد 

أدنــى حــرج فــي َمــّد يــده، وتكّفــف النــاس. 
ــة، ال  ــه حرف ــارت ل ــى أن ص ــحاذة إل ــة الش ــه بلّي ــتحكمت ب اس

ــًا.  ــا بدي ــل عنه يقب
وهــا هــو ذا، اليــوم، قطــرة مــن بحــر الشــّحاذين الذيــن تفيــض 
والمحّطــات  واألســواق  الطرقــات  علــى  العطنــة  أمواجهــم 

واألماكــن التــي تعــّج بالســّياح.
وحينمــا ســأله أحــد معارفــه مازحــًا عــن أّي المــدن أشــّد َكَرمــًا، 

لــع: أجــاب بلهجــة العــارف المطَّ
أّمــا المــدن، فــا مدينــة فــي المغــرب، يضاهــي كــرم أهلهــا كــرم 

البيضاوييــن.
ولّما سأله: أّي الفئات االجتماعية أكرم؟

أطلق من أنفه ضحكة، وقال:
السكارى، ثم السكارى، ثم السكارى ...

قال له السائل مستغربًا:
وِلَم كّل هذا التوكيد؟

حًا: أجاب الشّحاذ موضِّ
اســمع يــا بنــّي، ســأحكي لــك قّصــة تغنيــك بعدهــا عــن طــرح 

هــذا الســؤال:
المدينــة،  فــي  أحــّس، وأنــا  كنــت  أيــام اهلل،  مــن  يــوم  ذات 
بفــراغ خانــق، فطــرأت فــي خاطــري فكــرة، دفعتنــي- بهاجــس 
الفضــول- إلــى محاولــة معرفــة أّي النــاس أشــّد كرمــًا، وصادف 
ذلــك اقتــراب عيــد األضحــى، فبــدأت أدخل إلــى المســاجد، واحدًا 
تلــو آخــر، وأصّلــي مــع المصّليــن، حتــى إذا مــا َســلََّم اإلمــام، 
يــت وجهــي بـ»قّبــي«، ومــددت كّفــي، وصــرت أدعــو  وقفــت فغطَّ

النــاس بصــوت مرتعــش حزيــن.
فــكان أقصــى مــا كنــت أجمعــه، عقــب كّل صــاة، ثاثــة أو 

أربعــة دراهــم، ال غيــر.
وعندمــا كان يرخــي الليــل ســدوله، وُتقفــر الشــوارع إال مــن 
الــكاب والقطــط، كنــت أقصــد الحانــات والخّمــارات، فأجــد قومًا 
يترّنحــون فــي بحــر مــن األضــواء الحمــراء الخافتــة، ويتناجــون 

خلــف ســحب مــن دخــان الســجائر المتراقصــة، فأهتــف فيهــم:
 يــا وجــوه الخيــر، يــا أهــل الجــود والكــرم، إنــي ألدعــو اهلل لكــم 

بالتوبــة والغفــران... هــذا أبوكــم أبــو عيــال...
بأريحيــة  المــال علــيَّ  يتهاطــل  أكمــل حتــى  أكاد  كنــت  ومــا 
مدهشــة، ولــوال أنــي كنــت ُأطــَرد ســريعًا مــن طــرف بعــض 
الحــّراس الغــاظ، لكنــت أجمــع، فــي ثــاث أو أربــع ليــال، َرْيــع 

أضحيــة.
ثــاث  الســكارى  فئــة  ــدت علــى  أكَّ لمــاذا  اآلن،  تــدري،  هــل 

مــرات؟.

إللحاحهــم بعدمــا آنــس مــن نفســه اســتعدادًا للرجــوع، بســبب 
انعــدام مــن يقــوم بأمــوره فــي باديتــه، مــن جهــة، ومــن جهــة 
أخــرى بســبب حنينــه الجــارف للذيــذ الشــراب وشــهّي الطعــام.  
لكنــه، مــا إن اســتقّر بــه المقــام فــي العاصمــة االقتصاديــة 

ثانيــًة، حتــى أحــّس باالختنــاق مــن جديــد.
ــاح  ــي الصب ــث ف ــرع يتريَّ ــًة، ش ــه لحظ ــن نفس ح ع ــروِّ ــي ي ولك
حتــى يتوّجــه ابنــه الــذي كان يعيــش معــه إلــى عملــه، فيأخــذ 
ــم يعــود  ــة، ث ــي المدين ــّي ف ــى مــكان قِص ــه إل ــت تقّل ــة كان حافل
إلــى البيــت فــي الــزوال قبــل أن يفطــن إليــه أحــد.  لكــن ذلــك لــم 
يكــن لينطلــي علــى زوجــة ابنــه التــي أخبــرت، بذلــك، بعلهــا،

ــة إلــى أن نــزل  ــد هــذا خطواتــه مــن بعيــد، وتبــع الحافل فترصَّ
مهجــور  دكان  عتبــة  إلــى  يتوّجــه  وهــو  فــرآه  أبــوه،  منهــا 

ويجلــس مفترشــًا شــرائح مــن الــورق المقــّوى. 
ولــم تمــِض دقائــق معــدودة حتــى اندهــش، إلــى َحــّد الصدمــة، 
وهــو يــرى الشــيخ يغّطــي وجهــه بقّبــه، ويمــّد يــده إلــى الســابلة 

اًل... متسوِّ
ارتبــك االبــن، ولــم يعــد يــدري مــا يفعــل! وبعــد تفكيــر قصيــر، 
ل، وَدسَّ فــي يــده ورقــة مــن فئــة الخمســين  ــه إلــى المتســوِّ توجَّ

درهمــًا.
خطفهــا الشــيخ خطفــًا، واندفــع يدعــو للمحســن إلــى أن يبــس 
ــه بصــره يستكشــف  الريــق مــن فمــه، ومــا إن تجــّرأ ورفــع إلي
هوّيتــه، بدافــع الفضــول الملــّح، حتــى انقلــب عليــه فــي التــّو، 
يهــرول  االبــن  مرتفــع، جعــل  عليــه بصــوت  يدعــو  وشــرع 
ــي  ــا ف ــد، فيقع ــا أح ــّرف إليهم ــن أن يتع ــًا م ــيارته خوف ــى س إل

الفضيحــة.
فتذاكــروا  واألخــوات،  اإلخــوة  شــمل  التــأم  المســاء،  وفــي 
وتشــاوروا وتدّبــروا أمرهــم قبــل أن يدعــوه إليهــم للحديــث معــه 
حــول تلــك النازلــة الغريبــة التــي شــّق عليهــم اســتيعابها وفهــم 

ــا. دوافعه
ــم معــه كبيرهــم باللباقــة والحســنى، وأثــار انتباهــه إلــى  فتكّل
الخطــر الــذي أصبــح يتهــدَّد ســمعتهم لــو شــاع الخبــر بيــن 
لــوه علــى غيــر وجهــه، فاندفعــوا يســلقونهم بألســنة  النــاس وَأوَّ

ِحــداد. 
طأطــأ الشــيخ رأســه لحظــًة، ثــم أجــال فــي أبنائــه نظــرًة 

وقــال: مبتســمة،  فاحصــة 
 اعلمــوا- أيهــا الــكاب- أنــي لــم أفعــل مــا فعلــت إال طمعــًا فــي 
تزجيــة الوقــت ومســاعدة الفقــراء والمعوزيــن، فتيقَّنــوا أن كّل 
مــا أجمعــه أرّده علــى َمــْن هــم بمســيس الحاجــة إليــه، وقــد 
لــع علــى ســّري فــي هــذه  قلــت، فــي نفســي، بــأن أحــدًا لــن يطَّ
المدينــة الغــول، ولكــن، كان عبثــًا مســعاي، فأنــا لــم أكــن أدري 

بأنــي محــاط بجوقــة مــن البوليــس والمخبريــن.
وفي نهاية كامه، اّدعى التوبة، وُطِوي األمر.

 غيــر أنــه مــع مــرور األيــام، رجــع الشــيخ إلــى هوايتــه، كمــا 
يعــود المقلــع عــن التدخيــن إلــى ســجائره.. 

ولــم يكــن كاذبــًا فيمــا اّدعــاه ألبنائــه، إذ كانــت الكيلوغرامــات 
الثقيلــة  مــن الصــرف التــي كان يجمعهــا، يعيــد توزيعهــا علــى 

الفقــراء والمســاكين، بأريحيــة منقطعــة النظيــر.
وهكــذا، بقــي متذبذبــًا بيــن التوبــة والَعــْود، إلــى أن ضــاق بــه 
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عّمــان  فيــه  تشــتعل  صيفــًا،  واألوان  ليــًا،  الوقــت  كان 
الشــوارع  عّجــت  فقــد  وضجيجــًا.  وزحامــًا،  مصابيــَح، 
ــن  ــًا م ــن هروب ــاّرة وبالمصطافي ــات بالســيارات وبالم والطرق
ــة،  ــلق البيض ــار تس ــي النه ــكاد ف ــة، ت ــرارة ملتهب ــات ح درج
ــار  ــف مــاء العيــن، فترتبــك ســّنة الوقــت، ليصبــح النه وتجّف

ليــًا، والليــل نهــارًا. 

ســطع اللــون األحمــر فــي شاشــة إشــارة ضوئيــة نصبــت فــي 
وســط البلــد، فتوّقفــت الســيارات تنتظــر انبــاج األخضــر.

ــل  ــى رج ــاق، مش ــة االنط ــى أهب ــف عل ــو أّول ســيارة تق نح
يشــارف عمــره علــى الخمســين، بثيــاب رّثــة، وبخطــوات 
مترّنحــة ثملــة، ثــم توّقــف عنــد نافذتهــا التــي جلــس وراء 
مقودهــا رجــل بثيــاب زاهيــة، فــاح منهــا عطــر فاخــر، ينفــخ 

مرابح الخارس*

جالل برجس )األردن(
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النــوع  ذلــك  مــن  الحيــن واآلخــر دخــان ســيجار  بيــن  مــا 
الثميــن، يحــدِّث امــرأة عشــرينية تجلــس إلــى جانبــه، ويعبــث 
ــت مــن عنقــه، بينمــا كانــت المــرأة تطلــق  بسلســلة ذهبيــة تدلَّ
ضحــكات مغناجــة، وهــي تداعــب خصلــة شــعر انســدلت مــن 
ــّز لحركاتهــا  وراء أذنهــا، حيــث هــوى منهــا قــرط ذهبــي، يهت

الكثيــرة. 
مــّد الرجــل يــده المرتعشــة متســّواًل، فانطلقــت صرخــة رعــب 
ــم الســائق،  ــن ف ــة م ــّم بصق ــن َث ــرأة، وم ــم الم ــن ف ــة م مفاجئ
ــل أن تشــتعل اإلشــارة  ل، قب ــده للمتســوِّ ــن ي ــة م ــة قوّي ودفع
المدينــة  شــوارع  ميمِّمــة  الســيارات  فتنطلــق  باألخضــر، 

المزدحمــة، ومحّركاتهــا تطلــق أّناتهــا المتفاوتــة. 
يــزال  مــا  ل  المتســوِّ كان  الســاطع،  الشــارع  تحــت مصبــاح 
علــى أرض الرصيــف، متهالــكًا علــى نفســه بفعــل الســقطة 
المباغتــة، عندمــا التفــت إلــى اليميــن يتفقــد كوعــه الــذي ُجــِرح، 
لين، والتــي لــم  بأصابــع لــم تكــن متَّســخة كباقــي المتســوِّ
ــه المرعــب  ــان وجه ــة، ب ــذِّبت بعناي ــل ُش تســتطل أظافرهــا، ب
ــه منكمشــًا  ــد وجه ــدا جل ــل، فب ــن ذي قب ــر م تحــت الضــوء أكث
علــى بعضــه، ليــس لــه ســوى عيــن واحــدة بــا حواجــب وال 
رمــوش. ال وجــود لعينــه اليمنــى، فانثنــاء الجلــد َطَمــر مــا 
ــى  ــن أعل ــه إال م ــُم شــعر ذقن ــم َيْن ــور. ل ــدا أع ــا، فب ــى منه تبق
ــا  ــا نم ــى م ــه األيســر فتدل ــن أســفل صدغ ــن، وم ــه األيم صدغ
ــال  ــه حب ــًا كأن ــى وصــل صــدره، مبروم ــن حت مــن شــعر الذق
كّتانيــة غمــرت باللــون األســود. ليــس فــي رأســه شــعر ســوى 
قليــل، هبــط حتــى كتفيــه مــن جهــة الــرأس اليمنــى، وبضــع 
خصــات فــي مســاحة ضئيلــة مــن أعلــى رأســه، تدّلــت علــى 
ظهــره حتــى وصلــت خصــره، فبــدت بشــعة وهــي تنمــو فــي 
جلــد رأســه المشــّوه، كحــال رقبتــه الــذي كان جلدهــا منكمشــًا 

ــار. ــا الن هت مامَحه هــو اآلخــر كقطعــة باســتيك شــوَّ
توّقــف ســيل الســيارات الهــادر مــّرًة أخــرى عنــد اإلشــارة. ثمــة 
ــك الرجــل،  ــاه، بصــوت مرتعــد خائــف، عــن ذل ــد ســأل أب ول
فأجابــه بعــد أن أشــاح بوجهــه عنــه بعيــدًا: ) يلقبونــه يــا 
ــه  ــا من ــق، نج ــه تعــرض لحري ــال إن ــة. يق ــي ُحَطم ــدي بأب ول

بأعجوبــة(.
)أبــو ُحَطمــة(. ال أحــد يعــرف مــن أطلــق عليــه ذلــك اللقــب 
المزعــج لــه، والــذي مــا هو إال أحد أســماء النار. إنــه ضحّيتها، 
فكيــف تكــون الضحيــة أبــًا ألداة إيذائــه، إال إذا ُقصــد المفهــوم 
الشــعبي لهــا، كمــن يطلقــون علــى مــن تعــرَّض لمصيبــة )أبــو 
المصايــب(! عرفتــه َعمــان منــذ أن أتــى إليهــا بهيئتــه الغريبــة، 
وجســده الــذي أكلــت منــه النــار الكثيــر، فســطت علــى مامحــه، 
ــه وال  ــاء ل ــا أصدق ــيئًا، ف ــا ش ــد عنه ــم أح ــة ال يعل ــي حادث ف
أقربــاء فــي هــذه المدينــة، التــي خبرتــه صامتــًا ال يتحــّدث إلــى 
أحــد، حتــى خالــه النــاس أخــرس. ورغــم بشــاعة شــكله الــذي 
ال يقــوى الكثيــر علــى النظــر فيــه، ورغــم منظــر مابســه الرّثــة 
القديمــة، إال أن مــا مــن أحــد عــاب عليــه نظافتــه، ففي بشــاعته 
ــم يلحظــه إال مــن تخّطــى الخــوف مــن  شــيء جميــل خفــّي، ل

ــق فــي طباعــه وحركاتــه. فلــم يحــدث يومــًا أن  منظــره، ودقَّ
ألقــى بشــيء فــي عــرض الشــارع، حتــى لــو عقــب ســيجارة، 
ــم  ــال المطع ــى أن عم ــا، حت ــًا م ــف قانون ــدث أن خال ــم يح ول
ــر لهــم طالبــًا  الوحيــد الــذي يرتــاده، ســخروا منــه وهــو يؤشِّ
ــه أّول  ــوا ل ــا قّدم ــس(، عندم ــّكينًا، وورق )كلينيك ــوكة وس ش

وجبــة، بعــد فتــرة مــن ظهــوره فــي المدينــة. 
إقامتــه،  مــكان  إلــى  البعــض يحمــل صحيفــة ويعــود  رآه 
وآخــرون شــاهدوه يقــف عنــد بســطات الكتــب وأكشــاكها، 
ألكثــر مــن مــّرة. وهنالــك مــن صادفــوه فــي مــّرات أخــرى 
ــًا ومجــّات، وقيــل إن أناســًا رأوه يمشــي خلــف  يشــتري كتب
مظاهــرة قــرب المســجد الحســيني، يرفــع قبضتــه ويحــّرك 
شــفتيه المشــّوهتين بكلمــات هتــاف تنتصــر لشــهداء فلســطين، 
فــي ذكــرى هزيمــة 67. إال أن كّل ذلــك لــم يشــفع لــه، فقــد 
لفظتــه المدينــة ورفضتــه كمــا لــم يتوّقــع. قيــل إنــه حــاول 
إيجــاد عمــل يعتــاش عليــه، لكــن، مــا مــن أحــد كان يقــوى 

ــًا.  ــه طلب ــوا ل ــا قبل ــه، فم ــي وجه ــى النظــر ف عل
ســخر منــه البعــض، وضربــه البعــض اآلخــر. شــتمه عــدد 
ــًا  ــكان، خوف ــن م ــر م ــن أكث ــال، وطــرده آخــرون م ــن األطف م
ــد(  ــو أحم ــه، إال )أب ــال مــن شــكله وهيئت ــى النســاء واألطف عل
صاحــب كشــك الكتــب، الــذي دّبــر لــه عمــًا ال يتطّلــب الظهــور 
أمــام النــاس، حينمــا رآه يقــرأ صحيفــة بالفرنســية، فعلــم 
أنــه يتقنهــا، طلــب مــن صحافــي يتــرّدد علــى الكشــك القتنــاء 
ــام  الكتــب، أن يســاعد )أبــو حطمــة(، فعــاد الصحافــي بعــد أّي
أن  حطمــة(  )أبــو  علــى  الفرنســية،  بالّلغــة  أوراقــًا  يحمــل 
ــم يــدم  ــه ل ــه عمــل، لكن ــذ ذلــك اليــوم، صــار ل ــا. ومن يترجمه
ــا،  ــرّدي حاله ــه، لت ــة عــن عمل ــذرت الصحيف ــد اعت ــًا؛ فق طوي
ل  ــم يجــد حينهــا ســوى أن يمتهــن التســوُّ كباقــي الصحــف. فل
لســاعات قليلــة، فــي بعــض األيــام، راضيــًا بمــا يجنيــه. رغــم 
الــذي كان يعانيــه جــّراء مهنــة وضيعــة، قاســى  الصــراع 
بســببها معاملــة ازدادت ســوءًا، خاّصــة عندمــا أخــذ يشــّم 
)اآلغــو(، طالبــًا النســيان واالبتعــاد عــن حالــة حــزن تقيــم فــي 

ــا. ــر حّبه ــم ينك ــة، ل ــي مدين ــا رآه ف ــه، وعّم قلب
مترّنحــًا  الشــارع  وَعَبــر  الرصيــف،  مــن  بصعوبــة  نهــض 
ــل  ــا، وصهي ــر كوابحه ــواق الســيارات، وصري ــن صــدى أب بي
ــة.  ــن لغ ــر م ــة، بأكث ــَي صاخب ــّث أغان ــي تب ــا، الت راديوهاته
كانــت ذاكرتــه تنفتــح علــى مشــاهد لــه، وهــو يدخــل جامعــة 
فرنســية، وفــي يــده حقيبــة جلديــة مــن طــراز رفيــع، يرتــدي 
بذلــة بربطــة عنــق، وينتعــل حــذاًء جلديــًا المعــًا. ســمع صــدى 
ــره  ــرّددت عب ــّر ت ــي مم ــه، ف ــه وهــو يّتجــه نحــو مكتب خطوات
أصــداء عــدد مــن التحّيــات: ) بونجــور مســيو علــي. بونجــور 

ــي. بونجــور( ــور عل دكت

* مــن روايــة )أفاعــي النار/حكايــة العاشــق علــي بــن محمــود القصــاد( 
الروايــة الفائــزة بجائــزة كتــارا للروايــة العربّيــة 2015، عــن فئــة الروايــات 

غيــر المنشــورة
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أضــع إبريــق الشــاي علــى النــار، وأّتجــه إلــى النافذة، شــّقتي 
الصغيــرة معلَّقــة علــى مرتفــع يطــّل علــى ســفح منبســط 
لمســافات بعيــدة، تنفتــح أمــام صالتهــا ســماء رماديــة قاتمــة 
أغلــب فصــول الســنة، ألــوان الطبيعــة المبهجــة اختفــت بعــد 
ــًا،  ــة تمام ــجار عاري ــي األش ــف، وهاه ــع والصي ــل الربي رحي

وبلــون كالــح.
مزاجــي، مثــل كل يــوم، بلــون هــذي الســماء، لكننــي أعــرف 
ــع مــن  ن الرمــادي لتطل ــوِّ ــف ُأل ــع ســعاداتي، وكي كيــف أصن

بيــن ثنايــاه األلــوان.
األوهــام  حزمــة  كانــت  إذا  فليكــن،  ســعاداتي؟  قلــُت  هــل 
النهــار. ســاعات  ورتابــة  الجــدران  صمــت  مــن  تنتشــلني 

المطــر ينــث خفيفــًا هــذا الصبــاح، أفتــح شاشــة الموبايــل 
ــرًا،  ــرأ النشــرة الجويــة، بعــد ســاعة ســيكون المطــر غزي ألق
ــد  ــر. عن ــد الظه ــا بع ــى م ــة، تســتمّر إل ك ــاح متحرَّ ــه ري تصحب
ــر  ــت الصف ــا تح ــى م ــرارة إل ــات الح ــتنخفض درج ــاء س المس

ــات. ــبع درج بس
أخلِّــف نافــذة الصالــة ورائــي، وأّتجــه إلــى المطبــخ، أســكب 
الشــاي فــي قــدح، وأضعــه علــى المائــدة، خيــوط البخــار 
ــى  ــي إل ــاي تعيدن ــة الش ــة، ورائح ــاء الغرف ــي فض ــاوج ف تتم
أيــام خلــت، وأقــول لنفســي: أنــا ال أحــّب الشــاي، وال أشــربه، 

ــي ويشــرب الشــاي. ــس قبالت ــي بانتظــار مــن يجل لكنن
تتزاحــم الوجــوه فــي رأســي، أســتعرضها ألختــار واحــدًا 
منهــا، لكــن أّي أحــٍد منهــا ليــس المقصــود، وهــي -أيضــًا- 
ــة بأمــري، وهــذا شــيء  ــُد أنهــا معنّي ــم يب تقــف بحياديــة، ول
يريحنــي، ذلــك أننــي تمّنيــت شــخصًا بعينــه، مــن الواضــح، 
ــه،  وبحســابات عاطفيــة أعرفهــا فــي داخلــي، فهــو رجــل أحبُّ
بينــي وبينــه خطــوة تبــدأ بكلمــة نعــم ليعبــر المحيطــات 
التــي بيننــا، أو أعبرهــا أنــا ألصــل إليــه حاملــًة قــدح الشــاي 

ــاخن. الس
ســاخنًا،  الشــاي  ومايــزال  نافذتــي،  وراء  يعــزف  المطــر 
والوجــوه تبــدأ رحلــة العودة، فتتاشــى من رأســي، مفســحًة 
الطريــق للرجــل الــذي أحبُّــه، يخــرج مــن النقطــة التــي تاشــت 
منهــا الوجــوه، ويســطع بحضــوٍر باهــر، أســتقبله بابتســامة 

رائقــة، ويــدور بيننــا هــذا الحــوار: 
ـ هل تشرب الشاي معي هذا الصباح؟ 

ـ بكّل سرور. 
ـ إذن، تعــال اجلــس، صنعــت الشــاي كمــا تحبُّــه، بنصــف 
ملعقــة ســّكر، فأنــا لــم أنــَس عاداتــك، هكــذا أنــت دائمــًا، تحــّب 

أنصــاف الحلــول. 
ـ ألم يقولوا بأن خير األمور أوسطها؟ 

ـ ولذلك تركتني في منتصف الطريق.. وكان الفراق! 
ـ لكننــا نلتقــي مجــدَّدًا، حتــى ولــو كان األمــر علــى قــدح شــاي 

ســاخن. 
ـ وستغادرني بعد أن تنتهي من شرب الشاي؟ 

ـ رّبما. 
ــى منتصــف ذاك  ــي إل ــا تعيدن ــي ال أحبُّه ــا( الت ـ وهــذه الـ)رّبم
ــل  ــر حاســمة، مث ــا أداة غي ــه، إنه ــي في ــذي تركتن ــق ال الطري
ــي، وال تحــّط  ــى األعال ــد إل ــح، ال تصع ــّب الري ــي مه ريشــة ف

علــى األرض.
ـ هكذا أنا، وهكذا أنِت، على هامش االحتماالت، منذ األزل. 

ـ هل تصّدق أنني نسيت األسباب التي فّرقتنا؟ 
ـ هذا أفضل، لكّل شيء أسبابه التي تنتهي بنهايته. 

ـ هل انتهى الحّب بيننا؟ 
ـ يمكن القول إنه انتهى إلى ذكرى عزيزة لم يمُحها الزمن. 

ـ الذكريــات داء عصــّي علــى الشــفاء، إذا كانــت مــن النــوع 
الفاجــع. 

ـ لكننــا مانــزال مشــدودين مــن خالهــا، وبمــرور الوقــت تخــّف 
اآلالم، ويحــلّ محّلهــا التســامح. 

ـ هل تظّن أنني سامحتك؟ 
ـ بالتأكيد، وإال ما دعوتني لتناول الشاي معك. 

ـ هذا صحيح، والعمر الذي نحن فيه ال يسمح بذلك.
توقَّــف الحــوار فجــأًة، فقــد خبــط شــيء مــا علــى زجــاج 
نافذتــي، وســقط إلــى األرض، بفعــل هبــوب عاصفــة لــم 
تكــن متوقَّعــة فــي النشــرة الجويــة، تطايــرت أشــياء كثيــرة 
مــن بالكونــات الشــقق المجــاورة، اهتــّزت مفاصــل النوافــذ، 
ــى فراشــات  ــت قطــرات المطــر إل ل ارتعشــت األشــجار، وتحوَّ

قدح شاي لرجل أحبُّه

هدية حسني )العراق(
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رهــا الريــح فــي االّتجاهــات كاّفــة. أعايــن المنظــر  ثلجيــة تدوِّ
إلــى جلســتي، وحيــدًة  النافــذة، وأعــود  مــن وراء زجــاج 
ومتوّحــدة مــع ذاتــي، أتــداول الحــوار مــع نفســي، متقمِّصــة 
شــخصيَّتين، ال يجــود الزمــان بلقائهمــا، يتأرجحــان علــى 

ــاخنًا. ــد س ــم َيُع ــاي ل ــدح الش ــتقيم، وق ــي ال يس ــط وهم خي
 إنه قدح شاي ليس إال.

يقولــون بــأن الشــاي يعــّدل المــزاج، ويخّلــص الــرأس مــن 
أوجاعــه، وأنــا أصــدِّق مــا يقولــون، علــى الرغــم مــن أننــي 
ال أحــّب الشــاي، مثلمــا أصــّدق أن رجــًا َعَبــر المحيطــات فــي 
يــوم عاصــف، وجلــس قبالتــي، نتحــاور حــول قــدح شــاي، 

لــم يشــربه أحــد منــا.
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الغرفــة مظلمــة إال مــن ضــوء خافــت ينفــذ مــن زجــاج النافــذة، 
ــر بغطــاء ثقيــل، أنعــم  ــف، فأتدثَّ وهــواء بــارد يدفــع بــه المكيِّ
جديــد:  مــن  وأراهــم  الحالــك،  وبالظــام  الــدفء  ببعــض 
مجموعــة رجــال ملتحيــن، بأيديهــم بنــادق آلّيــة، يرتــدون 
قمصانــًا لونهــا أســود، وســراويل لونهــا أســود، يطلقــون 
الرصــاص الكثيــف علــى الســاجدين، فتتطايــر فــي الهــواء 
وأجــزع،  أجســادهم،  األرض  وتحضــن  دمائهــم،  قطــرات 
ولســت بقــادر علــى منعهــم، ويــد تمســك ذراعــي اليمنــى، 

تهّزهــا، وصــوت أســمعه:

- انهض..
- دعيني يا امرأة.

- ابنتك في المستشفى.
- وأين زوجها؟

- معها، هيا انهض.
- وماذا عساي أن أفعل لهـا؟

- ابنتــك علــى وشــك الوضــع، ســتصبح َجــّدًا، أال تريــد رؤيــة 
ل ؟! حفيــدك األوَّ

- غدًا أزورها، وأراه.
- أنــا ذاهبــة ألبــدِّل مابســي، وإن لــم تفعــل مثلــي، ذهبــت 

وحــدي، بســيارتي.

جلســت متَّكئــاًً علــى الســرير، أمســح براحــة يــدي اليمنــى 
وجهــي، قلــت لهــا، وهــي أمامــي تفتــح خزانــة مابســها:

- حاضر.. أمري إلى اهلل.
)2(

رائعــة الدوحــة بعــد منتصــف الليــل، مــا زالــت، رغــم اّتســاعها، 
وكثــرة الوافديــن إليهــا، تحتفــظ بالوداعــة، إال مــن بعــض 
الناريــة، أو  المتســابقين بالســيارات وبالدراجــات  الشــباب 
كمــا الماّريــن مــن جانبــي اآلن، المضيفيــن أجهــزة، ُتصــدر 
مــن ســياراتهم أصواتــًا مزعجــة، فأرفــع زجــاج الســيارة، 
وأديــر المكيِّــف، وأســتمع، عبــر المذيــاع، إلــى قنــاة الجزيــرة، 
قــة، تتصّدرهــا مناقشــة خبــر صبــاح اليــوم  تذيــع أخبــارًا متفرِّ
مــة فــي بغــداد مــن ِقَبــل جماعــة  الرئيســي: تفجيــر ســيارة ملغَّ

ــة. ف متطرِّ
عنــد اقترابنــا مــن مبنــى المستشــفى، رجتنــي زوجتــي أن 
أقــف أمــام المدخــل الرئيســي، اســتجبت لرغبتهــا، خرجــت مــن 
الســيارة تهــرول إلــى الداخــل، طلبــت منهــا، بصــوت مســموع، 
إلــى  هــًا  متوجِّ الســيارة  قــدت  المدخــل،  عنــد  تنتظرنــي  أن 

ــة. ــف العاّم المواق
ــت  ــى المستشــفى، عندمــا دخل ــى مبن ــًا إل ه عــدت أمشــي متوجِّ
مــا وجدتهــا فــي انتظــاري! تهــُت.. ال أعــرف إلــى أيــن أذهــب، 
ــه إلــى قســم  فــة االســتقبال فنصحتنــي بالتوجُّ ســألت موظَّ

ــي. ــاك عــن ابنت ــد الجــدد، وأســأل هن الموالي
فــي قســم االســتقبال الخــاّص بالمواليــد الجــدد، لــم أجــد اســم 
ابنتــي، عرفــت أنــه َتــّم أخذهــا إلــى إحــدى الغــرف، لكــن 
الممرِّضــة قالــت إن باســتطاعتي رؤيــة حفيــدي، وافقــت علــى 

اقتراحهــا، فطلبــت أن أتبعهــا.
داخــل غرفــة المواليــد الجــدد، رأيــت أربعــة، تزامنــت والدتهــم, 
ل شــديد الســمرة، والثانــي فيــه حمــرة،  فــي الوقــت نفســه، األوَّ
والثالــث فاتــح الســمرة، هتــف صــوت داخلــي: إنــه حفيــدك، 

والرابــع أقحوانــي البشــرة.
أشــارت الممرِّضــة إلــى الثالــث، صــدق حدســي بأنــه حفيــدي، 
تميــل مامحــه إلــى والــده، يراقــب تعابيــر الفــرح علــى وجهــي 
ــى  ــادر عل ــر ق ــو غي ــه، وه ــف أنف ــّبابتي تاط ــي، وس وكلمات

الحركــة، وال علــى منــع إصبعــي عنــه.

قالت الممرِّضة:
المواليد مائكة.

- هــم كذلــك، لكــن عندمــا يكبــرون ال تعرفيــن مــن يبقــى مــاكًا 
إنســيًا، ومــن يصبــح شــيطانًا إنســيًا، ومــن التائهــون بينهــم. 

التفــتُّ إليهــا: وكيــف أصــل إلــى أّمــه؟
مــن  االســتقبال ألســتخرج  مكتــب  إلــى  اتبعنــي  - حســنًا.. 

اســمها رقــم غرفتهــا.
ــي،  ــا ابنت ــودة فيه ــة الموج ــم الغرف ــة رق ــن الممرِّض ــذت م أخ
شــكرتها وأنــا مغــادر المــكان، مشــيت فــي ممــّرات عديــدة إلــى 
ــى  ــت عل ــت أحدهــا، وضغط ــد، دخل ــى المصاع ــت إل أن وصل
مكبــس الــدور الســادس، وعــدت أمشــي مــن جديــد، ومــا توّقفت 
ــًا  ــك مسدس ــم يمس ــد منه ــال: واح ــة أطف ــت ثاث ــا رأي إال عندم
بــه إلــى آخــر، يختفــي عنــه وراء جــدار  لعـــبة، يركــض ويصوِّ
وخلــف ســّلة المهمــات، بينمــا الثالــث تائــه، يراقبهمــا، ال 

يعــرف مــن يتبــع!.
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الناشر- المؤلِّف

»تعمــل ثقافة الجيــب على القضاء علــى الّذيوع الّثقافي 
لألعمــال اإلبداعّية كي تضع مكانها اآللّيات التقنّية ذات 

الفعالية المختلفة«. 
 م. بانشو

فاعـــل أســـاس يتـــوارى وراء »تأليـــف« الكتـــاب طالمـــا حجبتـــه 
ــي  ــف فـ ــم المؤلِّـ ــئ يزاحـ ــا فتـ ــه مـ ــف، إال أنـ ــخصية« المؤلِّـ »شـ
ـــاف  ـــن غ ـــب ع ـــمه يغي ـــكاد اس ـــث ال ي ـــه، بحي ـــه لنصوص توقيع

أّي كتـــاب: إنـــه الناشـــر.
منـــذ نهايـــة الثاثينيـــات مـــن القـــرن الماضـــي، كان م.هايدغـــر 
ــر،  ــات الّنشـ ــة بمتطّلبـ ــث والكتابـ ــاط البحـ ــى ارتبـ ــه إلـ ــد نّبـ قـ
»تلـــك المتطّلبـــات التـــي أصبحـــت تحـــّدد المصّنفـــات التـــي 

ينبغـــي كتابتهـــا، وتلـــك التـــي ال ينبغـــي إنتاجهـــا«.
ال تعـــود أهميـــة الّناشـــرين، فـــي نظـــر هايدغـــر، إلـــى كونهـــم 
ـــًا  ـــّراء، حّس ـــن ســـوق الق ـــرب م ـــّرس والق ـــل التم يكتســـبون، بفع
تجاريـــًا، بـــل حّســـًا »نقّديـــًا« بجميـــع معانـــي الكلمـــة، مّمـــا 
ــا،  ــراءة«، وإّنمـ ــوق القـ ــات سـ ــة بـ»متطّلبـ ــى بّينـ ــم علـ يجعلهـ
علـــى الخصـــوص، »لكـــون عملهـــم يتخـــذ صـــورة تخطيـــط 
مصّمـــم، يعيـــد تنظيـــم ذاتـــه، ويوّجـــه عملـــه لمعرفـــة الكيفيـــة 
ـــن  ـــهار ع ـــان واإلش ـــكل اإلع ـــم ش ـــول العال ـــن دخ ـــن م ـــي تمّك الت
ـــات. فليـــس  ـــه وسلســـات الكتـــب والمصّنف طريـــق الّنشـــر الموّج
ومنشـــورات  والمجـــّات  والسلســـات  المجموعـــات  ذيـــوع 
الجيـــب إال نتيجـــة لمجهـــودات الّناشـــرين. تلـــك المجهـــودات 
التـــي تتـــاءم مـــع مقاصـــد الباحثيـــن وأهدافهـــم، ال لكـــون 
هـــؤالء يلقـــون مزيـــدًا مـــن الشـــهرة فـــي ذلـــك الّنـــوع مـــن 
الكتـــب، وإنمـــا ألنهـــم يبلغـــون مباشـــرًة، وعلـــى واجهـــة أكثـــر 

ــة«. ــة موّجهـ ــّورًا، فّعاليـ تطـ
مـــا أبعدنـــا - إذا -ً  عـــن عالـــم »اإلبـــداع«، بـــل - ربَّمـــا - حتـــى 
ــا  ــم« مـ ــط مصّمـ ــام »تخطيـ ــا، أمـ ــن، هنـ ــن »التثقيـــف«، فنحـ عـ
ــدف  ــوب«، بهـ ــل »محسـ ــق عمـ ــه« وفـ ــم ذاتـ ــد تنظيـ ــأ »ُيعيـ يفتـ
واألهـــداف  الخصائـــص  إنهـــا  موّجهـــة«.  »فعاليـــة  تحقيـــق 
التـــي تعكـــس هيمنـــة »التقنّيـــة«، بمعناهـــا الهايدغـــري، علـــى 
»إنتـــاج« الكتـــاب، وخضوعـــه لمتطّلبـــات تتجـــاوز الكّتـــاب 
والمؤلِّفيـــن، والقـــّراء والنقـــاد، بـــل - رّبمـــا - تتعـــّدى حتـــى 
ســـيلير«  »البيســـت  اســـتهداف  ومـــا  االقتصاديـــة.  المرامـــي 
وخضـــوع النشـــر إليقـــاع تقويـــم الجوائـــز ومواعيـــد المعـــارض 

إال دليـــل علـــى ذلـــك »التخطيـــط المصّمـــم«. 

ــكاد  ــا تـ ــرة بعينهـ ــوداء أن ظاهـ ــة الّسـ ــوف الغابـ ــر فيلسـ يعتبـ
فهـــذه  الجيـــب،  انتشـــار منشـــورات  تجمـــل كّل ذلـــك، هـــي 
ليســـت، فـــي نظـــره إال نتيجـــة وعامـــة داّلـــة علـــى تلـــك 
»الفعاليـــة الموّجهـــة«. ليـــس »كتـــاب الجيـــب« مجـــّرد كتـــاب 
بخـــس الثمـــن، يســـعى ألن يؤّكـــد أن المجتمـــع يقّســـم ثرواتـــه 
ـــي  ـــة ف ـــل الّثقاف ـــة، فيجع ـــة عادل ـــّل، بَكيفي ـــى األق ـــة، عل المعنوي
ــب  ــح. الكتـ ــى األصـ ــا« علـ ــي »جيبهـ ــات، أو فـ ــاول كل الفئـ متنـ
بخســـة الثمـــن ُوِجـــَدْت منـــذ عهـــد بعيـــد، أمـــا كتـــب الجيـــب 
ــة،  ــة الحديثـ ــا التقنيـ ــدة ولدتهـ ــرة« جديـ ــاتها، فـ»ظاهـ وسلسـ
بالكيفيـــة نفســـها التـــي خلقـــت بهـــا مفهـــوم الناشـــر- المؤلِّـــف.

ال تهّمنـــا، هنـــا، كثيـــرًا مســـألة »الجيـــب« والوجـــه االقتصـــادي 
ــا كـــون الّناشـــر يقـــع تحـــت ضغـــط »فعاليـــة  للظاهـــرة، وإنمـ
ـــة إنســـانية  ـــة ذات نزع ـــف بأيديولوجي ـــا ُتغّل ـــًا م ـــة«، غالب موّجه
ــن  ــر«. مـ ــتوى »الجماهيـ ــى مسـ ــة إلـ ــزل بالّثقافـ ــا تنـ ــم أنهـ تزعـ
هنـــا شـــمولية عناويـــن كتـــب الجيـــب وموســـوعّيتها، فهـــي 
»سلســـات« تتنـــاول جميـــع المياديـــن والفنـــون، وتطـــرق كل 
ــر  ــات وأعسـ ــد الموضوعـ ــل أعقـ ــا تجعـ ــل إنهـ ــات، بـ الموضوعـ

ــاول الجميـــع. ــا وأغلـــى الكتـــب فـــي متنـ القضايـ
وعلــــــى رغـــــــــــم ذلـــك، فـــإن الّناشــــــــــــــر ،هنــــــــــــا، ال 
يخـضـــــع - أســـاســــــًا - لقانـــون الســـوق بقـــدر مـــا يقـــع تحـــت 
ــم األســـاس فـــي العمليـــة  ضغـــط »المسلســـل التقنـــي«. المتحّكـ
 - ٠رّبمـــا   - وهـــو  الجماهيـــر،  تثقيـــف  وراء  الّســـعي  ليـــس 
ليـــس حتـــى األربـــاح المجنيـــة، وإنمـــا هو»حركـــة سلســـلة« 
المنشـــورات. فتاحـــق العناويـــن وفـــق »الفعاليـــة الموجهـــة« 
ـــع الناشـــر ألن يســـابق الزمـــن  ـــوط يدف وبحســـب »برنامـــج« مضب
لـ»التخلُّـــص« مـــن الكمّيـــات المتوافـــرة. ال ينتظـــر الناشـــر أن 
تهضـــم »الســـوق« الّثقافّيـــة منتوجاتـــه وتتمثلهـــا وتســـتوعبها، 
وال حتـــى أن »تســـتهلك« الســـوق مـــا ُيعـــرض عليهـــا، بـــل 
ــا هـــي التـــي  ــاول أن يســـتبق »الحركـــة« )كـــي ال نقـــول إنهـ يحـ
تســـتبقه( كـــي يتيـــح الفرصـــة لرقـــم جديـــد داخـــل السلســـلة 
ــوان  ــًا - عنـ ــر - أساسـ ــه ال ينشـ ــك أنـ ــوق. ذلـ ــح السـ أن يكتسـ
ــا، ليـــس  ــكأن المرمـــى، هنـ ــلة. فـ ــًا فـــي سلسـ ــل رقمـ ــاب، بـ كتـ
تيســـير القـــراءة لـ»الجماهيـــر«، وهـــو ليـــس حتـــى إشـــباع 
ــوط  ــتجابة لضغـ ــو اسـ ــا هـ ــة، وإنمـ ــات الّثقافـ ــوق بمنتوجـ السـ
مسلســـل اإلنتـــاج، ولحـــاق بسلســـلة األرقـــام، وهيمنـــة لحركـــة 
ـــي  ـــف ف ـــة للمؤلِّ ـــة«، ومزاحم النشـــر، ورضـــوخ الكتســـاح »التقنّي

ــه«. ــا »يؤلِّفـ ــى مـ ــلطته علـ سـ

عبدالسالم	بنعبدالعالي



118

ممدوح فّراج الّنايب

ذاكرة »قيد الدرس« تبتلع الحكايات 

ISBN: 978-9953-89-506-2

7 8 9 9 5 3 8 9 5 0 6 2

/
/  

-

فلسطني  من  اهللا»  عائلة «عبد  أفراد  مصري  الكاتبة  تتتبَّع 
.ة أخر إىل بريوت، إىل فرنسا والعراق، ثم بريوت مرّ

 اد الكردي املزواج. ونجو جت من عوّ ة سعاد تزوّ اجلدّ
قيد  ة  هبويّ السبع   القر من  مقاتل  وهو  باسم،  جتْ  تزوّ ابنتُها 
 هتو فياسمني  يشء:  بينهم  جيمع  ال   نجو وأوالد  الدرس. 
د... د ينضمّ إىل تنظيم دينيّ متشدِّ الرقص والغناء، وحسن املتوحِّ

القايس  اإلرهاب  وجه  يظهر  اهلائل،  د  الترشُّ هذا  وسط 
تهم. ا عن حقيقة انتامء األبطال وهويّ ا سؤاالً كبريً تاركً

قيمة يف مرص.  لنا عبد الرمحن: صحافيّة وروائيّة لبنانيّة مُ
إىل  إضافةً   القاهرة،  ثلج  الرساب،  حدائق  تالمس،  هلا:  صدر 

جمموعات قصصيّة.
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اختلفــت أســباب القتــل فــي الروايــات 
التــي جعلــت مــن قتــل األب تيمة لهــا، مثل 
»اإلخوة كارامازوف« أو »أوديب ملكًا« أو 
رائعة محفوظ »الّسراب«، فبعضها ُمتعلٌِّق 
ِبالميــراث، وكثيــر منهــا ُمتعلِّــق بجوانــب 
نفسية، حيث تفضيل األب ألحد أبنائه على 
اآلخريــن، أو أزمــات ســببها غيــاب األب، 
كما هو الحال فــي رواية لنــا عبدالرحمن، 
فالقتل، هنا، مبعثه افتقاد الُهوّية، وليس 
الهوّيــة الورقيــة التي تحّققت لشــخصيات 
الرواية بقرار سياسي، عام 1994، وإنما 
هوّيــة االنتمــاء التــي بحــث الجميــع عنهــا 
فــي صــورة األب، ومــع األســف، تركهــم 
ــا  ــن« كم ــن والمتخّيلي ــباح الواقعّيي »لألش
تقــول ليلــى، وهــي تتحّســر، فــي نوبــات 

األلــم والندم، علــى تركها الدراســة.

األب	الضائع

علــى  الروايــة،  شــخصّيات  جميــع 
اختــاف  وعلــى  انتماءاتهــا،  اختــاف 
مراحلهــا العمرية، حيــث تنتمــي الرواية، 
فــي أحــد جوانبهــا، إلــى روايــات األجيــال 
التي تصل إلى أربعة أجيال: بدءًا من جيل 
الجّدة سعاد، وصواًل إلى الحفدة؛ سامي 
وأنس ابن حسن، ونايا ابنة ياسمين. كان 
الجميع يبحث عن األب الذي ضاع ألسباب 
مختلفة، منها لسعيه وراء المال، كما في 
حالة الجّدة ســعاد؛ فــاألب، الحاج رضا، 
كان ُمْنَشــِغًا بتجارة األقمشــة في »ســوق 
إيــاس«، وكان يتركها في البيــت وحيدة، 
ويذهب مع أخيها األكبر أحمد إلىتجارته، 
فوقعــت أســيرة لحكايــات البنــات الاتــي 
فنها على عّواد الكــردي الذي كان يبيع  عرَّ
األثواب والعطور والحلّي، بسبب نزواته، 
وكمــا فــي حالــة األم نجــوى التــي وقعــت 
ــة ألب كان يهجرهــم ألشــهر متنقــًا  ضحّي
بيــن بيوت زوجاتــه، ويخلط بين أســماء 
أطفالــه لكثرتهــم، وبعــد زواجهــا، وقعــت 

ــة لــزوج مناضــل شــيوعي، باســم  ضحّي
عبداهلل، يهجرها من أجــل قضايا وطنّية، 
ولكن، مع األســف، »لــم يجــد االنتماء، ال 
في األوطان وال في الساح، وال في المرأة 
التــي أحبَّهــا«؛ لــذا »ظلــت صــورة الرجــل 
في ذهنهــا مهتّزة بيــن أب دونجــوان، َفَقد 
شــرعيته في نظرها، منــذ أن منحها اســم 
راقصــة أحبَّهــا، وبيــن زوج غيــر عاطفــي 
غادرهــا بعــد ثاثــة أيــام مــن الــزواج« 
)ص،29(، أو ألسباب متعلِّقة باللعنة التي 
ســرت فــي العائلــة، ووصلــت إلى حســن 

وياســمين، ابَنــْي ليلــى وباســم عبداهلل.
افتقــاد األب، علــى  تكــّررت مأســاة 
ــْت أزمــة  ــا َخَلَق ــا أنه ــاء، كم مســتوى األبن
ر على  لجميع األبناء، فليلى كانت »تتحسَّ
عدم وجود أسرة تحميها.... أو أب يدافع 
عنها«، وحّســان، ِمن شــدَّة الكراهيــة لهذا 
ــن  ــئلته، لك ــر أس ــًا عب ــه معنوي األب، قتل
الفاجعة أن، ِمن َوَطْأة ما فعله األب بهم، 
بعضهــم كــّرر مأســاته، خاّصــة ياســمين 
وحســن، واألخيــر صــار نســخة منــه، 
َفَهَجــَر البيــت بعــد ســرقة خالتــه، انتقامــًا 
ــمين  من التحّوالت التي لحقت بأخته ياس
مــن جــّراء َتَعلُّقهــا بخالتهــا ملكــة التــي 

عــادت مــن البرازيــل، بعــد وفــاة زوجهــا، 
بأمــوال كثيــرة، ثــم، فــي مرحلــة الحقــة، 
التحق بالجماعــات الدينّية المتطّرفة التي 
ازدهــرت فــي التســعينات، وكذلــك علــى 
مســتوى األحفــاد، فســامي، ابــن الثاثــة 
عشــر عامــًا، أســئلته عــن الحيــاة ُتحــزن 
األّم؛ ألّنــه، مثلهــا، »بحــث عــن األب ولــم 
يجده، وسيظّل، طول حياته، يتوق إلى 

مــن يمنحــه تلــك العاطفــة المنقوصــة«.

الهويّة	المفقودة

ــودة،  ــة المفق ــة بالهوّي تنشــغل الرواي
ومــا ســبَّبته هــذه الهوّيــة مــن آالم ألســرة 
باســم عبــداهلل، الُمناضــل الشــيوعي الذي 
راح ُيطــارد »الهوّيــة الورقّيــة« ظاّنــًا أنهــا 
ــارًة  ــارًة، وت ــاح ت ــًا الّس خاصــه، حام
هاربًا، مخلِّفــًا وراءه هوّيــة »افتقاد األب« 
التــي عانى منهــا األبنــاء، وســتنتقل، في 
لت  عاقة دائريــة، إلى األحفاد، وقــد تحوَّ
ــم فــي كلِّ مــكاٍن  ــة لهــم، طاردته ــى لعن إل
حلُّــوا فيــه، وأيضًا، إلى تســاؤالت أشــبه 

بمشــانق، غرضهــا قتــل األب. 
تعمــد الكاتبــة إلــى حيلــة تقنيــة علــى 
مستوى البناء، فتبدأ الرواية من النهاية، 
حيث عودة حّسان، أخي ليلى، من فرنسا 
-في زيارة قصيــرة- ليأخذ ابنها ســامي، 
ويعود بــه من حيــث أتــى، بعــد أن تركته 
أمانًة معه، ألنها سُتجري عملية، ال تعرف 
عاقبتها، ثم تبدأ التدرُّج وفق البناء الهرمي 
المقلوب الذي ُبِنيت عليه أحداث الرواية، 
لكــن الجميــل أنهــا تســتغّل هــذه الدائريــة 
التــي هــي ســمة مميِّــزة للعمــل، بمجملــه، 
ــت بالجميع؛ فعلى  لتظهر اللعنــة التي حلَّ
ُتكــرِّر  مســتوى الشــخصيات، ياســمين 
ســعاد، وحســن ُيكــرِّر األب، رغــم رغبتــه 
في قتله، بالمعنى الفرويدي، وليلى تجتّر 
مأســاة نجوى، وَتِرث منها لعنة الفشــل. 
وعملية التكرار على مستوى الشخصيات، 

كتب
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ودائريــة الّنص تســيران علــى الزمن، مع 
أنه يتراوح بين زمانين: ماٍض، وحاضر، 
وإن كان الماضــي ينقســم، هــو اآلخــر، 
إلــى: مــاٍض بعيــد، حيــث حكايــة الجــّدة، 
ــي  ــاة ف ــة، والحي ــّواد األربع ــات ع وزوج
ــث  ــد، حي ــاٍض آخــر أبع ــر الســرو، وم دي
ــري الذي ُفرض على  ماضي التهجير القس
الفلســطينيين منــذ عــام 1922، ومــا حاق 
بالقرى الســبعة،ثم ماٍض قريــب ماثل في 
حــرب بيــروت، عــام 1982، وصــواًل إلى 
الزمــن الحاضــر حيــث الثــورة الســورية، 
ومــا تاهــا مــن صــراع جبهــات ُمتعــدِّدة. 
ــة  ــي األزمن ــذه المراوحــة ف ــب ه ــى جان إل
واألمكنة: دير الّســرو، وشتورة، ووادي 
أبو جميل، وبيروت الفكهاني، وفرنســا، 
ثّمــة مراوحــة فــي الــرواة، فالّســرد الــذي 
يسيطر عليه الّراوي الغائب يرصد جميع 
الشــخصيات، باســتنثاء حّســان وليلــى، 
ــا أن ثّمة ترّدد  اللذين يرويان بـ)األنا(، كم
للــراوي الـ)أنــت(، كمــا فــي حالة حّســان، 
وهــو يخاطــب ذاتــه، رغــم أنــه يســرد عن 
ذاته في الفصل الّسابق، وعاقته بصوال، 
ــه. الشــيء الماحــظ أن  ــن أبي ــه م وموقف
الــراوي الغائــب الــذي يســرد عــن نجوى، 
فــي أحيــان معيَّنــة، يبــدو شــخصًا لصيقًا 
بها، ويقدِّم آراء واعتراضات، في صيغة 
ــر نجــوى، بســبب  نصائــح، فمــا إن تتغّي
عاقــة الحــّب بينهــا وبيــن جانــو، النّجــار 
الــذي كان يحّبها قبــل زواجها،حتى يقول 
الــراوي: »لكــن الحــّب فــي وقــت متأّخر لن 
يحظى برضا العائلة، وســُيعَتبر خيانة« 

)ص،175(.

تعثُّر	األحالم

لم تنجح شــخصية واحدة فــي تحقيق 
ما تصبو إليه من آمال أو طموحات، حتى 
ولــو كانــت ضئيلــة، باســتنثاء شــخصية 
وهيــب، أخــي نجــوى الــذي- علــى األقــل- 

نجــا مــن الصراعــات، ففّضــل أن يبقى مع 
خصيات  دجاجاته، كان مسالمًا، بعكس الشَّ
األخرى التــي عركتها الحيــاة، فتخّلت عن 
أحامها البسطية، مثل ليلى التي انقطعت 
عن التعليــم لعدم اســتقرار األســرة وعدم 
وجود مال، فاّضطرت أن تعمل، ثم فقدانها 
حبهــا لربيــع، وهــو مــا جعلهــا تســقط في 
زيجات فاشــلة: بــدءًا مــن حميــد، وصواًل 
ــاخ القادم من إســبانيا، ثّم  إلى ماهر الطّب
الّصدمة الكبــرى عندما راودها الشــّك بأّن 
ثّمــة عاقــة بينــه وبيــن أختهــا ياســمين، 
فيتاشى كّل شــيء، و»لم يبق لها سوى 
نظرة عين ســاهمة، ووجنتين غائرتين، 
وهــاالت زرقــاء حــول عينهــا«. باِســم، 
الشــخصية اإلشــكالية الــذي َظــّل رفيقــًا 
للبندقية حتى تجّلت الخيانة بقتل صديقه 
أمام عينيــه، فعــاد إلــى أوالده، هــو أكثر 
الشــخصيات انهزامية بعد ليلى، ففي ظلِّ 
اِئَعــة لم يْجِن  بحثه الدائم عــن هوّيته الضَّ
ســوى الُهــروب والغيــاب، واكتفــى بَجلــد 
الّذات بحكايات عن الوطــن المفقود، وإن 
ل  كان قاوم، قليًا، بالبندقية، إال أنه َفضَّ
الهــرب فــي النهايــة، أمــا حســن الصغيــر 
الذي كان يحّبــه األب، فما إن ُصــِدم بأبيه 
وأخته حتى ترك دراسته، وأطلق لحيته، 
ولزم الصمت فترة، ثم هاجر، هو اآلخر، 

ــبيل اهلل.  ليقاتل في س

قتل	األب	بالسؤال

ــاع  ــة الضي صــورة األب الغائــب وحال
ــا ســببين  ــى الجميــع، كان ــت عل التــي حّل
فــي أن ســيطرت علــى الشــخصيات عقــدة 
عــدم االنتمــاء، وطاردتهــا؛ فحّســان أكثــر 
الشخصيات نقمة على األب، وفي تساؤالته 
كان أشــبه بأوديب وهو يقتــل أباه، وهو 
ما تشّكل عبر األحام التي كانت تطارده، 
ثّم في تذّكره الماضي والحوارات المتخّيلة 
التــي كان يجريهــا بينــه وبيــن األب »كنت 

أنوي كشف قناعه أمام نفسه، ومواجهته 
ــران أبّوته! ما فائدة  بضعفه وتخاذله بنك

أبّوة منقوصة؟!« )ص، 211(. 
ــن األب  ــث ع ــن البح ــراع بي ــة الّص حال
ــرد الــذي يراوح  وقتلــه، تنعكس على السَّ
ــة التي تعكس حجم المأســاة  بين الغنائّي
ــّدة أو  ــى ح ــاء، كّل عل ــها األبن ــي عاش الت
غيـــــــــاب  بســــــــــــبب  مجــــتــمعيـــن، 
األب، أو - باألحــرى- هروبــه، وفقــدان 
االنتماء، حتى عندما جاءت الهوّية اتَّضح 
ــن  ــه. وبي ــذي يفتقدون ــو ال ــاء ه أن االنتم
ــاع  ــة الضي ــي تعكــس حال التســاؤالت الت
التي عاشــها الجميــع، ال فرق بين أســئلة 
ــان عن األب الغائــب، واألب الهارب،  حّس
واألب الميِّــت، أو أســئلته عــن الهوّيــة 
واالنتمــاء، أو الحّب والضياع، أو أســئلة 
األّم المعلنة أو المضمرة، عن المصير الذي 
آلت إليــه، وكأنهــا تعاقــب على لعنــة األّم 
ســعاد التــي هربــت مــن قبــل، فُكِتــب علــى 
ــا الشــتات والضيــاع، ال فــرق بيــن  أبنائه
األّم نجوى ومأســاتها الكبرى، مع الزوج 
ثــم مــع األبنــاء، وخاّصــة مأســاة حســن 
الذي انسرب في دروب، ال عودة منها، أو 
ياسيمن التي جنحت إلى تمرُّدها، وكأنها 
ُتكرِّر مأساة األّم، أو حتى أسئلتها الخاّصة 
ــن ُيحّبها )جانو(،  ورغباتها في الزواج بم
إلى أســئلة ليلــى الوجوديــة عّمــن تكون: 
هل هي »البنت الفقيــرة، أم األّم المعذبة، 
أّم زوجــة صاحب مطعم أندلســيا الشــهير 
فــي بيــروت، أم هــي أّم ابــن ألب غائــب 
أيضــًا؟ وتســاؤالتها عــن عاقتهــا بزيــاد، 
ــة: هل هي التي  وعن عاقتها بخالتها ملك
تشبهها أم ياسمين؟ وعن أحامها الكبرى، 
وهل هي- فعًا- القّديســة التــي أرادت أن 
تفــدي أخوتهــا!.. إلــى أســئلة حســن عــن 
انتمائــه، إن كان إلى أبيه أم إلــى أُمه، أم 
إلــى األســرة! وهــي الحيــرة نفســها التــي 
ــة  ــي نهاي ــن اهلل، ف ــث ع ــى البح ــه إل دفعت

الروايــة.
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د.عالء عبد املنعم إبراهيم

أحوال املكان يف رحلة ابن بطوطة

احتفظ النص الرحلّي بمكانته الخاّصة 
في مورفولوجيا اإلبداع اإلنساني ،بتجّلياته 
المختلفــة ومظاهــره المتعــّددة: إرســااًل، 
واســتقبااًل، ويمكــن إرجــاع هــذا الحضــور 
الناجــز للمتــون الرحليــة، فــي الذاكــرة 
اإلنســانية، إلى أســباب عّدة، لعّل أبرزها 
قــدرة هــذه النصــوص علــى إشــباع رغبتنا 
الفطريــة في ممارســة فعل المغامــرة، وما 
ينتجه من قيم معرفية وجمالية وحضارية، 
تنبنــي علــى اكتشــاف اآلخــر، بوصفهــا 
خطوة بالغة األهّمية لقراءة الذات وإدراك 
حدودها الحقيقية، على مستوى الخريطة 
ــئ  اإلنســانية، وانفتــاح منظورهــا بمــا يهيِّ
لتجــاوز الــرؤى االرتقائية »لألنــا« لصالح 
الرؤيــة المتوازنــة للـــ »نحــن«، برحابتهــا 
المفهومية وحساسيتها اإلنسانية المطلقة، 
منطلقــة، فــي هــذا كّله، مــن عنصــر المكان 
ل إلى مســار، يتنامى، خاله،  الذي يتحــوَّ
وعي الذات بنفســها وبســياقها، ويكتسب، 
في أثناء الرحلة، شخصية مميَّزة، تضيف 

الــة بقدر مــا يضيــف إليها. إلــى الرحَّ
ــخ  لقــد اســتطاع أدب الرحــات أن يرسِّ
وضعّيته المميَّزة من خال رهانه الناجح 
على تجسير المسافة بين الحقول المعرفية 
المتعّددة، لتتشــّظى الحــدود الفاصلة بين 
التاريخي، بصرامته التوثيقية، واألدبي، 
بمرجعّيتــه الخياليــة، بيــن الــرؤى الذاتيــة 
تكتســب  التــي  واألحــكام  االنطباعيــة 
ــي الماضــي،  ــا مــن انغماســها ف مصداقيته
ــراث العربــي اســتثناًء، مــن  ــم يكــن الت ول
ناحيــة العنايــة بــأدب الرحلــة، فقــد اتَّخــذ 
ــن  ــر، م ــّدة، ظه ــكيات ع ــراث تش ــذا الت ه
خالهــا، أمــام المتلّقــي، علــى اختــاف 
بيئاتــه: الزمانيــة، والمكانيــة، والّثقافّية. 
من هذه التشكيات التي أدلى فيها المثقَّف 
العربــي القديم بدلــوه، أدب الرحلــة، التي 
ال تزال تحتفــظ بطزاجة تجربتهــا وحرارة 
ماء الحياة بها، مــع كل مقاربة واعية لها. 
ويعــّد ابــن بطوطــة )704 - 779هـــ / 
1304 - 1377م( الرّحالــة العربي األشــهر 

الــذي اكتســب شــهرته مــن شــهرة كتابــه 
الــذي غــدًا معــاداًل للــذات، اســتبدل النــاس 
اسمه مقرونًا بالرحلة )رحلة ابن بطوطة( 
بالعنوان األصيل للكتاب »تحفة النّظار في 
غرائب األمصــار وعجائب األســفار«، فابن 
ســة لمكتبة  بطوطــة أحــد األصــوات المؤسِّ
أدب الرحلــة فــي تاريخ اإلبداع اإلنســاني؛ 
لمــا توافر لعملــه األدبي مــن آلّيــات أضفت 
طابعــًا خاّصًا علــى الرحلــة العربية، على 
المســتويين الفّنــي )الشــكلي(، والمعرفي، 
بفضل ما يطرحه النّص من رؤى ومفاهيم 

ودالالت وطرائــق في فنون الســرد.
ــّدد المقاربات النقدية  على الرغم من تع
التــي اّتخــذت مــن متــن رحلــة ابــن بطوطة 
مــاّدة لهــا فــإن كتــاب »شــخصية المــكان 
فــي أدب الرحلــة - ابــن بطوطــة أنموذجًا« 
لألكاديمــي د.أحمد عبد العظيــم، والصادر 
عــن دائــرة الّثقافــة واإلعــام فــي حكومــة 
الشــارقة، في أواخر عام 2015م، يكتسب 
أهّمّيتــه الخاّصــة من نــواٍح عّدة، فــي إطار 
عاقتــه بالمقاربات الســابقة عليــه، وذلك 
علــى مســتوَيْي نــّص الرحلــة، موضــع 

الدراســة، والمنهــج المتََّبــع.
أمــا مــا يخــّص نــّص الرحلــة؛ فــإذا 
كان أدب الرحلــة ينطــوي علــى مكّونيــن 

ــي تشــكيله،  ــًا ف ــران مع رئيســين، يتضاف
ن األدبــي  همــا: المكــّون المعرفــي، والمكــوِّ
ــّل  ــا، أن ج ــد، هن ــا نرص ــي(، فإنن )الجمال
اهتمــام الباحثيــن فــي أدب الرحلــة عاّمــًة، 
ورحلة ابــن بطوطــة خاّصــًة، كان منصّبًا 
ن المعرفي، إضافــًة إلى القيمة  على المكــوِّ
الداللية والقيمة الروحية لها، بشكل عاّم، 
دون خوض في التفاصيل الفّنّية لصياغتها؛ 
فيحقَّقونها، أو يصوغون منها التلخيصات 
والمختصــرات والمختــارات، أو يهتّمــون 
ــا،  ــة فيه ــة المثبت ــاّدة المعرفي ــق الم بتوثي
في مجاالت المعرفة المختلفة، وخاّصة ما 
يتعّلق منها بالتاريخ والجغرافيا واالجتماع 

اإلنســاني... إلــخ.
وفــي المقابــل، فإننــا نلحــظ درجــة أقّل 
ــّون األدبي الذي  في االهتمام بمعالجة المك
ال يقــّل أهّمّيــة في إعطــاء الرحلــة صورتها 
ــه  ــس علي ــا تتأسَّ ــم مم ــى الرغ ــة، عل الكّلّي
الرحلة- بوصفها نّصًا حكائيًا- من صياغة 

أدبيــة )جمالية(.
هــذه القيمــة الفّنّية للســرد األدبــي التي 
يقّدمهــا لنا أدب الرحلــة، لم ينتبــه إليها إال 
القليل من الباحثين، ولعّل من أبرز هؤالء 
الذين كتبوا عــن فّنّيــة أدب الرحلة الدكتور 
شــعيب حليفــي، فــي كتابــه »الرحلــة فــي 
األدب العربي )التجنيــس، آلّيات الكتابة، 
ــاول في ثناياه  خطاب المتخيَّل(«، الذي تن
رحلة ابــن بطوطة، ضمــن طائفة مــن أهّم 

ــة قديمًا. إبداعات أدب الرحل

نّص	الرحلة	وسياق	التأليف

ــير هذه البنية األدبية، في مجملها،  تش
إلى جانب مهّم من حياة صاحبها المرتبطة 
ــل علــى مســتوَيي الزمان،  بالحركــة والتنقُّ
والمــكان معــًا، وتنقســم هــذه الرحلــة إلــى 
ثــاث مراحــل، اســتغرقت قرابــة تســعة 
وعشــرين عامًا )1325 - 1354م(، قضاها 
ابن بطوطة متنقًِّا بين الباد، منطلقًا من 
مسقط رأسه »طنجة« في المغرب العربي، 
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وهــو لــم يتجــاوز حينئــذ اثنتين وعشــرين 
سنة، مّتجهًا إلى األراضي الحجازية ألداء 
ــن  ــرًا مقصــده، م ــم مغيِّ فريضــة الحــّج، ث
خصــوص رحلــة الحــّج إلــى عمــوم الســفر 
واالرتحال؛ فجال شرقًا وغربًا في أطراف 
العالــم اإلســامي، في ذلــك الوقــت، حتى 
انتهى إلــى مبتدأ رحلتــه، إلــى مدينة فاس 
فــي بــاد المغــرب، حيــث التحــق بحاشــية 

الســلطان أبــي عنان، مــن بنــي مرين.
وحينما رأى الســلطان أبو عنان موقف 
النــاس من ابــن بطوطــة، الذي أخــذ يحكي 
لهــم تجاربــه ومشــاهداته فــي رحاتــه، 
ــار والحكايــات، فأمــر  أعجبتــه تلــك األخب
كاتبه األديــب »محمد بــن ُجــَزّي الكلبي« أن 
يكتب ما يمليه عليه الشــيخ ابــن بطوطة، 
فبــدأ االثنــان فــي تدويــن الرحلــة، بــكّل مــا 
ــب  اشــتملت عليــه مــن مشــاهدات، ومــا ترتَّ
عليهــا مــن تجــارب وخبــرات، أدرج كثيــرًا 

منهــا فــي خانــة الغريــب والعجيــب.
ــل ابــن بطوطــة القــول فــي  كمــا فصَّ
وصــف ما مــرَّ به مــن بلــدان، وفي ذكــر َمْن 
قابلهم في كّل بلد، من األعام والســاطين 
لــة التــي وصلت  والحــّكام.. فكانــت المحصِّ
إلينا وثيقة معرفية )اجتماعية، وجغرافية، 
ــم  ــن العال ــر م ــب كبي ــن جان ــة( ع وتاريخي
اإلســامي مترامــي األطــراف، ومــا جاوره 
مــن عوالــم أخــرى، فــي ذلــك الوقــت، فــي 
مزيج كتابــي، يجمــع الواقعــي بالمتخيَّل.

 على الرغم من هذه الشراكة في تأليف 
الرحلــة، التي تبــدو أمــام القــارئ، للوهلة 
األولــى، فــإن الرحلــة ال تخــرج عن شــكلها 
الــذي اشــُتِهرت بــه فــي فضــاء التــداول، 
بوصفها انعكاسًا، يمكن نعته بالمباشرة، 
ــّد  ــن بطوطــة، ُتَع ــرة الب ــة أثي ــرة ذاتي لخب
أنموذجــًا إلبــداع ســردي قدَّمــه أدب الرحلة 
العربي فــي )القرن الثامــن الهجــري الرابع 
عشــر الميــادي( الــذي يمثِّــل -بدرجــــــة 
كبيــرة- نهايــة فترة ازدهــار كبرى شــهدها 
أدب الرحلــة العربــي قديمــًا، قبــل أن تبــدأ 
هــذه الحركــة فــي التعافــي مــّرًة أخــرى مع 

ــن خــال رفاعــة  ــة عصــر النهضــة، م بداي
ــن قصدوا الغرب،  الطهطاوي ومن تاه مّم
ــة مــن  خاّصــًة، وكتبــوا معبِّريــن عــن حال
االنبهــار الحضــاري تجــاه اآلخــر الغربــي.

قامــت الدراســة علــى اســتقصاء أبعــاد 
الفضــاء وعاقاتــه الفّنّيــة بعناصــر الســرد 
األخــرى فــي الرحلــة، وذلــك باإلفــادة مــن 
معطيات علم الســرد والنظرية الوصفية، 
النظريــات  مــن  غيرهمــا  إلــى  إضافــًة 
والمعطيات المنهجية األخرى ذات الصلة. 
أما بالنســبة إلــى المصــادر والمراجع التي 
اعتمــدت عليهــا، فقــد تنّوعــت اّتجاهاتهــا، 
ــا  ــي مقّدمته ــي ف ــة، يأت ــادر قديم ــن مص بي
نّص الرحلة نفسه، وأخرى حديثة تتعلَّق 
ع تلــك المصــادر بيــن  بالمنهــج، كمــا تتــوزَّ
كتــب فــي النظريــة الســردية، وأخــرى فــي 
النقد األدبي عاّمة، وثالثــة في فنون اللغة 
المختلفة وحقولها: الباغية، والصرفية، 
حه قائمة المصادر والمراجع  وهو ما توضِّ

الملحقــة بالمؤلِّــف.
لت بنيــة العمل مــن تمهيــد وأربعة  تشــكَّ
ــه  ص ــد فخصَّ ــا التمهي ــة؛ أم ــول وخاتم فص
النظــري  اإلطــار  عــن  للحديــث  المؤلِّــف 
ــي  ــى الخصــوص- ف ــًا -عل للدراســة، ممثَّ
ل للدراسة،  مصطلح »الفضاء«، المرتكز األوَّ
ــداًء مــن إشــكاليات المصطلــح،  وذلــك ابت
ر الدراســة للفضــاء،  ووصــواًل إلــى تصــوُّ
ر الــذي تحــــــــــّددت- بنــاًء  وهــو التصــوُّ
ــة وفصولها األربعة. عليه- محاور الدراس

ل حمــل عنــوان »الفضــاء  الفصــل األوَّ
ووجهــة النظــر«، ويشــتمل علــى محوريــن 
)بنيــة  النــّص  عتبــات  األّول:  رئيســين: 
العنوان - خطــاب المقّدمة - نّص البداية(، 
وكيــف شــّكلت هــذه العتبــات مــرآة للنــّص 
ــق  ــى تحقي ــارئ عل ــًا للق ــم، ومعين وللعاَل
التواصــل اإليجابــي مــع محتــوى الرســالة 
اإلبداعيــة للرحلــة، وفــي مقدِّمتهــا عنصــر 
ــا.  ــز األّول والمحــوري له الفضــاء، المرتك
والثانــي: وجهــة النظــر، والكيفيــة الفّنّيــة 
)الخطاب السردي( التي ُقدِّمت لنا بواسطتها 

ــن  ــن هذي ــث ع ــدت للحدي ــا مهَّ ــة، كم الرحل
المحوريــن ببيــان العاقــة بيــن فضــاَءي 
اللغة، والعالم، وكيف تمثِّل اللغة انعكاسًا 
للعالم بفضاءاته، تحكمه محّددات شــّتى، 
بعضها يّتصــل بالرؤيــة التأليفية، واآلخر 

بعمليــة التلّقــي وســياقه.
أما الفصل الثاني فيتناول، تحت عنوان 
»الفضاء والحركة السردية«، مظاهر الحركة 
السردية على مستوَيي القّصة، والخطاب، 
تحقيقــًا لوظيفــة رئيســة، يتأّســس عليهــا 
النــّص الســردي، ممــا ينعكــس أثــره علــى 
الخّطة الزمنية للسرد، وأما الفصل الثالث 
فيحمل عنوان »الفضاء والوقفة الوصفية«، 
وهــو اســتكمال للتقســيم الزمنــي الرباعــي 
لحركات السرد إلى )حذف- إجمال- مشهد- 
وقفــة(. اعتمد المؤلِّف علــى بعض المبادئ 
ــي الكشــف  ــة للمنهــج الوصفــي، ف النظري
عــن آلّيــات وصــف الفضــاءات المكانيــة 
وطرائــق بنائهــا فــي الرحلــة، منتهيــًا إلــى 
تحديد أهّم الوظائــف التي يحّققها الوصف 
فــي خدمة النــّص الســردي، ونــّص الرحلة 
ص الفصل الرابع للجانب  خاّصًة. فيما ُخصِّ
البشري في الرحلة، فجاء بعنوان »الفضاء 
والشــخصية«، وتحــت هــذا المســّمى العــاّم 
تنقســم الدراســة إلــى عــّدة محــاور، ترصد 
الحركة الدرامية للشــخصيات عبر المكان، 
وعلى رأسها حركة الرّحالة: يتعّلق األّول 
ــا  ــة، وم ــة للرّحال ــة الذاتي ــكان والهوّي بالم
أفرزته هــذه الحركة مــن نتائــج.. ويتعّلق 
الثاني بالمكان.. الرحالة.. اآلخر، ويرصد 
ــذات واآلخر كما  أهّم مامح العاقــة بين ال
ــل ابــن  ــدتها نصــوص الرحلــة التــي مثَّ َجسَّ
بطوطــة قطبهــا األّول، ثم تعــّددت عناصر 
الطرف المقابل ما بين فردية وجمعية. أّما 
الثالث فهو محور المكان والشخصية، الذي 
يحاول اإلشــارة إلــى العاقــة الرابطة بين 
درامــا الســـرد والحيــاة، من خــال التركيز 
على درامية الحركة اإلنسانية عبر الفضاء 

المكانــي، وتَجلِّياتها المختلفة.
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هــل يمكــن أن نقــول إن ثــورات الربيع 
قــد  ســورية،  فــي  ــة  خاصَّ العربــي، 
ساهمت،بشــكل كبيــر، فــي إعــادة عــّدة 
مفاهيــم إلــى طاولــة الكتابــة وتصديرهــا 
ــق  بشــّدة، ليــس، فقــط، تلــك التــي تتعّل
بالحّرّية والتغيير، بل بالموت أيضًا، بل 
يبــدو المــوت فــي صــدارة هــذه المفاهيم، 
كونه من ضمن األحداث الوجودية األكثر 
تأّثيرًا في الوعي، واألكثر إثارًة للصدمة.

في روايــة »المــوت عمــل شــاّق« لخالد 
خليفة، الصادرة في يناير من هذا العام، 
عن دار العين في القاهــرة، اختار الكاتب 
تيمة الموت، بوصفه واقعًا فرض نفســه 
علــى حيــاة اآلالف، ومعبــرًا للكشــف عــن 
الت  تفاصيل الحرب في سورية، والتحوُّ
النفســية  الحيــاة  علــى  فرضتهــا  التــي 
رات الوجودية لمــن ُأجِبروا على  والتصــوُّ
مواجهــة الموت، فــي واقع يومــي، وذلك 
من خــال رحلــة ثاثة مــن األخــوة لتنفيذ 
وصّية األب ودفن جّثته في مسقط رأسه، 

فــي العنابية.
الموت في رواية خالد خليفة لم يكن، 
فقــط، عمــًا شــاّقًا، بوصفــه فعــًا بدنيــًا 
قائمًا على وصيــة، يقوم بهــا ثاثة أبناء 
لدفن جّثــة أبيهــم، وقطع مســافة طويلة، 
ــًا وعــودًة،  ــام، ذهاب ــدار ســّتة أّي ــى م عل
وســط مخاطــر، ومــوت محقَّــق، بقــدر مــا 
كان عمــًا شــاّقًا علــى مســتوى الرحلــة 
التــي ُبذلــت داخــل ماضــي الشــخصيات، 
الت التــي فرضــت نفســها علــى  والتحــوُّ
العاقــة اإلنســانية بينهمــا، باإلضافــة 
الت: االجتماعية، والسياسية،  إلى التحوُّ
والعاطفية التي انعطفت بمسارات حياتهم 
ل هذا الجدار الثلجي، بين الشخصية  ليتحوَّ

وذاتها، إلى صــراع له أصــوات القذائف، 
وعــواء الذئــاب الــذي يتــرّدد فــي الخارج، 
وينهــش الجثــث، ويتحــّول الصمــت بيــن 

األخــوة إلــى معــارك بالســّب واالقتتال.
شــخصية نبيــل »بلبــل«، التي ُتَعــّد من 
الشخصيات المحورية في الرواية،مدخل 
لفهم باقي الشــخصيات، وإن لم تكن هذه 
الشــخصية هــي الــراوي العليــم، إال أنهــا 
الشــريان الــذي يغــّذي الكيــان الســردي 
برّمته، شــخصية كانت توّد لو اســتكملت 
دراسة الفلســفة، لكن مصيرها قادها إلى 
مكتب موّظف حسابات، يدّون، في نهاية 
الشــهر، التالف مــن الخضراوات الفاســدة 
داخل مخــازن الحكومــة. وتقــوم الثورة، 
ويشارك فيها بلبل، وهو غارق في خوفه، 
يموت األب )عبداللطيف(، الذي شارك في 
الثــورة، وهــو، فــي نظــر بلبــل، شــخص 
يحاول ترميم صــورة المناضل الذي كان 
يوّد أن يكونه في شبابه، قبل أن يتحّول 
إلى مــدّرس روتينــي ال يحلــم إال أن يكون 
أبناؤه في وظائف مرموقة، ويموت تاركًا 

وصّيتــه بــأن يدفــن فــي بلدتــه، فــي قبــر 
أخته األكثر جرأًة وجسارًة، والتي أحرقت 
نفسها يوم ُعرسها، وفاًء لشخص أحبَّته.

رحلــة تنفيــذ الوصّيــة ودفــن الجّثــة 
ــام، وســط الحواجــز  اســتغرقت ســّتة أّي
األمنّيــة المتعــّددة: )بيــن حواجــز للجيش 
النظامي، وحواجز للجيش الحّر، وحواجز 

لداعــش(.
تعود الشــخصّيات الثاثــة، بعد رحلة 
ــخصيات جديدة، أكثر  دفن الجّثة، إلى ش
وضوحــًا ومصارحــة: بلبــل أمــام ضعــف 
شخصّيته وخوفه، وحســين أمام غضبه 
ــذي تحــّرر مــن كتمانــه، وفاطمــة التــي  ال
أصيبت بالخرس الفعلي، لتواجه بكاءها 

. فحسب
فكرة الموت تعكــس التحّوالت الماّدية 
والنظرات المتحّولة تجاه الحياة برّمتها، 
ــق  ــا وفي ــدَّث عنه ــي تح ــرة الت ــي الفك وه
غريــزي فــي كتابــه »نظريــات فلســفية 
حول الموت«، يقــول: »مع الموت نصبح 
واقعّيين أكثر، وتوظيف قدرة اإلنسان على 
تجــاوز فكرة المــوت نفســها في اســتدعاء 
تأويلــي باّتجــاه أخاقــي واّتجــاه عدمــي 
عبثي، ما زال يقلق المجتمعات الحديثة«، 
وهــي الفكــرة التــي ترمــي بظالهــا علــى 
ــي  ــوت، ف ــة الم ــد مواجه ــخصيات عن الش
اســتدعاء تأويلــي أخاقــي فــي شــخصّية 
»فاطمة«، واستدعاء تأويلي عدمي وعبثي 

فــي شــخصيَتْتي »بلبل«، و»حســين«.
هنــاك وتــر مهــّم، عمــل عليــه الروائــي 
خالــد خليفــة فــي روايتــه، هــو االرتبــاط 
عبــر  والحّرّيــة،  المــوت  بيــن  الوثيــق 
مرحلتيــن: مــا قبــل الثــورة الســورية، 

ــا. ــا بعده وم

إميان عادل 

»املوت عمل شاّق«
مع	الموت	نصير	واقعّيين	أكثر
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في مزيج عجيب، تتداخــل، في أعمال 
الروائــي المصــري محمــد المنســي قنديل، 
صفحــات التاريخ بالخيــال المحض، إلى 
الَحّد الــذي يصعب فيــه الفصل بيــن ما هو 
حقيقــي ومــا هــو أدبــي. وروايتــه »يــوم 
غائم في البــّر الغربي« )القائمــة القصيرة 
للبوكر العربية، 2010( تشــكِّل ذروة هذا 

المسعى.
روايــات قنديل، أيضًا، فيهــا من الثراء 
مــا يجعــل كّل روايــة تتضاعف فــي أعمال 
ــْي »يوم  أخرى؛ فمن جهــة، نجد أن روايَت
غائــم فــي البــّر الغربــي«، و»أنــا عشــقت« 
لتــا إلــى مسلســلين، لمــا تعّجــان  قــد تحوَّ
ــة  ــن جه ــخوص. وم ــداث وش ــن أح ــه م ب
ثانيــة، يمكــن أن نعــّد الجــزء األّول مــن 
روايتــه الجديــدة »كتيبــة ســوداء« )دار 
الشــروق(، 2015، والــذي يســرد فيــه 
ــذي  ــة ال ــر«، تاجــر دنقل ــة »ود الزبي حكاي
باع خمــس بنــادق لســلطان الدينــكا، وما 
انتهى إليه حاله، برواية منفصلة ال تمّت 
ِبِصلة إلى الرواية األصلية، وال تتشابكان 
ــوا  ــن كان ــد الذي ــة العبي ــة قّص ــي بداي إال ف

نــواة »الكتيبــة الســوداء«.
تســتند حبكــة »الكتيبة الســوداء« على 
َكــّم مــن المراجــع، كمصــدر للمعلومــات 
واألحــداث والتواريــخ: تاريــخ أوروبــا 
ــرا،  ــاع فرنســا وإنجلت المضطــرب، وأطم
وتهديد بروسيا لفرنسا، والحرب األهلية 
ــمال والجنوب،و قصة  األميركية بين الش
نــة مــن فّاحيــن  األورطــة المصريــة المكوَّ
مصريين كانوا يعملون بالسخرة، وآخرين 
من الســودان، وثّلة من العبيــد الزنوج َتّم 
جلبهم مــن بحر الغــزال بصفقــة دموية... 

وكذلك أسماء المدن، والجزر المختلفة التي 
تقابلهم في الرحلة البحرية إلى المكسيك، 
ومحّطــات القطــار،و المعــارك الحربيــة، 
واألشخاص، سواء أكانوا ملوكًا أم قّواد 
حــرب... وكّل هــذه المصــادر تجعــل مــن 
الراوي عليمًا، فيســتخدم تقنية المونتاج 
ــًا،  ــخوصًا وأحداث ــّص ش ــوازي، ليق المت
تتقاطــع وتفتــرق، ُيقَطــع استرســالها، 

ثم ُتســَتكَمل.
هكذا، تكشــف لنــا الرواية عــن صفحة 
منســّية من التاريخ المصري، حدثت أيام 
الخديوي سعيد، صديق ديليسبس، وهذا 
ن كتيبــة  األخيــر، جامــَل صديقــه، فكــوَّ
ــن أصحــاب البشــرة الســوداء، جــاؤوا  م
قســرًا، دون علم مســبق بجهتهــم، وال من 
ســيواجهون! كمــا تعّرضــوا الختبــارات 
مميتة في رحلتهم التــي انتهت بالوصول 
ــًا، ســبب  ــى المكســيك. ونعــرف، الحق إل
تفضيــل أصحــاب البشــرة الســوداء، فهــم 
نة هناك، وهو  أكثر تحمًُّا للحّمى المتوطِّ
ــل  ــة للرج ــرة الرقيق ــه البش ــم تحتمل ــا ل م

الفرنسي األبيض.
ســير  خــّط  الروايــة  فــي  نتتبَّــع 
شــقيق  )ماكــس(،  فرانــز  ماكســميليان 
ــه  ــرض علي ــذي يع ــا، ال ــور النمس إمبراط
نابليــون الثالــث إمبراطوريــة المكســيك، 
ــة،  ــة صرف ــة مالي ــي إال صفق ــا ه ــي م الت
وبعد طول تــرّدد، وطموح قاتــل لزوجته 
شــارلوت )كارلوتا(، يرتحان إلى أرض 
غريبــة، حيــث تكــون بدايــة النهايــة لــكّل 
شيء: السعادة، الطموح، الحياة ذاتها، 
لتنتهي الرواية بأن تفقد شارلوت عقلها، 

ــّم إعــدام ماكــس. ويت
ال تخلو الحبكة من إســقاطات زمنية، 
فالروائي يضرب بالمكسيك مثًا، يستعيده 
كي يتأّمل، في كّل األزمان: »هذا البلد أكثر 
ثراء مما يظّنــه الجميع، ولكــن اللصوص 
والفاســدين فيه أكثر مّمــا ينبغي، وأقوى 
مّما يجــب«، »ثاثة أنواع من البشــر يجب 
ــل أّي  ــم قب ــص منه ــيك التخلُّ ــى المكس عل
إصــاح: القضــاة المرتشــون، والضّبــاط 
ــن  ــن الشــرهون. ل ــاء، ورجــال الدي الجبن

يحدث تقــّدم طالما بقيــت هــذه الفئات«.
ــي  ــة- إذن- صرخــة إنســانية ف الرواي
وجه الظلــم اإلنســاني، وبصقــة في وجه 
لعبــة السياســة العفنــة، فــي وجــه الدول 
الكبرى التي يصفها الراوي قائًا: »رائحة 
أوروبــا ال تخلــو مــن الــدم، خلــف الثلــوج 
ــد كّل  ــة، تصع ــت وأصــول اللياق واإلتيكي
ث بالــدم«.  األســر المالكــة علــى َدَرج ملــوَّ
»كــم خديعة مــن هذا النــوع مارســها علينا 
هــؤالء الكبــار!« .. هي لعبــة الكبــار إذن، 
كبــار القــوم فــي كبــرى الــدول التــي ُترِكع 

األضعــف، وتذّلــه.

رضوى األسود

كتيبة سوداء.. 
صرخة	ضّد	االستعباد
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عن دار مسارات الكويتية للنشر صدر، 
ــرًا، ديــوان »أّمــي ال تريدني شــاعرًا«  مؤخَّ
للشاعر السوري أحمد جميل، وهو العمل 

الشــعري الرابع الذي يصدر للشاعر. 
ويتضّمــن الديــوان ســبعًة وثاثيــن 
ــة ســردية  ــة بلغ ــدًة سلســة، مكتوب قصي
حميمية، كما تفصح قصائد المجموعة عن 
مهــاراٍت لغوية خاّصــة، من خــال اللعب 
بالمفردات واالعتمــاد على قــّوة إيحائها، 
وإبعادهــا عــن المعنــى المباشــر لهــا، كما 

فــي قصيــدة »غزالــة«:

وألنها كانت بيضاء وصغيرة وقلقة/ 
هربــت أمــام عيني/ هــذا مــا حصــل حقًا/ 
توقفُت عــن لحاقهــا/ وكان معي بــاروٌد/ 
بــاروٌد جــاءت تســميته بعدمــا اكتشــفنا/ 

ســرعته فــي الركــض والنباح.

تفاجئنــا النصــوُص، أحيانــًا، ببراعــة 
الصــور الشــعرية المبتكــرة، هــذه الصور 
التي تنبُض ككائناٍت لغويٍة مستقّلٍة داخل 
جسد النّص، ويبقى نبضها مدّويًا في ذهن 
القارئ بعد أن يفرغ من قراءة النصوص، 
وتخلــق لديــه نوعًا مــن الهواجــس اللذيذة 
التي تحمله علــى إعادة قــراءة النصوص 

مرارًا:

الحــبُّ أميــٌر/ وأنــا خادمــُه األيســر/ 
حامــل الريشــة الكبيــرة.

وأيضًا:

َشــعرِك والليــل/ ُيحيــان الليــل قطعًا 
من الموســيقى.

ثمــة جانــٌب جمالــيٌّ آخــر فــي هــذه 
النصــوص، وهــو طــرح أفــكاٍر تدعونــا 
إلــى التســاؤل والتأّمــل ومناقشــة ذواتنــا 

وإعــادة تقييــم حصيلتنــا المعرفيــة:

في الحّب الكبير، ثمة حقٌد وكره/ وفي 

الصــدق بعــض الخيانــة/ وفــي الســكون 
بعــض الصــراخ.

قصائــد مفعمــٌة بالحنيــن والهواجــس، 
مكتوبــٌة بحساســية عاليــة، تراقــُب تنّقــل 
الزمان وعبوره داخل الذاكرة، وخارجها، 
وهي تحمُل إيقاعًا سلسًا وخافتًا ينعكس 
صــداه إلــى داخــل الّلغة؛ ممــا يجعــل هذه 
القصائد أشبه بموسيقى ُتعزُف في خلوٍة 

بعيدٍة..
مــا يمّيــز هــذه المجموعــة- أيضــًا- هــو 
الصدُق والنبرة اإلنسانية اللذان يموجان 
في لغة القصائد، وأيضًا الجرأة في تناول 
الحالــة الذاتيــة للشــاعر، مما يخلــق حالًة 
مختلفــًة من خــال عــرض »أنــا« صادقة، 

خجولــة وجريئة، فــي آن معًا:

أنِت تحّبين شــخصًا آخــر/ ال يمكن أن 
أصيره/ له شكل الشجرة وبشرٌة فاتحة/ 
ولــه جــذٌع مغايــٌر لحدســي/ عندمــا، غدًا، 
تجلســين إلى غاردينيــا الشــرفة/ ومثلما 
فّكــري  للضــوء/  باحتياجهــا  تفّكريــن 

باحتياجــي.

ومــن خــال قراءتنــا لهــذه المجموعة، 

يصادفنــا نّصــان، يبــدوان مختلفيــن عــن 
باقــي النصــوص، لجهــة تخّليهمــا عــن 
الذاتية والبوح بمكنونات النفس وعزلتها، 

وولوجهــا عزلــة أشــخاٍص آخريــن.
إحــدى القصائــد هــي بعنــوان »صورة 
خلــف القضبــان«، مهــداة إلــى ســليمان 
إبراهيــم، وهــي قصيــدة مكتوبــة بحَرفية 
عاليــة، تحمــل طابعــًا إنســانيًا عميقــًا، 
وتلمــس مكمــن الضعــف والبــراءة والنور 
داخــل ظــام النفــس البشــرية وقســوتها:

ــى  ــومة عل ــذة المرس ــن الناف ــرُت م نظ
ــع  ــام بائ ــريٌء أم ــه ب ــدُت أن ــدار/ تأك الج
المخــّدرات/ وأنا بــريٌء أمــام المغتصب/ 
وبائع المخّدرات بريٌء أمام المجرم الذي 
قتل/ والمجــرم بــريٌء أمام ســّيد الحرب. 

والقصيدة الثانية »إلى دلخواز حوج«، 
وهــي قصيــدة كتبهــا الشــاعر إلــى صديقه 
الكردّي، على غرار قصيدة محمود درويش 
»ليــس للكــردي إال الريــح« المهــداة إلــى 
الشــاعر ســليم بــركات، فعلــى الرغــم مــن 
الشــبه الواضــح بيــن تقنيــة القصيدتيــن 
واستخدام الشــاعر الزمة شــعرية شبيهة 
ــي  ــش ف ــي اســتخدمها دروي ــة الت بالازم
قصيدتــه، إال أننــا، بقليــٍل مــن المســامحة 
وإعادة النظر، سيكون بوسعنا االعتراُف 
بجمــال هــذا النــّص وخصوصيــة لغتــه 

الشــعرية ورّقتها:

أّيها الكــردّي المكتنُز بمــاء البحيرات/ 
ال تمِش إلى الصحراء وتعطش/ كّل الذي 
لك األيام/ ولها عليك أن تتجّرع ســّمها/ 
ســّلْم لنفســك ما تاه عنهــا/ وجــدار البيت 

المطلّي بالــورد/ نيروزك الوحيد.

أحمد جميل شــاعر ســوري من مواليــد الكويت، 
صدر له: »يوٌم مثُل غيره«، عن دار الفراشة، 2011، 
و»سأرسم شكرًا«، عن دار مسعى 2012، »ولم أمت 

لكني رأيتهم كيف ماتوا«، عن دار كلمات، 2013.

»أّمي ال تريدين شاعرًا«
قصائد	في	خلوٍة	بعيدة
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هشام بنشاوي

باتريس بافيس..
ما	بعد	الدراماتورجيا

كتــــــــــــــــــاب »الدراماتورجيا وما بعد 
الدراماتورجيا« للباحث الفرنسي باتريس 
بافيــس، الصــادر عــن المركــز الدولــي 
لدراســات الفرجــة، والــذي ترجمــه ســعيد 
كريمــي وخالــد أميــن، يتضّمن دراســتين:

األولــى تحمــل عنــوان الكتــاب، يتتّبــع 
كان  كمــا  الدراماتورجيــا،  مفهــوم  فيهــا 
متــداواًل منذ المرحلــة البريشــتية، ومابعد 
البريشتية، على الخصـوص، و -إجمااًل- منذ 
الخمسينيات في أوربا، حيث بْلَوَر التحليل 
الدراماتورجي منهجية متطّورة في قراءة 
النصوص المسرحية، وتحليلها، مستفيدًا 
مــن إواليــات االشــتغال الناجعــة للعلــوم 
اإلنســانية. فالقيام بتحليل نّص مسرحي 
مــا، يقتضــي تهيــيء اختيــارات إخــراج 
مســرحي مســتقبلي، ســواء أَتــمَّ إنجازه، 
أم لم يتّم؛ وهذا يعني أنــه كان من الازم 
االســتفادة مــن علــوم التاريــخ، وعلــم 
االجتماع، والتحليل النفسي، واللسانيات، 
أو مــن الســميولوجيا. لكــن فــرض شــبكة 
قراءة على المخرج المســرحي، في بعض 
األحيان، قد تبدو مقّيدة جّدًا بالنسبة إليه. 
ــة الدراماتورجيا، رغم  من هنا، تظهر أزم
أنهــا بــدأت تتمأســس فــي منــاٍح متعــّددة، 
باحثًة لهــا- باســتمرار- عن ســبل جديدة.

ويتمّثــل الســؤال اإلشــكالي بالنســبة 
إلــى بافيس، في هذه الدراســة عــن ماهية 
الدراماتورجيا، وهل هي شعرية /إنشائية 
العمل الدرامــي والفرجــوي، أم أنها تقنية 
وبراغماتية لتحليل نص، وإخراجه عمليًا 
علــى الركــح؟ ولإلجابــة عــن هــذا الســؤال 
يجب التحليق في تاريخ المسرح، لتقييم 
وظيفــة الدراماتورجيــا، ومنهــج التحليــل 
الدراماتورجي، ودراســة أنمــاط تمثِّل كّل 
حقبــة للمســرح، ولطرائــق تحليلــه. وهذا 
يعني أن ننطلق من الشعرية الكاسيكية 
الجديــدة  الكاســيكية  إلــى  اإلغريقيــة، 
األوربيــة خال القرنين: الســادس عشــر، 
ــا  ــى الدراماتورجي ــم إل والســابع عشــر، ث

النّصية، والعرضية، لديدرو أو ليسينغ، 
السياســية  الدراماتورجيــا  ذلــك  وبعــد 
إلــى  لنصــل  بيســكاتور،  أو  لبريشــت، 
الدراماتورجيا المتشظية في وقتنا الحاضر. 
ويبقــى علينا معرفــة ما إذا كانت األشــكال 
مــا بعــد الحداثيــة، ومــا بعــد الدراميــة، ال 
تــزال- فــي اآلن نفســه- دراماتورجيــة، 

وقابلــة للتحليــل بــأدوات دراماتورجيــة.
توقَّف باتريس عند أدوار الدراماتورجيا، 
ونسبية القراءة الدراماتورجية، والتأويل 
مــن  الفائــدة  وتكمــن  والدراماتورجيــا، 
الدراماتورجيــا، فــي نظــره، عمومــًا، فــي 
إيجــاد أحســن الحلــول الســينوغرافية )أو 
أقّلها سوءًا( في اللحظة الراهنة، ليس في 
المطلــق، ولكــن بحســب وضعيــة اإلخراج 
المســرحي المرتقب، أو الــذي هو في طور 
اإلنجاز، ومنطقه، وفي اآلن نفسه، بحسب 
الفنانين، أو اآلفــاق االنتظارية للجمهور.

ويخلص باتريس إلى أن الدراماتورجيا 
الجديدة، سواء أكانت بصرية أم جسدية أم 
موسيقية أم إيقاعية، ألغت الدراماتورجيا 
الكاســيكية، والتــي غالبــًا مــا ُتخَتــَزل في 
نّص، ومعنى مسبق تقريبًا، غير خاضع 
للمناقشة من لدن التحليل الدراماتورجي. 

ومــع ذلك، تبــدو وكأنهــا تعود إلــى نقطة 
البدء: نظام مغلق على ذاته، مكتٍف، يحيل 
على ذاتــه، ولكنه غير قادر علــى االنفتاح 
ــرين،  على العالم الخارجي، وعالم المفسِّ
والعاقــة بيــن النظــام والعالــم. »يبقــى 
علينــا، نحن- معشــر القــّراء والمتفرِّجين- 
أن نختــار العــودة إلــى دراماتورجيــا غيــر 
مستعصية على مستوى التحليل، والتحليل 
الدراماتورجــي بخاّصــة. فهــل يجــب علينا 
أن نأمــل، أو- باألحــرى- نترّقــب ظهــور 
ليســينغ جديــد بيننــا، كــي نخرج مــن جّبة 
الدراماتورجيــا الوظيفيــة، المتقنــة بــكّل 
تأكيد، ولكن- أيضًا- المنغلقة على ذاتها؟ 
مــا الســبيل إلــى مســاعدة النصــوص علــى 
الخــروج مــن ذواتهــا كــي تخلــق تناســجًا 
ــا نحــن؟ هــل  ــل، وعالمن ــم التمثي ــن عال بي
بإمكاننا استعادة تلك اللحظة اإلنسانية، 
حيــث بــدأ المســرح يــدرك قدراتــه فاختــرع 

الدراماتورجيا؟« )ص 66 - 67(. 
أما الدراسة الثانية »المسرح المعاصر.. 
تحليــل لمجموعــة مــن النصــوص، مــن 
ســاروت إلــى فينافيــر«، وهــي عبــارة عن 
فصل مــن كتــاب للباحث الفرنســي، ورغم 
ــي اختيار النصوص،  غياب منهج دقيق ف
ينقســمون  فمؤلِّفوهــا  بافيــس،  حســب 
إلــى ثاثــة أصنــاف مــن الكتابــة الدراميــة 
المعاصــرة: »كاســيكّيو الحداثــة«، وهم: 
ــة  ــر، وكولتيــس، وورث ســاروت، فينافي
الثاثــة المذكورين، وهم: ريــزا، مينيانا، 
ــم:  ــاذج، وه ــون للنم ــارس؛ والمخالف الغ
نوفارينــا، بتهشــيمها للغــة، ودورانغير، 
وإعــادة تشــكيله للطبيعويــة، وكورمان، 

والوجــوه االســتيهامية فــي كتاباتــه. 
وتشــّكل هــذه الدراســة محاولــة ترميــم 
منهجيــة قرائيــة، يمكــن تطبيقهــا علــى 
الكتابــة الدراميــة المعاصــرة. واألنمــوذج 
التحليلــي الــذي يقترحــه، والناتــج عــن 
قراءاته »الحدســية« التلقائية والبسيطة، 

للنصــوص.
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إذا كانت البيوغرافيات التي انتشـرت، 
حقبـة  خـال  هايدغـر،  عـن  فرنسـا،  فـي 
القـرن  مـن  والتسـعينات  الثمانينـات 
القـارئ  إقنـاع  فـي  تنجـح  لـم  الماضـي، 
بوجـود أفـكار واضحـة فـي كتاباتـه تؤّيـد 
يمكـن  فهـل  ولليهـود،  للسـامّية  معاداتـه 
الجـزم، اليـوم، بأن مذّكراته السـّرّية التي 
ُنِشـرت، مؤّخرًا، قد حسمت الخاف بشأن 
فلسفته، بوصفها جزءًا من تاريخ النازية؟

منـذ مـا يقـرب من ثاثين عامًا، شـهدت 
»قضيـة هايدغـر«، كمـا ُيطلـق عليهـا فـي 
فرنسا، العديد من التقلُّبات والمنعطفات؛ 
لسـؤال  المجـّدد  الفيلسـوف  رافقـت  فقـد 
الوجـود تهمة مواالة النازية، والمسـاهمة 
فـي تصفيـة اليهـود مـن السـاحة الّثقافّيـة 
األلمانيـة، واسـتند مـن اتَّهمـوه علـى ُكْنـه 
خطابـه الـذي ألقاه في جامعـة فرايبورغ، 
فـي 21 أبريـل، 1933، لما حمله من نزعة 
ه القومي لهتلر آنذاك،  متناغمـة مـع التوجُّ
غيـر أن المدافعيـن عنـه احتّجـوا بعزوفـه 
عن السياسـة ونقمته عليها، منذ مغادرته 
وعزلتـه   ،1934 سـنة  النـازي  الحـزب 
الطوعية في الغابة السـوداء، حيث يوجد 
منزلـه، كمـا اسـتندوا إلـى مضمـون كتابـه 
الشهير »الوجود والزمان«، والذي تَصدَّره 
اإلهـداء البـارز ألسـتاذه إدموند هوسـرل، 
ومنـذ ذلـك الحيـن، لـم يهـدأ الجـدال بيـن 

الفريقيـن المتناقضيـن حـول هـذه النقطـة 
المعتمـة مـن حيـاة فيلسـوف الوجـود.

حدثـت، قبـل ثـاث سـنوات مـن اآلن، 
مفاجـأة غيـر متوقَّعـة؛ فقـد قـام األسـتاذ 
 ،»Peter Trawny تراونـي،   »بيتـر 
س  ص في الفلسفة والمدير المؤسِّ المتخصِّ
لمعهد هايدغر في جامعة فوبرتال بألمانيا، 
بتجديد النقاش حول عاقة مارتن هايدغر 
بحسـب  إثباتـه،  خـال  مـن  بالنازيـة، 
زعمـه، وبمـا ال يـدع مجااًل للشـّك، معاداة 
هايدغر للسـامية وتحالفه مع االشـتراكية 
القوميـة، وذلـك بعـد إعانه سـنة 2013، 
فـي مؤتمـر صحافـي، عـن عزمـه نشـر مـا 
فـي  تباعـًا،  السـوداء«  »الدفاتـر  سـّماها 
كاملـة  تكـون  أن  علـى  خاّصـة،  سلسـلة 
بيـن يـدي القـارئ سـنة 2015. وهـو األمر 
الـذي بـدأ- بالفعـل- مع أوائـل عام 2014. 
والدفاتر السـوداء هي عبارة عن نصوص 
دات مخطوطـة بيـد هايدغر، تقع في  ُمَسـوَّ
راته،  أربـع دفاتـر، تتضّمـن تأمُّاتـه ومذكِّ
ألََّفها ما بين عاَمْي 1931 و1946، واحتفظ 
بها بشكل سّري، وقد انتقلت، بعد وفاته، 
إلـى ورثتـه وبعض معارفه، وُأشـيع أنها 
مناهضـة  وأفـكار  عبـارات  علـى  تحتـوي 
لليهـود بشـكل صريـح، ممـا يعنـي وجود 
جذور عميقة لمعاداة السـامّية عنده. ومن 
األهّمّية بمكان اإلشارة إلى أن بيتر تراوني 

سـبق لـه أن تطـرَّق إلـى موضـوع هايدغر 
والنازية في بحثه لنيل شـهادة الدكتوراه 
التـي تقـدََّم بها سـنة 1995. كما تناول في 
عـدد مـن كتبـه العاقـات والرسـائل التـي 
ذات  أرنـدت  وحنَّـه  هايدغـر  بيـن  ربطـت 
الجـذور اليهوديـة، الوجه النسـائي األبرز 
في تاريخ الفلسـفة، حيث يبقى السـؤال، 
بشـأن السـّر وراء اسـتمرار عاقتهمـا إلـى 
إذا  وبالخصـوص  محيـرًا،  أمـرًا  وفاتهـا، 
علمنـا أن هـذه المثقَّفـة السياسـية اعُتِقلـت 
نـت،  تمكَّ وقـد  ألمانيـا،  فـي   1933 سـنة 
بأعجوبـة، مـن الفـرار إلـى فرنسـا، ومنها 
انتقلت للعيش في أميركا، بسبب شراسة 
الحملـة علـى اليهـود فـي كّل أوروبـا. غيـر 
أن عاقتهـا مـع هايدغـر لـم تنقطـع أبـدًا، 
 ،1969 سـنة  احتفالهـا،  الفتـًا  كان  فقـد 
بعيـد ميـاده السـّتين، كما حاولـت جاهدًة 
إعـادة الـدفء إلى العاقات المتوتِّرة بينه 
وبين صديقه الفيلسـوف ياسبرز، وكانت 
قـد نجحـت، سـابقًا، فـي ترجمـة أعمالـه، 
أن  المعلـوم  ومـن  أميـركا.  فـي  ونشـرها 
الرسـائل السـّرّية المتبادلـة بيـن هايدغـر 
وحنـه أرنـدت، َتمَّ نشـرها سـنة 1998 في 
كتـاب، َلِقـي اهتمامـًا واسـَع النطـاق علـى 
الصعيـد العالمـي. ولـم تغـب عـن الباحـث 
تراونـي، فـي أطروحتـه السـابقة الذكـر، 

    هايدغر

داً في	قفص	االتِّهام	مجدَّ

خالد طحطح
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اإلشارة إلى مسألة التأثيرات التي أحدثها 
هايدغر في غالبية فاسفة القرن العشرين 
مّمن انبهروا بأعماله، وبالخصوص: بول 
سارتر، وماركوز، وجاك دريدا، وميشيل 
شـتراوس،  وليـو  الكان،  وجـان  فوكـو، 

وبـول ريكـور، وغيرهم..
لقـد كان إلعـان نشـر الدفاتـر السـوداء 
وقـع القنبلـة، على َحّد سـواء، في فرنسـا 
وفـي ألمانيـا؛ فقد سـارع عدد من المجّات 
فـي  التليفزيونيـة،  والقنـوات  الصحافيـة 
البلدين، إلى تسليط الضوء على المذّكرات 
بالخصـوص- علـى  الجديـدة، والتركيـز- 
الكّراسـات  فـي  وردت  بعينهـا،  عبـارات 
المنشـورة، مؤّخـرًا، ألحـد أعظـم فاسـفة 
الباحثـون  يقـف  ولـم  العشـرين.  القـرن 
األكاديميـون في المسـألة موقـف المتفرِّج؛ 
فقـد تفاعلـوا، بدورهـم، مع الحـدث المهّم. 
المسـتجّدات  حـول  النقـاش  ولتعميـق 
المتعّلقة بنشر محتويات الدفاتر السوداء، 
المكتبـة  المثـال-  سـبيل  علـى  سـارعت- 
الوطنيـة الفرنسـية، بتعـاون مـع المركـز 
الثقافـي اإليرلنـدي، إلى عقـد ملتقى دولي 
فـي العاصمة الفرنسـية باريـس، وقد ُعِقد 
تحـت   ،2015 ينايـر،  و25   22 بيـن  مـا 
عنـوان »هايدغـر واليهود«. والمؤتمر- كما 
ُأعلـن فـي ديباجتـه- لـم يهدف إلـى إصدار 
حكـم نهائـي علـى هايدغـر واليهوديـة، أو 
علـى هايدغـر ومعـاداة السـامّية، أو حتى 
الهـدف  وإنمـا  واليهـود،  هايدغـر  علـى 
منـه إعـادة النظـر فـي شـخصية أحـد أهـّم 
الفاسـفة فـي القـرن العشـرين، بحضـور 
نخبة من الفاسفة والمؤرِّخين المهتّمين، 
من جميع أنحاء العالم، لمناقشـة المسـألة 
دون تذكيـة للشـقاق أو خلـق للفتنة. وفي 
الوقـت نفسـه، قامـت دار النشـر »سـوي، 
Editions Du Seuil« بتجديـد النقـاش 
حـول الموضـوع، مـن خال نشـرها كتاب 

»هايدغـر ومعـاداة السـامّية«.
هـل كان هايدغـر معاديـًا لليهـود؟ وهـل 
ساند- بالفعل- سياسة »المجال الحيوي« 
و»الحـّل النهائـي« التي تبّناهـا هتلر؟ وهل 
النازيـة  عـن  فعليـًا،  االبتعـاد،  فـي  بـدأ 
منـذ 1935؟ وبمـاذا يمكـن تفسـير صمتـه 
تحديـدًا،  الموضـوع،  هـذا  اتجـاه  المريـب 
حيـث جـاءت إجاباتـه عـن األسـئلة التـي 
طرحت عليه- بشأن عاقته باالشتراكيين 
الوطنييـن- غامضـة ومحيِّـرة، في الحوار 
اليتيـم الـذي أجـراه معـه كّل مـن رودولـف 

أوغشتاين، وجورج وولف، لصالح مجّلة 
»الشـبيغل« األلمانيـة، سـنة  1966، ففـي 
بعـد  حديثـه،  صّحـة  عـن  مباشـر  سـؤال 
أربـع شـهور مـن ترأُّس هتلـر للرايخ، عن 
»عظمـة هـذه االنطاقـة وروعتهـا«، أجاب 
هايدغر بالقول: »أجل، كنت مقتنعًا بذلك، 
أنـا كذلـك«. وفـي جوابـه، بشـأن تصريـح 
»الفوهـرر  يقـول:  إليـه،  منسـوب  آخـر 
نفسـه، ولوحـده، هـو حاضـر ومسـتقبل 
الواقع األلماني وقوانينه«، أجاب هايدغر: 
»هـذه الجملـة غيـر موجـودة فـي رسـالتي 
الصحيفـة  فـي  فقـط،  لكـن،  الجامعيـة، 
بدايـة  المحّليـة لطلبـة فرايبـورغ، وذلـك 
دورة شـتاء 1933، حيـن توّليـت منصـب 
العميد، كان واضحًا بالنسـبة إلّي أن ذلك 
لـن يتـّم إال بتقديـم تنـازالت. اليـوم، لـن 
أكتـب هـذه الجملـة التـي استشـهدت بهـا، 
بـل حتـى عـام 1934، لم أكن ألقول شـيئًا 
من هذا القبيل«، فهل كانت، إذن، مواقفه، 
آنـذاك، مجـّرد تسـوية سياسـية خوفًا من 
إقالتـه؟ ذلـك مـا يّتضـح فـي باقي األسـئلة 
التي حاول فيها الصحافّيان الغوص عميقًا 
فـي عاقتـه بالنازية، حيـث كانت أجوبته 
توحـي بابتعـاده عنهـا، منذ سـنة 1934، 
محاضراتـه  فـي  ضمنيـًا-  وبانتقادهـا- 
الفلسـفية التـي كان يلقيهـا وسـط طلبتـه.

بيـن  المحتملـة  العاقـات  أسـالت  لقـد 
هايدغـر والنازيـة الكثيـر مـن المـداد، فهـي 
قضّية شـائكة، اليـزال البحث فيها جاريًا، 
وفرنسـا،  ألمانيـا  فـي  وبالخصـوص، 
البلديـن اللذيـن اهتّمـا بهـذه القضيـة أكثـر. 
حيث تخلق الكتابات حول هذا الموضوع، 
بينهمـا، معـارك فّكريـة وأخـرى سياسـّية 
سـاخنة؛ فلفتـرة طويلـة، ظـل ُينظـر إلـى 

هايدغر لدى جزء من الصحافة الفرنسـية، 
بوصفه من »أتباع النازية«. وبالفعل، فقد 
صدرت، في هذا السـياق المحموم، العديد 
د وجود عاقة، بين  من الكتابات التي تؤكِّ
الفيلسوف هايدغر والحزب النازي لهتلر، 
حـّدة  تصاعـدت  وقـد  وسياسـية.  فّكريـة 
المواجهات سـنة 2014، في فرنسـا، بين 
المؤيِّدين والمعارضين؛ فالكاتب فرانسـوا 
فيديـي، الـذي سـبق وأن َفنَّـد فكرة العاقة 
بين النازية وهايدغر، في كتابه الجماعي 
الذي أشـرف عليه بمعّيــة آخــرين، سـنة 
2007، والموسوم بــ»هايـــــــدغر من بــاب 
أولــى«، وجـد نفسـه-فجأة-  فـي مواجهـة 
مباشـرة مع غريم جديد هو بيتر تراوني، 
رات »الدفاتر  وبالخصوص، بعد ترجمة مذكِّ
السـوداء« إلـى اللغـة الفرنسـية، عـن دار 
سـوي، فـي العام نفسـه الـذي صدرت فيه 
بألمانيـا، إذ عمـل مـا فـي وسـعه لدحـض 
نشـر  واكبـت  التـي  الجديـدة  الشـائعات 
رات هايدغر؛ فقد رفض، بشكل مطلق،  مذكِّ
فكـره، تتعلَّـق  فـي  فكـرة وجـود »لوثـة« 
بمعـاداة السـامّية أو تمجيـده للتصفيـات 
الجسدية ذات الطابع العرقي، بل إنه انتقد 
اختزال هذا الكتاب الجديد، الذي هو عبارة 
ـرات شـخصية، في خانـة ضيِّقة،  عـن مذكِّ
ودعـا إلـى النظر إليه بشـكل شـمولي، في 
التـي  األخـرى  الكاملـة  باألعمـال  عاقتـه 
َخلَّفها الفيلسـوف األلماني، وبالخصوص 
كتابـه »الوجـود والزمـن«، إذ سـيكون من 
بشـكل  وقراءتهـا  أعمالـه  تشـظية  الغبـاء 

جزئـي وانتقائي. 
ال يبـدو فـي األفـق أن هنـاك مـا يشـير 
إلـى انتهـاء النقـاش أو توقُّفـه بشـأن هـذا 
فـ»الدفاتـر  القديم/الجديـد.  الموضـوع 
ـد هتلـر  السـوداء«، بعـد نشـرها، لـم تمجِّ
فقـط،  تكشـف  وإنمـا  صريـح،  بشـكل، 
عـن التزامـه األّولـي بالحـزب االشـتراكي 
النـازي، وهـذا أمـر معروف عنـه من قبل، 
ـرات أّيـة عبـارات  كمـا لـم توجـد فـي المذكِّ
ُتسـيء إلـى اليهـود، مباشـر وواضـح، إذ 
لـم ُيـْدِل بشـيء اتِّجاههم، غيـر أنه، في ما 
اصطلحنـا عليـه »حالة هايدغر«، سـيبقى 
ظّل النازية والمحرقة مخّيمًا، بشكل دائم، 
علـى هـذا الفيلسـوف المثيـر للجـدل، حّيـًا 

. ومّيتًا
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للماء رجاله. ليس كّل واحد، يملك يدين كاملتين، يمكن أن 
ُيَسلَّم غصَنْي زيتوٍن، أو رّماٍن، ويقال له: فّتش عن الماء. لو 
كان األمر كذلك لكان كذلك. رجال الماء، في داخلهم بوصلة 
ماء، توّجههم إلى األعماق البّلورية، المتوارية. فالعطش يعرفه 
في  متساوون  هنا،   ، الكلُّ ألحد.  أفضلية  يمنح  وال  الجميع، 
أقصد  الماء،  لرجال  يمكن  تريان.  عينين  تحتاج  ال  العطش. 
الذين ينفضُّ على أيديهم الرصَد والختم السليماني، أن يكونوا 
قّوتها  تبلغ  التي  العين  وال  الثابتة،  الكاملة،  اليد  ال  عميانًا. 
ل عليهما. الماء هو الذي  سّت درجات على سّت درجات، يعوَّ
العطش على عطش. سترون  ينفتح  مثلما  ينفتح على ماء، 
الّرمان  مطارق  من  آِه  ّرماٍن.  غصَنْي  الماء  رجل  يمسك  كيف 
في  هزَّها،  فلطالما  الحافية،  األقدام  أّيام  جلودنا  أهرت  التي 
من  بداًل  بتربيتنا  ألنفسهم  يسمحون  الذين  أعماُمنا  وجوهنا، 
آبائنا. غصن الّرمان المختار، من بين أغصان أخرى كثيرة، 
الزيتون فهي مختّصة بطرد حّراس  الماء. أما أغصان  ل  يفضِّ
الكنوز الخفّيين، القائمين على ختم سليمان. لكن، ال كنز هنا 
يضاهي هذا السائل الذي ال لون له، ولكنه ولّي األلوان كّلها، 
شفيعها عندما ترفع إلى لون واحد. ماذا يضاهي قطرات تسقط 
تباعًا، من خاصرة الحجر، على فم يكاد يصير ترابًا؟ ال الذهب 
وال الفضة وال مائدة اإلمبراطور. عندما تعثر على رجل الماء 
الذي تأتمنه على غصَني الرمان، ال يهمُّ كم يتوارى هذا السائل 
البّلوري، وفي أّي طبقة، وتحت أّي نوع من التربة المتشقِّقة. ِجْد 
رجل الماء وأعطه غصَنْي رّمان طازجين. لم ُيسَتخدما في مهّمة 
سابقة، لم ُيضَرب بهما حمار حرون، وال ولد عاص. غصنان 
بريئان من الوظائف التي ال تنتهي لألشياء. ال تقْل له شيئًا من 
المحفوظات المستهلكة. سلِّمه مطرَقي الرمان وَدْعه يِسْر فوق 
األساف  يستدعي  يتّمتم،  ستراه  خياله.  في  يترجرج  شبح 
الذين أوكلوا إلينا هذه األرض العطشى، يرفع غصَني الرّمان، 
كلٌّ بيد، إلى جبينه المكتوب عليه قدره، فيما جماع قبضتيه 

يستقّر جهة القلب، ثم يعقدهما بخيط، يقرأ عليهما رقيته، أصل 
الغصنين المزروعين في خاصرتيه.. تعامٌد، هندسة أحادية 
الضلع. يمشي رجل الماء هنا، وهناك، ال يلقي بااًل للجهة، 
لقرص الشمس، للحجر الذي يعترضه، وال الحرمل أو الشيح، 
وال للحرذون الذي يتوارى في جحر، وال للقبَّرة التي تطير، 
كلُّ نبضة فيه منصبَّة على طرفي الغصنين المعقودين بخيط. 
طواف الماء يستمّر، هنا وهناك. طواف حول الشبح البّلوري 
المتواري في األعماق. هذا صيد الطوايا والدواخل، صيد الماء 
المحجوب. اسأْله أن يصعد قريبًا من السطح المتلهِّف، قْل له: 
اصعد، حتى يستدّل الماء على الماء، والحياة على الحياة. اصعد 
الطواف  بالحجر، وقصدهم  كانوا يطوفون  مذ  المتواري  أّيها 
الذي ال يسمعه أحد غيره..  بالخرير  الماء  بك. يطوف كاهن 
يمشي هنا وهناك، ال يسمع شيئًا، ال يرى شيئًا، إنه أعمى 
الرمان، كما  الذي يراه بالبصيرة. فجأًة، يغمز قضيَبي  الماء 
س المطرقان  لو كانا صّنارة عادت من الغمر بصيد ثمين. يتقوَّ
األخضران الرّيانان، وينحني ماؤها على الماء، ثم يرتّدان الى 
صدره. يقوالن لرجل الماء: هنا يرقد اإلكسير المحفوظ. لكن 
رجل الماء ال يضع مطرقيه المعقودين جانبًا، رغم أنه شبه 
د من الخبر الساّر. يمشي مّرًة أخرى، يعيد كّل ما فعله من  متأكِّ
قبل، بالضبط، إن ارتدَّ مطرقا الرمان إلى صدره مّرة ثانية، 
وثالثة، بقّوة، تشبه الضرب، أو اللطم الكربائي، يحلُّ وثاق 
المطرقين اللذين سافرا إلى األعماق، وعادا منهكين ومبلولين. 

هنا الكنز المرصود. 
هنا

اإلكسير
المحفوظ. 

هنا
الماء.
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عندمــا كان يتحّدث عن نفســه، قبل أن يرحــل عّنا في الثامن 
عشــر من يناير األخيــر، كان يقول إنه فيلســوف تهريب، أو 
فيلسوف مهّرب. رّبما، يرجع ذلك إلى أنه دخل عالم الرواية 
قادمًا إليه من عالم الفلســفة. ثم، منهما، ولج عالم الحكاية. 
مؤلِّــف »ملــك المغــوت - LE ROI DES AULNES« )جمع 
مغت، وهو نوع من الشجر الذي ينبت قرب المياه في المناطق 
 VENDREDI OU - الرطبة( ، و»جمعة، أو: أهوال الهادي
LES LIMBES DU PACIFIQUE« اللذين حظيا بالتتويج 
بجائزتين، هما األرقى في فرنســا، وجد نفســه مضطّرًا لقول 
ما لديه عبر قناع، بطريقة غير مباشرة، أي عن طريق أفكار 
صة. بل عن طريــق إعادة كتابة ما كتب  خفّية وصور متشــخِّ
ســلفًا. لكن األكيــد أن األمــر ال يتعّلق بإعادة تكــرار األصل، 
إنما تأصيل الممكن في المجال اإلدراكي. وهي مهّمة فلسفية، 

وبهذا المعنى هو كاتب بالنيابة أو بالتعويض.
ومســألة الكتابــة والتكــرار التي تحيل مباشــرة إلى مســألة 

معنــى النّص، ُتطــرح، بِحّدة، في أعمال »ميشــيل تورنييه- 
Michel Tournier - 1924 – 2016«، بحيــث أتصــّوره 
يقول: لماذا ال يســتطيع عقل وحده أن يقول كّل شــيء؟ لماذا 
يجــب أن نعيــد قول األشــياء؟ لماذا يجب أن نقــول من جديد، 
كّل مــا ســبق قولــه؟ ألني فيلســوف مهــّرب، يجــب أن أطرح 
هــذه التســاؤالت.. إن روايــة »جمعــة« ليســت مجّرد نســخة 
 »ROBINSON CRUSOE - كروزويــه  »روبنســون  مــن 
لـ»دوفــوي DEFOE«، ولكنها نّص آخــر. يصدق عليه قول 
»موريــس بانشــو - MAURICE BLANCHOT«:»ليــس 
المهــّم أن نقول، بل أن نعيد القول؛وفي هذه اإلعادة، نقول: 
وكأنــه أّول شــيء وألّول مــّرة يقال«. فالشــعرية تقتضي أال 
ننظــر إلى النّص كما هو، وفي ذاته، وإنما من خال تناّصه 
أو تعاليه على النصوص األخرى، ســواء أكان ذلك صريحًا 
أم كان مضمــرًا، كمــا أن مقولــة المصــدر والنــّص األصلي ال 
معنــى لها. رّبما يكون نّص ما ســابقًا في الزمن، من الناحية 

ميشيل تورنييه.. 

وداعًا »جمعة«

محمد مروان
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التاريخيــة، أو كمنطلــق للكتابة، وهذا يكســبه، فقط، دورًا 
نّصّيــًا، ولكنه دور جســيم وفــي غاية األهّميــة. إال أن هذا ال 

يعني امتاكه واحتكاره للمعنى، بشكل مطلق. 
ال يمكــن اختزال ميشــيل تورنييه في أحد تيــارات أدب القرن 
العشــرين، ذلــك أن تصنيفــه، اعتمــادًا علــى مصطلحات أو 
عبــارات محــّددة، يبــدو أمرًا مســتحيًا وغيــر كاٍف. مؤّلفات 
هذا الكاتب ال تســمح بمثل هذا التصنيف. ينتمي تورنييه إلى 
هؤالء الطبيعانيين األسطوريين، ويستلهم كّتابًا مثل: »جول 
رونار - JULES RENARD، كوليت - COLETTE، بورا 
 ،CHATEAUBRIAND - شــاتوبريان   ،POURRAT -
 MAURICE  - جينيفــوا  موريــس   ،GIONO  - جيونــو 
GENEVOIX، بــول فاليــري - PAUL VALERY، إلــخ. 
إضافًة إلى ذلك، يعترف بأنه وريث الجيل الرومانسي األول 
الــذي كان متأثِّرًا بفلســفة األنوار. في أعمالــه نلمس حضور 
األشــكال المتعددة للسرد، وتأثيرها )األســطورة، الحكاية، 
الخرافــة(، الذي كرَّســته حــركات أدبّيــة عديدة)الطبيعانية، 
الرومانســية، مــا بعــد الحداثــة(. إنه يشــتغل علــى الثيمات 
المختلفــة للرحلــة األّولّيــة، الرحلــة األصليــة للتوأمــة مــع 

الطبيعة، لوحدة اإلنسان وعزلته القصوى.. إلخ. 
ال شــّك فــي أن أعمــال ميشــيل تورنييه قــد تأّثــرت- أيضًا- 
بأعمال الفاســفة األلمان:شيلينغ SCHELLING، هوسرل 
- HUSSERL، هايدغر - HEIDEGGER، وكذلك باألدب 
 HERMANN - األلمانــي، وخاّصة أعمال »هيرمان هيســه
HESSE« الــذي ناحــظ تأثيــره حاضــرًا، بشــكل واضــح 
وقــوي. عندما ولج تورنييه عالــم األدب، كان ينظر إلى هذا 
األخير بوصفه حقًا للتجارب الوجودية، أي كفضاء لتحقيق 
س  رات الوجودية. صحيح أن »سارتر SARTRE« أسَّ التصوُّ
لألدب على قاعــدة عبثية الوجود واالختيــار واإلرادة الحّرة 
المرتبطــة بمســؤولية اإلنســان وأصالــة الفرد التــي يحقِّقها 
مــن خال هــذا االختيار الحّر، متأثِّرًا، فــي ذلك، بأطروحات 
»كييركيغــارد- KIERKEGAARD«، ولكن تورنييه اقترح 
أدبًا غنّيًا ومتميِّزًا بأصالته ورسالته، وفي أعماله األساسية 
الســبعة* تحضر اإلشكالية نفســها: العزلة والهوّية. في هذه 
األعمال ُتطَرح قضّية صورة الذات وصورة اآلخر، أو صورة 

اإلنسان كما يعيش عزلته مقابل اإلنسان االجتماعي، وتأثير 
ذلــك على معنــى الهوّية. هذه الفكرة- بالــذات- توقََّف عندها 
جيــل دولوز، ليتجاوز مفهوم الغير: ذاتًا أو موضوعًا، وهو 
المــأزق الــذي وقع فيه ســارتر، ليتصــّوره عالمــًا ممكنًا في 

المجال اإلدراكي لألنا. 
إن الشــخصيات الروائيــة عند ميشــيل تورنييــه تتعّرف إلى 
معنــى الغيــر، وتعيــه، من خــال تجربة الوحــدة والعزلة، 
فحيــن يحضــر الغيــر يؤثِّــر فــي إدراكنا وفــي فهمنــا للعالم 
ولذواتنا، وحين يغيب نفهم معنى النقص. إن كون اإلنســان 
يعيــش مــع اآلخريــن فهو يســاهم في بنائــه المســتمّر لذاته 
وهوّيته وفقــًا لمقتضيات هذا العيش مع الغير؛ وهذا يعني، 
ســواء عنــد »بــول ريكــور- PAUL RICOEUR« أو »جيــل 
دولــوز GILLES DELEUZE، أن هوّية اإلنســان تتشــّكل 
عبر العاقة مع الغير، وذلك عن طريق الحكي والسرد. فهذا، 
وحده، ما يعبِّر عن هوّيتنا حين نعبِّر عن ذواتنا؛ هذه الهوّية 

السردية تتحّول إلى هوّية وجودية. 
 ،»LE VENT PARACLET« ,1977 فــي ســيرته الذاتيــة
يصــرِّح ميشــيل تورنييــه: »وحدهــا الحكايــات واألســاطير 
منحتنــي هــذا العبــور، أو االنتقــال مــن الميتافيزيقــا إلــى 
الرواية«. بعد إحدى عشــرة ســنة من هذا التصريح، صادفت 
هــذه الحكايــة: الروايــة الميتافيزيقية في األدب اإلســباني، 
كتخّصص في شــعبة الفلســفة لجامعــة »تولوز لــو ميراي- 
 JEAN جوريــس  )جــان   »TOULOUSE LE MIRAIL
JAURES، حاليــًا(. كانــت قــراءة كّل مــن: ســيرفانتيس- 
 MIGUEL DE وميغيــل دي أونامونــو ،CERVANTES
UNAMUNO، وبورخيــس- BORGES، وآخرين، واجبًا 
يوميًا، لكن اكتشاف تورنييه كان أمرًا مهّمًا جدًا، ألن الطريق 
أصبحت ســالكة بين دهاليز الرواية ومتاهــات الميتافيزيقا. 
عندمــا اســتعاد تورنييــه حكايــة روبنســون كروزويــه في 
روايــة »جمعــة« حافظ علــى بعدهــا الحكائــي، أي بوصفها 
نّصًا ذا أســبقية تاريخية، لكنه غيَّرها كّلّيًا، وجذرّيًا، وعمل 
علــى تحيينها، من حيــث هي رمز أخاقــي وميتافيزيقي. ما 
ينطبــق على هــذه الرواية ينطبق- أيضًا- علــى رواية »ملك 
المغــوت«، وألن الحكايــة هــي طفولة الســرد، فقــد كان من 
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الضــروري، )وفــاًء للطفولــة( إعــادة كتابة روايــة »جمعة« 
لتصبح في متناول األطفــال والفتيان، تحت عنوان »جمعة، 
شــة«)1977(، بــل كتابــة حكايات خاصة  أو الحيــاة المتوحِّ
 PIERROT OU LES -بهــم: »بييــرو، أو  أســرار الليــل
 .»SECRETS DE LA NUIT« ،BARBEDOR،1980
  COQ DE»لكن تورنييه الحقيقي، هو الذي كتب حكايته الخاّصة
BRUYERES«.1978 . مثلما أن تورنييه اآلخر، المهووس 
بالصور، والذي يعرض كبار األعمال في فّن التصوير، والذي 
ال يعرفــه الكثيــرون، هــو الذي نجــده في »مفاتيــح وأقفال، 

 .»DES CLEFS ET DES SERRURES 1979
تحتج بعض النساء)الدارســات( على ميشــيل تورنييه، مثل 
»مايري ماكاين-MARY MACLANE«، حين تقول إن أهّم 
ما يميِّز الشــخصيات النسائية هو غيابهّن في روايات ميشيل 
ره الخـــــاّص  تورنييه. والواقع أن هذه المسألة تتعّلق بتصوُّ
للخــــلق األّول واالختـــاف الجنسي، وفهمه الخاّص- أيضًا- 
للنصوص الدينية والنصوص الفلســفية. أمــا الرّد على ذلك 
فهــو قوله:»الزوجــة واألطفــال ســجن متحــرِّك حــول عنــق 
الرجــل، يحــّدان من حرّيته المطلقة فــي الحركة«. لكن هذا لم 
يؤثِّــر، أبــدًا، على وفــاء تورنييــه الدائم للطفولــة، حيث لم 
هــة إليه من أطفال  ل، يومًا، أنــه تخلَّف عن دعوة موجَّ يســجَّ
ص  المــدارس. في أحد حواراتــه، يعبِّر عن إخفاقه في التخصُّ
في الفلســفة، بعد أن َتّم رفضه في ســلك التبريز، وهو الذي 
عّرف دولوز بالفلســفة، قائــًا: »أذكر، دائمــًا، أمام األطفال 
الذين يســتدعونني إلى مدارســهم وفصولهم، أنه ليس سيِّئًا 
أن تبدأ حياتك بفشــل ما، ألنك ســتنهض أقوى، وســتنطلق 
مــن جديــد. وهــذا ما فعلته بالنســبة إلــى األدب، ومشــكلتي 
أنني، في العمق، فيلســوف، وال شــيء غيــر ذلك. وجب أن 
أظهــر- إذن-بمظهــر الروائي، وأن أحكي قصصــًا وحكايات. 
»في الحوار نفسه يعبِّر عن قناعته الجمالية المشّبعة فلسفًة، 
مــن حيث هي أنطولوجيا وميتافيزيقا، وال شــيء غير ذلك، 
فيقــول:»إن قناعتي الجمالية يمكــن اختزالها في هذه األبيات 
 ،»LANZA DEL VASTO -الثاثــة لـ»النــزا ديــل فاســتو
الصقّلي األصل، الفرنســي الّلغة: )في عمق كّل شــيء تسبح 
سمكة/ســمكة الخوف من الخروج خاوي الوفاض/ســألقي 

إليــك بمعطف صوري(. هــذه هي جماليتي فــي كّلّيتها. ففي 
عمق كّل قّصة من قصصي، هناك حقيقة ميتافيزيقية تسبح، 
وحتــى ال تخرج منها خاوي الوفاض، ســألقي إليك بمعطف 
قصصي الغابوية، وقصص الحيوانات، والقنص، والصيد، 
والســفر، والحــب، إلــخ. هذه، بشــكل تقريبي هي مشــكلتي 
األساسية؛ معنى ذلك أنني أريد قول شيء ما، لكنني أقوله 
بنــوع من التهريب، بنــوع من التخّفي والتقنُّع. ويا إلهي، كم 
كنت أنجح غالبًا في ذلك! )..( لن أترّدد في القول إن الحكاية 
هي مدخل إلى فلسفة »اسبينوزا SPINOZA«. وفي الحقيقة 
إن التعارض بين لون »أرلكان- ARLEQUIN« االصطناعي 
ر، ولون »بييرو - PIERROT« األصيل، الجوهري،  المتقشِّ
هــو التعارض نفســه بين الَعــَرض والجوهر عند اســبينوزا. 
وهــذا التعــارض يفهمــه األطفــال، نعــم، األطفــال الذين هم 
اســبينوزّيون بالفطــرة والتلقائيــة، والحــال أن التعــارض 
بيــن أرلــكان وبييرو هــو مفتاح فهــم جميع األعمــال األدبّية 

المختلفة...«. 

* األعمال السبعة هي:
 .VENDREDI OU LES LIMBES DU PACIFIQUE-

 .LE ROI DES AULNES-
 .LES METEORES-

 .GASPIARD, MELCHIOR ET BALTHAZAR-
 .GILLES ET JEANNE-

 .LA GOUTTE D’OR-
 .ELEAZAR OU LA SOURCE ET LE BUISSON-

تحتّج بعض الدارسات على ميشيل 
تورنييه، مثل »مايري ماكالين«، حين 
تقول إن أهّم ما يميِّز الشخصيات 
النسائية هو غيابهّن في روايات 
ميشيل تورنييه
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حوار

»طبائع االستبداد ومصارع االستعباد« 

بالفرنسّية
عودة	عبد	الرحمن	الكواكبي	إلى	السجال	الفكري

حوار: أوراس زيباوي )باريس(

رًا، عن دار »أكت ســود« فــي باريس، الترجمة  صــدرت، مؤخَّ
الفرنسّية لكتاب »طبائع االســتبداد ومصارع االستعباد« لعبد 
الرحمن الكواكبي، أحد أعالم النهضة العربية. ويشــّكل كتابه هذا محّطة 
مهّمــة في أفكاره، بل فــي الفكر اإلصالحي، بصورة عاّمة، والذي تبلور 
بيــن نهاية القرن التاســع عشــر وبداية القرن العشــرين، وطــرح أفكارًا 
وتســاؤالت، ال تــزال قائمة حتى يومنا هذا، ونحن أْحــَوج ما نكون إلى 
العودة إليها ومناقشتها في المرحلة الدقيقة الراهنة التي يجتازها العالم 

العربي والعالم اإلسالمي.
وضعــت ترجمــة الكتاب هــال قضماني، وكتــب التقديــم، باإلضافة إلى 
قراءة مفّصلة في سيرة المؤلِّف ونتاجه، الباحث والكاتب السوري سالم 

الكواكبي، الذي أجرينا معه، في باريس، هذا الحوار الشامل: 

ة، تصــدر ترجمــة »كتــاب  ل مــرّ § ألوَّ
طبائع االســتبداد ومصارع االســتعباد« 
بعــد أكثــر مــن مئة ســنة على صــدوره 
بالعربية، كيف ُوِلد هذا المشروع؟ ولماذا 
تأّخــر حتــى اآلن؟ وهل صدر فــي لغات 

أخرى؟ 

الرحمــن  عبــد  أعمــال  ترجمــة  فكــرة   -
فتــرة  الكواكبــي كانــت تراودنــي منــذ 
طويلــة، وكانــت هنــاك محــاوالت فــي 
جت بتبّني الصديق  السنوات األخيرة ُتوِّ
الناشــر فاروق مردم بك للمشروع، من 
خال إشرافه على سلسلة »سندباد« في 
دار »أكت سود« الفرنسية المعروفة. وقد 
عملنا، كفريــق متجانس، مع المترجمة 
الصديقــة هالــة قضمانــي، ووجدنا أنه 
مــن الضــروري اختيــار نــّص »طبائــع 

االستبداد«، مع إضافة نصوص مختارة 
مــن كتاباتــه األخــرى، والتــي يمكن أن 
ُتحّدث القارئ بالّلغة الفرنسية عن أفكار 
مرتبطــة بالحاضر المعيش. وســبق أن 
ُترِجــم الكواكبي إلــى الّلغة الفارســية، 
بعد سنوات قليلة من نشره سنة 1902، 
وكان له، بحسب المؤرِّخين، تأثير مهّم 
في أصحاب الثورة الدستورية في إيران 
)1905 ـ 1907(. بالطبــع، هناك الكثير 
من النصــوص القصيــرة والمختارة من 
أعماله في أّمهات الكتب البحثية: الغربية 
عمومًا، والفرنســية خصوصــًا، والتي 
قــت إلى تاريخ الفكــر النهضوي في  تطرَّ
الــدول العربية، كما أن هناك دراســات 
أن  دون  فلســـفته  عالجـــت  متعّمقــة، 
مجمــل  بترجمــة  بالضــرورة-  تقــوم- 

نصوصه، وكان من أهّمها نّص فرانسوا 
تابيــرو، الــذي صــدر ســنة 1952. كما 
أســعى، اآلن، إلــى ترجمة هــذا الكتاب 
إلى الّلغة اإلنجليزية. بالطبع، فإن هذه 
الترجمــة الكاملــة ســتعّرف عمــوم قّراء 
الفرنســية بأبرز مفكِّري عصر النهضة، 
وبشــكل أوســع من المعرفــة األكاديمية 
والبحثيــة الموجودة بشــكل متمّيز لدى 

المتخّصصين.

§ أنت من عائلة عبد الرحمن الكواكبي، 
هل لــك أن تحدِّد قرابتك منــه؟ ومتى بدأ 

اهتمامك بنتاجه؟

- هو َجّد والــدي. أما االهتمام به فيعود 
إلــى الوعــي األّول بالقــراءة؛ أي عندما 
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كنــت طفــًا، وال أتمّكــن مــن اإلحاطــة 
الكاملــة بكل ما يرد. وقد شــّكلت قراءته 
الدافع لدّي لاهتمام بالعلوم السياســية 
الجــّو  إلــى  إضافــًة  العــام،  وبالشــأن 
الّثقافي اأُلَســري. وكنــت أناجيه طفًا، 
وأتخيَّــل محادثــات لي معه مــرارًا، في 
أحــام يقظتــي، كما أنه رافقني شــاّبًا، 
مرجعّيتــي:  مــن  جــزءًا  فكــره  وكان 
الفكريــة، والتعبيريــة، وعندمــا أنهيت 
دراســاتي، بــدأت بالكتابــة فــي بعض 
الجوانــب الفكريــة لديــه، والتي وجدت 
أنها لم تنل حّقها من المعالجة، كما أنني 
كتبــت عنــه بالفرنســية دراســة كاملة. 
وفي ســنة 2002، شــاركت فــي تنظيم 
نــدوة فكرية في مدينة حلب، بمناســبة 
مئويــة وفاتــه، حــول مــآالت اإلصاح 
الديني، وقد شــارك فيهــا نخبة من أهّم 

الباحثيــن: العــرب، واألجانــب، ونتج 
عنهــا كتــاب جمــع مجمــل األوراق التي 

ُقدِّمت بهذه المناسبة.  

§ مــا هــو النظام السياســي الــذي كان 
يســعى إليــه عبــد الرحمــن الكواكبــي؟ 
وهــل دعا- بالفعل- إلــى فصل الدين عن 
د  الشؤون السياسية، خاّصة أنه كان يؤكِّ
أّن اإلســام بريء من الذين يســتعملونه 

لتبرير الفساد والطغيان؟

بمختلــف  االســتبداد،  أن  يــرى  كان   -
صنوفــه، هــو الــداء، وأّن الحّريــة هي 
خيــر دواء. ومن َثــّم، يمكن التأكيد على 
اقتناعه الراســخ بالنظــام الديموقراطي 
الدســتوري، ولقــد تمّيز عــن معاصريه 
وعن كثيرين أتوا بعده، برفضه المطلق 

لفكرة المســتبّد المستنير أو العادل، كما 
شــّدد علــى موضوعة فصل الســلطات، 
وخصوصًا الســلطة الدينية التي أرادها 
مرجعيــة روحيــة منّزهــة عــن متاهات 
السياســة واهتماماتهــا الدنيويــة. وفي 
نقده لاســتغال السياسي لرجال الدين 
أو االســتغال الديني لرجال السياسة، 
وضحــت عنــده فكــرة فصــل الديــن عن 
الدولة، حين قــال: »يجب على الخاّصة 
مّنا أن يعّلمــوا العاّمة التمييز بين الدين 
والدولــة، ألن هــذا التمييــز أصبــح من 
أعظم مقتضيات الزمــان والمكان اللذين 
نحــن فيهما، فــإذا لم يــدرك عاّمتنا كان 
الخطــر محيطــًا أبــدًا بخاّصتنــا«.  وقــد 
أوضــح معالم الخطــأ بالقول: »الغرض 
المقصــود مــن الدولــة، والغايــة التــي 
تســعى الدولــة إليهــا، في زماننــا هذا، 

كنت أناجيه طفاًل، 
وأتخيَّل محادثات 

لي معه مرارًا، في 
أحالم يقظتي، كما 

أنه رافقني شابًّا، 
وكان فكره جزءًا 

من مرجعيّتي

سام الكواكبي
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هــي غايــة دنيوية محضــة، وأعني بها 
تأمين الناس علــى أرواحهم وأعراضهم 
وأموالهــم، وَســّن الشــرائع العادلة لهم 
وإنفاذهــا فيهــم، أّمــا الديــن، فالغايــة 
المقصــودة منــه واحدة، علــى اختاف 
الزمــان والمــكان، وهي صــاح َمْن  في 
هــذه الدنيا، حتى يدخلــوا جّنات النعيم 

في اآلخرة«.

§ كان الكواكبــي يعرف الّلغة التركية، 
ــري »عصــر األنــوار« الذين  وقــد قرأ مفكِّ
ُترِجمــوا إلــى التركيــة، ومنهم روســو، 
ومونتســكيو. إلــى أي مــدى كان متأثِّرًا 

بفكر هؤالء المفكِّرين التنويرّيين؟

- كان متأثِّرًا بحدود محاولته تطويع فكر 

»عصــر األنوار« على الفضــاء الجغرافي 
الــذي كان يعيــش فيــه، كما أشــار، في 
عدد مــن المقاطع، إلى هذا الفكر ودوره 
وغنــاه، وكان لــه- أيضًا- اّطــاع على 
الفكــر النهضــوي اإليطالــي، مــن خال 
معاشــرته لألَســر اإليطاليــة التجاريــة 
التــي كانــت تقيم فــي حلــب. بالمقابل، 
كان عميــق الوعــي بوضــع المجتمعات 
الّثقافــي وميراثهــا  الشــرقية وميراثهــا 
للتطــّورات  متابعتــه  أن  كمــا  الدينــي، 
فــي مختلــف أرجــاء العالــم، خصوصًا 
كفرنســا،  الديموقراطيــة  البلــدان  فــي 
دفعتــه إلــى اإلشــارة- بوضــوح- إلــى 
إمكانية أن تحصل انحرافات تســلُّطية، 
حتــى فــي األنظمــة الديموقراطيــة، إن 
ضعفــت الرقابــة البرلمانيــة، قائــًا إّن 

»الحكومة، مــن أّي نوع كانت، ال تخرج 
عــن وصــف االســتبداد ما لــم تكن تحت 
ــديدة واالحتســاب اّلذي ال  المراقبــة الشَّ
تســامح فيــه«. لقــد تبّنــى، فــي نظرته 
إلــى الغــرب، تفكيرًا عقانيــًا؛ حيث أّيد 
ليبراليــة الطبقة الوســطى في أوروبا، 
مطالبــًا بحكومــة دســتورية، وبتحديد 
ســلطة الحكومة، وتأميــن حّرّية الفرد. 
لقــد حاكم الكواكبي االســتبداد اســتنادًا 
إلى تــراث العرب في الحّرّيــة، وإلى ما 
يطالــب بــه اإلســام، وإلــى مــا الحظه 
فــي الفكر الغربي. فهــو، بعد أن اقتنع، 
عقليًا، باألفكار القادمة من الغرب، راح 
يبحــث عن جذور دينيــة لقناعاته. وهو 
ال يمانــع األخــذ عن الغرب، مــع اإلبقاء 
علــى الخصوصية العربية اإلســامّية. 
فهــي ليســت مســألة اســتعارة، بل هي 
استيعاب لما يطرحه اآلخر، والتصرُّف 
وفق الواقع الذي نعايشــه، والذي علينا 
الممارســة  إلصــاح  منـــه  ننطلــق  أن 
الدينية وتحســين التربية وإشاعة العلم 

لمقاومة االستبداد.

§ كان يؤمــن بالتعليم شــرط أاّل يكون 
قائمــًا على الفكــر االســتبدادي والطاعة 
للفاسدين، وقد دعا إلى قيام دولة حديثة 
قائمة على القانون. مــا أبرز أطروحاته 

في هذا المجال؟

- لقــد خّصص لمســألة العلــم والتعليم 
قســمًا مهّمــًا، مشــيرًا إلــى دور النخبــة 
المتعلِّمــة فــي قيادة المجتمــع، كما نّوَه 
إلــى الخــوف الشــديد لــدى المســتبّد من 
انتشار العلوم اإلنسانية. فالمستبد- كما 
يقول- ال يخشــى علــوم الّلغة، وكذلك، 
ال يخــاف المســتبّد مــن العلــوم الدينية 
المختّصة ما بين اإلنسان ورّبه. المستبّد 
التــي  اإلنســانية  العلــوم  مــن  يخشــى 
تســتمّر مهّمشــة حتى يومنا هذا، في كل 
الفضاءات: العربية، واإلســامية، مثل 
الحكمــة النظريــة، والفلســفة العقلية، 
االجتمــاع،  وطبائــع  األمــم  وحقــوق 
والسياسة المدنية، والتاريخ المفّصل، 
والخطابــة األدبيــة، ونحــو ذلــك مــن 
العلــوم التــي تكبــر النفوس، وتوّســع 

عبد الرحمن الكواكبي
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العقول، وتعّرف اإلنســان بحقوقه: أين 
هو منها، وكيفية الوصول إليها.

اهتمامات عبــد الرحمــن الكواكبي كانت 
والتعليــم  السياســة  طالــت  عديــدة، 
والقانــون والصحافــة، وكان الكواكبي 
مثار اهتمام بعض السياسيين والكّتاب 
الذيــن ينتمون إلــى توّجهات سياســية 
مختلفــة، ومنهــم جــان دايــة، ومحمــد 
عمــارة، وســاطع الحصــري، ومايزال 

كذلك. ما هو تقويمك لقراءة هؤالء؟
- في حقل السياسة، رّكز الكواكبي على 
فقــدان الحّرّيــة، التي عّرفها بــأن يكون 
اإلنسان مختارًا في قوله وفعله، وَعّدها 
»أعّز شيء على اإلنسان بعد حياته، وأن 
بفقدانهــا ُتفَقد اآلمــال، وتبطل األعمال، 
وتمــوت النفــوس، وتتعّطل الشــرائع، 
وتختّل القوانيــن«، وربط فقدان الحّرّية 
باالســتبداد، الــذي عّرفه بأنــه »تصرُّف 
فــرد أو جمع في حقوق قوم، با خوف 
تبعــة« وهو »صفــة للحكومــة المطلقة 
العنان التي تتصّرف في شــؤون الرعّية 
كما تشــاء، با خشية حساب وال عقاب 
االســتبداد  هــذا  فــي  ورأى  محقَّقيــن«، 
أصــًا لكّل فســاد، إذ هــو »يضغط على 
العقل فيفســده، ويلعب بالدين فيفسده، 
وتكمــن  فيفســده«.  العلــم  ويحــارب 
الخطورة في االستبداد في أنه يتحّول، 
فــي ظــّل الحكومة التــي تمارســه، إلى 
ممارســة عاّمة، حيــث تكــون الحكومة 
المســتبّدة مســتبّدة من أعلــى الهرم إلى 
أســفله؛ أي »فــي كّل فروعها«. وقد أقام 
الكواكبــي عاقــة وثيقــة بيــن ســيادة 
االســتبداد وســيطرة الجهل على األّمة، 
معتبــرًا أن العــوام »هم قوت المســتبّد، 
وبهــم  يصــول،  عليهــم  بهــم،  وقّوتــه 
علــى غيرهم يطــول«. وخلــص إلى أن 
االســتبداد قد أفسد الدين، بينما لم يمّس 
العبادات؛ األمر الذي جعل األديان تبقى 
»في األمم المأســورة عبارة عن عبادات 
مجــّردة صــارت عــادات، فــا تفيــد في 
تطهير النفوس شيئًا«، وجعل المسلمين 
الخاضعين لاســتبداد يشغلون أنفسهم 
»بالســعادة اآلخرويــة«، ويبعدون عن 

فكرهم »أن الدنيا عنوان اآلخرة«.
هنــاك الكثيــر مــن المفكِّريــن العرب من 

عمل على نتاجــه، ومنهم من أتيِت على 
ذكرهــم، ولكننــي أعتقــد بــأّن أهــّم من 
ــَق في فكــره، وتبّنى خطابــه: فكرًا  تعمَّ
وممارســة، هــو الدكتــور محمــد جمــال 
طحــان الذي َحقَّــق األعمــال الكاملة في 
نســختها األصّح. الدكتــور عمارة، ومن 
خــال تحّوالتــه األيديولوجيــة، كاد أن 
يتبــّرأ مــن خوضه فــي فكــر الكواكبي، 
بل حاول أن يشــّده إلى ملعبه المتشدِّد، 
حديثــًا. وعمومًا، فقد أّثــرت االنتماءات 
معالجــة  طريقــة  علــى  األيديولوجيــة 

النّص لكّل من تطّوع لذلك. 
جزء من الشــيوعيين الســوريين، قاموا 
للكواكبــي  كبيــرة  صــورة  بإضافــة 
إلــى  مؤتمراتهــم،  قاعــة  صــدر  فــي 
جانــب كارل ماركــس ولينيــن والقائــد 
الوطني الســوري يوســف العظمة. وال 
تخلــو بعــض األدبيــات اليســارية مــن 
إضــاءات تتعلَّق فيما يخــّص الكواكبي، 
إذ  االشــتراكية،  المعيشــة  بموضــوع 
رأى أن المجتمــع لــم يصــل، بعــد، إلى 
مرحلــة النضــوج للتأســيس الصحيــح 
لهــا. أّمــا فيما يتعّلــق بفصــل الدين عن 
الدولــة، فلقــد أثــار هذا الجانــب من فكر 
األحــزاب  انتبــاه  أيضــًا-  الكواكبــي- 
الســورية التي حملــت لــواء العلمانية، 
مــن القومييــن الســوريين إلــى البعــث 
العربــي. ويعتــّز القوميون الســوريون 
بالوصــف الــذي أطلقه زعيمهــم أنطون 

سعادة، حين ذكر بأنه يرى »أن الثورة 
الفكرية الســورية ابتــدأت بابتداء حملة 
َلع  عبدالرحمن الكواكبي، وأن كّل من اطَّ
علــى كتابه قرأ- وال شــّك- عبــارة بهذا 
المعنــى: دعونا ندّبر شــؤوننا الدنيوية 
ونترك األديان تحكم في اآلخرة، فقط«. 
ومــن ناحيتهــم، رأى القوميون العرب، 
بمختلف أشــكالهم ما قبل اإلســاموية، 
أّن الكواكبي صاحب ريادة في ترســيخ 
الفكــرة القوميــة ونبذه عمليــة التتريك 
التــي تأّثرت بهــا المجتمعــات العربية، 
خصوصًا فــي المراحل األخيرة من عمر 
اإلمبراطورية العثمانية، وقام أصحاب 
االّتجاهــات الدينيــة المعتدلة، بدورهم، 
بالتركيز على مراجعته المعمَّقة ألمراض 
المســلمين وســبل الخروج مــن األزمات 
التي تعصف بالنظرة المعاصرة للتفكير 

اإلسامي. 

الكواكبــي  فكــر  أّن  تجــد  هــل   §
والعالــم  العربــي  العالــم  فــي  القــى، 

اإلسامي، االهتمام الذي يستحّق؟

- رغــم منــع كتبــه فــي بعــض الــدول 
العربيــة، حتى يومنا هــذا، إاّل أن فكره 
القــى صدى فــي العديد مــن المجتمعات 
وفــي  الجامعــات،  وفــي  العربيــة، 
اســُتحِضر  فقــد  بالمقابــل،  المــدارس. 
الكواكبي من ِقَبل الســلطات المســتبّدة، 
فــي عديــٍد مــن الــدول، كرمــز تراثــي، 
واســُتبِعدت افكاره التحرُّريــة والداعية 
والطغيــان.  االســتبداد  مقارعــة  إلــى 
يؤســفني أن أقــول إّن لفكــره وكتاباته 
صــدى أكبــر لــدى المختّصيــن األجانب 
مــن نظرائهــم العــرب، مع اســتثناءات 

إيجابية. 

§ ســؤال أخير خاّص: ما الذي ورثته، 
على المســتوى الفكري، من عبد الرحمن 

الكواكبي؟

- أعتقــد بأننــي ورثــت جّل مــا وَرَد في 
فكــره، وخصوصــًا ما يتعّلق بالســعي 

إلى الحّرّية.

متابعـته
للتطّورات 

في البـلدان 
الديموقراطية 

كفرنسا، دفعته  
إلى إمكانية أن 

تحصل انحرافات 
تسلُّطية، حتى 
في األنظــمة 
الديموقراطية
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مفاخر الغريب

الغريـب، والحوشـي، والشـاّذ كلمـات، كان النّقـاد القدمـاء 
يعيبون بها على الشـعراء المغرقين في اسـتخدام تلك األلفاظ 
والتراكيـب الغريبـة، مـع أنهـم أكثـروا مـن البحـث عـن النـادر 
الغريـب، رغـم اختافهـم في تحديـد المقصود بنادر الكام: هل 
بسبب اختافه عن القياس، أم لقّلة االستعمال؟!. كذلك اشتهر 
الّلغـوي كاع النمـل )أبـو الحسـن الهنائـي( بكتبـه عـن الغريـب 
فـي الّلغـة، منهـا »أمثلـة الغريـب«، و»المنتخب مـن غريب كام 
د الغريب«. إن الفترة الزمنية  العرب«، إضافة إلى كتابه »المجرَّ
التي جمع فيها كاع النمل أو ابن عيسى وسائر المشتغلين في 
الّلغـة واألدب العربّيْيـن، كانـت فترًة، هجـر فيها الناس الكثير 
من األلفاظ بفعل التأسيس لحضارة جديدة، انصهرت فيها كّل 
التراكمات الّثقافية السابقة عليها، وبفعل التغيُّر الديموغرافي، 
بسبب الهجرات وبناء مدن مركزية للدولة. هذه الفجوة، التي 
تسّببت- أيضًا- بهلع العلماء من ضياع لغة العرب، وخرابها، 
جعلـت تلـك الّلغـة المهجـورة كنـزًا منسـّيًا فـي الصحـراء. هـذا 
الكنـز المغـري والثميـن، حيـث ليس في يـد أي أحد، وال بقدرة 
أي شـخص، جمعـه، وتثمينـه، ومعرفته هـو مثل تلك الكنوز 
التي تحكي عنها القصص الشـعبية المخشوشـة في الكهوف، 
والتـي يتنافـس عليها اللصوص، والتجـار، والملوك، وكذلك 

الـرواة، الذيـن، بدونهم، ال توجد كنوز!.
الشـعر،  ُمْحـِدُث مذهـٍب جديـد فـي  أبـو تمـام بأنـه  اشـتهر 
وصاحب طرق خاّصة في غريب الكام، عاداه الكثير من نّقاد 
الشعر، ورواته، والمشتغلين به، على رأسهم ابن األعرابي، 
وتلميذه أبي سعيد الضرير الذي تروى عنه أشهر قّصة تطلب 

الكـّف عـن اسـتخدام الغريـب فـي القـول مـع أبـي تمـام، والتـي 
الزال صداهـا يتكـرَّر على ألسـنة الشـعراء. تقـول الرواية- كما 
يرويهـا الصولـي فـي أخبـاره عـن أبـي تمـام-: »أن أبـا سـعيد 
الضريـر التقـى بأبـي تمـام، فقال له: يا أبا تمام ِلَم ال تقول من 
الشـعر مـا ُيعـَرف؟، فأجابـه أبـو تمـام: »وأنـت- يـا أبا سـعيد- 
ِلـَم ال تعـرف مـن الشـعر مـا يقـال؟«. هـذا الجـواب، يقاربه- في 
نسخة حديثة- قول الشاعر سليم بركات جوابًا ألحدهم، حين 
قال له إنه ال يفهم ما يقول، وإن لغته أشـبه باللوغاريتمات؛ 
فأجابه سليم بركات بأخّف من قول أبي تمام: إن حالك يشبه 

حالـي حيـن أتصّفح صفحة أسـهم البورصة!. 
يتقـارب الشـاعران: أبـو تمام، وسـليم بـركات، في كونهما 
جاءا من ضّفة أخرى إلى العربية؛ فأبو تمام الذي يقال إنه من 
أب يونانـي، والتـي يسـتخدمها أعداؤه في النيل منه، وسـليم 
بـركات ذو األصـول الكرديـة، وكاهمـا صاحـب طريقـة فريدة 
فـي الشـعر. غريبـا المنبت؛ لكنهمـا أقدر على الرصد، والهضم. 
إن مفارقة المنبت تحّث على اكتناز لغة اآلخر، فالغريب أقدر 
علـى اسـتيعاب تفاصيل اآلخر، خصوصـًا حين يصبح واحدًا 
منهـم. إن ال وعـي الغريـب يسـعى، عبـر اسـتيعاب مكتسـبات 
اآلخـر، لـزرع لؤلؤتـه فيهـم، عبـر احتـواء كنوزهـم، ومـا قول 
أدونيـس: إن الّلغـة العربيـة فـي جيـب هـذا الشـاعر )قاصـدًا 
سـليم بـركات( إال تأكيـدًا لهـذه الظاهـرة؛ فهـو يحاجـج، فـي 
إحـدى مقاالتـه، متسـائًا: من يقـدر، اآلن، على قراءة المتنبي 
دون الرجـوع إلـى المعجـم؟! حيـث يفخر هـو بهذه المعرفة. من 
هنـا، نتلّمـس كّل ذلـك فـي اسـتعمال سـليم ألسـاليب عربيـة 
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قديمـة، لـم تعـد ُمسـَتعَملة فـي العصر الحديـث - خصوصًا بعد 
أربعينـات القـرن الماضـي - من ضمنها اسـتعمال نون التوكيد 
بكثـرة، وكلمـات لـم يعـد أحـد يسـتعملها، حتـى أكاديمّيًا، مثل 
اسـتعماله كلمـة )األقراباذيـن( عنوانـًا ألحـد كتبـه، وهـي مـن 
مصطلحـات علوم الصيدلـة والكيمياء القديمة. فصفحة واحدة 
ألحـد كتبـه تكفـي لجمع قائمـة لكلمات خارجة عن التداول، بل 
يمكـن القـول- كمـا يقـول النّقـاد القدماء- إنه يسـتخدم حوشـي 
ـنه سـليم مـع  الـكام وغريبـه. هـذا العالـم الغريـب الـذي يدشِّ
الّلغـة والمخيِّلـة، راّجـًا كّل يقيـن عـن اإلنسـان والّلغـة، جعـل 
الشـاعر محمـود درويـش يسـأله، َمّرة: من أيـن تأتي بكّل هذه 
المخيِّلـة؟ لكـن جـواب سـليم هو مزيد من غرائـب المخّيلة؛ إنها 
أجمـل جريمـة يرتكبهـا الغريب!. مع أن سـليم بـركات يقّر، في 
أحـد لقاءاتـه، بـأن الّلغـة العربيـة ليسـت غريبـة عليـه؛ فهـي 
لغـة الشـريعة والفقـه، حيـث تتموضـع فـي الذاكـرة الروحيـة 
النتماءاتـه، لكـن جـرح الطـرد الـذي عانى منه صغيـرًا من أحد 
معّلمـي العربيـة َمْوَضَعـه كغريـب يقتحـم كنـوز اآلخـر النديم، 

فـي إجابـة بليغـة علـى ذلـك الطرد!!.
بالطبع،لـم يكـد شـاعر يسـلم مـن اسـتعمال الغريـب، فهـو 
يتموضع في صلب اّدعاء المهارة، ومفاخر امتاك كنوز الّلغة 
والمعانـي، علـى الرغـم مـن تصنيـف النّقـاد القدمـاء اسـتعمال 
الغريـب فـي الشـعر مـن قبيـل السفسـفة والضعـف. فالمتنبـي 
المحـدث - كحـال أبـي تمـام- لـم يخـُل من اسـتعماله؛ لذا يقول 
عنـه- فـي معـرض حديثـه عـن وحشـي الـكام وغريبـه- ابـن 
رشيق القيرواني، صاحب كتاب العمدة:»كذلك أبو الطيب كان 

يأتي بالمستغرب ليدّل على معرفته«. فالمتنبي- كما يقول ابن 
رشـيق فـي نقـده- يسـتخدم الغريـب أيضـًا، ويتكلَّـف فيه دون 
ضـرورة تعـذره في اسـتخدامه؛ وهذا مـا يجعله من المعائب!. 
أما الثعالبي في كتابه »يتيمة الدهر«، فيفرد أقسامًا في معايب 
المتنبي، أحد هذه األقسـام: اسـتعمال الغريب الوحشي، بادئًا 
كامـه: »إذا كان المتنبـي مـن المحدثيـن بـل مـن العصرييـن، 
وجـرى علـى رسـومهم فـي اختيـار األلفـاظ المعتـادة المألوفـة 
بينهم، بل- رّبما- انحطَّ عنهم بالركاكة والسفسفة، ثم تعاطى 
الغريب، والوحشـي، والشـاّذ البدوي، بل- رّبما- زاد في ذلك 
علـى أقحـاح المتقدِّميـن..«. يعيد كاتب سـيرته الشـيخ يوسـف 
البديعـي، فـي كتابـه »الصبـح المنبي عن حيثيـة المتنبي«، ما 
ـفات  قاله الثعالبي بنّصه، حيث يضع كامه هذا في باب تعسُّ

المتنبي تحت فصل: )اسـتعمال الغريب الوحشـي!(.
يجـادل أبـو بكـر الصولـي، فـي روايتـه ألخبـار أبـي تمـام، 
منتقدي شعره، واصفًا آفة الغريب في األرواح، بحيث تجعل 
راكبه يّدعي المعرفة، لكنه ال يملك زمام الشعر. يقول الصولي 
عنهم: »رأيت صنفًا من الناس، بعد ذلك، ليس غرض الواحد 
منهـم إال أن يقـرأ قصائـد، ويحفـظ غريبهـا، ويتعّلـم من النحو 
مسـائل، وينظـر مـن الّلغـة فـي كتـاب، ثـم يحضـر المجالـس 
غيـر مسـتزيد وال مسـتفيد«، ليعقِّـب، تاليًا، علـى تفاخرهم بما 
حفظـوه، حيـن يصـادف أن صاحـب المجلـس ال علـم لـه بـه!. 
لكن، هل هذا دليل على معرفة الشعر؟! ما يحاجج به الصولي 
خـاف التفاخـر بالغريـب. يقـول فـي مـكان آخـر مـن أخبـاره: 
ـر غريـب قصيـدة، وأقـام إعرابهـا،  »أتراهـم يظّنـون أن مـن فسَّ
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أحسن أن يختار جّيدها، ويعرف الوسط والدون منها، ويميِّز 
ألفاظها؟«. لقد حاز شـعر أبي تمام من االهتمام، بحيث فاحت 
رائحـة حظوتـه فـي كثـرة االختـاف فيـه، حتى يروى شـعره 
لـه، وهـو علـى جهـل بـه، ومـا إن يسـمعه حتـى  لمـن ال يفضِّ
يهلِّـل لـه: لقـد أحسـن شـاعركم وأجـاد. تفيض أخبـار الصولي 
بالكثيـر مـن هـذه الحكايـات، منهـا أن الشـاعر عمـارة بن عقيل 
دخـل البصـرة َمـّرة، وتعلَّـق بـه بعضهـم، وقالـوا لـه: »هاهنـا 
شـاعر يزعـم قـوم أنـه أشـعر الناس طـّرا، ويزعـم غيرهم ضّد 

ذلـك«، فقال أنشـدوني له، فأنشـدوه:

غدت تستجير الدمع خوف نوى غد          

                                     وعـاد قــتادًا عـندها كّل مرقد
فقـال عمـارة: هلل دّره، لقـد تقدَّم صاحبكم، في هذا المعنى، 
جميع من سبقه، على كثرة القول فيه، حتى لحبََّب االغتراب«. 
إن عمـارة بـن عقيـل األعرابـي الـذي يأخـذ عنـه نحـاة البصـرة 
الّلغـة ينفـي عـن أبـي تمـام تهمـة إغراقـه فـي الغريـب وانغاق 
كامه، حين يعقِّب في نقده: »إن كان الشـعر بجودة اللفظ... 
واسـتواء الـكام، فصاحبكـم هـذا أشـعر النـاس«. بأمثـال هـذا 
األعرابي العارف بالغريب والشـعر يحتّج الصولي على مآخذ 

النّقاد والشـعراء على شـعر أبي تمام.
إذا كان استعمال الغريب في شعر المحدثين يعّده النّقاد من 
المناقـص والمثالـب فـي عـرف فهمهم للشـعر والنثر أيضًا؛ فهو 
مـن مفاخـر الشـعراء بمعرفتهـم بالّلغـة، كمـا يقول ابن رشـيق 
عـن المتنبـي، فـإن علمـاء الّلغـة والنحـو أّسسـوا لهـوس هـذه 
المفخـرة بالغريـب، فقـد أهملوا مدّونة أشـعار العـرب )صنعها 
الراوية الشهير األصمعي(، وكان أحد أسباب إهمالهم لها- كما 
يشـير ابـن النديـم فـي الفهرسـت- هـو قّلـة غربتهـا!، األصمعي 
الـذي يسـّجل ابـن النديـم لـه كتابين فـي الغريب: كتـاب »غريب 
الحديـث«، وكتـاب »غريـب الحديـث والكام الوحشـي«. وليس 
مسـتغربًا، في هذا السـياق، حظوة الغريب؛ فمعظم من جمع 
نه، وشّد الرحال إلى عرب الصحراء، هم غرباء  الغريب، ودوَّ
عـن العربيـة، وهـذا مـا يثيـر اسـتغراب ابـن خلـدون، فيقـول 
فـي »المقّدمـة«: »مـن الغريـب الواقـع أن َحَملـة العلـم فـي المّلـة 
اإلسـامية أكثرهـم عجـم«. يذكـر أحمد أمين فـي كتابه »ضحى 
اسـتعراضه،  معـرض  فـي  هـذا  خلـدون  ابـن  كام  اإلسـام« 
ودراسـته للمجتمع العباسـي األّول، منتقدًا قول ابن خلدون، 
وواصفًا إّياه بالمبالغة، مع أن استعراض أحمد أمين لحضور 
الموالـي والعجـم فـي ذلـك العصـر يثبـت مقولـة ابـن خلـدون، 
دون مبالغـة، لكـن مـا يجـب التنبيـه إليـه أن مـا يهـّم، هنـا، 
هـو األثـر، ال العـدد، فقـد اختـرق عمـل وهـب بـن منبـه وحـده 
نة اإلسامية بعمق، واستبعاده سيعرِّض ذاكرة اإلسام  المدوَّ
ـس  إلـى خلـل النسـيان والتاشـي والضعـف؛ فهـي التـي تؤسِّ
ن مؤرِّخـو ِسـَيرهم، كابـن النديـم  جـذوره الماضيـة. وقـد دوَّ
فـي »الفهرسـت«، نـوادر حكاياتهـم مـع اإلعـراب والّلغـة، فأبو 
محلـم الشـيباني- كمـا يـروي ابن السـكيت - أصله من الفرس. 

يذكـر ابـن النديـم عـن المبـرِّد أنـه سـمعه يقـول: عنـدي خمسـة 
عشـر هاونـًا، وقـال لـي يومـًا: لـم أَر الهـاون في الباديـة، فلّما 
رأيتـه اسـتنكرت منـه. فأخبـار هـؤالء العلمـاء مـن أبـي عبيـدة 
معمـر بـن المثنـى، وأبـي عبيـد القاسـم بن سـام، واألخفش، 
وأبـي محلـم الشـيباني، ويونـس بـن حبيـب، وسـيبويه الذي 
كان يأخـذ الّلغـة مـن عيسـى بن عمر، أسـتاذ الخليل بن أحمد، 
والجرمي الذي له كتاب »تفسير غريب سيبويه«، نعرف سيرة 
انغرامهـم بالغريـب النـادر!. وفـي سـياق الحكاية هـذه، يروي 
لنـا ابـن النديـم أن المازنـي )جهـم بـن خلـف( كان راويـة عالمـًا 
بالغريـب والشـعر، وكان معاصـرًا لألصمعـي ولَخَلـف )َخَلـف 
األحمـر، مـن موالـي خراسـان(، فقـد كانـوا يتقاربـون فـي علم 
الشـعر والغريـب!. هذه المفاخر بالغريـب تتوّغل في التاريخ، 
بحيـث نسـمع عنهـا فـي القـرن التاسـع عشـر، وذلـك فـي آخـر 
ـر الشـهير  قرن من حياة السـلطنة العثمانية، على لسـان المفسِّ
شهاب الدين السيد محمود األلوسي الحسيني، الذي يقول عن 
أحـد علمائـه الذيـن التقاهـم فـي رحاتـه العلميـة: »كان مولعـًا 
بنقل الغريب، وال يبالي- إذا تكلَّم- أيخطىء أم يصيب!(. ولم 
َيْسَلم األلوسي نفسه من هذا الفخر بالغريب، فكتابه: »غرائب 
االغتراب«، الذي ينقد فيه أحد أساتذته المولع بالغريب، مليء 
بالحكايات الغريبة؛ إذ يشير، تحت وطأة الشعور بالفخر بما 
صابـه مـن غرائـب، بقولـه: »فاّطلعـت على أسـرار تطيش، لو 
قرنـت بهـا فـي الميـزان، سـجّات المشـّقة... وقـد كتبـت بعض 
مـا وقفـت عليـه قبـل الوصـول مـن غرائـب محسـوس وعجائب 
معقول«. فمن يستطيع أن ال يتحّدث بالغريب وعن الغرائب؟!. 

وكأن التواضـع شـّق مـن احتمال السـكوت عنه!. 
هذه السيرة الحافلة، للغريب، في اآلداب العربية، صارت 
ُتـروى تحـت عنـوان )فّن الغريب، وعلـم الغريب(!، كأن يذكره 
ابن النديم في »الفهرست«، وله في فّن الغريب كتاب »الغريب 
فـي الحديـث«!، أو أن يحـّدد ابـن قتيبـة فـي كتابـه »المعـارف« 
اختصـاص الراويـة َخَلـف األحمـر بقولـه: »عاِلمـًا بالغريـب«. 
وبهـذه الهالـة من حضـور االهتمام بالغريب في نفوس العلماء 
والشـعراء والقّصاصيـن، سـيظهر التفاخـر بالغريـب وعلمـه 
فـي تلـك اللحظـة القلقـة مـن التاريـخ العربـي، حيـن تصـادم 
الموالي مع العرب في العصر العباسـي، وأظهروا لهم مشـاتم 
شـّتى، وعابـوه علـى العـرب فـي الكثيـر مـن مسـالك حياتهـم 
وثقافتهم، وُعِرف الصدام هذا بما ُسمِّي )الشعوبية(، وأصبحت 
شـتيمة عنصريـة، وكفـرًا وإلحـادًا. فـي هـذا الصـدام، تفاخـر 
الشـعوبيون بامتاكهـم كتابـًا يعلِّـم الباغة والغريب، بحسـب 
مـا يذكـر الجاحـظ فـي بيانـه وتبيينـه: »قالـوا: ومـن أحـّب أن 
يبلـغ صناعـة الباغـة، ويعـرف الغريـب، ويتبّحر فـي الّلغة، 
فليقـرأ كتـاب كارونـد... فمن قرأ هـذه الكتب، وعرف غور تلك 
العقول، وغرائب تلك الحكم، عرف أين البيان والباغة، وأين 
تكاملت تلك الصناعة«. هذه العبارة تشير إلى رغبة في تعليم 
العـرب أصـول الغريـب، وأن يكونـوا معلِّميـن لهـم َوسـاَدتهم 
فـي العلـم؛ ألنهـم يملكـون كتابـًا يعلِّم غرائب الفنـون واآلداب.
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مرزوق	بشير	بن	مرزوق

مأسسة الثّقافة

لها  ترهُّ في  تتشابه  العربّية  الّثقافّية  المؤّسسات  معظم  تكاد 
المّرات  مئات  يفوق  بعدد  فيها  العاملين  م  وتضخُّ الوظيفي، 

المبدعين والفّنانين والمثّقفين في البلد نفسها.
تضم  للّثقافة  وزارات  أو  حكومية  ّثقافّية  مؤّسسات  فهناك 
الّثقافة  منتجي  عدد  على  يزيدون  الموظفين  من  أعدادًا 
والوقت،  للمال  استنزاف  إلى  يؤّدي  مما  ذاتها،  والفنون 

و-أحيانًا- إلى تعطيل المنتج الفّني واإلصدار الّثقافي.
للّثقافة  وزارات  ظهور  قبل  واآلداب  الفنون  نشأت  تاريخيًا، 
المسرح والرقص والغناء  فنون  فلقد نشأت  العالم،  في دول 
وزارات  ُيسّمى  ما  الدول  تعرف  أن  قبل  والفكر  واألدب 

الّثقافة، اليوم.
واإلبداع  والفكر  الّثقافة  على  الهيمنة  من  الدول  تتمّكن  ولكي 
الّثقافة،  مجاالت  لتقييد  رسمية  ثقافّية  مؤّسسات  أنشأت 
بدعوى تقنينها وترشيدها والتكفُّل بدعمها، مما اضطّرها إلى 
الفنون  لغة  يدرك  ال  الموّظفين، معظمه  من  أن تحشد جيشًا 

واإلبداع، والّثقافة والفكر، و-ربّما- يكون جاهًا بها.
والفنون  الّثقافة  لدعم  المرصودة  الميزانيات  على  والمّطلع 
وإيجارات  الموّظفين  جيوب  إلى  يذهب  معظمها  أن  ياحظ 
عمل  إلنتاج  يكفي  ال  يتبّقى  وما  المكاتب،  وتأثيث  المساكن 
م  التضخُّ أن  إلى  إضافة  كتاب،  إصدار  حتى  أو  واحد،  فّني 
من  يزيد  اإلدارية  التفريعات  وكثرة  الموّظفين  أعداد  في 
الفّني  المنتج  دورة  من  ويطيل  السلبية  البيروقراطية 

واألدب؛ مما يؤّدي إلى حالة من اليأس واإلحباط.
إلى  الّثقافة  جهاز  في  وحشرهم  الموّظفين  حشد  أّدى  لقد 
أن  من  وبداًل  األجهزة،  هذه  ألداء  والحرفية  المهنية  فقدان 
يدفع بالعمل الفّني واألدبي إلى مستويات أعلى هبط به إلى 
ة  فنيّّ أعمال  قبول  ذلك  على  وترتَّب  واالستسهال،  ح  التسطُّ
المعايير  كافة  إلى  تفتقر  وهي  ودعمها،  وفّكرية،  وأدبّية 
مهّمة  وإبداعات  وكتابات  أعمال  واستبعاد  إلنتاجها،  الملزمة 
استراتيجيات  إلى  االفتقار  أّدى  كذلك،  للمجتمع،  ومفيدة 
ه من الّثقافة  وخطط ثقافّية حقيقية إلى غياب الهدف والتوجُّ

المطلوبة في المجتمع.
منظومة  بها  نقصد  ثقافّية  استراتيجيات  نذكر  وعندما 
فالّثقافة  الّثقافّية ألية دولة،  السياسات  متكاملة، تقوم على 

تضم  وإنما  فقط،  الّثقافة  وزارات  وظائف  من  ليسا  واإلبداع 
قطاعات تعليمية واقتصادّية ومنشآت.

يجب أن ينحصر دور وزارات الّثقافة والمؤّسسات الحكومية 
المشابهة في ثاثة جوانب، وأن تدار بأقّل عدد من الموّظفين 
الثاثة  والجوانب  الخبرة،  وأصحاب  والمحترفين  والمهنيين 

هي: التمويل، والتشريع، والتدريب.
والتمويل  الماّدي  التمويل  واإلبداعي  الّثقافي  المنتج  يتطّلب 
الفّنّية  المشاريع  الدولة بتوّلي دعم  المعنوي، وعادًة، تقوم 
العاّمة،  الموازنات  ضمن  لها  موازنات  ورصد  والّثقافّية 
وثقافي  إبداعي  مردود  هناك  يكون  أن  الدولة  وتتوّقع 
إلى  ونظرًا  اآلخر،  الماّدي  المنتج  مع  بذلك  مساوية  فوري، 
التراكمية  إلى  يخضع  والفكري  األدبي  واإلنتاج  اإلبداع  أن 
والخبرة والموهبة، مما يجعل نتائجه ومخرجاته تحتاج إلى 
زمن يصعب قياسه وتحديده، وهذا ما يفترض أن ُيؤخذ في 
الحسبان عند التخطيط للّثقافة. والمجال اآلخر الذي يجب أن 
الرسمية  الثقافّية  للمؤّسسات  األساسية  األدوار  أحد  يكون 
والقوانين  اللوائح  مجموعة  وهي  الّثقافّية،  التشريعات  هو 
ماّديًا  ودعمهم،  المثقفين  حماية  على  تعمل  التي  والقواعد 

ومعنويًا.
الّثقافّية  المؤّسسات  أن تتوالها  التي يجب  الثالثة  المهّمة  أما 
كاّفة  في  اإلبداعية  الورش  وإقامة  التدريب  فهي  الرسمية 
توافر  على  فقط،  يقوم،  ال  فاإلبداع  الّثقافّية،  المجاالت 
الذي يبقي عليها  الموهبة واستثمارها هو  الموهبة، فتطوير 
موهبة،  منه،  مرحلة  في  هو،  اإلبداعي  والعمل  ويطّورها، 
وبقية مراحلة تعتمد على الصنعة واالحتراف، وهذا ما يقوم 
به التدريب، وما تقوم به الورش، علينا أن نتفّهم أن وظيفة 
بمئات  إداراتها  -بالضرورة-  ليست  الرسمي  الثقافي  العمل 
بيروقراطية  خال  من  أو  مكاتبه،  خلف  القابعين  الموّظفين 
األمام،  إلى  تدفعه  أن  من  أكثر  الثقافي  اإلنتاج  تعّطل  سلبية 
داخل  الموّظفين،  من  القليل  بأقّل  االكتفاء  يمكن  وإنما 
والمبدعين  الحقيقيين  المنتجين  مكان  ألن  المؤّسسة،  مباني 
تصل  أن  المؤّسسات  وعلى  المؤّسسات،  أسوار  هوخارج 

إليهم، وتهتّم بوجودهم.

تأمالت
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تحقيق

فيروز 
بني أزمات الفّن والسياسة واحلياة الشخصية! 
محمد منصور



141

لـــم تكـــْن األزمـــة التـــي أثارهـــا زيـــاد 
الرحبانـــي فـــي خريـــف عـــام 2013 حيـــن 
زعـــم فـــي إحـــدى مقاباتـــه التليفزيونيـــة 
أن والدتـــه معجبـــة باألميـــن العـــام لحـــزب 
األزمـــة  هـــي  اهلل(  نصـــر  )حســـن  اهلل 
الوحيـــدة التـــي واجهـــت الســـيدة فيـــروز، 
ـــوم  ـــدل وهج ـــع ج ـــي موض ـــا ف ووضعته
ــّل  ــًا فـــي ِظـ ــاّد، وخصوصـ سياســـي حـ
ـــزب اهلل  ـــه ح ـــذي لعب ـــروف ال ـــدور المع ال

ـــد.  ـــرة األس ـــي مناص ف

تركيبات »زيادية« على لسان فيروز! 
فقـــد ظّلـــت فيـــروز - التـــي احتفـــل 
ـــن  ـــا الثماني ـــام ببلوغه ـــل أي ـــا قب معجبوه
الفّنـــي  عمرهـــا  طـــوال  العمـــر-  مـــن 
الـــذي جـــاوز الســـتة عقـــود متواصلـــة، 
حريصـــة- كمـــا هـــي حـــال األخويـــن 
رحبانـــي اللذيـــن احتضنـــا صوتهـــا فـــي 
خمســـينيات القـــرن العشـــرين- أن تكـــون 
السياســـية  التجاذبـــات  عـــن  بعيـــدة 
الســـجال  عـــن  ومترفعـــة  والحزبيـــة، 

السياســـي مهمـــا كلَّـــف األمـــر. 
زيـــاد الرحبانـــي عـــاد فـــي مطلـــع 
ـــق تصريحـــات تحـــاول  ـــام 2015 فأطل ع
حيـــن  سياســـيًا،  فيـــروز  تصنيـــف 
ـــة  ـــة صحافيـــة مـــع مجل زعـــم- فـــي مقابل
ـــة بســـتالين  ـــه معجب )ســـنوب(- أن والدت
وهتلـــر والقذافـــي... حيـــث قـــال: »أمـــي 
ـــه  ـــم تقـــرأ ل ـــا ل معجبـــة بســـتالين مـــع أنه
شـــيئًا، لكـــن تعجبهـــا شـــخصيته. كذلـــك 
ــي  ــر والقذافـ ــد الناصـ ــة بعبـ ــي معجبـ هـ

وهتلـــر أيضـــًا«. 
طبعـــًا لـــم تكـــْن لســـتالين - كمـــا معظـــم 
الطغـــاة - مؤلفـــات حقيقيـــة كـــي تقرأهـــا 
ـــذا التصريـــح  فيـــروز، التـــي تجاهلـــت ه
الغرائبـــي نهائيـــًا، فيمـــا انبـــرت ابنتهـــا 
ـــاد حـــول  ـــح زي ـــى تصري ـــرّد عل ـــا، لل ريم
إعجـــاب فيـــروز بنصـــر اهلل، قائلـــة فـــي 
بيـــان نشـــرته علـــى صفحتهـــا علـــى موقـــع 

التواصـــل االجتماعي )فيســـبوك( بتاريخ 
.2013/12/23

ـــذا  ـــن ه ـــي، وم ـــن موقع ـــم م ـــد لك »أؤّك
البيـــت، ومـــن حرصـــي وواجبـــي علـــى 
المحافظـــة علـــى احتـــرام فيـــروز الســـمها، 
وأعمالهـــا،  ورســـالتها،  ومســـيرتها، 
وأســـلوبها  وحاضرهـــا،  وماضيهـــا، 
هـــذا  فـــإّن  األمـــور،  مـــع  بالتعاطـــي 
الموضـــوع وكل المواضيع والتصريحات 
الســـابقة السياســـية وغير السياسية التي 
تناولـــت فيـــروز، ال تتعـــّدى كونها تكهنات 
وتركيبـــات زياديـــة علـــى حســـاب فيـــروز 
فقـــط ال غيـــر، فـــا تزعلـــوا، ألن مصيـــر 
هـــذه الحملـــة ســـيكون مثـــل كل الحمـــات 
ـــوم«. وختمـــت  التـــي ســـبقتها، وهـــو معل
بيانهـــا بالقـــول: »وحدهـــا فيـــروز كانـــت 
ــة.  ــة ثابتـ ــا، حقيقـ ــي ذاتهـ ــتبقى هـ وسـ

والحقيقـــة مـــع الوقـــت وكل الوقـــت«. 

أزمة الغناء في دمشق! 
 فيـــروز الرمـــز الوطنـــي، كانـــت علـــى 
ــة،  ــات السياسـ ــًة لتجاذبـ ــدوام ُعرَضـ الـ
ـــأي تصريـــح  ـــًا ب ـــدِل يوم ـــم ت ـــا ل رغـــم أنه
قـــّررت  سياســـي واضـــح... وعندمـــا 
ـــة  ـــة العام ـــوة األمان ـــي دع ـــروز أن تلّب في
لدمشـــق عاصمـــة ثقافيـــة عـــام 2008، 
ُجوبهـــت بســـيل من االنتقادات السياســـية 
التـــي لـــم تمنعهـــا مـــن تلبيـــة الدعـــوة، 
لتقـــّدم فـــي يناير/كانـــون الثانـــي 2008 
المســـتعادة  عـــروض مســـرحيتها  أول 
أمـــام 1200 شـــخص  النـــوم(  )صـــح 
التهبـــت أكفهـــم تصفيقـــًا... فـــي قمـــة العداء 
ـــة  ـــوى اللبناني ـــض الق ـــن بع ـــتعر بي المس
ونظـــام األســـد بعـــد خـــروج الجيـــش 
ـــد  ـــام 2005.. فق ـــان ع ـــن لبن ـــوري م الس
أثـــارت جـــداًل فـــي األوســـاط السياســـية 
اتهمهـــا  حيـــث  حينـــذاك،  اللبنانيـــة 

ظّلــت فيروز - التي احتفل معجبوها قبل أيام ببلوغها الثمانين من العمر- 
طــوال عمرهــا الفّنــي الذي جاوز الســتة عقــود متواصلــة، حريصة- كما 
هي حــال األخوين رحباني اللذين احتضنا صوتها في خمســينيات القرن 
العشــرين- أن تكون بعيدة عن التجاذبات السياسية والحزبية، ومترفعة 

عن السجال السياسي مهما كلَّف األمر. 

فيروز مع زوجها عاصي
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سياســـيون، ومـــن بينهـــم زعيـــم الحـــزب 
التقّدمـــي االشـــتراكي وليـــد جنبـــاط، 
االســـتخبارات  مصالـــح  تخـــدم  بأنهـــا 
الســـورية، فيمـــا دعاهـــا نائـــب آخـــر لعـــدم 
الغنـــاء »لســـجاني لبنـــان«. كمـــا دعتهـــا 
مجموعـــة مـــن النشـــطاء السياســـيين 
الســـوريين لمقاطعـــة دمشـــق، وأشـــاروا 

إلـــى اعتقاالتهـــا للمعارضيـــن.
لكـــن مـــا ال يعرفـــه الكثيـــرون، وهـــذا أمـــر 
روتـــه لـــي األمينـــة العامـــة الحتفالية دمشـــق 
عاصمـــة ثقافّيـــة د. حنان قصاب حســـن، أن 
ـــول  ـــذرت عـــن عـــدم قب ـــروز، اعت الســـيدة في
منـــح بشـــار األســـد لهـــا وســـام االســـتحقاق 
ــذاك،  ــة األولـــى حينـ ــن الدرجـ ــوري مـ السـ
متذرعـــة باألجـــواء السياســـية المشـــحونة 

التـــي تـــوّد أن تبقـــى بمعـــزل عنهـــا!

فيروز ال تغني على العشاء! 
أزمـــة سياســـية أخـــرى عاشـــتها فيـــروز 
ــذه  ــن هـ ــتينيات، ولكـ ــف السـ ــي منتصـ فـ
ــل  ــي الراحـ ــس التونسـ ــع الرئيـ ــّرة مـ المـ

الحبيـــب بورقيبـــة. 
وكانـــت   1965 عـــام  مطلـــع  ففـــي 
فيـــروز قـــد أضحـــت مطربـــة مشـــهورة فـــي 
الوطـــن العربـــي... كان الرئيـــس التونســـي 
الحبيـــب بورقيبـــة يتهيـــأ للقيـــام بزيـــارة 
رســـمية إلـــى لبنـــان، وقبـــل أن يصـــل أبلـــغ 
مســـتضيفيه رغبتـــه باالســـتماع لصـــوت 
فيـــروز... فقـــّرر الرئيـــس اللبنانـــي آنـــذاك 
شـــارل الحلـــو إقامـــة حفـــل للضيـــف الكبيـــر 
وأبلـــغ األخويـــن رحبانـــي اللذيـــن طلبـــا 
مبلـــغ )75( ألـــف ليـــرة لبنانيـــة تكاليـــف 
إقامـــة الحفلـــة، ُخفَِّضـــْت فيمـــا بعـــد إلـــى 
30 ألـــف ليـــرة بمطلـــب مـــن الحكومـــة التـــي 
ـــغ  ـــذا المبل ـــن ه ـــازل ع ـــت التن ـــادت فطلب ع

فوافـــق الرحبانيـــان. 
وصـــول  وقبـــل  أيـــام...  انقضـــت 
الضيـــف بأســـبوع، ُاتفـــق أن تقـــام الحفلـــة 
فـــي تياتـــرو لبنـــان، وأن تكـــون فيـــروز 
والمخـــرج  رحبانـــي  األخـــوان  وكذلـــك 
ــى أن  ــن... علـ ــريف متبرعيـ ــري الشـ صبـ
تتولـــى الدولـــة دفـــع أجـــور العازفيـــن 

مـــن  المشـــتركين  وباقـــي  والراقصيـــن 
عمـــال وفّنييـــن... وُبوِشـــر بإعـــداد الفرقـــة 
وتهيئـــة البرنامـــج الـــذي تضّمن اسكتشـــات 
ـــة، وموشـــحات أندلســـية، ولوحـــة  وطني

عـــن فلســـطين. 
رحبانـــي  األخـــوان  ُأبلـــغ  وفجـــأة 
وفيـــروز عـــن طريـــق حســـن الحســـن مديـــر 
ـــر  ـــل خـــوري مدي ـــة، ونبي اإلذاعـــة اللبناني
ــن  ــر عـ ــرف النظـ ــّم صـ ــه َتـ ــج، أنـ البرامـ
إقامـــة الحفلـــة فـــي تياتـــرو لبنـــان، وتقـــّرر 

إقامتهـــا علـــى مســـرح فينيســـيا. 
ورفـــض عاصـــي الرحباني هـــذا التغيير 
علـــى اعتبـــار أن فـــي مســـرح فينيســـيا 
فرقـــة ليليـــة، وبرنامجـــًا دائمـــًا ال يمكـــن 
ـــورات  ـــّك الديك ـــتطاع َف ـــه، وال بالمس إيقاف
ـــاءم  ـــرح ليت ـــكل المس ـــر ش ـــة وتغيي الثابت
مـــع احتياجـــات فرقتـــه التـــي تقـــوم عـــادة 
تســـتغرق  وبروفـــات  تماريـــن  بإجـــراء 
ـــي  ـــه، الت ـــرح ذات ـــى المس ـــام عل ـــة أي خمس
تقيـــم عليـــه الحفلـــة... وعـــاوة علـــى ذلـــك 
فالمســـرح المذكـــور غيـــر ُمَعـــّد فنّيـــًا، وال 

فيروز مع ابنها زياد وزوجها عاصي
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يتســـع ألعضـــاء الفرقـــة والموســـيقيين 
علـــى  ُأدخلـــوا  الذيـــن  والراقصيـــن 
البرنامـــج... وقـــد طلـــب عاصـــي الرحبانـــي 
ـــي:  ـــول عاص ـــا يق ـــن كم ـــر، ولك ـــًا آخ مكان
»لـــم نلـــَق آذانـــًا صاغيـــة، وكان ذلـــك إيذانًا 
ببـــدء األزمـــة... ووضعتنـــا الحكومـــة فـــي 
مـــأزق، حاولنـــا التخّلـــص منـــه بـــأن طلبنـــا 
مســـرح اليونيســـكو فِقيـــل لنـــا: غيـــر جاهـــز. 
ـــا:  ـــد. قلن ـــل: بعي ـــن... فِقي ـــت الدي ـــا: بي قلن
هاتـــوا أي مـــكان معقـــول... فِقيـــل: دبروها 
علـــى العشـــاء... وهنـــا أدركنـــا أن اهتمـــام 
الحكومـــة بالفـــّن ســـطحي، وســـيان عندهـــا 
إذا قـــّدم هـــذا الفـــّن بشـــكل الئـــق، أو بشـــكل 

ـــًا«.  ـــان مع ـــّن ولبن ـــى الف يســـيء إل
ـــي  ـــي أن تغن ـــض عاصـــي الرحبان ورف
فيـــروز علـــى العشـــاء... وَتـــّم إقـــرار حفـــل 
بديـــل يشـــترك فـــي إحيائـــه كبـــار مطربـــي 
لبنـــان آنـــذاك: )نـــور الهنـــدى، صبـــاح، 
ـــميرة  ـــي، س ـــع الصاف ـــام، ودي ـــاح س نج
ـــمس  ـــري ش ـــم، نص ـــعاد هاش ـــق، س توفي
الديـــن( ترحيبـــًا بالرئيـــس الضيـــف... إال 
أن الحبيـــب بورقيبـــة اعتـــذر بلباقـــة قائـــًا: 

ـــت!  ـــد توّعك ـــه ق إن صحت
ــدر  ــد أصـ ــِه، فقـ ــم تنتـ ــة لـ ــن األزمـ لكـ
ـــي الحـــاج حســـين  ـــوزراء اللبنان رئيـــس ال
العوينـــي قـــرارَا شـــفهيًا بمنـــع إذاعـــة أغاني 
ـــد تابعـــت  ـــان... وق ـــي إذاعـــة لبن ـــروز ف في

ــا  ــي عددهـ ــي( فـ ــبوع العربـ ــة )األسـ مجلـ
الصـــادر بتاريـــخ )1965/3/15( هـــذه 
ـــه  ـــي، تصّدرت ـــوع رئيس ـــة... كموض األزم
صـــورة علـــى كامـــل الغاف للســـيدة فيروز 
مـــع عنـــوان مثيـــر: )الرئيـــس عوينـــي 
ـــد  ـــروز(. وق ـــم وفي ـــي أنت ـــوا عن ـــول: حل يق
قّدمـــت للموضـــوع فـــي صفحاتهـــا الداخليـــة 

ـــول: بالق
»قبلـــت فيـــروز الدعـــوة لزيـــارة تونـــس، 
بعـــد أن حـــال ســـوء التفاهـــم بيـــن الحكومـــة 
والرحبانييـــن دون تحقيـــق رغبـــة الرئيـــس 
بورقيبـــة فـــي ســـماع صوتهـــا. وحكايـــة 

فيـــروز والضيـــف والمســـرح تتكـــّرر للمـــّرة 
الثانيـــة، وكانـــت المـــّرة األولـــى عندمـــا زار 
شـــاه إيـــران بيـــروت. ومنـــذ ذلـــك الوقـــت، 
لـــم تنتبـــه الحكومـــة إلـــى ضـــرورة إنشـــاء 
مســـرح تقـــّدم فيـــه للضيـــوف »مـــآدب« مـــن 

الفكـــر واألدب!« 
المذكـــور  الموضـــوع  حفـــل  وقـــد 
بمواجهـــة مثيـــرة مـــع رئيـــس الـــوزراء 
ــرار منـــع بـــث أغانـــي  اللبنانـــي حـــول قـ
فيـــروز فـــي اإلذاعـــة اللبنانيـــة... حيـــث 

العربـــي(: )األســـبوع  كتبـــت 
»عندمـــا ســـألنا الحـــاج حســـين العويني 
عـــن قـــرار منـــع إذاعـــة أغانـــي فيـــروز مـــن 
اإلذاعـــة اللبنانيـــة رّد ألول وهلـــة: )غيـــر 
صحيـــح أنـــا لـــم أمنـــع ولـــم أوّقـــع أي قـــرار 
منع... أما إذا كان أولو الشـــأن في وزارة 
األنبـــاء قـــد اتخـــذوا هـــذا القـــرار... فهـــذا مـــن 
ـــألوا  ـــال... اس ـــى كل ح ـــم، وعل صاحيته
وزير األنباء واإلرشـــاد والســـياحة(. وقلنا 
لـــه: لكـــن الصحـــف كتبـــت إنـــك أنـــت الـــذي 
أصـــدرت قـــرار المنـــع؟ فقـــال: )إذا قالـــوا 
فليكـــن... أنـــا منعـــت... منعـــت... منعـــت. 
أود أن أســـألكم هـــل عمـــل فيـــروز الئـــق؟ 
إنهـــا تريـــد أن تفـــرض علـــى الدولـــة أيـــن 
ــن  ــة مـ ــدم لياقـ ــك عـ ــس ذلـ ــي... أليـ تغنـ
حضرتهـــا ومـــن زوجهـــا وابـــن عمهـــا؟! 
وعلـــى كل حـــال لدينـــا اآلن أعمـــال أهـــم مـــن 
ـــي،  ـــوا عن ـــم حل ـــروز وســـواها، أرجوك في

ـــر شـــغلة«!  ـــا نشـــتغل بغي وخلون
وقـــد عّلقـــت فيـــروز التـــي كانـــت تصـــّور 
ـــرار  ـــى ق ـــم( عل ـــاع الخوات ـــم )بي ـــا فيل وقته
المنـــع بالقـــول: »تأّلمـــت كثيـــرًا لمـــا حصـــل، 
بعـــد أن أعـــددت نفســـي للنـــزول عنـــد رغبـــة 
ــي  ــع أننـ ــه... ومـ ــان وعقيلتـ ــف لبنـ ضيـ
وقفـــُت علـــى ســـير الحـــوار منـــذ البدايـــة... 
لِقّلـــة  التعليـــق  أســـتطيع  ال  أننـــي  إال 
خبرتـــي فـــي المســـائل الفّنّيـــة المتعّلقـــة 
بالمســـارح... ولكننـــي أؤكـــد أنني لم أطلب 
مـــااًل، ولكننـــي طلبـــُت مكانـــًا مناســـبًا. وقـــد 
اســـتغربت إجـــراء رئيـــس الـــوزراء بوقـــف 
إذاعـــة أغانـــّي مـــن اإلذاعـــة، وهـــو الذي ُأكن 
لـــه كل احتـــرام... ولـــم أنـــَس باقـــة الـــورود 
التـــي أرســـلها إلـــّي، تعبيـــرًا عـــن تقديـــره... 
عندمـــا قّدمـــت علـــى شاشـــة التليفزيـــون 
)أغانـــي العـــودة( خـــال احتفـــاالت عيـــد 

الميـــاد الماضـــي«.
انتهـــى كام فيـــروز... وانتهـــت األزمـــة 
ــة  ــة اللبنانيـ ــت اإلذاعـ ــا منعـ ــًا بعدمـ الحقـ
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أغانـــي فيـــروز لمـــدة ســـبعة أشـــهر، لكنهـــا 
كّرســـت قيمة فّنّية عليا، تســـتحق أن تكون 
شـــرفًا عظيمـــًا فـــي ســـجل تاريخهـــا وتاريخ 
ـــي  ـــي ف ـــروز ال تغن ـــي: في ـــن رحبان األخوي
القصـــور وعلـــى موائـــد العشـــاء... بـــل فـــي 

مســـارح فّنّيـــة محترمـــة!
ـــع  ـــروز م ـــي لفي ـــخ الفّن ويشـــهد التاري
األخويـــن رحبانـــي ومـــن دونهمـــا... أنهـــا 
لـــم تخـــرق هـــذا العهـــد والتقليـــد... وأكثـــر 
مـــن ذلـــك: لـــم تغـــِن فيـــروز يومـــًا لزعيـــم 
ـــه أو نفـــوذه...  ـــًا كان حجم أو رئيـــس أي
بـــل غّنـــت للمـــدن واألوطـــان وأذكـــت جذوة 
ــي  ــة التـ ــا العربيـ ــي مدنياتهـ ــخ فـ التاريـ
أنشـــدتها... فيمـــا ظّلت صرختهـــا للوطن: 
)ع اســـمك غنيـــت ع اســـمك رح غنـــي( هـــي 
ـــا  ـــموها وترفعه ـــن س ـــن عناوي ـــوان م عن
ــه  ــذي مارسـ ــي الـ ــف السياسـ ــن التزلـ عـ

كبـــار الفنانيـــن العـــرب فـــي عصرهـــا!

الخجل والخوف من الجمهور! 
وبعيـــدًا عـــن السياســـة... واجهـــت 
فيـــروز خـــال مســـيرتها الفّنّيـــة الحافلـــة، 

ـــت أوالهـــا  ـــوع آخـــر... كان ـــات مـــن ن أزم
مطلـــع  الفّنّيـــة  حياتهـــا  بدايـــة  فـــي 
ـــد كان  ـــرين؛ فق ـــرن العش ـــينيات الق خمس
األجـــر المنخفـــض الـــذي كانـــت تتقاضـــاه 
كمغنيـــة فـــي اإلذاعـــة اللبنانيـــة، ثـــم 
الخـــوف مـــن مواجهـــة الجمهـــور والظهـــور 
علـــى المســـرح مشـــكلة مـــن المشـــكات 
التـــي تهـــّدد اســـتمراريتها كمطربـــة... 
بيـــن  آنـــذاك  الصحافـــة  ربطـــت  وقـــد 
المشـــكلتين، فكتبـــت مجلـــة )الصيـــاد( 
ـــخ 13  ـــا )382( الصـــادر بتاري ـــي عدده ف
ديســـمبر/كانون األول 1951 إلـــى جانـــب 

نشـــر صـــورة لفيـــروز مـــا يلـــي: 
»هـــذه أول صـــورة تنشـــر للمطربـــة 
فيـــروز فـــي الصحـــف... و»الصيـــاد« هـــي 
أول صحيفـــة فـــي لبنان تثير مشـــكلة هذه 
المطربـــة التـــي يمـــأل صوتهـــا المخملـــي 
عشـــرات التســـجيات فـــي جميـــع محطات 
اإلذاعـــة العربيـــة ومـــع ذلـــك فهـــي ال 
تكســـب فـــي لبنـــان أكثـــر مـــن مرتـــب فتـــاة 
ـــن  ـــن فســـتان م ـــن ثم ـــّل م كـــورس، أي أق
ــا  ــة الترســـو! وعيـــب فيـــروز أنهـ الدرجـ

ــاب  ــن بـ ــي مـ ــد الفّنـ ــر المجـ ــت قصـ دخلـ
ـــه وهـــي ال  ـــق أبواب ـــو أضي ـــة، وه اإلذاع
تـــزال طالبـــة ومـــن أســـرة فقيـــرة مؤلَّفـــة 
ـــم  ـــون جميعه ـــن تســـعة أشـــخاص ينام م
ــدًا مؤلِّـــف مـــن  ــزل متواضـــع جـ فـــي منـ
غرفتيـــن، وليـــس لهـــذه العائلـــة مـــن ثروة 
ومـــورد غيـــر صـــوت فتاتهـــا الصغيـــرة 
ـــع البرامـــج  ـــي جمي ـــًا ف ـــق دائم ـــذي يتأّل ال
الموســـيقية بمحطـــة اإلذاعـــة، ولكـــن 
ـــّن الرفيـــع!  ـــًا لوجـــه الف بالســـخرة ومجان
وقـــد ذهبـــت جميع المحـــاوالت التي بذلها 
ـــى  ـــروز عل ـــل في ـــي حم ـــي ف األخـــوان رحبان
الظهـــور أمـــام الجماهيـــر... فالفتـــاة خجولـــة 
يحمـــر خداهـــا ويتلعثـــم لســـانها إذا قـــال لهـــا 
ـــا  ـــا ســـت« وعندم ـــا »أحســـنت ي أحـــد زمائه
تتكامـــل قـــوى فيـــروز النفســـية وتظهـــر علـــى 
ــحتها  ــي رشـ ــة التـ ــون النجمـ ــرح فتكـ المسـ
مـــكان  الحتـــال  »الصيـــاد«  وترشـــحها 
الصـــدارة بيـــن المغنيـــات اللبنانيـــات... 
وكل مـــا نرجـــوه مـــن حضـــرة مديـــر اإلذاعـــة 
هـــو أن يشـــملها بعطفـــه ألنـــه الوحيـــد الـــذي 

ـــة«.  ـــذه الفنان ـــف ه ـــتطيع أن ينص يس

فيروز مع رياض السنباطي
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صدقـــت مجلـــة »الصيـــاد« فـــي تنبؤاتها 
ـــروز  ـــت في ـــا احتّل ـــرة... فســـرعان م المبّك
مـــكان الصـــدارة ليـــس بيـــن مطربـــات 
لبنـــان، بـــل أضحـــت بمـــا قّدمـــه لهـــا 
األخـــوان رحبانـــي نســـيجًا متفـــّردًا فـــي 
األغنيـــة العربيـــة... أمـــا مشـــكلتها مـــع 
المســـرح والخجـــل والخـــوف مـــن مواجهـــة 
الجمهـــور... فقـــد تجاوزتهـــا فيـــروز لتغدو 

ـــات! ـــن البداي ـــن زم ـــرى م ذك

أزمة البحث عن البديل! 
ـــي  ـــب عاص ـــي 1972/9/27، ُأصي ف
الرحبانـــي وهـــو فـــي َأْوِج عطائـــه الفّنـــي 
ـــي  ـــزف مفاجـــئ ف ـــة، أو ن بجلطـــة دماغي
الجهـــة اليســـرى مـــن الدمـــاغ حســـبما قـــال 
ـــى  ـــورًا إل ـــا ف ـــى إثره ـــَل عل ـــاء... ُنِق األطب
المستشـــفى. نـــزل الخبـــر علـــى فيـــروز 
ــة  ــة الصحيـ ــت الحالـ ــة... كانـ كالصاعقـ
ـــذي  ـــر ال ـــة، وكان التوت ـــه حرجـــة للغاي ل
عاشـــته فيـــروز كبيـــرًا لدرجـــة أنهـــا دخلـــت 
المستشـــفى فـــي حالـــة انهيـــار عصبـــي 
قبـــل أن تعـــود لتتماســـك مـــن جديـــد... 
وأمـــام جمهورهـــا الكبيـــر وجمهور عاصي 
ـــرح  ـــى المس ـــروز عل ـــت في ـــدع... وقف المب
لتتجـــاوز أزمتهـــا بالفـــّن والغنـــاء... غّنـــت 
لعاصـــي فـــي مســـرحية )المحطـــة( مـــن 

ـــاد: ـــا زي ألحـــان ابنه
سألوني الناس عنك يا حبيبي 

كتبوا المكاتيب وأخدها الهوا
بيعز عليي غني يا حبيبي 
ألول مرة ما منكون سوا! 

سألوني الناس عنك سألوني
قلتهن راجع اوعى تلوموني 

غمضت عيوني خوفي للناس 
يشوفوك مخبى بعيوني! 

ـــدع  ـــى عاصـــي المب ـــم عل ـــذا األل ـــن ه لك
ـــع  ـــم يمن ـــر... ل ـــر... واإلنســـان الكبي الكبي
ـــك بســـنوات مـــن  ـــروز الزوجـــة بعـــد ذل في
أن تهجـــر بيـــت الزوجيـــة وتنفصـــل عـــن 
عاصـــي ومنصـــور فّنّيـــًا... وإذا كان مـــا 
ـــروز،  ـــات في ـــث عـــن أزم ـــن الحدي ـــا م يهمن
أزماتهـــا الفّنّيـــة دون محاولـــة تفســـير 
ــا وبيـــن عاصـــي  ــباب الخـــاف بينهـ أسـ
الـــذي يدخـــل فـــي بـــاب الحيـــاة الشـــخصية 
ــا  ــة واجهتهـ ــى أزمـ ــإن أقسـ ــان... فـ للفنـ
فيـــروز بســـبب انفصالهـــا عـــن عاصـــي، 
هـــي أزمـــة البحـــث عـــن اللحـــن المناســـب. 
التأكيـــد  إعـــادة  اإلنصـــاف هنـــا  ومـــن 

باســـتمرار علـــى األهميـــة االســـتثنائية 
ـــطورة  ـــة أس ـــي صناع ـــي ف ـــّن الرحبان للف
فيـــروز... مـــن دون أن نغفـــل مزاياهـــا 
العظيمـــة كفنانـــة بالطبـــع. طرقـــت فيـــروز 
بـــاب محمـــد عبـــد الوهـــاب الـــذي ســـبق أن 
ــي:  ــن رحبانـ ــود األخويـ ــا بوجـ ــن لهـ لّحـ
)اســـهار- خايـــف أقـــول اللـــي بقلبي- ســـكن 
الليـــل- مـــر بـــي( لكنـــه اعتـــذر بلباقتـــه ألن 
عاصـــي صديقـــه... لكـــن يبـــدو أن عبـــد 
الوهـــاب لـــم يقـــم اعتبـــارًا للصداقـــة وحدهـــا 
ـــتطيع  ـــن يس ـــه ل ـــعر بأن ـــل ش ـــب، ب وحس
أن يضيـــف جديـــدًا لفيـــروز بعدمـــا قدمـــه 
الرحابنـــة لهـــا. خاضـــت فيـــروز بعـــد 
عاصـــي تجربـــة مـــع فيلمـــون وهبـــي فـــي 
ألبـــوم )دهـــب أيلـــول( الـــذي كتـــب كلماتـــه 
الشـــاعر جوزيـــف حـــرب )ياريـــت منـــن- 
ورقـــه األصفـــر- طلعلـــي البكـــي- يـــا 
ـــة...  ـــاٍن الحق ـــي أغ ـــم ف ـــعبية( ث ـــة ش قون
واســـتفادت مـــن موهبـــة ابنهـــا زيـــاد الـــذي 
كان قـــد قـــّدم لهـــا ألبـــوم )وحـــدن( وشـــّكلت 
لتجربتـــه  األولـــى  اإلرهاصـــات  هـــذه 
ــا  ــي تابعتهـ ــّردة... التـ ــة والمتفـ المختلفـ
معـــه فيمـــا بعـــد... وتجّلـــت بشـــكل أوضـــح 
فـــي ألبـــوم )معرفتـــي فيـــك( عـــام 1987 ثـــم 
فـــي )كيفـــك أنـــت(، لكـــن ذلـــك لـــم يمنعهـــا 
مـــن البحـــث عـــن اللحـــن البديـــل منـــذ بدايـــة 
ـــّررت  ـــا مـــع عاصـــي ومنصـــور، فق خافه
ـــاض  ـــر ري ـــن الكبي ـــع الملح ـــاون م أن تتع

الســـنباطي الـــذي رّحـــب بهـــذا التعـــاون، 
ولّحـــن لهـــا فـــي مطلـــع الثمانينيـــات ثـــاث 
قصائـــد كتـــب إحداهـــا الشـــاعر المصري عبد 
الوهـــاب محمـــد، وكتـــب الثانيـــة والثالثـــة 
جوزيـــف  الراحـــل  اللبنانـــي  الشـــاعر 
ــول  ــبب مجهـ ــروز لسـ ــرب... إال أن فيـ حـ
ــا....  ــان لجمهورهـ ــذه األلحـ ــّدم هـ ــم تقـ لـ
ـــه  ورحـــل ريـــاض الســـنباطي وحمـــل نجل
ـــة  ـــة المطالب ـــد الســـنباطي راي ـــان أحم الفن
بتقديـــم تفســـير لعـــدم غنـــاء هـــذه األلحـــان 
أو اإلفـــراج عنهـــا... إال أن فيـــروز التزمـــت 
الصمـــت طيلـــة ثاثـــة عقـــود... وبقيـــت 
ألحـــان ريـــاض الســـنباطي لهـــا، شـــاهدًا 
علـــى أزمـــة البحـــث عـــن ملحـــن يضيـــف 
لهـــا جديـــدًا بعـــد تعاونهـــا مـــع األخويـــن 

رحبانـــي! 

أزمة الحرب والبقاء في الوطن! 
ــّد الفاصـــل بيـــن الوطنـــي  وفـــي الحـ
والفّنـــي... عاشـــت فيـــروز أزمـــة الحـــرب 
اللبنانيـــة األهليـــة التـــي اســـتمّرت خمســـة 
عشـــر عامـــًا. كان وجـــه األزمـــة بالنســـبة 
لفيـــروز التـــي غّنـــت: )بيقولـــوا صغيـــر 
بلـــدي... بالغضب مســـور بلـــدي( و)لبنان 
الكرامـــة والشـــعب العنيـــد( ليـــس فـــي 
وطـــن جميـــل يتمـــزق ويحتـــرق علـــى 
وقـــع اقتتـــال أبنائـــه وانفجـــار طوائفـــه 
وحســـب... بـــل كانـــت فـــي وجـــه آخـــر 

فيروز مع عبدالوهاب
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أن صوتهـــا الـــذي ارتبـــط بلبنـــان الوطـــن 
الواحـــد، كيـــف يمكـــن أن يغـــدو شـــيعًا 

وطوائـــف؟! 
عاشـــت فيـــروز هـــذه األزمـــة مـــع 
األخويـــن رحبانـــي في أعمالها المشـــتركة 
األخيـــرة معهـــم، ثـــم عاشـــتها بمفردهـــا... 
رفضـــت أن تنقســـم أو أن تنحـــاز لطائفـــة 
أو ميليشـــيا أو صـــوت، كانـــت صـــوت 
لبنـــان الواحـــد... فانطلقـــت أغنياتهـــا 
ــة  ــات المملوكـ ــن اإلذاعـ ــرحياتها مـ ومسـ
المتقاتلـــة  والميليشـــيات  لألحـــزاب 
ـــط.  ـــث فق ـــر الب ـــى أثي ـــو عل ـــم ول لتوّحده
ورفضـــت فيـــروز فـــي أزمـــة وطنهـــا أن 
تهجـــر لبنـــان كمـــا فعـــل الكثيـــر مـــن فّنانـــي 
لبنـــان الكبـــار... ســـكنها صمـــود )غربـــة( 
فـــي )جبـــال الصـــوان( وهـــي تغنـــي: »اللي 
ـــرا... المصـــدر  ـــو ب ـــرا بيضل بيجـــي مـــن ب
ــي  ــر( فـ ــل )زاد الخيـ ــى نبـ ــوا« وانجلـ جـ
)ناطـــورة المفاتيـــح( وهـــي تأبـــى أن 
تهجـــر األرض والبيـــوت... فرفضـــت أيـــة 
عـــروض كانـــت تقـــّدم لهـــا لإلقامـــة خـــارج 
لبنـــان... وأكثـــر مـــن ذلـــك رفضـــت فيـــروز 
فـــي  تغّنـــي  أن 
بيروت الشـــرقية 
أو الغربيـــة... 
ت  و بيـــر

واألحـــزاب  للميليشـــيا  المحكومـــة 
ــي  ــام 1994 فـ ــت عـ ــراب... ووقفـ والحـ
ســـاحة الشـــهداء لتغّنـــي فـــي بيـــروت بعـــد 
أن تأكـــدت أن الحـــرب األهليـــة وضعـــت 
أوزارهـــا وبعـــد أن ُأزيلـــت المتاريـــس 
والحواجـــز مـــن شـــوارع المدينـــة التـــي 
ــكان  ــن... فـ ــة كل اللبنانييـ ــادت مدينـ عـ
ـــا عنـــوان »بيـــروت الشـــط الدافـــي  صوته
ـــد الـــل مـــا  وبحـــر البيـــوت... بيـــروت البل
بتمـــوت« كمـــا غّنـــت لهـــا فـــي مســـرحية 

)بتـــرا(!

هجوم تشهيري لناقد أدبي! 
لـــم  األزمـــات  مـــع  فيـــروز  وقصـــة 
تنتـــِه... فهـــذه الســـيدة التـــي ضربـــت 
حياتهـــا  حـــول  الصمـــت  مـــن  ســـتارًا 
ــتثنائية  ــّكلت حالـــة اسـ الشـــخصية، وشـ
ـــي العربـــي فـــي النصـــف  فـــي الوســـط الفّن
قـــرن األخيـــر... حالـــة شـــديدة الرقـــي، لـــم 
ـــة، والتصريحـــات  ـــّوث بالنميمـــة الفّنّي تتل
الصحافيـــة المثيـــرة، وكواليـــس حفـــات 
ـــة  ـــوارات الصحافي ـــيل الح ـــع، وس المجتم
فـــي برامـــج  والتليفزيونيـــة والظهـــور 
اإلثـــارة والفرقعـــات اإلعاميـــة... لـــم تنـــُج 
رغـــم ذلـــك مـــن األلســـنة الُمّرة التـــي حاولت 
مساســـها والتجريـــح بهـــا، عبـــر تنـــاول 
ســـيرتها الشـــخصية بشـــكل غيـــر الئـــق... 
ـــاد  ـــد نق ـــره أح ـــذي نش ـــال ال ـــي المق ـــا ف كم
األدب اللبنانييـــن المعروفيـــن، فـــي جريـــدة 
)الرايـــة( القطريـــة بتاريـــخ )2009/2/7( 
بعنـــوان: )فيـــروز واألخويـــن رحبانـــي... 
فصـــل مـــن ســـيرة مأســـاوية( وأثـــار لغطـــًا 
شـــّكل  إذ  كبيـــرًا... 
صدمـــة لعشـــاق 
الســـيدة فيـــروز، 
ـــّدم  ـــه ق ليـــس ألن
معلومـــات غيـــر 
مـــن  معروفـــة 
ـــا  ـــس حياته كوالي
ــة  ــة وطريقـ الفّنّيـ
مـــن  زواجهـــا 
الرحبانـــي  عاصـــي 
فـــي منتصـــف الخمســـينيات، 
ـــت  ـــا تحّول ـــب أنه ـــم الكات ـــث زع حي
ــب  ــا صاحـ ــة قادهـ ــة صحافيـ ــى حملـ إلـ
مجلـــة )الصيـــاد( لحـــض عاصـــي علـــى 
القبـــول بالـــزواج بهـــا )!!!( بـــل ألنـــه 
علـــى صـــورة  اعتـــداء حقيقيـــًا  شـــّكل 

ــب  ــّرض الكاتـ ــي عـ ــانة التـ ــروز اإلنسـ فيـ
بفقـــر أســـرتها، ولـــم يتـــوّرع عـــن التجريـــح 
بشـــكلها، واصفـــًا مشـــاعر أهـــل عاصـــي 
ـــروز،  ـــا شـــاهدوا في ـــم: »ذعـــروا عندم بأنه
وتعرفـــوا إلـــى ظروفهـــا. فقـــد وجـــدوا أنها ال 
تســـتكمل المواصفات اللبنانيـــة التقليدية، 
فشـــكلها ليـــس بالشـــكل الحســـن علـــى 
اإلطـــاق، وفيهـــا عيـــوب جســـدية كثيـــرة. 
ــة، وليـــس  ــة أو مثّقفـ ــر متعّلمـ وهـــي غيـ
ــب  ــش الكاتـ ــا« ونبـ ــوى صوتهـ ــا سـ لديهـ
الكثيـــر مـــن القصـــص التـــي يدخـــل تأويلهـــا 
فـــي بـــاب »االســـتنتاج المغـــرض«، والتـــي 
ال تعيـــب الســـيدة فيـــروز ســـواء صحت، أم 
كانـــت ُملّفقـــة... فلـــكل فّنـــان عيوبـــه ونقاط 
ضعفـــه اإلنســـاني التـــي تجعلـــه فـــي لحظـــة 
مـــن اللحظـــات واحـــدًا مـــن البشـــر، صورتـــه 
شـــبيهة بكثيـــر مـــن صـــور أنـــاس بســـطاء 

آخريـــن!

محاولة منعها من الغناء!
ــي  ــي فـ ــور الرحبانـ ــل منصـ ــد رحيـ بعـ
مطلع العام 2009، واجهت الســـيدة فيروز 
ـــن  ـــه، الذي ـــع ورثت ـــر م ـــوع آخ ـــن ن ـــة م أزم
شـــنوا حربـــًا عليها بســـبب التحضيـــر لتقديم 
مســـرحية )يعيـــش يعيـــش( مجـــددًا علـــى 
ــّلمت  مســـرح كازينـــو لبنـــان... حيـــث تسـ
إدارة الكازينـــو مـــن ورثـــة منصـــور الثاثـــة 
فـــي يوليو/تمـــوز مـــن عـــام 2010 إنـــذارًا 
ــل  ــرض أي عمـ ــن عـ ــاع عـ ــب باالمتنـ يطالـ
لألخويـــن علـــى أي مـــن مســـارح كازينـــو 
ـــن  ـــة م ـــى موافق ـــول عل ـــان، دون الحص لبن
جميـــع الورثـــة. وتطـــّور األمـــر إلـــى مـــا يبـــدو 
ـــة، وتحـــت ذرائـــع ومســـميات  فـــي المحصل
مختلفـــة، محاولـــة لمنـــع الســـيدة فيـــروز 
ـــذي  ـــي ال ـــن رحبان ـــراث األخوي ـــاء ت مـــن غن

ـــا... ـــه والتصـــق به ـــت ب ـــا التصق طالم
وقـــد تطـــّور هـــذا الخـــاف إلـــى حملـــة 
كبيـــرة، حيـــث اجتمـــع عشـــاق فيـــروز عنـــد 
الثالثـــة والنصـــف مـــن بعـــد ظهـــر يـــوم 
ــوز  ــن يوليو/تمـ ــرين مـ ــادس والعشـ السـ
ـــي  ـــي( ف ـــي باحـــة )المتحـــف الوطن 2010 ف
بيـــروت لاعتصـــام تحـــت شـــعار »ال لمنـــع 
الســـيدة فيـــروز مـــن الغنـــاء«.. ودعـــت 
ــى  ــون( إلـ ــم )فيروزيـ ــل اسـ ــة تحمـ جمعيـ
احتجـــاج مماثـــل فـــي القـــدس والقاهـــرة 
وأســـتراليا، كمـــا ذكـــرت صحيفـــة )الشـــرق 
األوسط( اللندنية، بتاريخ 2010/7/26. 
ــدي  ــامة وغـ ــور )أسـ وكان أوالد منصـ
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ومـــروان( الرحبانـــي قـــد أصـــدروا بيانـــًا 
شـــرحوا فيـــه وجهـــة نظرهـــم، بعد سلســـلة 
مقـــاالت هاجمتهـــم، فيمـــا صـــّرح أســـامة 
الرحبانـــي بـــأن: »فيـــروز ال يمكـــن أن 
ُيســـكتها أحـــد كمـــا يدعـــي مناصروهـــا، لكن 
أيضـــًا فيـــروز ليســـت فـــوق القوانيـــن كلها«.

زوبعة »المال والويسكي« 
في عيد ميالدها الثمانين!

وفـــي المسلســـل الزمنـــي للزوابـــع التي 
ــي  ــروز، يأتـ ــيدة فيـ ــول السـ ــرت حـ ُأثيـ
مقـــال رئيـــس تحريـــر مجلـــة )الشـــراع( 
اللبنانيـــة، حســـن صبـــرا.. الـــذي ُنِشـــَر 
فـــي العـــدد )1727( من المجلـــة، والصادر 
بتاريـــخ )2015/12/14( متزامنـــًا مـــع 
االحتفـــال بعيـــد ميـــاد فيـــروز الثمانيـــن، 
ــاس  ــدوة النـ ــروز عـ ــوان: )فيـ ــت عنـ تحـ
ــرة  ــكي ومتآمـ ــال والويسـ ــقة المـ وعاشـ
مـــع األســـد( كحلقـــة مـــن سلســـلة طويلـــة 
ـــيدة  ـــيرة الس ـــداد مس ـــل امت ـــدة، بمث وممت
فيـــروز التـــي جـــاوزت الســـتة عقـــود فـــي 

ـــر.  ـــي الكبي ـــراف الفّن ـــم االحت عال
نســـج صبـــرا فـــي مقالـــه علـــى فكـــرة أن 
فيـــروز كانـــت خجولـــة تخـــاف الجمهـــور، 
ـــات  ـــي بداي ـــا ف ـــة عنه ـــرة معروف ـــي فك وه
حياتهـــا الفّنّيـــة، لكنـــه ذهـــب إلـــى أبعـــد مـــن 
ذلـــك حيـــن قـــال: » الفتـــاة التـــي دخلـــت 
ـــّن بمـــا يعنيـــه مـــن أحاســـيس  مضمـــار الف
الكثـــر  بالنـــاس  واختـــاط  مرهفـــة، 
والوقـــوف أمـــام العشـــرات ثـــم المئـــات ثـــم 
اآلالف.. كانـــت تخـــاف مـــن النـــاس كثيـــرًا.. 
إلـــى درجـــة العزلـــة عنهـــم، فليـــس لفيـــروز 
طيلـــة 60 ســـنة بعـــد دخولهـــا مضمـــار الفّن 
ـــمات  ـــن قس ـــر م ـــا يظه ـــي كم ـــاء، فه أصدق
وجههـــا الجافـــة، جافـــة أيضـــًا مـــع النـــاس، 
ــدر.. ولـــم  ــا نـ ــدًا.. إال مـ ــادق أحـ ــم تصـ لـ
ـــت  ـــاء كان ـــا.. إال نس ـــن صداقاته ـــرف م يع

ـــة معهـــن«. ـــى العاق ـــن عل ـــم مثله تتكل
وزعـــم الســـيد صبـــرا أن: »فيـــروز 
ــم  ــر.. لـ ــال كثيـ ــى مـ ــت علـ ــي حصلـ التـ
ـــة نعـــم  ـــا.. بخيل ـــي حياته ـــرًا ف تفعـــل خي
وتحـــب المـــال بشـــغف شـــديد، ترفـــض أن 
تغّنـــي فـــي أي مناســـبة يعـــود نفعهـــا ألي 
مؤّسســـة اجتماعية، وتشـــترط أن تقبض 
ســـلفًا مقابـــل الغنـــاء فـــي أي مناســـبة. 
ــا اشـــتهرت وباتـــت مطلوبـــة مـــع  عندمـ
فرقتهـــا الكبيـــرة، كانـــت تمتنـــع عـــن 

حضـــور أي حفلـــة خيريـــة، فيرســـل 
ــا، إلـــى  عاصـــي ومنصـــور الفرقـــة كلهـ
هـــذه الحفلـــة ليحصـــل عناصرهـــا علـــى 
أجورهـــم، ويســـتعيض األخـــوان رحباني 
عـــن فيـــروز بالمغنيـــة جورجيـــت صايـــغ 
تغنـــي أغنيـــات فيـــروز الغائبـــة، ألنهـــا 

لـــن تقبـــض أجرهـــا المرتفـــع«.
وذهـــب حســـن صبـــرا للحديـــث عـــن 
عاقتهـــا بنظـــام األســـد، وعـــن تآمرهـــا 
مـــع الرحابنـــة علـــى سياســـة األســـد 
ــرة  ــال فتـ ــان خـ ــي لبنـ ــرة فـ األب القاهـ
ـــوال  ـــي أق ـــه... وه ـــوري في ـــود الس الوج
دهـــا أي  وأحاديـــث واســـتنتاجات ال تؤكِّ
ــة  ــف الخاصـ ــات والمواقـ ــن التصريحـ مـ
ال  اإلطـــاق،  علـــى  فيـــروز  بالســـيدة 
فـــي فّنهـــا، وال فيمـــا ُنِقـــَل عنهـــا أو عـــن 

ــام.  ــي اإلعـ ــي فـ ــن رحبانـ األخويـ
لكـــن طبيعـــة التفاصيـــل الشـــخصية 
التـــي ذهـــب إليهـــا كاتـــب المقـــال، والنبـــرة 
المملـــوءة بنبـــش العيـــوب البشـــرية أو 
اســـتنتاج وتضخيـــم وجودها دون مرجع 
أو دليـــل، جعـــل مـــا ُكِتـــَب يبـــدو أقـــرب إلـــى 
ـــة  ـــى روح الكتاب ـــه إل ـــّظ، من التشـــهير الف
ـــاني  ـــد اإلنس ـــرأ البع ـــي تحـــاول أن تق الت
بنقـــاط ضعفـــه وتمّيـــزه لـــدى المشـــاهير.. 
وهـــذا مـــا أثـــار عاصفـــة مـــن الغضـــب فـــي 
األوســـاط الّثقافّيـــة واإلعاميـــة وفـــي 
وســـائل التواصـــل االجتماعـــي، وصلـــت 
ـــي األســـبق  ـــوزراء اللبنان ـــس ال ـــى رئي إل
د. ســـليم الحـــص، الـــذي أدلـــى بتصريـــح 

دافـــع فيـــه عـــن فيـــروز قائـــًا: 
ــدى  ــه احـ ــا بـ ــا طالعتنـ ــا بمـ »صعقنـ
المجـــات بتقريـــر ينـــال مـــن شـــخص 
الســـيدة فيـــروز ويســـيء إليهـــا. إن قامـــة 
ـــرة بحجـــم الســـيدة  ـــة كبي ـــة وعربي وطني
فيـــروز يجـــب تكريمهـــا لمـــا قّدمتـــه مـــن 
صعيـــد  علـــى  مجيـــدة  فّنّيـــة  أعمـــال 
لبنـــان والوطـــن والعربـــي، وخاصـــة 
ــرب  ــة العـ ــاندة قضيـ ــد مسـ ــى صعيـ علـ

فلســـطين. نحـــن مقصـــرون بحـــق هـــذه 
ـــًا  ـــان عالي ـــي رفعـــت اســـم لبن الســـيدة الت
وصـــدح صوتهـــا المائكـــي متغنيـــًا بـــه 
فـــي كل المحافـــل. إننـــا نســـتنكر بشـــدة 
مـــا ورد بالمقـــال الصحافـــي وندعـــو إلـــى 
محاســـبة المســـؤولين عـــن نشـــر مقـــاالت 
ـــى  ـــًا وإل ـــان عموم ـــى لبن ـــيء إل ـــذه تس كه

ــًا«.  ــة خصوصـ ــة الصحافـ مهنـ

غموض تقليدي!
أو  التعاطـــف  لغـــة  عـــن  وبعيـــدًا 
االنحيـــاز... فممـــا ال شـــك فيـــه أن ســـتار 
الغمـــوض الـــذي فرضتـــه الســـيدة فيـــروز 
ـــى شـــكل  ـــا الشـــخصية، وعل ـــى حياته عل
وغيابهـــا  المجتمـــع،  فـــي  وجودهـــا 
والمناســـبات  الحفـــات  عـــن  الدائـــم 
وعاقتهـــا  والشـــخصية،  العامـــة 
ـــة  ـــة جـــدًا مـــع الصحاف الحـــذرة واالنتقائي
والصحافييـــن، قـــد جعلهـــا عرضـــة لكثيـــر 
مـــن نيـــران الهجـــوم االنتقامـــي، مثلمـــا 
وضعهـــا فـــي نظـــر آخريـــن فـــي مكانـــة 
ـــرام..  ـــا كل االحت خاصـــة، اســـتحقت فيه
ألنهـــا لـــم تســـتخدم هـــذه العاقـــات أو هـــذا 
التواجـــد مـــن أجـــل أي ترويـــج لفّنهـــا.. 
ـــدوام، عوامـــل  ـــى ال ـــك عل ـــذي كان يمتل ال
ترويجـــه وانتشـــاره الكبيريـــن من داخله. 
لكـــن صـــورة فيـــروز الفنانـــة تبقـــى 
نموذجـــًا اســـتثنائيًا يحتـــذى... لطالمـــا 
ــجاالت  ــي سـ ــول فـ ــى الدخـ ــامت علـ تسـ
عقيمـــة، أو االنـــزالق فـــي معـــارك كاميـــة 
مســـفة... فجعلـــت مـــن الصمـــت ردًا بليغـــًا 
علـــى كل حمـــات اإلســـاءة التـــي تعّرضت 
ــر والتماســـك  ــن الصبـ ــا، وجعلـــت مـ لهـ
والعمـــل الهـــادئ بعيـــدًا عـــن األضـــواء، 
عنوانـــًا مـــن عناويـــن البقـــاء وســـط كل 
مســـيرتها  اعترضـــت  التـــي  األزمـــات 
موقـــف  ويبقـــى  تـــزال..  وال  الفّنّيـــة 
ــهده العالـــم  ــا يشـ فيـــروز الغامـــض ممـ
العربـــي مـــن ثـــورات، ومـــن دمشـــق التـــي 
ـــد مـــن روائـــع  ـــا العدي ـــت له ـــا، وغّن أحبته
األغنيـــات... جـــزءًا مـــن موقفهـــا التقليـــدي 
الـــذي يتحاشـــى الســـجات السياســـية، 
والمواقـــف المرتبطـــة بهـــا أو المتفّرعـــة 
عنهـــا... وإن كانـــت فيـــروز قـــد غّنـــت فـــي 
مســـرحياتها طويـــًا للثـــورة علـــى الظلم، 
وآمنـــت بالتغييـــر، فـــي الدراما السياســـية 
التـــي طبعـــت الكثيـــر مـــن أعمـــال األخويـــن 

رحبانـــي الغنائيـــة.

	فيروز	يومًا	 لم	تغنِّ
لزعيم	أو	رئيس	أيًا	كان	
حجمه	أو	نفوذه...	بل	
غّنت	للمدن	واألوطان



148

لـن تكـون الشـخصيات الثـاث، التـي 
يستند إليها »قبل زحمة الصيف« )2015( 
للمخـرج السـينمائّي المصـرّي محمد خان 
إنسـانية  انعكاسـاٍت  مـن  أقـّل   ،)1942(
لوقائـع وحاالت وتفاصيل، مسـتّلة كّلها 
مـن المجتمـع المصـرّي فـي حقبـة راهنة. 
ولن ترتبط الحقبة الراهنة تلك بـ »ثورة 
25 ينايـر« )2011(، أو بمـا بعدهـا أو بما 
قبلها، إْن يتّم هذا مباشـرًة أو بشـكل غير 
مباشر، ألن النّص المكتوب مبنيٌّ على ما 
هـو أبعـد مـن اآلنـّي، وعلـى ما هـو أعمق 
مـن الحالـّي. ولن تكون الــ »إجازة« التي 
تّتخذهـا الشـخصيات الثـاث تلك عشـية 
بـدء موسـم الصيـف علـى شـاطئ بحـرّي 
مجّرد وقت مستقطع بين مشاغل وهموم 
وهـروب وهواجـس، بقـدر مـا سـُتصبح 

»قبل زحمة الصيف« 

حممد خان.. هاربًا من القاهرة
نديم جرجوره

فـي المسـار الزمنّي للحـدث الدرامي، كما 
فـي المـّدة التـي يحتاجهـا الفيلـم إلكمـال 
بوحـه )90 دقيقـة( مرايـا تكشـف وتعّري 
نفسـه  الوقـت  فـي  وُتسـاهم  وتفضـح، 
فـي إشـعال الرغبـة، المتدّفقـة فـي الـذات 
والـروح، فـي التعبير والقول واالنفعال.

عالقات متشّعبة
الكدوانـي(  )ماجـد  يحيـى  الدكتـور 
وزوجتـه الدكتـورة ماجدة )النا مشـتاق( 
الشـرقي  السـاحل  أمكنـة  أحـد  يختـاران 
للتحـّرر، ولـو قليًا، من ضغوط ومآزق 
يعيشـانها فـي القاهـرة. والُمترجمة هالة 
وُمطلَّقـة،  لولديـن  أم  شـيحة(،  )هنـا 
شـاليهات  )مجّمـع  نفسـه  المـكان  تريـد 

علـى شـاطئ البحـر( كـي تختلي بنفسـها 
وبعشيقها الممثل الثانوي شبه المشهور 
)هاني المتناوي(. المكان مناسٌب. شاطئ 
البحر قبل بداية موسم الصيف ُيعّد أفضل 
مكاٍن لاختاء بالذات أو باآلخر أو معه، 
وللتأّمـل فـي أحـوال الـذات وفـي العاقـة 
ـن المقيـم فيـه  باآلخـر أيضـًا. مـكاٌن ُيمكِّ
مـن تعريـة الـذات، والتحـّرر، أو محاولة 
التحّرر من أدران بيئة اجتماعية محاصرة 
بالمدينـة وفضاءاتهـا وتحّوالتها القاتلة، 
والمشـاعر  االنتمـاء  أسـئلة  ثقـل  ومـن 
والنظرة إلى الذات واآلخر معًا، ومن آالٍم 
لـن ُيقـدِّم الفيلـم نهاياتها أو أقدارها، ألنه 
ال يسـعى إلـى ذلـك، بـل يتابـع مسـارات 
مة، والتباسات  مسحوقة، وسياقات محطَّ

ال تعثـر علـى أجوبـة.

سينما
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العاقات اإلنسـانية متشّعبة: الزوجان 
فـي خـراٍب عظيـم، والعاشـقة فـي دمـار 
سـحيق، والمدينـة التـي يتنّصلـون منهـا 
عنهـم  مانعـًة  هواجسـهم  ُتاحـق  قليـًا 
اغتسـااًل حقيقيـًا يسـتطيع البحـر برمزيـة 
مياهه ومفاعيل المياه تلك أن يجعله منفذًا 
لبداية جديدة، متوقَّعة أو مطلوبة. لكن ما 
يجري ينكشـف كأنه »وهم« بداية جديدة، 
»يتوّضـح« )الوهم( فـي اللحظات األخيرة 
دًا  بشـكل أو بآخـر، مـن دون أن يكون مؤكَّ
أو مباشـرًا. فالطبيبـان يواجهان انكشـاف 
والُمترجمـة  يملكانـه،  مشـفى  فـي  فسـاٍد 
تواجـه مصائـر عديـدة من دون قـدرة على 
الحسـم، وإن يتبّيـن فـي خفايـا الخاتمة ما 
يشـي بقـدرة كهـذه )فـإْذ بهـا قـدرة مؤّقتة، 
الثانويـة  والشـخصيات  مبتـور(.  وحسـم 
قليلـة العـدد ُتكِمـل الدائـرة التـي ُتحاصـر 
الجميع، والتي تحّرض الجميع في الوقت 
نفسـه علـى مواجهة الـذات، بحثًا عن منفٍذ 
لخـاص مؤّجـل، أو رغبـًة فـي فهـٍم يبقـى 
ًا، أو مسـعى مجتزأ أو منقوص إلى  معطَّ

تفكيـك معمَّـق ألحـوال وحاالت. 
زحمـة  »قبـل  إن  أيضـًا  القـول  ُيمكـن 
جوانبـه  أحـد  فـي  مرتكـٌز،  الصيـف« 
األساسـية، على شـخصية المـرأة. وهذا، 
إْن يظهر في ثنايا الحبكة أو داخل المسار 
الدرامـي، لـن يكـون لوحـده أساسـّيًا فـي 
تشـييد العمارة السـينمائية الجديدة لمحمد 
يعتـاد  لحالـة  امتـدادًا  يبقـى  بـل  خـان، 
السينمائّي مقاربتها فّنيًا، من خال ُصَوٍر 
تجعـل المـرأة جوهـر األصـل القصصـّي، 
مـن دون الذهـاب إلـى بحـث »جنـدرّي« أو 
سوسـيولوجي أو فكـرّي. فالمـرأة، التـي 
تحتـّل مكانـًة بـارزًة في النتاج السـينمائّي 
لخـان، تنكشـف فـي أفامـه ككائـن فـردّي 
حـّي، وكصورة عـن معنى الحياة وكيفية 
وقائـع  انعـكاس  أو  تحّدياتهـا،  مواجهـة 
الحياة على الصورة السينمائية من خالها 
)المرأة(، وكنموذٍج للجانب األعمق واألهّم 

فـي الكيـان الحياتـّي برّمتـه. 

املدى الراهن
تّتخـذ  الصيـف«،  زحمـة  »قبـل  فـي 
والدكتـورة  هالـة  الُمترجمـة  شـخصيتا 
ماجدة جانبين يتواجهان في صراع مبّطن 
ليـس علـى الرجـل )وإْن يمـّر هـذا األمـر فـي 

نـة(، بـل  لحظـات جماليـة ملتبسـة أو مبطَّ
علـى المكانـة الدراميـة التـي ُتحـرِّك النـّص 
ـن الحكايـة مـن  وتفاصيلـه، والتـي تحصِّ
البصريـة،  الثرثـرة  متاهـات  فـي  الوقـوع 
علمـًا أن ُصـَورًا سـينمائية عديـدة يصنعها 
توليـٌف متماسـك )مونتـاج: دينـا فـاروق( 
بغرض تفعيل الثقل الدرامي الصامت لمناٍخ 
نفسـي وبيئـي وذاتـّي معـًا. الشـخصيتان 
النسـائيتان لن تتواجهـا ولن تفتعا مآزق 
وارتباكات، مع أنهما تعانيان كلٌّ على ِحَدة 
مـآزق وارتبـاكات خاّصـة. حضورهما في 
المشـهد السينمائّي متأٍت من حيوية النّص 
في طرح أسئلة العاقة والهوّية واالنتماء، 
وفـي تحويـل االنفعـال إلـى واجهـٍة تصنـع 
لصاحبها عمقًا ثقافيًا في ارتباطه الملتبس 

والغامـض بذاتـه وباآلخر. 
أّي أّن المرأتين بإمساكهما زمام الحبكة 
بينهمـا  واضـح  بتفـاوٍت  وإْن  الدراميـة، 
أساسـية  كشـخصية  المترجمـة  لمصلحـة 
بدرجـة أكبـر مـن دور الطبيبـة وحضورهـا 
ُتشـّكان معـًا مدخـًا  الدرامـّي  السـينمائّي 
متينـًا  وخيطـًا  نفسـية  وواجهـة  دراميـًا 
للسرد الحكائّي. وإْذ تبدو المترجمة وحيدًة 
واإلحبـاط  الخيبـة  أشـكال  مقارعتهـا  فـي 
واالنكسار، جّراء الطاق والعاقة المعّقدة 
بالثنائـي  المعّلـق  والتواصـل  بالعشـيق 
يحيـى وماجدة وبالغيـاب المؤّقت للولدين 
عنهـا، فـإن ماجـدة تبـدو أقوى وأقـدر على 
التماسـك، وإْن ظاهريـًا علـى األقـّل، كمـا 
تظهـر سـندًا حقيقيـًا لـزوج يختـّل توازنـه 
الحياتـي جـّراء تدهّور أحوال العمل بسـبب 
الفسـاد )أو باألحـرى بسـبب مشـاركته هـو 
بالفسـاد(، وجـّراء انعـدام الرؤية لديه ولو 
في هدوء الشـاطئ )أو ربما اكتمال الرؤية 
يحيـى  الدكتـور  ُيتقـن  فعـٌل  وهـذا  لديـه، 

االشـتغال النفسـي عليـه بإظهـار »نقيض« 
شـعور يلـّم بـه أو حالـة يعيشـها، ويتفّنن 
وفـي  أيضـًا(.  أدائـه  فـي  الكدوانـي  ماجـد 
مقابـل انفضـاض العشـيق عـن المترجمـة، 
لهوسه بالتمثيل وبإقامة عاقات مفتوحة 
يتحـّول  لـه،  مقيِّـدة  غيـر  وارتباطـات 
إلـى  الطبيبيـن  الزوجيـن  بيـن  االنشـقاق 
تاحٍم ينبع من حّب وصفاء ُتساعد سكينة 
البحـر وهـدوء الطبيعـة واأللـوان الزاهيـة 
والباهـرة والفاتحة علـى تفعيلهما، غصبًا 
عـن المآزق الخطرة كّلهـا، التي يواجهانها 

بهـروٍب مؤّقـت أو دائـٍم مـن المدينـة.
يأتـي »قبـل زحمـة الصيـف« فـي ذروة 
تأّمـل متكامـل ألحـوال مصـر فـي تحّوالتهـا 
لكـن،  ينايـر«.   25 »ثـورة  مـن  المنبثقـة 
علـى الرغـم مـن ابتعـاده عـن الحـدث هـذا، 
إال أن الفيلـم مسـتمّر ولـو ضمنيـًا فـي لعبة 
بيئـات  ألحـوال  السـينمائّي  االستكشـاف 
وحـاالت، مـن خـال التمّعـن فـي مناحـي 
العيـش علـى التخـوم الواهيـة للحيـاة، أو 
فـي ظـّل االنهيـار. وهـو مسـتمرٌّ أيضـًا فـي 
اسـتكمال نمـط سـينمائّي ُيقيـم محمـد خان 
عمارتـه البصريـة عليـه، مـن خـال أفـام 
ُتفـّكك ذاتـًا أو حالـة أو بيئـة اجتماعيـة، 
باالعتمـاد البديـع علـى لعبـة الُصـَور فـي 
اختـراق محجـوٍب مـا، أو كشـف ُمبّطـن ما.

إلـى  حاضـرٌة  السـينمائية  الساسـة 
ُتغيِّـب  للفيلـم  أولـى  ُمشـاهدًة  أن  درجـة 
فـي  ُمضيئـة  لمعـات بصريـة  قليـًا  ولـو 
البناء الفّني للحكاية وللمعالجة الدرامية. 
صحيـٌح أن »قبـل زحمة الصيف« لن يبلغ 
لمحمـد  سـابقة  ألفـام  البديعـة  المرتبـة 
خـان، كــ »موعـد علـى العشـاء« )1982( 
و»الحريـف« )1983( و»خـرج ولـم يعـد« 
 )1987( مهـم«  رجـل  و»زوجـة   )1984(
و»أحام هند وكاميليا« )1988( وغيرها، 
وصـواًل إلـى »فتاة المصنع« )2014(؛ إال 
أن له سـمة اختبار البسـاطة البصرية في 
تحليـل سـينمائّي ألحـوال وحاالت. وهي 
الَمَشـاهد  صـوغ  فـي  تبـرز  إْن  بسـاطة، 
الممثليـن  وإدارة  الـكادرات  والتقـاط 
وتصوير األلوان، تحيل الفيلم برّمته إلى 
مرايا شّفافة وقاسية في تعرية شيء من 
الكيـان اإلنسـاني الفـردّي، وفـي مسـعى 

بصـرّي إلـى تطهيـٍر روحـي وانفعالـّي.



150

أليخانـدرو  المكسـيكي  المخـرج  أظهـر 
الجديـد   فيلمـه  فـي  إيناريتـو  غونزاليـز 
العائد ) The Revenant(، ُقدرة السينما 
علـى نسـج األسـئلة الجوهريـة، وُمحاكاة 
التاريـخ.  اسـتقراء  وإعـادة  الماضـي، 
فإيناريتـو مخـرج يؤمـن بتعـدُّد التجـارب 
والـرؤى، وهـذا مـا تعكسـه معظـم أفامـه 
التي تشّكل مختبرًا لسينما حديثة، وقد جاء 
فيلمـه )العائـد( بحلـة »الوسـترن الجديد«، 
مقّدمـًا تحفـة حصـدت ثاث جوائـز غولدن 
غلـوب، كأحسـن فيلـم، وأحسـن مخـرج، 
وجائزة أحسن ممثل العائدة إلى ليوناردو 
ديكابريـو. فضـًا عـن ترشـيح الفيلم لـ12 
جائـزة أوسـكار، توّقـع الكثيـر مـن النقـاد 

بـأن يحصـد أغلبهـا.

عودة إىل روايات الوجع

قصـة الفيلـم، الـذي صـور فـي أماكـن 
قاسـية وحقيقيـة، بعيـدًا عن اسـتديوهات 
هوليـوود الجاهـزة، تتموقع بيـن الرواية 
مـن  جزئيـًا  مقتبسـة  وهـي  والسـينما، 
بنـك(،  )مايـكل  األميركـي  للكاتـب  روايـة 
هـذا األخيـر اسـتوحاها مـن قصـة حقيقيـة 
جـرت أحداثهـا في النصـف األول من القرن 
الــ19، بطلهـا صائد الدببـة والجلود )هيو 
غاس(، الشـخصية المحورية في الفيلم، 

»العائد«

قسوة الكل ضد الكل

عبد الكريم قادري

أداهـا )ليونـاردو ديكابريـو(، ومن خالها 
ينقلنـا إلـى أحـداث الماضـي، ومـا يحملـه 
مـن جـراح وأحـام، جـراح الهنـود الحمـر 
بعـد اقتاعهـم مـن جذورهـم، وفصلهم عن 
األرض، وأحام تجار الجلود والفرو الذين 
يدوسـون علـى كل شـيء فـي سـبيل جمع 

دوالرات للثـراء.. 
يحكي الفيلم قصة مجموعة من صيادي 
تجاريـة  شـركة  وظفتهـم  الذيـن  الجلـود 
تشـتغل في هذا الميدان، ُيرافقهم »غاس« 
كمرشـد يعـرف المنطقـة جيـدًا، وبينما هم 
منشـغلين  العمـل،  معسـكرات  أحـد  فـي 
بالصيد وسلخ الثيران، يتعرضون لهجوم 
مـن  مجموعـة  ِقَبـل  مـن  ومباغـت  شـرس 
السـكان األصليين، قتلـوا منهم الكثيرين، 

فـي حيـن نجـا بعضهـم، مـن بينهـم غاس 
وابنه الهجين هوك ) فوريست غودالك (، 
إذ فروا إلى أحد قواربهم، محملين ببضعة 
الرجـوع  ملتمسـين  الجلـود،  مـن  أحزمـة 
إلـى معسـكرهم الكبيـر والمحمـي، لكن في 
الطريـق أخبرهـم غاس بضـرورة التخّلي 
إلـى  للوصـول  بـرًا  والسـير  القـارب  عـن 
هدفهـم بأمـان، خصوصـًا أن القارب هدف 
سهل المنال للهنود الحمر الذين يتبعونهم. 
لكـن الفكـرة لـم تعجـب جـون فيتزجيرالـد 
)تـوم هـاردي(، الذي رفـض االقتراح، لكن 
الكابتـن أنـدرو هنري )دومينال غليسـون( 
فصل في األمر وأمر بالتخّلي عن القارب، 
لتبدأ رحلة برية محفوفة بالمخاطر، تغّير 
مسارها مع اإلصابات البليغة التي تعّرض 
أنثـى  لهـا غـاس، بعـد أن هجمـت عليـه 
دب، وتركتـه يسـبح في دمائـه، ضعيفًا، 
ال يقـوى علـى الـكام والحركـة، ليتحـّول 
هذا الرجل إلى عبء على المجموعة، حتى 
أن بعضهم أراد التخّلص منه، ومن بينهم 
الكابتـن الـذي تراجـع فـي آخـر لحظـة بعد 
أن صّوب فوهة المسـدس على رأسـه كي 
وعليـه  الرحمـة،  رصاصـة  عليـه  يطلـق 
خّصـص مبلـغ 100 دوالر لـكل مـن يبقـى 
ويحمـل غـاس الُملقـى علـى نقالـة، وفـي 
حالـة وفاتـه يتـم دفنـه، وفعـًا بقـي معـه 
كل مـن فيتزجيرالـد، وابنـه هوك، والفتى 
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جيـم بريدجيـر )ويـل بولتر(.. 
عـزم  خـال  مـن  القصـة  عقـدة  تبـدأ 
والتخّلـي  غـاس  قتـل  علـى  فيتزجيرالـد 
عنه، لكن ابنه هوك تدّخل في آخر لحظة 
وحال دون حدوث ذلك، لكنه في المقابل 
قتـل هـوك، مسـتغًا لحظـة غيـاب الفتـى 
جيـم، وعندمـا عاد أمره بضـرورة التخّلي 
عـن غـاس وتركـه يواجه مصيـره، إذ إنه 
رأى مجموعة من الهنود الحمر تقترب من 
المنطقـة، ليبقـى وحـده ُيصـارع المـوت، 
البقـاء انتصـرت، وقـام مـن  لكـن غريـزة 
علـى النقالـة، وبـدأ فـي عمليـة زحف على 
بطنـه، مـن مـكان إلى آخـر حتى ابتعد عن 
المنطقـة، فـي حين واصـل الفتى ومرافقه 
إلـى معسـكرهما،  رحلتهمـا حتـى وصـا 
حيـث أخبر فيتزجيرالد الكابتن بأنه توفي 
وتـم دفنـه في الغابـة، في نفس الوقت بدأ 
غاس يسـتعيد عافيته، من خال مداواته 
باألعشاب من طرف هندي يبحث عن ابنته 
المختفية، ليعود من الموت إلى المعسكر، 
وهنـاك تبـدأ المواجهـة مـع مـن قتـل ابنـه 

أمـام عينيه.

النداء اخلفي  

فإنهـا  الريـح غابـة،  »عندمـا تضـرب 
أمامهـا، حينهـا ال  هـو  مـا  بـكل  تعصـف 

تفـزع إن رأيـت األغصـان تترنـح، فقـط 
تأمـل الجـذع مليـًا، فـإن بـدا ذلـك ثابتـًا، 
اعلم أن الجذور راسخة في عمق األرض، 
ولـن تهـزم تلـك الشـجرة وتقتلعهـا ريـح 
وإن كانـت عاتيـة«، هذا هـو النداء الخفي 
الـذي أيقـظ هيو غاس من سـباته، وبث 
فيـه الطاقـة والروح، بعد أن أخذت جزءًا 
منهمـا أنثـى دب هائجة، ومـا تبقى ذهب 
بذهـاب روح ابنـه الذي مات أمام عينيه، 
إنـه نـداء الـروح والحكمـة الـذي سـاقته 
زوجتـه الهنديـة، التي ُقتلـت هي األخرى 
عـن طريـق رصاصة ضابط حاقد، ماتت 
األحـام إذن، وبقـي جسـد غـاس يهيـم 
بـا روح أو هـدف، جسـد فارغ يبحث عن 

االنتقام.
َحـّد  إلـى  قاسـيًا  )العائـد(  فيلـم  جـاء 
علـى  مظاهرهـا  تجّلـت  قسـوة  األلـم، 
ِعـّدة مسـتويات، خاصـة علـى مسـتوى 
النفس البشـرية، من خال مشـاهد القتل 
والمعـارك التـي أدخلنـا فيهـا إيناريتـو، 
حيث يمكنك أن تسمع صوت السهم وهو 
يخترق الجسد، وترى وقع األسلحة على 
الوجوه، سقوط األحصنة وقتلها، الزحف 
علـى البطـون، السـير في مـاء بارد حتى 
ـد، أو حتـى السـباحة فيـه، قسـوة  التجمُّ
الـدب الـذي لعـب بجسـد غاس كمـا تلعب 
الريـاح بـأوراق الشـجر، قسـوة الهنـدي 

الـذي يبحـث عن ابنته المختطفة، قسـوة 
الـكل ضـد الكل، نقـل إيناريتو كل هذا من 
خـال صـور بانورامية بـرع في التقاطها 
مديـر التصويـر إيمانويـل لويزكـي، الذي 
سـبق وأن اشـتغل مع المخرج في العديد 
مـن المـّرات، مـا خلـق بينهمـا تناغمـًا في 
الطـرح والرؤيـة، تجّلى من خـال الفيلم 
ككل، الذي جرت كل أحداثه وسط غابة، 
حيث األشجار مصطفة ومتوازية، خلقت 
نوعـًا مـن الروحانيـة والعمـق، أعانتهـا 
خطوط الضوء والشمس التي اخترقتها، 
فشـّكلت نوعـًا مـن الرهبة أعادتنـا للبدء، 
حيث كانت الطبيعة عذراء، منسجمة مع 

اإلنسـان الهندي.
الفيلـم  فـي  الفكريـة  الرؤيـة  كانـت 
منسـجمة مـع الحقيقـة، أيـن أرخـى لهـا 
الـذي  المخـرج الحبـال وتركهـا للمشـاهد 
سـيكون الحكـم وحـده، ليقـّرر مـا مـدى 
الظلم الذي تعّرض له السكان األصليون 
بـّرر  حيـث  الجديـدة،  أميـركا  ِقَبـل  مـن 
عمليـات قتلهـم للبيـض، الذيـن جاؤوهـم 
ونهبـوا خيراتهـم واقتلعوهـم من أرضهم 
وأخـذوا نسـاءهم وأطفالهـم، أميـركا مـن 
جهـة  مـن  الفرنسـية  والحاميـات  جهـة، 
أخرى، ومن هنا كان الهنود هم الضحية 

األولـى لجشـع هـؤالء جميعـًا.
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تارانتينــو بفيلميــه  أعلــن كوينتيــن 
 ،)1992( المســتودع«  »كاب  األوليــن 
مولــد  عــن  و»خيــال رخيــص« )1994( 
مخــرج ُينبــئ بعبقريــة قادمــة، لكــن أغلب 
ــاع  ــل نفــس اإلجم ــم تن ــه األخــرى ل أفام

ــان.  ــذان الفيلم ــه ه ــذي نال ال
وهكــذا فحينمــا نتحــّدث عــن مخــرج 
مثل تارانتينو ال يمكن اســتحضار ســوى 
نموذجيــن مــن المخرجيــن: أولئــك الذيــن 
يســتلهمون مــن اآلخريــن الذيــن ســبقوهم 
لين إضافــة مــن خال هذا  ويبدعــون ُمشــكِّ
االســتلهام، واآلخريــن الذيــن يأخــذون 
تحــت يافطــة التنــاص أو االقتبــاس أو 
التكريــم، لكنهــم ال يضيفــون شــيئًا ُيذكــر 

مــن عندهــم.
نقــف  تارانتينــو  أفــام  بعــض  فــي 
عنــد الحــدود الفاصلــة بيــن االقتبــاس 
والســرقة مــن أعمــال ســينمائية قديمــة 
معروفــة لمخرجيــن كبــار، إذ إن كثــرة 
االستشــهاد بمشــاهد مــن أفــام هــؤالء 
وإعــادة تصويرهــا تقريبــًا طبقــًا لألصــل 
تجعــان المتتبــع يتســاءل أيــن يضــع 
أفامــه هاتــه. فبيــن العبقريــة المتفّجــرة 
فــي فيلميــه األوليــن، وخفــوت اإلبــداع 
لفتــرة ثــم الرجــوع بقــوة يظــّل تارانتينــو 
مخرجــًا إشــكاليًا ومتأرجحــًا، ال يمكــن 
ــر  ــدون طــرح كثي ــه ب ــع أعمال ــل م التعام

تارانتينو يعود إىل بداياته

مــن األســئلة، قد تظــّل بعضها با أجوبة.

عود على بدء

فــي فيلمــه األخير »الحاقدون الثمانية« 
رجــع تارانتينــو لبداياتــه، إذ نجــد أن كل 
أحــداث الفيلــم تــدور فــي فضــاء داخلــي 
مغلــق وممســرح، كمــا هــو الحــال فــي 
علــى  التركيــز  مــع  المســتودع«  »كاب 
الحــوار كمكــّون أساســي، إضافة لوجود 
ــى  ــه األول ــي أفام ــه ف ــدأوا مع ــن ب ممثلي
مادســن وكأنهمــا  كتيــم روث ومايــكل 
يعيــدان نفــس الــدور الــذي أّديــاه أول 
ــان  ــّرة بشــكل أو بآخــر، وبنفــس اإلتق م

والحرفيــة كمــا ســائر الممثليــن اآلخريــن. 
لكــن إذا اضطررنــا لمقارنــة الفيلميــن، 
فســيظل »كاب المســتودع« هــو األفضــل 
فنّيــًا وجماليــًا، فرغــم أنــه أكثــر نخبوية، 
إال أنــه ال يشــكو مــن عيــوب »الحاقــدون 
اكتســبها  عيــوب  وهــي  الثمانيــة«، 
تارانتينــو مــع الوقــت، كالمبالغــة فــي 
مشــاهد العنــف بغيــر أي داٍع درامــي يذكــر 
واإلكثار بدون مناســبة من الدماء، عكس 
مــا كنــا نجــده فــي أفامــه األولــى، حيــث 
كانــت مشــاهد العنــف والــدم تأتــي فــي 

ــا. ــن االســتغناء عنه الســياق وال يمك

بني »دجانغو« 
و»احلاقدون الثمانية«

بالمقارنــة مــع فيلمــه مــا قبــل األخيــر 
يبــدو   )2012( قيــود«  بــا  »دجانغــو 
الثمانيــة« أقــّل جــودة مــن  »الحاقــدون 
الناحيــة الفّنّيــة، إذ إن األول واضــح أكثر 
فــي مرجعيتــه التــي تعــود باألســاس إلى 
أفــام »الويســترن ســباغيتي« اإليطالية، 
بدايــة مــن خــال اختيــار اســم شــخصية 
معروفــة أضحــت مــن بيــن أيقونــات هــذا 
النــوع الســينمائي وهــو »دجانغــو«. وقــد 
احتــرم تارانتينــو مرجعيتــه تمامًا في هذا 
الفيلــم، مصــرًا طوالــه علــى اإلحالة عليها 

عبد الكريم واكريم

»الحاقدون الثمانية«
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مــن خــال نــوع الموســيقى المســتخدم 
واألجــواء العاّمــة المصــّورة، بــل إنه أتى 
بالممثــل اإليطالــي »فرانكــو نيــرو« الــذي 
تقّمــص شــخصية »دجانغــو« ســنة 1966 
ــم يحمــل نفــس االســم، وجمعــه  فــي فيل
فــي مشــهد جميــل ببطلــه الــذي أدَّى دوره 
الممثــل الزنجــي المتميــز جيمــي فوكــس. 
طبعــًا أضــاف تارانتينو لهــذه المرجعيات 
لمســاته الخاّصــة فــي الحوارات ومشــاهد 

العنــف والــدم.
لكــن فــي »الحاقــدون الثمانيــة« يبــدو 
تارانتينــو تائهــًا بيــن عــّدة مرجعيــات 
ــة  أيَّ لــم يســتطع أن يفــي  ســينمائية، 
واحدة منها حقها، فبداية مع »الويســترن 
ســباغيتي« الــذي يوهمنــا أنــه سيســتمر 
فــي تكريمــه واإلحالــة عليه للمــّرة الثانية 
علــى التوالــي، بحيــث ينفتــح الفيلــم على 
ض بها  تلــك الفضــاءات الثلجيــة التي َعــوَّ
صحــارى أفــام »الويســترن«، ُترافقهــا 
أحــد  موريكونــي«  »إينيــو  موســيقى 
صانعــي مجــد »الويســترن ســباغيتي«، 
ثــم فــي ذلــك اللقــاء الطويــل والتعريفــي 
بــه ينتقــل  إذا  الرئيســية،  بالشــخوص 
ــق  ــى فضــاء مغل وبحركــة 180 درجــة إل
يجمــع فيــه شــخوصه، لنجــد أنفســنا 
مســرحية  أمــام  وكأننــا  كمشــاهدين 
رة تظــّل فيهــا القــدرات التمثيليــة  مصــوَّ
للممثليــن والحــوارات الطويلــة المكونيــن 
الرئيســيين، لتســتمر الحبكــة متأرجحــة 
واألســلوب  التحقيقــات،  شــكل  بيــن 
العنيــف جــّدًا الــذي عّودنا عليــه تارانتينو 

فــي أفامــه. 
يؤنســن  تارانتينــو  كان  إذا  لكــن 
شــخوصه حتــى لــو كانــوا متورطيــن 
فــي اإلجــرام، مــن خــال حــوارات يتقــن 
فــي  فإننــا  األحيــان،  أغلــب  كتابتهــا 
»الحاقــدون الثمانيــة« نعجــز عــن التماهي 
ــا  ــى أنن أو التعاطــف مــع الشــخوص حت
كمشــاهدين ال نشــعر بأي عطف نحوهم، 
رق البشــعة التي  وهــم يموتــون بتلــك الطُّ
ــادية ال  ــا بس ــم به ــو قتله ــد تارانتين يتعم

ــره. ــا غي يتقنه

التمثيل كنقطة قوة أساسية 

جيــدًا  ممثليــه  تارانتينــو  يختــار 
بصــورة  ويديرهــم  فائقــة  وبعنايــة 

التأكيــد  لنــا  يمكــن  بحيــث  مثاليــة، 
أنهــم يظهــرون معــه بشــكل أفضــل ممــا 
يبــدون فــي أدوار أخــرى مــع مخرجيــن 
أقــّل موهبــة منــه. وهــذا ال يســتثني 
ــن  ــة، الذي ــي األدوار الثاني ــى ممثل حت
ــر ألدوار  ــم آلخ ــن فيل ــون م ل ــد يتحوَّ ق
البطولــة. إذ إنــه ال يفــرق بيــن دور 
رئيسي وآخر ثاٍن، فوالتون غوغينس 
ــن أداء  ــريع م ــكل س ــل وبش ــًا انتق مث
دور جــد ثانــوي فــي فيلــم »دجانغو با 
قيــود« إلــى لعــب دور البطولــة باقتــدار 

ــة«.  ــدون الثماني ــي »الحاق ف
فتارانتينــو  الســياق  نفســه  وفــي 
ــق،  ــس الفري ــع نف ــتغال م ــذ االش يحب
ــن  ــق بالممثلي ــا يتعّل ــي م خصوصــًا ف
الذيــن نجدهــم يظهــرون فــي أفامــه 

أكثــر مــن مــّرة، ففــي فيلمــه األخير نجد 
مــّرة أخــرى تيــم روث ومايكل مادســن 
وصامويــل إل جاكســون، هــذا األخيــر 
الحاضــر فــي أغلــب أفامــه وبشــكل 

مســتمر. 
ويمكــن الجزم بأن القوة األساســية 
فــي هــذا الفيلم هي ذلــك األداء المتمّكن 
منــه مــن طــرف كل الممثليــن بــدون 
اســتثناء مــع تمّيــز واضــح لصامويــل 
إل جاكسون والممثلة جينيفر جيسون 
لي، التي منحها تارانتينو دور حياتها 

فــي هــذا الفيلــم. 
يحــب  فتارانتينــو  العمــوم  علــى 
ممثليــه ويــدع لهــم الحّرّيــة ليبدعــوا 
ويظهــروا أقصــى مــا أمكــن مــن قدراتهم 

التمثيليــة.
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للمخـرج  »فيكتوريـا«  فيلـم  ُعـِرَض 
فـي  الشـاب سيباسـتيان شـيبر  األلمانـي 
فعاليـات مهرجـان دبي السـينمائي الدولي 
)سـينما  برنامـج  ضمـن   12 الــ  بدورتـه 
العالم(، وسبق للفيلم أن حصد العديد من 
الجوائز لدى عرضه في بعض المهرجانات 
السـينمائية الدوليـة، مـن بينهـا حصولـه 
علـى جائـزة أفضـل تصويـر فـي مهرجـان 
برلين، فضًا عن نيله أهم جوائز مهرجان 
وإخـراج  فيلـم  أفضـل  األلمانـي:  الفيلـم 

وتصويـر وممّثـل وممّثلـة.

نسخة الواقع السينمائية

مـن دون مونتـاج،  دقيقـة  لدينـا 138 

لقطة طويلة واحدة تكفي

أحمد ثامر جهاد

واحـدة  لقطـة طويلـة  مـن  فيلـم مشـغول 
)Long Take( وسـيناريو ال يتجاوز 12 
لثاثـة  اسـتمرت  أداء  تدريبـات  صفحـة، 
شـهور. تصوير في نحو 20 موقعًا وسـط 
أثـارت  فّنّيـة  مغامـرة  لـة  المحصِّ برليـن. 
النّقاد والمشـاهدين أينما ُعِرَضْت، السـيما 
وهـي ُتعيـد »خـارج مـا ترمـي إليـه كدرامـا 
سـينمائية« مـع محـاوالت سـابقة مقاربـة 
)هيتشكوك في فيلم »الحبل« وسوكوروف 
فـي »السـفينة الروسـية« وغونزاليـس في 
بيردمـان( طـرح السـؤال التقنـي فـي عمـل 
السـينمائي  الشـكل  يحـّدد  كيـف  السـينما: 

خيـارات التعاطـي مـع المضمـون؟ 
فـي فيلـم فيكتوريـا لـم يعـد ضروريـًا 
تهيئـة أجـواء تقليديـة مصطنعـة لإلقنـاع 

بقصة السيناريو )وهي ليست استثنائية( 
فالواقـع كلـه مسـرح لألحـداث التي تجري 
فـي عـدد مـن شـوارع برليـن، والتصويـر 
ال  متواصلـة  كاميـرا  حركـة  عـن  عبـارة 
تتوّقف إال في لقطة أخيرة ثابتة عند نهاية 
الفيلـم، حيث تسـير فيكتوريا متوارية في 
الـكادر. أمـا الشـخصيات فقـد تـرك لهـا أن 
ترتجـل حواراتهـا فـي بعـض المواضـع، 
سـنحتاج إذن أن نثبِّـت الكاميـرا ونسـتمر 
بالتصوير من دون قطع مونتاجي لمتابعة 
ما يجري والتنبؤ بما ستؤول إليه األمور. 
هـل ينبغـي علينـا )كمشـاهدين( االنسـياق 
والتفاعـل مـع إيهـام مـن نـوع آخـر يحتمُه 
االستغناء عن بعض العناصر المكّونة لما 
يعرف بالحقيقة السينمائية على الشاشة؟  

»فيكتوريا«
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فـي مؤلفه)الكتابـة السـينمائية( يعتبـر 
الناقـد »بييـر ماّيـو« أن العناصـر السـردية 
األساسـية التـي يمكـن لكاتـب السـيناريو 
بدورهـا  تؤثـر  والتـي  معهـا  التعامـل 
وتهيئـة  السـينمائي  العمـل  طبيعـة  علـى 
)الفضـاءات  الديكـورات  هـي  مادتـه، 
واألماكـن( واألضـواء )األزمنـة والفصول( 
واالنفعـاالت(  )المواقـف  والشـخصيات 
والتـي إذا مـا جمعـت مـع بعضهـا البعـض 
ستشكل كل ما ُيرى وُيسمع على الشاشة. 
وعليه فإنه في حال تم اسـتبدال أحد هذه 
العناصـر أو االسـتغناء عنـه أو تشـويهه 
بطريقة ما، فإن العمل السينمائي سيأخذ 
مسـارًا آخـر من نواحي الشـكل والمعالجة 

اإلخراجيـة. 
الكاميـرا  عبـر  الواقـع  عالجنـا  مـا  إذا 
وبوسـائل فّنّية ِعّدة لنقّربه - قدر الممكن- 
من حواس المشـاهدين ومخيلتهم ونمنحه 
واقعيته المنشـودة على الشاشـة من دون 
رتوش، فبأية وسيلة يا ُترى يمكن لواقع 
الشاشة )االفتراضي( هذا، أن يكون واقعًا 
قائمـًا بذاتـه، ربما أشـّد واقعيـة من الواقع 
العيانـي الـذي هـو منجـم األفـكار والصـور 
والخيـاالت؟ كيـف يحصـل ذلـك لدرجـة أن 
تغـدو »الصـورة عينهـا« واقعـًا بديـًا عـن 

الواقع نفسـه؟.
إذا مـا حدثـت هـذه  المشـاهد:  سـيقول 
الواقعـة التي يسـردها الفيلـم فعليًا، فإنها 
لن تحدث إال على النحو الذي ظهرت فيه. 
أي أن الواقـع سـيقّلد نسـخته السـينمائية 

وليـس العكس. 

ليل املدينة وسحرها

)فيكتوريـا(  فيلـم  قصـة  تكـون  قـد 
أدبـي،  إغـواء  ذات  عصريـة  تراجيديـا 
الخـروج عـن قوانينهـا يجعلهـا كابوسـًا 
مزعجًا ينبغي الصحو منه. وألنها قّدمت 
شـخصياتها بشـكل واقعـي انـداح خيالها 
فثّمـة  حيـن،  إلـى  تـوارى  أو  السـردي 
تسـاؤالت لهـا صبغـة عقانيـة؛ منغصة 
ومتوقعـة، حـول حكايـة الفتـاة الشـابة 
فيكتوريـا، بوصفهـا شـخصية رئيسـية 
للفيلـم،  الدرامـي  المنحـى  فـي  فاعلـة 
سـتعرقل بدرجـة مـا مسـار نمـو األحداث 
وتماسـكها. بيننـا مـن يـرى أن انسـياق 
العمـل  عـن  عاطلـة  شـبه  أجنبيـة  فتـاة 

فـي بلـد تحكمـه قوانيـن وضوابـط إزاء 
المهاجرين، إلى عوالم أشخاص غرباء ال 
تعرف عنهم شـيئًا في ليلة ُسـكر عابرة، 
ناهيـك عـن اإلقـدام علـى مسـاعدتهم فـي 
تقّلهـم  التـي  المركبـة  أمـر خطير)قيـادة 
أحـد  علـى  مسـلح  سـطو  عمليـة  خـال 
البنـوك( هـو إجمـااًل أمر غيـر مقنع. لكن 
فـي المقابـل ثّمة انصياع حسـي وشـغف 
عاطفـي يصعب تفسـيره )حتى بالنسـبة 
لفيكتوريا( لولوج مغامرة من هذا النوع 
ال تعـرف عواقبهـا بالنسـبة لفتـاة بـدت 
بارعـة فـي العـزف علـى البيانو من دون 
كالعشـرات  تترقـب  فرصتهـا،  تنـال  أن 
مثلهـا، حصـول إثـارة من نـوع ما تزلزل 
نواميس حياتها الرتيبة، مثل من يترّجى 
عقابًا سماويًا شافيًا لسوء تدبير حياته.

عبر جولة ليلية في شوارع برلين بين 
الساعة الرابعة والنصف فجرًا والسابعة 
تبـدو  وتطـّورات  وبمفاجـآت  صباحـًا 
عاديـة للوهلـة األولى، لكنها سـرعان ما 
تتطّور إلى حالة معّقدة تحبس األنفاس، 
سـنرى أن كل مـا يحصـل بوصفـه أمـرًا 
اعتياديـًا؛ قبـول فتـاة إسـبانية األصـل 
بمرافقـة أربعة شـبان )سـون، بوكسـر، 
بلينكـر، وفـوس( للتسـكع والثرثـرة في 
شوارع برلين ليًا(، هو كابوس حقيقي 
يؤجـل إجـاء نهايتـه العنيفـة، واألصح 
أن نقول- نحن الذين سنراقب مسار نمو 
األحداث ونسعد في دواخلنا كوننا لسنا 
مشاركين فيها- إنها دعابة ثقيلة صاغها 
المخـرج األلمانـي »سيباسـتيان شـيبر« 
بالشـراكة مـع المؤلف »أوليفيـا نيرغارد 
هولم« كحكاية معّبرة عن هواجس جيل 
غاضـب يرفـض راهـن المدينـة ويتعالـى 
على همومها، يضعها اإلخراج في مكانها 
الصحيح أمام المشاهدين، فكان أن عادت 
نطفـة الكابـوس المعالج سـينمائيًا على 
الشاشـة مرتدة إلى مكانها األصلي، عند 
ناصية شارع برليني، سيمر به نفر من 
النـاس ويتخيلـون أن فيكتوريا )الممّثلة 
اليـا كوسـتا( كانـت هنا قبل بضعة أيام، 
وقـد عاشـت حكاية حب حقيقي مشـؤوم 
لـو(، حـب منـذور  )فردريـك  مـع سـون 
لمـوت موحش سـتصطبغ بفعل قسـوته 
بياضـات الغرفـة البـاردة بحمـرة قانيـة 

ال مفـر منها.

الممتعـة  السـينمائية  اللعبـة  هـذه 
مـن  الفيلـم  بنـاء  تقـّرب  التـي  والمثيـرة 
وجهـة السـرد الواقعـي لألحـداث تحفـز 
المشـاهد للتعامـل مـع الروائـي كمـا لـو 
أنـه تسـجيلي )مدونـة مرئيـة موثوقـة(، 
ويمكـن لذلـك أن يسـتحث تأثيـره بفعـل 
عوامـل أخـرى مسـاعدة سـواء فـي األداء 
المنضبط وتقمص الشخصيات أو تلبس 
ردود فعلها الحقيقية أو في الشكل الفني 
المقتـرح أو حتـى فـي طبيعـة الحكايـة، 
نعود للقول إن لعبة من هذا النوع باتت 
مهضومة ومثيرة للجمهور، لكنها ليست 
مأمونـة دائمـًا. ولنـا أن نتذكـر هنـا فيلـم 
)مشروع الساحرة بلير- 1999( الذي كان 
رائـدًا فـي تمريـر حكايـة متخيلة ومفزعة 
الجميـع أن تفاصيلهـا حقيقيـة،  صـّدق 
فمـا أن تكـّررت المحاولـة حتـى ُأفسـدت 

األحجية. 
فـي فيلـم »فيكتوريـا« ال شـيء خارقـًا 
سـوى أن الممثليـن يتصرفـون بتلقائيـة 
أمـر  ينسـون  أنهـم  للمشـاهد  ويوحـون 
الكاميـرا، من يقـف خلفها وإلى جوارها. 
سيكون كل شيء واقعيًا تمامًا، أو لنقل 
واقـع ٌأعيـد إنتاجـه كواقع ليـس إال. لكن 
أشـد  ذاك،  الواقـع  يكـون  أن  الغريـب 
إدهاشـًا مـن كل خياالتنـا المجسـدة علـى 
الشاشـة. ربمـا مـن المناسـب وضع فيلم 
وأخـرج  مثـل  الـذي  شـيبر  سيباسـتيان 
عـددًا قليـًا من األفام، في سـياق موجة 
سـينمائية ألمانيـة شـابة حّققـت نجاحـًا 
نقديـًا وجماهيريـًا فـي عـدد مـن األفـام 
السـابقة: كــ »اركضـي لـوال«، »الموجـة« 

و»وداعـًا لينيـن«.
فـي  ليسـت  فيكتوريـا  فيلـم  فـرادة 
حذاقـة  وال  ممثليـه  جـودة  وال  حكايتـه 
إخراجـه، بـل فـي عزفه خـارج المتوقع، 
وكسره قواعد فيلمية راسخة شّكلت مزاج 
تلقينـا للفيلـم السـينمائي طيلـة عقـود. 
الحداثـة،  فائـق  بفيلـم  وصفـه  ويمكـن 
مشـغول بـروح مجربـة تعـي خصائـص 
النـوع، ومحّصـن بمنظـور يتشـّكل عبـر 
تسلسـل درامـي وحـدث متـدرج يسـتبعد 
الغمـوض لصالـح تخليـق فيلـم رصين، 

مفهـوم وُمْعـٍد فـي آن.
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برليــن  مهرجــان  أو  »البرينالــة«، 
الســينمائي الدولــي، الــذي ُأقيمــت دورتــه 
السادســة والســتون في الفترة من 11 إلى 
ــم  ــة 400 فيل 21، عــرض هــذا العــام قراب
روائي طويل وقصير وتسجيلي وتحريك 
العالــم، وذلــك فــي  مــن جميــع أنحــاء 
مختلــف فعالياتــه، ومــن بينهــا المســابقة 
الرســمّية التــي تنافــس علــى جوائزهــا 18 
فيلمــًا، مــن بينهــا فيلمــان تســجيليان. وقــد 
احتــوى البرنامــج الرئيســي علــى خمســة 
أفام أخرى ٌعرضت على هامش المسابقة 
الرســمّية، ليصــل إجمالــي أفــام البرنامج 

مهرجان برلين »66«

كثر من جائزة للسينما العربّية أ

الرئيســي 23 فيلمــًا طويــًا مــن إحــدى برلني: محمد هاشم عبد السالم
وعشــرين دولــة. وقد ُافتتــح المهرجان هذا 
العــام بفيلــم »تحيــة للقيصــر«، للمخرجين 
المعروفيــن جويل وإيثان كوين، وبطولة 
جــورج كلونــي وســكارليت جوهانســون، 

ورالــف فينيــس.
العــام  هــذا  المســابقة  تكــْن  لــم 
مســابقة للمخرجيــن الكبــار، فباســتثناء 
المخــرج البوســني »دينيــس تانوفيتــش« 
والدانماركــي »توماس فتنبرغ« واإليطالي 
»جيانفرانكــو روزي«، خلــت المســابقة من 
األســماء المعروفــة التــي مّيزت علــى األقّل 
مســابقة العــام الماضــي. باألحــرى، يمكن 
أن نعتبر مسابقة هذا العام بمثابة تعريف 

بالمخرجيــن المجهوليــن أو الشــباب الذيــن 
يقّدمــون أول أعمالهــم. كذلــك ُلِوحظ غياب 
األفــام األلمانيــة اإلنتــاج، باســتثناء فيلــم 
وحيــد، والثاثــة األخــرى إنتاج مشــترك، 
فــي حيــن كانــت المشــاركة الفرنســية هــي 
األكبــر، حيــث اشــتركت ثمانيــة أفــام مــن 
اإلنتــاج المشــترك وفيلــم وحيــد إنتــاج 

فرنســي خالــص.
اشــتركت في مســابقة هــذا العام األفام 
ــكل  ــري« للمخــرج ماي ــم »عبق ــة: فيل التالي
جرانــداج، وهــو إنتاج بريطانيــا وأميركا، 
والفيلــم البرتغالــي »رســائل مــن الحــرب« 
للمخرج إيفو إم. فيريرا، والفيلم اإليراني 
»وصــول التنيــن« للمخــرج مانــي حقيقي، 
ــي- الفرنســي  ــم التســجيلي اإليطال والفيل
ــو  ــي البحــر«، للمخــرج جيانفرانك ــار ف »ن
ــارك والســويد  ــاج الدانم ــن إنت روزي. وم
وهولنــدا عــاد المخــرج تومــاس فينتربيرج 
بفيلــم »الكوميونــة«، والفيلــم الفرنســي 
ــا  ــة مي ــة« للمخرج ــياء قادم ــي »أش األلمان
هانســن الف، ومــن فرنســا فيلــم »فــي 
تشــينيه،  أندريــه  للمخــرج   ،»17 ســن 
ومن الفلبين وســينغافورة فيلم »أنشــودة 
الف  الفلبينــي  للمخــرج  الحزيــن«  للغــز 
ديــاز، وهــو أطــول فيلــم بتاريــخ جميــع 
المســابقات الدولية بالمهرجانات الكبرى، 
حيــث بلــغ زمــن عرضــه 8 ســاعات و5 

دقائــق.
ــّدم  ــي، ق ــني- فرنس ــاج بوس ــن إنت وم
دينيــس تانوفيتــش أحدث أفامــه »الموت 

ميريل ستريب رئيسة اللجنة، وجيانفرانكو روزي صاحب » الدب الذهبي «
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فــي ســراييفو«، ومــن إنتــاج بولنــدي- 
ســويدي فيلــم »الواليــات المتحــدة للحــب« 
ــم  للمخــرج تومــاس فاسيلفســكي، والفيل
الكنــدي »بوريــس دون بياتريــس« إخــراج 
دينيــس كوتيــه، وفيلم »وحيدًا في برلين« 
إنتــاج ألمانــي- بريطانــي- فرنســي إخراج 
األميركــي  والفيلــم  بيريــز،  فينســينت 
»خــاص فــي منتصــف الليــل« إخــراج جيف 
نيكولز، والفيلم التســجيلي »األيام صفر« 
للمخــرج األميركــي أليكــس جيبنــي، ومــن 
ألمانيــا »24 أســبوعًا« للمخرجــة آن زهرة 
براشــيد، ومــن الصيــن »عكــس التيــار« 
ألمانــي-  إنتــاج  ومــن  شــاو،  لينانــج 
نيــرو«  »أنــا  فيلــم  مكســيكي  فرنســي- 
لرافــي بيتــس، وأخيــرًا المشــاركة العربّية 
األولى بالمســابقة الرســمّية منذ ســنوات، 
وكانــت للفيلم التونســي »نحبك يا هادي« 

للمخــرج محمــد بــن عطيــة.

مشاركة عربّية الفتة

الموازيــة  األخــرى  األقســام  شــهدت 
و»المنتــدى«  »البانورامــا«  بالمهرجــان، 
و»امتــداد المنتــدى«، أكبر مشــاركة عربّية 
بالمهرجــان منــذ عــام 2012، حيث عرض 
بتلــك األقســام 20 فيلمــًا، منهــا 6 أفــام 
و11  تســجيلية،  و3  طويلــة،  روائيــة 
فيلمــًا قصيــرًا. بالمســابقة الطويلــة الفيلم 
التونســي »نحبــك يــا هــادي«، لمحمــد بــن 
عطيــة وهــو أول فيلــم عربــي بالمســابقة 
منــذ عشــر ســنوات بعــد فيلــم »الجنــة 
ــي مســابقة  ــو أســعد، وف ــي أب اآلن« لهان
األفــام القصيــرة »عــودة إنســان« إخــراج 
الفلســطيني مهــدي فليفــل، وفــي مســابقة 
 14 مــن  )أكثــر  الطويلــة  الفتيــة  أفــام 
ــم »ثورتــي« للتونســي رمــزي  ســنة( فيل
ــم  بــن ســليمان. وفــي »البانورامــا« الفيل
إســطنبول«  إلــى  »الطريــق  الجزائــري 
بوشــارب،  رشــيد  المعــروف  للمخــرج 
ــم المغربــي »جــوع كلبــك« لهشــام  والفيل

لعســري.
الروائــي  الفيلــم  »المنتــدى«  وفــي 
لتامــر  المدينــة«  أيــام  »آخــر  المصــري 
الســعيد، والســعودي »بركة يقابل بركة« 
لمحمــود صباغ، وهو أول فيلم ســعودي 
طويــل ُيعــرض بالمهرجــان. وثاثة أفام 
تســجيلية: الســوري »منــازل بــا أبــواب« 

آلفــو كابرليــان، واللبنانــي »مخدوميــن« 
لماهــر أبــي ســمرة، والفلســطيني »مــادة 
ــة  ــي« لجومان ــي داخل ســحرية تســري ف
ــت  ــدى« عرض ــداد المنت ــي »امت ــاع. وف من
منهــا  خمســة  قصيــرة،  أفــام  عشــرة 
مــن لبنــان، وهــي »اآلن: نهايــة موســم« 
أليمــن نهلــي، و»وضعيــة تســلل« لمروان 
ألحمــد  الرابعــة«  و»المرحلــة  حمــدان، 
غصيــن، و»أحجــار.. آلهــة.. بشــر« لجــو 
نامــي، و»أبوعمــار قــادم« لنعيــم مهيمــن. 
وأربعــة أفــام مــن مصــر، وهــي »منتهــي 
الصاحيــة« إلســام كمــال، و»كمــا تحلــق 
أميــن، و»ذاكــرة عبــاد  لهبــة  الطيــور« 
الشــمس« لمــي زايــد، و»فتحــي ال يعيــش 
والفيلــم  نــادر.  لماجــد  اآلن«  بعــد  هنــا 
العاشــر »فــي المســتقبل، أكلــوا مــن أفخــر 
أنــواع البورســلين« للفلســطينية الريســا 

ــد. ــن لين صنصــور وصوري
وعــن جــدارة واســتحقاق فــاز المخــرج 
روزي،  جيانفرانكــو  الكبيــر  اإليطالــي 
الحائــز مــن قبــل علــى جائــزة »األســد 
الذهبــي« عــام 2013 فــي مهرجان فينســيا 
عــن فيلمــه التســجيلي »رومــا األخــرى 
ــق الدائــري« فــي ســابقة كانــت  أو الطري
ــذاك،  ــان آن ــا بالمهرج ــن نوعه ــى م األول
علــى جائــزة »الــدب الذهبــي« في مســابقة 
ــك  ــن، وذل ــي مهرجــان برلي هــذا العــام ف
عــن فيلمــه الســادس فــي تاريخــه المهنــي 
ــر«.  ــي البح ــار ف ــوان »ن ــل عن ــذي يحم ال
يتنــاول الفيلــم واحــدة مــن أهــم القضايــا 
الســاخنة التــي باتــت منذ ســنوات تفرض 
نفســها علينا بشــكل شبه يومي، أال وهي 
قضيــة الهجــرة غيــر الشــرعية، التــي تتــم 
عبــر المراكــب انطاقــًا مــن الــدول المطلــة 
علــى البحــر المتوســط، وبخاصــة ليبيا، 
ــى  ــرب نقطــة عل ــى أق ــة الوصــول إل بغي
أرض أوروبا، تلك الجنة المزعومة التي 
يحلــم بهــا الكثيــرون، ويخوضــون شــتى 
المخاطــر مــن أجــل الوصــول إليهــا، برغم 
ــرة الهالكيــن. وذهبــت  ــة الناجيــن وكث ِقّل
جائــزة لجنــة التحكيــم الكبــرى »الــدب 
»دينيــس  البوســني  للمخــرج  الفضــي« 
فــي  »المــوت  فيلمــه  عــن  تانوفيتــش« 
الفضــي«  »الــدب  وجائــزة  ســراييفو«، 
ألحســن إخــراج لفيلــم »أشــياء قادمــة« 
للمخرجــة ميــا هانســن الف. أمــا جائــزة 

أحســن ممثلــة فذهبت للممثلــة الدانماركية 
»تريــن ديرهولــم« عــن دورهــا فــي فيلــم 
»الكوميونــة« لتومــاس فينتربيــرج، نــال 
جائــزة أحســن ممثــل التونســي »مجيــد 
ــك  ــم »نحب ــي فيل ــن دوره ف ــتورة« ع مس
ــة،  ــن عطي ــد ب ــرج محم ــادي« للمخ ــا ه ي
أول  أفضــل  بجائــزة  الفيلــم  فــاز  كمــا 
فيلــم روائــي. وقــد ذهبــت جائــزة أحســن 
المتحــدة  »الواليــات  لفيلــم  ســيناريو 
للحــب« للمخــرج تومــاس فاسيلفســكي، 
ــم »عكــس  ــر لفيل ــزة أحســن تصوي وجائ
التيار« للمخرج ينانج شــاو. أما الجائزة 
الخاصــة التــي تحمل اســم جائــزة »ألفريد 
باور«، مؤّســس المهرجان، فذهبت لفيلم 
»أنشــودة للغــز الحزيــن« للمخــرج الف 
ديــاز. كمــا فــاز فيلــم »عــودة إنســان« 
لمهــدي فليفــل بالجائــزة الفضيــة ألفضــل 

فيلــم قصيــر.
وقــد ترأســت لجنــة تحكيــم المهرجــان 
هــذا العــام الممثلــة األميركيــة القديــرة 
»ميريل ستريب«، في السادسة والستين 
ــي  ــى الت ــّرة األول ــا، وهــي الم ــن عمره م
تحكيــم  لجنــة  »ســتريب«  فيهــا  تــرأس 
مهرجان ســينمائي، ومعها الرس إدينجر 
مــن ألمانيــا، ومــن بريطانيــا نيــك جيمس 
وكليــف أويــن، وبرجيتــا الكومــب مــن 
ــر،  ــا رورفاش ــا ألب ــن إيطالي ــا، وم فرنس

ــا شموفســكا. ــدا موجورزات ومــن بولن
وكعادته كل عام، يمنح المهرجان جائزة 
»الدب الذهبي« الفخرية إلحدى الشخصيات 
البارزة في تاريخ السينما تقديرًا لعطائها 
وجهودها في هذا المجال، وقد نال الجائزة 
األلماني  السينمائي  المصور  العام  هذا 
أهم  أحد  وهو  بولهاوس«،  »مايكل 
الموهبة  المؤّثرين وأصحاب  المصورين 
السينما.  تاريخ  في  والفريدة  الكبيرة 
وعما  فيلمًا   130 نحو  »بولهاوس«  قّدم 
مسرحيًا وتليفزيونيًا، وذلك مع مخرجين 
عمالقة في تاريخهم اإلخراجي سواء في 
تاريخ السينما األلمانية أو العالمية، فعلى 
سبيل المثال أنجز »بولهاوس« 15 فيلمًا 
مع فاسبيندر، وسبعة مع سكورسيزي، 
إضافة إلى أعماله مع ولفجانج بيترسن، 
وفولكر شلوندورف، وروبرت ريدفورد، 

وفرانسيس فورد كوبوال.
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تفيـد تقاريـر حديثة من شـركة األبحاث 
»إي ماركيتـر- eMarketer«، بأنـه، فـي 
عـام 2016، سـيكون هنـاك »2.16« مليار 
هاتف ذكي قيد االستخدام في جميع أنحاء 
العالـم، وسـتكون هـذه هـي المـرة األولـى 
الذكّيـة  الهواتـف  التـي يتخّطـى فيهـا عـدد 
المليارين، بحسب البّوابة العربية لألخبار 

التقنية.
أن شـعبية  التقاريـر  تلـك  أفـادت  كمـا 
نمّوهـا،  سـتواصل  الذكّيـة  الهواتـف 

د. عاهد العاسمي

خطـوة خطـوة، لتمثِّـل الغالبيـة العظمـى 
مـن الهواتـف المحمولـة فـي جميـع أنحـاء 
العالـم، بحلـول عـام 2018، وستشـكِّل، 
بحلول نهاية عام 2018، نحو )51.7 %(، 
مـن جميـع الهواتـف المحمولـة. وسـتكون 
تلـك هـي السـنة األولـى التـي تتفـّوق فيهـا 
الهواتـف الذكّيـة علـى الهواتـف التـي تأتـي 

بـدون أنظمـة التشـغيل.
مسـتحدثات  مـن  الذكّيـة  الهواتـف  تعـّد 
لت  الثـورة التكنولوجيـة الحديثة التي شـكَّ

االّتصـاالت،  قطـاع  ضمـن  نوعيـة  قفـزة 
مـن  تمتلكـه  لمـا  االجتماعـي،  والتواصـل 
األجهـزة  إليهـا  تفتقـر  كثيـرة،  مميِّـزات 
التقليدية، والتي تقتصر، في استخدامها، 
علـى التحـدُّث فقـط، في الوقـت التي تمتاز 
بـه الهواتـف الذكّيـة بارتباطهـا باإلنترنت، 
مثـل  والتطبيقـات،  االسـتخدامات  وتعـدُّد 
وتطبيقـات  االجتماعـي  التواصـل  مواقـع 
)واتس آب( و)فايبر( و)سكايب(، وغيرها 
ال  المسـتخدم  أصبـح  التـي  البرامـج  مـن 

اهلواتف الذكّية.. إجيابّيات ترافقها سلبّيات
IMA - Amine Landoulsi

علوم
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يسـتطيع التخّلـي عنهـا.
الهواتـف الذكّيـة فتحت لنا آفاقًا جديدة، 
مـن حيـث التحـدُّث مع اآلخريـن، بالصوت 
والصـورة، من خال تطبيقاتها المتعدِّدة. 
وبحسـب منّظمـة التعـاون والتنميـة، فـإن 
قيمـة السـوق العالمـي لتطبيقـات الهواتـف 
مليـار  و25   20 بيـن  تراوحـت  الذكّيـة 
التقنيـات  دوالر، فـي عـام 2013، وهـذه 
التي تمتلكها األجهزة الذكّية جعلتها تشكِّل 
جـزءًا مهّمـًا وعنصرًا أساسـيًا، في حياتنا: 
العمليـة، والمهنيـة، والخاّصـة اليوميـة، 
الهواتـف  لهـذه  مختلفـة  تسـميات  وهنـاك 
 Blackberry، Iphone، مثـل:  الذكّيـة 
Android، وهـي ذات أنظمـة عالية الدّقة 
قادرة على تقديم خدمات متعّددة في وقت 

واحد. 
باإلنترنـت  األجهـزة  هـذه  ارتبـاط  وإن 
المسـتخدمة،  األجهـزة  مقدِّمـة  فـي  جعلهـا 
واألكثر اعتمادًا عليها، لسـهولة استخدامها 
وحملهـا، بحيـث يتـّم، من خالهـا، تصفُّح 
اإلنترنت والبريد اإللكتروني، في أّي وقت، 
دون الحاجـة إلى الرجوع إلى الحاسـوب، 
وتحديـد المواقع بدّقة، من خال اسـتخدام 
الخرائـط وغيرهـا مـن الخدمـات الكثيـرة، 
مثـل تحميـل األلعـاب اإللكترونيـة ومعرفة 
حـاالت الطقـس وأحدث األخبـار، ومعرفة 
مواعيـد حجـوزات شـركات الطيـران لكاّفة 
الشـركات، وتخزين جميع هذه المعلومات 
واالّطاع عليها في أّي وقت، دون الرجوع 
إلى الحاسـب الشـخصي ومشـاهدة مقاطع 
الفيديـو المختلفـة، عـدا أنهـا دخلـت مجـال 
بشـكل  يتحّقـق،  بـدأ  والـذي  التعليـم 
واسـع، هـذه األيـام، مـع اسـتخدام الكثيـر 
مـن المـدارس والجامعـات باإلضافـة إلـى 
ـك بها وعدم  الباحثين، مما أّدى إلى التمسُّ
االسـتغناء عنها، إذ احتّلت األجهزة الذكّية 
مسـاحة كبيـرة مـن حيـاة المجتمعات، في 
جميـع أنحـاء العالـم، وأصبح اسـتخدامها 

يتزايـد بسـرعة غيـر متوقَّعة.
شـركة  أعدَّتـه  تقريـر،  فـي  وجـاء 
السـويدية  لاّتصـاالت  »أريكسـون« 
والهواتف، أن عدد الهواتف الذكّية سيزداد 
أواخـر عـام  فـي  مليـار هاتـف،  إلـى 5.6 

.2019
في حين أشـارت دراسـة جديدة لشركة 
فـي  الجـّوال،  تطبيقـات  عـن  ميكـر«  »آب 

اإلمارات العربية المتحدة، إلى أن اإلمارات 
أصبحت تحتّل المرتبة األولى بأعلى نسبة 
العالـم،  فـي  الذكّيـة  الهواتـف  لمسـتخدمي 
حيـث بلغـت نسـبة اسـتخدامها )73.8 %( 
يليها كّل من: كوريا )73 %(، والسعودية 
)72،8 %( في المرتبتين الثانية، والثالثة، 
على التوالي، واحتّلت سـنغافورة المرتبة 
فـي  النرويـج  )71.7 %( وحلَّـت  الرابعـة 

المرتبة السادسـة بنسـبة )67.5 %(.
وجـاءت  مذهلـة،  أرقـام  هـذه  طبعـًا، 
نتيجـة لارتبـاط الوثيـق بيـن المسـتخدم 
والتكنولوجيـا التـي اقتحمـت كاّفـة مناحي 
الحياة، وانتشرت كثيرًا بين فئة الشباب، 
ألنهـا الفئـة التـي تبحـث عـن الجديـد وعـن 
وإيجـاد  أفرادهـا  بيـن  التواصـل  سـهولة 
قاعدة للتعبير عن الرأي، وإنشـاء عاقات 

جديـدة ومتجـدِّدة، مـن خـال تقنّيتهـا. 
فوائد  من  الرغم  على  أنه  والواقع 
المتعددة،  الذكّية  الهواتف  وإيجابيات 
وإيجابّياتها، إال أننا نجد أنه يقابلها- أيضًا- 
إليها،  ننتبه  أن  يجب  متعدِّدة،  سلبيات 
والنفسية،  االجتماعية،  األضرار:  ومنها 

والجسدية، والفكرية، واالقتصادية.
أمـا بالنسـبة إلى األضـرار االجتماعية، 
فقـد بـدأ االنشـغال بالهواتـف الذكّيـة يأخـذ 
أفـراد  علـى  تأثيـره  فـي  خطيـرًا  منحـًى 
مختلفـة،  وأشـكال  فـي صـور  المجتمـع، 
وسـوء اسـتخدام مثـل هـذه األجهـزة يؤّدي 
إلـى تشـّتت التفكيـر، ومـن َثـّم خلـق حلقـة 
مفقـودة فـي التواصـل مـع اآلخرين، حيث 
أثبتـت دراسـة لفريـق بحـث أميركـي، مـن 
جامعـة بنـي بريك هانـد، البريطانية، أن: 
»كثرة اسـتعمال األجهزة الذكّية تؤّدي إلى 
ضعف العاقة االجتماعية، وخلق االكتئاب 
بنسـبة 75 %، وانفصـام فـي الشـخصية 
ــد بنسبـــة 85 %.  بنسبة 25 %، والتـوحُّ
وكشـفت دراسـة حديثة في السعودية، 
ُأجريـت علـى عيِّنة من الشـباب أن الهواتف 
الذكّية تفسـد الحياة األسـرية، وأن 79 % 
من عيِّنة الدراسة يعترفون باآلثار السلبية 
المترتِّبـة علـى االسـتخدام المفرط للهواتف 
الذكّيـة داخـل المنـزل، إضافـًة إلـى ضعـف 
توصلـت  بينمـا  االجتماعيـة،  العاقـات 
الدراسـة إلى أن 49 % تجاهلوا، أحيانًا، 
واجباتهم تجاه األسـرة، بسـبب انشـغالهم 
باسـتخدام هـذه الهواتـف، فـي حيـن أثبتت 

دراسـات أخـرى أن 87 % مـن مسـتخدمي 
هـذه األجهـزة، فـي العالم العربـي، يعّدون 
المنـزل هـو أنسـب األماكـن لقضـاء بعـض 
الوقت على أجهزتهم، مما يؤثِّر سـلبًا على 
جات،  العاقات األسـرية، ويقود إلى تشـنُّ

قـد تتفاقـم وتصـل إلى التفكُّك األسـري.
أكثـر  أن  النفسـية  الدراسـات  نـت  وبيَّ
بمـرض  اإلصابـة  لخطـر  تعرُّضـاً  األفـراد 
إدمـان اإلنترنـت، هم األفـراد الذين يعانون 
مـن العزلـة االجتماعية، والفشـل في إقامة 
عاقـات إنسـانية طبيعيـة مـع اآلخريـن، 
والذيـن يعانـون مـن مخـاوف غامضـة، أو 
قّلـة احتـرام للـذات، والذين يخافون من أن 
يكونـوا عرضـة لاسـتهزاء والسـخرية من 
ِقَبـل اآلخريـن، كما أن إدمـان بعض األفراد 
علـى اسـتخدام تلـك الهواتـف يشـعره بأنه 

منفصـل عـن الحيـاة االجتماعيـة.
كثـرة  ألن  اإلبـداع،  علـى  تؤثِّـر  كمـا 
اإلنترنـت ومختلـف  اسـتمعالها، وتصفُّـح 
الوقـت  علـى  يسـتحوذ  قـد  التطبيقـات 
بالنسـبة إلـى المسـتخدم، دون أن يشـعر 
لتنميـة  الوقـت  لديـه  يكـون  فـا  بذلـك، 
أفـكاره أو تطويرهـا، إضافـة إلـى الضغط 
النفسـي، وعـدم االسـتقرار الفكـري، كـون 
هـذه الهواتـف- في الكثير من األحيان- تعّد 
من أسـباب السـهر عند البعض، خاّصة أن 
أغلب المسـتخدمين ال يذهبون إلى فراشـهم 
دون هذا الجهاز، مّما يؤدي إلى انشـغالهم 
بـه، فـي الوقـت الـذي يجـب أن يكونـوا فيه 
نائمين، وهكذا، يبقى دماغ المسـتخدم في 
حالة عمل مستمّر، وذلك الستقباله العديد 
من المعلومات الجديدة، ومن المعروف أنه 
يصعب على اإلنسان النوم وذهنه مشغول 

بمعلومـات جديـدة.
ومن َثّم، فإننا ال ننكر فوائد األجهزة أو 
الهواتف الذكّية في حياتنا اليومية وحياتنا 
العلميـة، ونعلـم أنـه ال يسـتطيع أحـد منـا 
التكنولوجيـا  زمـن  فـي  عنهـا  االسـتغناء 
الحديثـة، ولكـن، علـى األقـل، أن ال يتـّم 
ينبغـي  كمـا  مفـرط،  بشـكل  اسـتخدامها 

إبعادهـا، نهائيـًا، عنـد النـوم.
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طرح أحد المواقع اإللكترونية سؤااًل عن عاقة المبدع العربي 
بالربيع العربي، وهل كان له تأثير في هذا الحراك االجتماعي؟ 
وهي أسئلة على قدر ما تبدو بسيطة، ويمكن اإلجابة عنها 
بسرعة، ومن دون تحليات طويلة، ُمعّقدة، كما قد يحلو ألي 
باحث أكاديمي أن يفصل في المسألة، إال أن التفكير في تأثير 
اإلبداع على حركة المجتمع، ومساهمته في التغيير ليس باألمر 
البسيط عندما نمعن التفكير فيه جيدًا، فالمبدع العربي ليس 
بالقوة التي يدعيها أو ُيوهم نفسه أنه يملكها، أو يوهمه غيره 
بأنه يمتلكها بالفعل، وما يلقونه عليه من تسميات مضللة 
غالب األحيان كالصفوة، والطليعة، والنخبة، وهي توصيفات 
غالب الوقت ال تدل على حقيقة الوضع في عالمنا العربي الذي 
يمكن أن نعتبر المبدع خاصة في مجاالت الكتابة الجادة والفن 
المتمّيز هو األخير في ترتيب المقامات التي تصنع الرأي وتؤّثر 

في الجمهور الواسع اليوم.
نحن نعرف منذ عقود أن الصورة هي التي تلعب دورًا أكبر 
اليوم، أما الكلمة فهي تنحسر وتحاصر لتصبح في ذيل القطار، 
وهذا يعني أن حجم تأثيرها محدود جدًا، لكن مع ذلك يجب أال 
يخدعنا هذا االنحسار أو االبتعاد عن مقّدمة المشهد أن للكلمة 
تأثيرها القوّي داخل طبقات الوعي اإلنساني، ومن هنا يصبح 
اإلبداع هو الفرصة الوحيدة لتأثير حقيقي، وجاد وعميق على 
ذهن اإلنسان وقلبه وروحه، وهي التي من شأنها أن تدفعه 
لكي يشعر بأهمية وجوده في هذه الحياة، وإنسانيته في هذا 
الوجود، وحقه في الحّرّيات التي تمّيزه عن باقي الكائنات 
األخرى، وحقوقه في الحياة الكريمة التي ال يحكمها منطق 
»القوي يأكل الضعيف« وال منطق الظلم واالستعباد، والزجر 

واإلكراه، وهي الممارسات التي تعّودنا عليها في المجتمعات 
العربية وصارت تمّيزنا عن غيرنا من الشعوب التي تجاوزت 

وضعنا البائس هذا منذ سنوات.
لست متوهمًا عندما أقول إن اإلبداع هو فضاء الحّرّية بامتياز 
حينما تحاصرنا السجون والمعتقات والقيود من كل جهة فا 
نعرف كيف نكون أحرارًا إال من خال هذا المتنفس اإلبداعي، 
ولعّل هذا ما قام به المبدع العربي على اختاف مجاالته فّنه، 
وأجناس قوله في الدفاع عنه منذ عصر النهضة »حتى لو بدت 
لنا اليوم فكرة النهضة فكرة حالمة وطوباوية«، ولكن من خال 
اجتهادات المفكرين، وحتى رجال الدين كمحمد عبده، وعلي 
عبد الرزاق، واألمير عبد القادر الجزائري مرورًا بكفاح جيل 
التجديد مع طه حسين، وأحمد أمين، والشابي، ورضا حوحو، 
وجيل المواجهات الساخنة مع الواقع اليائس، ومحاولة تقديمه 
في صورة إبداعية تعّبر عن تناقضاته وآالمه، وصراعاته، 
وأحامه وتشّوقات اإلنسان العربي لعالم أكثر عدالة وحّرّية 

وإنسانية.
لم يتوّقف اإلبداع العربي عن تقديم النصوص التي ال شك 
أنها صنعت في وجداننا بركانًا من الثورة، ورّسخت في أذهاننا 
وعّيًا بالتمّرد، وحلم التغيير، وال يمكننا أن نتغافل عن هذا 
الدور العميق والبعيد األثر في نفوسنا نحن الذين كان زادنا 
هو قراءة الكتب، ومشاهدة األفام السينمائية، والمسرحيات 
وقراءة الدواوين الشعرية الثورية، وغير الثورية، نحن الذين 
كبرنا على صوت الرفض في قصائد أمل دنقل، واإلحساس 
بالحزن في شعر صاح عبد الصبور، وثورة االحتجاج في 

شعر محمد الماغوط.
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