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هنالك نوع من العنف /القوة ي�سرتعي وجوده النظر � إليه كظاهرة جديدة برزت يف
نهاية العقد الأ ول من القرن الع�شرين ( )1909من خالل حركات فنية �أبرزها امل�ستقبلية
( )futurismورائدها ال�شاعر الإيطايل مارينتي ( )Marinettiالذي �أ�صدر بياناً � إعالمياً
(� )manifestoشرح فيه توجهات احلركة واهتماماتها ب�شيء من التف�صيل� .أهم ما جاء يف
هذا البيان هو االهتمام ال�شديد مبا تولده الآ لة� -آلة التكنولوجيا -من قوة عنف �أو عنف
قوة ،...ي�ستلزم الأ مر تبنيه لي�س فقط يف احلياة العملية بل يف الفن �أي�ضاً من �أجل �أن ي�صبح
الفن ب�شتى فروعه من ر�سم و�شعر ورواية وم�سرحية ديناميكية وحركة م�ستمرة يف زمن
م�ستقبل بال حدود وال قيود.
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ووجه مارينتي نقد ًا الذع ًا لأ ولئك الفنانني
الذين برزوا يف العقد الأ خري من القرن التا�سع
ع�شر ونادوا ب�أن اجلن�س الب�شري على و�شك
الو�صول � إىل �آخر املطاف يف التاريخ ،معتقدين
ا�أن ذلك العقد �سي�شهد ا�ضمحالل احلياة (dec
 )cadenceوحتلّل مقوماتها .و�سادت حياتهم،
خ�صو�ص ًا ال�شعراء منهم ،نظرة �سوداوية �أنكرها
مارينتي ،ومثلما �أنكر �سوداوية �شوبنهاور� ،أنكر
مارينتي املوت ،رمبا كرد فعل على �أولئك الفنانني
الذين �سيطر عليهم �شبح املوت يف ذلك العقد,
عقد نهاية القرن وجماز ًا نهاية العامل (fin-de-
.)siecle

وجاء يف بيانه �أن الفن ملتزم بداية بالزمن
احلا�ضر الذي ميتد � إىل امل�ستقبل من خالل
ال�صراع امل�ستمر كحاجة ال ميكن اال�ستغناء عنها.
فقد ت�شكلت امل�ستقبلية ،من الناحية النظرية على
الأ قل ،يف الأ �صل من املرتكزات التي تقوم عليها
فل�سفة نيت�شه ،وهي قوة الفعل والطاقة ،و�أفكار
بريج�سون فيما يتعلق بفرتة الزمن احلا�ضر التي
يربز الوعي فيها بنوع من اال�ستقاللية الن�سبية
عن املا�ضي.
ويبدو �أن اتكاء مارينتي على قوة الآلة وعنفها
املتجدد واعتماده على �أفكار نيت�شه الفل�سفية �أدت
� إىل �أن ينادي بقطيعة �شبه تامة مع املا�ضي مقدم ًا
امليالد اجلديد الذي ين�ش أ� من الذات نف�سها
( )self- bornدون احلاجة � إىل �أب �أو �أم �أو ما�ض
من �أي نوع ،وهو يف نظره رديف ملا تقوم به الآلة
من التجديد من ذاتها (.)self- generation

ويف معر�ض حديثه عن العالقة احلميمة
بني العنف والفن يالحظ مارينتي �أنه البد من
ت�ضافر اجلهود لإلغاء ثقافة احلب الرومنتيكي
واال�ستعا�ضة عنها بجمالية ق�سوة متعمدة ,داعي ًا
� إىل «�أن الفن لي�س � إال عنفاً ،وق�سوة ،وعدالة
مغيبة ,لأ ن الثقافة ب�شكل �أو ب�آخر �أ�شبه باحلياة
وحرب جيل على جيل �آخر؛ � إذ ي�ستوجب الأ مر
على كل جيل �أن يبني مدينته اخلا�صة به (بيرت
نيكولز� ,ص .)86من هنا ي�أتي ت�شبثه باحلا�ضر
كمنطلق يف احلياة والفن على ال�سواء.

وجتلت هذه الدعوة � إىل القطعية مع املا�ضي
يف �أمور عدة ،منها مراجعة الو�ضع احل�ضاري
لروما التي ينظر � إليها النا�س ،كما يالحظ
مارينتي يف بيانه ،على �أنها �أر�ض الأ موات لكرثة
ما ت�ضم من متاثيل ور�سومات و�أفكار �شاهدة على
عظمة املا�ضي .ال بد من روما جديدة ،يف ر�أي
مارينتي ،وال�سبيل � إىل ذلك حرب جتددها مبيالد
جديد ( .)self- birthوقد �صلى مارينتي نوع ًا
من �صالة اال�ست�سقاء حلرب  ،1915وقبل ذلك
كان ن�صري ًا للحرب على ليبيا واحتالل طرابل�س
عام  ،1910كما عمل مرا�س ًال حلرب � إيطاليا
على البلقان� .أما التاريخ فهو يف نظره زور وبهتان
و�أ�شبه مبن يجمع طوابع بريد ،وهو عُ مْلة مقابل
عُ مْلة �أخرى.

و�أبرز طرف يف احلب الرومنتيكي هو املر�أة
التي تنال ق�سط ًا وافر ًا من الهجوم يف البيان
املذكور بحجة �أنها ،يف نظر مارينتي ،متثل
التوجه � إىل كبت م�شاعرنا يف داخلنا وتعوق من
� إتاحة الفر�صة للتعبري عنها بطريقة حم�سو�سة يف
العامل اخلارجي لت�صبح فع ًال خارج نطاق ال�شعور
الداخلي مما ي�سبب لنا يف عالقتنا معها غثيان ًا
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م�سرحياتهم كانت بعيدة كل البعد عن رغبات
اجلمهور املتوقعة ،وما على اجلمهور � إال �أن يتقبل
ما يقدم � إليه بطريقة قا�سية (.)brutally

مالزماً .والهجوم على املر�أة هو يف واقع الأ مر
جزء ال يتجز أ� من الهجوم على الذات الفردية
التي ينادي مارينتي ب�سحقها لأ نها متثل حالة
من ال�سكون ال تتما�شى مع جمالية ()esthetic
ال�سرعة يف الآلة؛ �أي �أن الذات ت�ستمد هويتها
الثابتة فقط من الكبت الذي يحول دون حتقيق
الرغبة املن�شودة والو�صول � إىل ال�شيء املرغوب
( ،)objectوبهذا تظل الرغبة �أمر ًا معلق ًا
حتقيقه يف الزمن ب�سبب � إرادة معطلة بعيدة عن
مبد أ� الإرادة عند نيت�شه الذي يف�ضي � إىل حتقيق
االرغبة يف امتالك القوة (the will to powe
 )erوهو املبد أ� الذي �ساواه مارينتي بتناجت الآلة.

مل تكن امل�ستقبلية احلركة الوحيدة يف بدايات
القرن الع�شرين التي تبنت القوة /العنف ونادت
بهيمنته على الفن ،بل كانت هنالك حركات
�أخرى معا�صرة لها تبنت املقومات نف�سها ولكن
بطريقة �أقل حدة وعنفواناً .هذه مث ًال الدوامة
( )Vortexالتي �أن�ش�أها باوند لتكون �أ�سا�س ًا
الن�سياب احلركة وال�سرعة والطاقة ب�شكل ال يخلو
من العنف يف ال�شعر خا�صة والفن عامة .واحلركة
الأ خرى هي الإع�صار ( )Blastالتي �أوجدها
وندام لوي�س .كلها حركات تدعو � إىل التجديد من
خالل ما تتمتع به الآلة من ديناميكية احلركة
التي يفتقدها الإن�سان مقارنة بالآلة.

وا�ستكما ًال لأ فكار وجود الذات كفاعل يف
احلياة ويف الفن ،قامت امل�ستقبلية بنقد الذع
للرتاكيب اللغوية التي اعتاد النا�س �أن ينظروا � إليها
كذات فردية تتمثل يف املبدع الفنان و�أن ينظروا
� إليها على �أنها تراث فني ي�شيدون به وتقاليد
�أدبية ا�ستقرت عرب الزمن .هاجمت امل�ستقبلية
هذه الرتاكيب وقواعدها .ينتقد مارينتي على
�سبيل املثال مالرميه وهو يبحث عن كلمة نادرة
تنا�سب الرتكيب اللغوي الذي ي�أمل �أن يحقق �أكرب
ت�أثري على املتلقي ل�شعره .فالبديل عن ذلك ،كما
ي�ؤكد مارينتي يف بيانه ،كلمات تقع كال�صاعقة
على اجلمهور .وقد �صرّح كتّاب امل�سرحيات الذين
كتبوا م�سرحياتهم مبنظور امل�ستقبلية �أن جمهور
م�سرحهم هو يف الدرجة الأ وىل هدف ولي�س
م�ستق ِب ًال ولي�س املطلوب منه� ،أن يكون را�ضي ًا عما
يعر�ض عليه �أو �أن يكون طرف ًا م�شارك ًا يف الفهم
واال�ستيعاب ملا يراه على خ�شبة امل�سرح؛ �أي �أن

وخري منظر ميكن �أن يقر أ� لنا هذا التحول
اجلذري الذي حمل رايته مارينتي وباوند ولوي�س
و�أمثالهم ويدعو � إىل تبني قوة الآلة يف الفن هو
فوكو الذي يقول � إن القوة ذات طبيعة ان�سيابية؛
مبعنى �أنها ال تبقى على حالة ال�سكون يف زمان
�أو مكان معينني بل تنتقل وتتحول من و�ضع لآخر،
ب�سبب ما فيها من طاقة تلح على �ضرورة وجود
احلركة وال�سرعة وتغيري االجتاه .ففي يوم من
الأ يام كانت القوة /العنف بيد الآلهة و�أ�شباه
الآلهة .والأ �ساطري والرتاجيديا اليونانية خري
�شاهد على ذلك .ويف هذه احلالة كان الإن�سان
طرف ًا �ضعيف ًا يف املعادلة؛ � إذ كان ين�صاع � إىل ما
تفعله به الأ قدار التي كانت قوتها تفوق قدرته .من
هنا جاء تعريف الرتاجيديا من قبل �أر�سطو على
�أنها حماكاة حلدث؛ �أي �أن امل�سرحيات اليونانية
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ع�شيقته وولية نعمته مدام دي رينال وهي تتهجد
داخل الكني�سة.

كانت تكتب بعد �أن ت�صل حوادثها � إىل كتاب
امل�سرحية بطريقة �أو �أخرى ب�صفتها �أحداث ًا تفوق
قدرة الب�شر حتى لو بدت تاريخية .وعندما جاء
�شك�سبري حاول �أن ينقل احلدث يف م�سرحياته
الكربى ،على الأ قل ،من عامل الغيب اخلارق � إىل
عامل الب�شر مع �أنه احتفظ ببع�ض مظاهر القوة
اخلارقة التي تتفوق على قدرة الإن�سان.

ويبدو �أن مارينتي كان على وعي ب�أن �أي
م�سافة بني الفن واحلياة �أو بني الواقع والواقعية
من �ش�أنه �أن يقلل حجم الآلة وقوتها و�سرعتها
وطاقتها �أو �أن يعدل يف بعدها الآيل ال�صرف.
لذلك جنده يقول يف امل�ستقبلية بكل �صراحة � إن
الفن مثل احلياة ،مثل الآلة مبقوماتها املعروفة
ولي�س �شبيه ًا بها .م�ؤكد ًا مقولته � إن الذات الفاعلة
لفردية الإن�سان التي ميكن �أن تتوىل مهمة ان�سياب
القوة يجب �أن ت�سحق ( )annihilatedمن �أجل
�أن يتم تبني قوة الآلة يف الفن دون و�سيط ي�شكلها
خياله الذي دعا مارينتي � إىل تبنيه يف العملية
الفنية كلياً.

ورمبا كان �شك�سبري مت�أثر ًا بروح ع�صر
النه�ضة الذي �أبرز الإن�سان على �أنه قوة يف
هذا الكون لديها القدرة على م�صارعة القوى
الأ خرى .وهذا ما جعل ال�شخ�صيات الرئي�سية يف
م�سرحيات �شك�سبري الرتاجيدية ت�صل � إلينا من
خالل ال�صراع بداخلها بني عن�صر ال�شر وعن�صر
اخلري بخالف ال�شخ�صيات الفرعية الأ خرى التي
تعي�ش حياتها �ضمن جانب واحد حمدد .وهذا ما
يجعلنا نتجنب احلكم على ال�شخ�صيات الرئي�سية
ب�أنها �شريرة حتى بعد ارتكابها فعل عنف لأ ن
املتطلبات الفنية حتول عن�صر ال�شر فيها � إىل
�صراع � إن�ساين ميثل نقطة �ضعف فينا وي�شار � إليه
يف النقد امل�سرحي بـ ( .)tragic flawال ن�ستطيع
�أن نقول � إن ماكبث كان �شرير ًا لأ نه �أقبل على قتل
دنكان وال �أن عطيل كان كذلك لأ نه قتل زوجته
بغري وجه حق ...وهكذا؛ �أي �أن الفن يهجن قوة
ال�شر الناجتة عن قوة العنف بل ويجعلها فني ًا
جزء ًا ال يتجز أ� من البنية الكلية للعمل الفني الذي
يكت�سب واقعية من داخله تختلف عن الواقع الذي
نعي�شه فعالً .وهذا يعني �أن الفن «يخلق» معنى من
الواقع حتى لو كان واقع حب ،ولوال ذلك لقلنا � إن
جوليان املحب الولهان يف رواية �ستاندال الأ حمر
والأ �سود كان جمرم ًا ب�سبب � إطالقه النار على من

•••
تبقى امل�ستقبلية و�أخواتها �شاهد ًا على مباركة
العنف من خالل ما جت�سمه الآلة ال�سالح من
هيمنة هلل لها العقل الأ وروبي نظري ًا وعملي ًا و�أباح
قدرتها على الدمار .لن ين�سى التاريخ املغامر
الربيطاين الذي �أباد قرى ب�أكملها يف الكونغو،
ال ل�سبب � إال لأ ن �أهلها قوم ب�شرتهم لي�ست بي�ضاء
وال ميلكون من متاع الدنيا �سوى وجودهم على
�أر�ضهم.
ومن قبيل املفارقة �أن املغامر وهو �سري هرني
�ستانلي كاد يدفن يف مقربة و�ستمن�سرت ،مقربة
العظماء ،لوال �أن نفر ًا من �أ�صحاب ال�ضمري
هبوا باالعرتا�ض م�ستذكرين جرائمه ،مما
حال يف النهاية دون دفنه يف تلك املقربة .وما
�أن حطت احلرب العاملية الأ وىل �أوزارها حتى
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�سعيد � إنه جاء � إىل بالد الغازي (تاريخياً) حام ًال
تلك اجلرثومة الفتاكة التي تركها الغازي وراءه
ليعر�ضها على م�سرح ذلك الغازي وبني تفا�صيل
الفتك الذي مار�سه من خالل جرثومة �آلته التي
غزانا بها.

بد�أت امل�ستقبلية تتك�شف للخلَف مبنظور يناه�ض
املنظور الذي و�ضعها فيه مارينتي؛ � إذ �أ�صبح
الت�سا�ؤل :كيف ي�ساوي �أ�صحاب احلركات الفنية
�أمثال مارينتي ووندام لوي�س بني ما ميكن �أن يفيد
منه الفن من مكونات الآلة كال�سرعة واحلركة
والطاقة والتجديد وبني ما تلحقه الآلة من الأ ذى
البالغ للب�شرية و�أنهم مل يكونوا انتقائيني على
الأ قل لترب أ� ذمتهم من دور الآلة املدمّر؟ هذا ما
جعل وولرت بنيامني يقول � إن مارينتي وم�ستقبليته
مهدت للفا�شية .ويف درا�سات ما بعد الكولونيالية
و�صفت الآلة التي ا�صطحبها امل�ستعمر الأ وروبي
(�أو ا�صطحبته ح�سب خطاب كونراد يف قلب
الظالم الذي جعل الغازي الأ وروبي يت�صارع مع
ظالم قلبه بد ًال من وقوفه �أمام ظالم القارة
الإفريقية التي غزاها لينريها مب�شعل ح�ضارته)
ب�أنها جرثومة فتاكة ا�ستفحلت بحاملها امل�ستعمر
بل وا�ستمر ت�أثريها � إىل ما بعد اال�ستعمار كما
ت�شاهد يف تغيري موقعها وانتقالها � إىل من عانى
منها �أ�صالً ،وخري تو�ضيح (على الأ قل يف الرواية
العربية) ما يج�سمه خطاب مو�سم الهجرة � إىل
ال�شمال الذي ال يخلو من ت�أثره بـرواية قلب
الظالم.

وتقدم لنا قلب الظالم �صورة «قامتة ال�سواد»
لوح�شية الرجل الأ بي�ض امل�ستعمر يف الكونغو .وقد
عاي�شها كونراد نف�سه عندما عمل يف الكونغو موظف ًا
يف ال�شركة اال�ستعمارية ملدة عامني ،عاد بعدها وقد
�أ�صابه الذهول و�أنهكه املر�ض وخل�ص التجربة على
ل�سان �شخ�صية كورتز مدير ال�شركة اال�ستعمارية
الذي عرفه عن قرب و�أ�صابه هو الآخر من الذهول
ما �أ�صاب كونراد نف�سه� .أما الكلمة التي �أ�صبحت
�شائعة عند القراء فهي الرعب ،الرعب (The
 .)horror, the horrorوقد نطق كورتز بهذه
الكلمة يف �آخر حلظات حياته ليعرب عن جتربته
املخيبة للآ مال التي بد�أت بقبوله الوظيفة وك�أنها
وظيفة عادية � ،إىل �أن تبني �أنه كان واهم ًا وغري
مدرك ملا يجلبه اال�ستعمار من م�صائب من
خالل اعتدائه على حياة الآخرين الآمنني ونهب
ثرواتهم .ومن ال�شعارات التي حملتها ال�شركة
معها � إىل � إفريقيا والتي يرد ذكرها ك�أجندة
رئي�سية يف قلب الظالم هي :لنق�ض على الوحو�ش
( .)exterminate the brutesويف مقال كتبه
ت�شوم�سكي مبنا�سبة اجتياح � إ�سرائيل غزة ا�ستعار
العامل الكبري هذا العنوان معرب ًا عن �سخرية
القدر التي يقوم فيها جي�ش من �أقوى جيو�ش
العامل ب�صب نار �آلته احلربية على �شعب �أعزل؛
مبعنى ،يق�صد ت�شوم�سكي� ،أن التاريخ يعيد نف�سه
(انظر املجلة الثقافية ،العدد.)84

�س�ألت الطيب �صالح يف حديث يل معه عن تلك
العبارة املف�صلية يف روايته وهي «جئتكم غازياً»
وهي من بني العبارات الكثرية املف�صلية التي
تعرب عن تق�شف لغوي تفيد منه الرواية� .أجاب
الطيب :ليت القارئ (العربي ب�شكل خا�ص) فهِ م
العبارة على �أن جمازها امل�سكوت عنه �أبعد بكثري
من ظاهرها؛ � إذ � إنني ق�صدت �أن يقول م�صطفى
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حتى �أ�ستاذ م�صطفى �سعيد ،فو�سرت-كني� ،أ�ستاذ
االقت�صاد يف �أك�سفورد ،ي�صاب بالذهول مما
ي�سمعه من م�صطفى �سعيد خ�صو�ص ًا و�أنه يالحظ
كيف �أن بريطانيا ف�شلت يف �أن تخلق من وافدها،
م�صطفى �سعيد ،تلميذ ًا �أو �شخ�ص ًا ح�ضارياً ،كما
كانت ت�أمل ،و�أنه ،م�صطفى �سعيد� ،أ�صر على
االحتفاظ بوح�شيته مقابل ذلك.

واملنطلق الرئي�سي يف امل�ستقبلية هو الآلة
مقابل الإن�سان املنزوعة � إن�سانيته ،واملفردة التي
تترد يف البيان املذكور �صريحة ووا�ضحة وهي deh
 ،humanizeوالق�صد من ذلك هو حماية الآلة
من حتييدها �أو تقييمها �ضمن ما يعتمر داخلنا
من م�شاعر و�أخالقيات ميكن �أن حتول دون
الهيمنة الكاملة للآ لة من �أجل �أن يظل ح�ضور
الآلة يف الفن �أحادي اجلانب كما ر�آه مارينتي.

وعلى �سبيل التو�ضيح ملن جاءهم م�صطفى
�سعيد غازياً ،يقول لهم ب�صريح العبارة � إن عطيل
�أكذوبة؛ مبعنى �أنهم �صنعوه من �صورة رومن�سية
لي�ست �صادقة عن عطيل ،وك�أنه هنا ي�شري على
م�سرح الأ حداث � إىل نف�سه .وهذا ما يربر �صيحته
�أو �صفعته جلمهور املحكمة �أن اقتلوا الأ كذوبة،
�أي م�صطفى �سعيد نف�سه ،كي يت�ضح لهم ما يتم
االعرتاف به ،وهو �أن الأ كذوبة من �صنعهم وقتلها
من عنفهم.

ويعلق الطيب �صالح يف معر�ض حديثه قائ ًال
� إن الرواية نالت حظ ًا �أوفر من القارئ الغربي لأ نه
على دراية �أو�سع بخلفية اجلرثومة املذكورة وهي
اال�ستعمار و�آلة �سالحه .ويف اعتقادي ف� إن مو�سم
الهجرة � إىل ال�شمال ميكن �أن تفيد من قراءتها
بجانب حركة امل�ستقبلية؛ � إذ � إنها تتمثل الكثري
من العالمات التي تعر�ضها و�أهمها ممار�سة
العنف الذي تدعو � إليه احلركة بل وتلح على قيمة
وجوده فنياً .م�صطفى �سعيد �شخ�صية متار�س
العنف لي�س من �أجل العنف بل من �أجل عر�ضه
على من مار�سوه على �شعبه يف يوم من الأ يام
كو�سيلة للتعرف على فعل ما قاموا به .وتكاد
تكون مقومات �شخ�صية م�صطفى �سعيد م�شتقة
من املبادئ التي تبنتها امل�ستقبلية؛ فهي �شخ�صية
تتعامل مع احلياة دون عاطفة وتدع العنف ي�سيطر
عليها ويتحكم يف اجتاه �أفعالها وك�أنها حتاكي
مبد أ� اختزال الذات الفردية التي �ألح مارينتي
على � إ�سقاطه من الوجود� .أما كلماته -كلمات
م�صطفى �سعيد� -أمام املحكمة فتجعلنا ن�ستذكر
� إ�صرار م�سرحيات امل�ستقبليني ورواية مارينتي
على �أن تكون كلماتها �صفعات يف وجه امل�ستمعني.

�أما بيت الق�صيد يف التماهي بني امل�ستقبلية
ومو�سم الهجرة � إىل ال�شمال ف� إنه يقع �ضمن
العنف الذي ميار�سه م�صطفى �سعيد مع الن�ساء
الربيطانيات ،وك�أن حماكاته عملية ملا يرد عن
�صورة املر�أة املتدنية التي ت�صل � إىل � إلغائها من
الوجود يف امل�ستقبلية .ما يقوم به م�صطفى �سعيد
هو فع ًال تيمّن بذلك املوقف املتطرف من املر�أة
الذي تلح عليه امل�ستقبلية ،ولكنه عنف ردة فعل
ال فعل ،عنف يف اجتاه معاك�س ،عنف حدث �سابق
انتقل من م�صاب يحمله � إىل بريء ا�ستهدف بغري
وجه حق.
يف حوار مع املخرج الفل�سطيني املعروف
مي�شيل خليفة الذي يعمل مدر�س ًا للإ خراج



العدد الرابع والثمانون 2013

عندما قام بعر�ض م�سرحية تت�ضمن قتل الأ خ
لأ خيه داعي ًا عمه حل�ضور العر�ض .وما �أن �شاهد
عمه الأ خ يُقبِل على قتل �أخيه حتى خرج غا�ضب ًا
من امل�سرح حتت وط�أة ال�ضمري ،مما جعل هاملت
ي�ؤمن ب�أن قاتل والده هو عمه مما جعله -هاملت-
يقف موقف املرتدد�« :أن �أفعل �أو ال �أفعل» ،وبعبارة
�أخرى �أن �أقتل عمي �أو �أحجم عن قتله.

ال�سينمائي يف بروك�سل ،جرى احلديث حول
م�شروع � إخراج مو�سم الهجرة � إىل ال�شمال
فلماً .يرى مي�شيل �أن امل�شكلة تكمن يف �أن العنف
اجلن�سي ،الذي يتعامل فيه م�صطفى �سعيد مع
جني مور�س ب�شكل خا�ص ،لن يكون مقبو ًال عند
اجلمهور العربي ،و�أكرث من ذلك �أن امل�شاهد
العربي لن يكون مبقدوره تقييم �أبعاد هذا العنف
و�سياقه .ورمبا لن تربز هذه امل�شكلة لو �أن الفلم
كان بالإجنليزية وموجه ًا للم�شاهد الغربي .وهذا
ي�ؤكد تقدير الطيب �صالح �أن امل�شاهد الغربي
ميكن �أن ي�ستوعب خلفية العنف التاريخية وي�صل
� إىل النتيجة املرجوة ،وهي �أن بطلة الرواية بحق
هي تلك اجلرثومة و�أن حاملها هو �أداتها ،فهي
الفعل وهو املفعول به �أو هو املفعول به الذي حوله
العنف � إىل فاعل .فكثري ًا ما تتحول �شخ�صيات
ديكنز املقموعة � إىل قامعة مع حتول الظروف.
«جئتكم غازياً» ولكن يف االجتاه املعاك�س .بهذا
املدخل كان الطيب �صالح يرجو �أن تقر أ� روايته
مع �أنه من �أكرث الروائيني � إميان ًا بحرية القارئ.
االجتاه املعاك�س هو اجتاه يحاكي بطريقة عك�سية
فعل اال�ستعمار احلقيقي ومواقف امل�ستقبلية
وين�سجم متام ًا مع مقولة درا�سات ما بعد
اال�ستعمار املعروفة ،وهي «اكتب ردك» (write
 )backوجادلهم بالتي هي �أح�سن.

�س�ألت كلينث بروك�س ،رائد النقد احلديث
يف العامل الأ جنلو�سك�سوين عن قراءته لق�صيدة
� إليوت« :الفتاة الباكية» التي يكتنفها الغمو�ض
ل�شدة التق�شف اللغوي الذي ا�ستخدمه ال�شاعر
ولأ �سلوب م�سرحتها الذي اختاره لت�صوير احلدث
فيها� .أجاب بروك�س :ما قام بعمله � إليوت �أ�شبه
مبا يقوم به خمرج كفء من هوليود .رمبا تكون
هذه الإجابة كافية ولكنها لي�ست �شافية؛ � إذ يظل
الغمو�ض ،وهو غمو�ض �صورة العنف الذي يرتكبه
املتكلم ،باقياً� ،أو يف �أب�سط حالة معرو�ض ًا على
املتلقي لي�شارك الفاعل يف � إح�سا�سه ب�أمل العنف
الذي حتول من فعل يف املا�ضي � إىل � إح�سا�س
م�ستمر يف احلا�ضر يولد توتر ًا يدفع بالفاعل � إىل
م�سرحته �أم ًال يف تخفيف حدّته من خالل فهمه
�أو التعرف عليه .ومن قبيل املفارقة يظل التوتر
م�سيطر ًا عليه حتى بعد عر�ضه م�سرحي ًا على
نف�سه ،وتظل الفتاة التي هجرها �أو �أ�ساء � إليها يف
يوم من الأ يام وك�أنها �أ�صبحت مع الزمن موءودة
يف ال وعيه تناجيه وت�صيح ب�صوتها املكبوت يف
داخله .هذه بداية الق�صيدة:

�أقرب �أ�شكال التعامل مع العنف فني ًا هو
حماكاته م�سرحياً ،خ�صو�ص ًا عندما يكون
الق�صد � إعادة النظر يف الفعل والوقوف على
منظور جديد يربز مع الزمن من �ش�أنه �أن يجعلنا
ن�ست�شرف احلياة مبا هو خري و�أبقى .وال ي�سعنا
يف هذا ال�سياق � إال �أن ن�ستذكر ما فعله هاملت

قفي على املرقاة العليا يف الدرج –
ا�ستندي � إىل �أ�صي�ص احلديقة –
اغزيل ،اغزيل يف �شعرك �ضوء ال�شم�س –
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�ضمي باقة زهرك باندها�ش موجوع –
�ألقي بها �أر�ضاً ،وا�ستديري
بينما ال�سخط ال�شارد يف عينيك:
ولكن ،اغزيل ،اغزيل يف �شعرك �ضوء
ال�شم�س.

املجتمع الأ وروبي والتي تتفوق على �أدوات املقاومة
البدائية؟ هل نن�سى �أن مع�سكرات ال�سالح التي
�سلمها االنتداب الربيطاين هدية � إىل امل�ستوطنني
اليهود �أثناء احتدام القتال كانت ال�سبب يف ح�سم
املعركة و�أن وعد بلفور لي�س وحده الذي مكن
الغري من احتالل فل�سطني؟ وال�شهود على عدم
التكاف ؤ� احلربي بني الطرفني كرث ،وبع�ضهم ما
زال حي ًا يروي ال�صدام الذي راح �ضحيته الكثري
من العرب املدافعني عن وطنهم يف �صدامات
عدة امتدت من معركة الفالوجة � إىل معركة باب
الواد ،وذلك نتيجة التفوق الوا�ضح حربي ًا للطرف
املعادي .فاملهاجرون من اليهود الأ وروبيني قدموا
� إىل فل�سطني لي�س مب�شاريعهم الزراعية ،بل بالآلة
احلربية الأ وروبية املتفوقة �أ�ص ًال على � إمكانية
الدفاع املحدودة لدى ال�سكان الأ �صليني.

ويظل ال�س�ؤال الأ زيل قائماً :كيف يولد
العنف ،وهل هناك طرف م�س�ؤول بعينه عن
العنف؟ وح�صر ًا للنقا�ش الذي ميكن �أن يت�شعب
يف جهات خمتلفة وي�أخذ مناحيَ ال حد لها ميكننا
القول � إن هنالك طرفني :الآلة (�أو العن�صر
املادي) التي قدمها املجتمع الأ وروبي ال�صناعي
جرثومة فتاكة لبني الب�شر ،والعن�صر الب�شري
الذي �أ�ساء ا�ستخدامها وحولها � إىل �أداة عنف
�أ�صبح ي�شار � إليه بالإرهاب� .أين نقف من الأ داة
التي تنفذ الإرهاب على �أر�ض الواقع؟ من هو
الطرف امل�سيطر يف العملية برمتها؟ منذ �أن
ن� أش� جربوت الآلة وال�صراع قائم من �أجل احلد
من العنف املت�سبب من الآلة ،ولكن دون جدوى.
هل ا�ستطاعت م�ؤ�س�سات ال�سالم على اختالف
�أنواعها �أن توقف �آلة الدمار؟ هل كان مبقدور
�أكرب م�ؤ�س�سة لل�سالم ،وهي جائزة نوبل لل�سالم،
�أن توقف الآثار الالحقة الخرتاع البارود الذي
قدمه نوبل يف حياته هدية للعامل ثم �أو�صى ب�أن
يكون ال�سالم بدي ًال بعد رحيله عندما �شاهد
ب�أم عينيه جرثومته الفتاكة؟ هل ما ح�صل يف
احلادي ع�شر من �سبتمرب (�أيلول) امل�شهود
كان �سيح�صل دون الآلة احلربية املدمرة؟ وهل
كان ب� إمكان الرجل الأ بي�ض �أن يبيد املاليني
من الهنود احلمر� ،سكان �أمريكا الأ �صليني ،من
غري تفوق �أداة ال�سالح التي قدِ م بها الغزاة من

ويف كل مرة �أقر أ� � إعالن ًا من �أعظم دولة يف
العامل تخ�ص�ص فيه مكاف�أة مغرية ملن يلقي القب�ض
على � إرهابي� ،أمتنى لو �أن تلك الدولة تعلن � إلقاء
القب�ض على روح ال�سالح الفتاك الذي لن يتمكن
الإرهابي من غريه �أن يكون � إرهابي ًا بالفعل.
•••
ولنعد الآن � إىل ال�س�ؤال املذكور �أعاله حول
التقاطع بني احلياة� ،أو ب�شكل �أدق بني العنف يف
احلياة ،والفن .هنالك �صنفان من هذا التقاطع:
الأ ول واقعي ،يدخل فيه واقع ال�شر على � إن�سانية
الب�شر لي�سرب كل منهما �أغوار الآخر يف �صراع
ينتهي � إىل انت�صار طرف على �آخر كما ذكر �أعاله،
و�آخر �آيديولوجي تتحكم فيه �آيديولوجيا معينة يف
النتيجة .الأ ول مييل قدر الإمكان � إىل املو�ضوعية
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قريبة � إىل ال�صنف الثاين فهي ميكن �أن ت�صنف
يف قائمة م�ستقلة بذاتها؛ � إذ � إنها تدعو � إىل ت�سويق
الإرهاب بال حرج ،بل وحتاول �أن ت�سري معه جنب ًا
� إىل جنب وال فرق لديها بني �أن تكون �شريك ًا
�شرعي ًا للفن �أو �أن يكون الفن �شريكها ال�شرعي.

وعدم االنحياز والآخر عك�س ذلك .الأ ول يحاول
�أن�سنة العنف وا�ستيعابه �ضمن االنق�سام يف ذاتنا
الداخلية والآخر حتاول الآيديولوجيا �أن تكون
بو�صلته .و�أقرب نعت له ي�صلنا من �ألتو�سري
الذي يرينا كيف تغطي الآيديولوجيا على القمع
تارة وكيف يغطي القمع على الآيديولوجيا تارة
�أخرى ،مع �أن املح�صلة يف النهاية واحدة.
ولتقدمي �شيء من الإي�ضاح ،ن�ستذكر روايات
عامو�س عوز الروائي الإ�سرائيلي املعا�صر الذي
يغلف رواياته مبا يدعيه من قد�سية العمل يف
الأ ر�ض متجاه ًال عن عمد �آيديولوجي طبع ًا �أن
تخ�ضرها �سواعد احلركة العمالية
الأ ر�ض التي ّ
�أر�ض مغت�صبة .وين�سحب هذا تقريب ًا على �أفالم
رعاة البقر التي خلقت منها هوليوود �أ�سطورة
جعلت ده�شتها تن�سي امل�شاهد ما تخفيه من تاريخ
همجي عنيف �سحق �سكان الأ ر�ض الأ �صليني � إىل
الأ بد .ويف معر�ض حديثه عن التمييز بني فلم
اجلرمية وفلم رعاة البقر يالحظ رميوند وليمز
غياب �أي � إيحاء يتعلق بال�صراع الداخلي والرتدد
يف اتخاذ القرار يف فلم رعاة البقر ،الذي ال
تعر�ض فيه البته حالة ال�شرير� .أما البطل فال
يح�صل من اجلمهور على �أي نوع من ال�شفقة �أو
العطف (�ص )105هل يعني هذا �أن �آيديولوجية
الفلم املذكور الذي �أبدعت هوليوود يف � إخراجه
يوحي مبحاولة لطم�س تاريخ العنف يف بلد العم
�سام؟ يكون دور الآيديولوجيا هنا حتويل الرياح
� إىل حيث ت�شتهي ال�سفن.

مثل هذه احلركات يبدو �أنها ت�شكل يف
جمموعها ظاهرة حاولت �أن تخرج بالفن من
التاريخ ،لكن ما يكتنزه الفن من مقاومة يظل
قادر ًا على �أن يعيده � إىل بر الأ مان ليقف بجانب
الإن�سان يف احلرب وال�سالم.
•••
ويف �سياق كل هذا وذاك� ،أ�ستذكر حكاية
�سمعتها من كلينث بروك�س ،وهذه هي احلكاية
وخلفيتها :حظيت بالتعرف على كلينث بروك�س
يف �صيف عام  1985عندما كنت يف زيارة
بحثية جلامعة ييل التي كان بروك�س �أ�ستاذ ًا
فيها .وقد كنت موفور احلظ عندما علمت
�أنه يقيم على م�سافة قريبة من املنزل الذي
كنت �أقيم فيه؛ � إذ تهي�أت يل الفر�صة �أكرث من
مرة �أن �أم�شي يف معيته على الأ قدام � إىل مكتبة
اجلامعة التي كانت تبعد ما يقرب من ميلني عن
احلي الذي كنا ن�سكن فيه .ذات �صباح ،ونحن
ن�سري يف (� )Prospect Streetأجمل �شوارع
املدينة املطل على البلدة القدمية� ،س�ألته عن
ال�سبب الذي يجعل مدينة نيوهيفن ،حيث تقع
اجلامعة ،من �أكرث املدن الأ مريكية ارتفاع ًا يف
ن�سبة حوادث العنف التي حتدث يومي ًا تقريباً.
�أجاب �أن للمدينة و�ضع ًا دميوغرافي ًا خا�صاً؛
فثلث �سكانها من �أفقر الأ مريكان ال�سود ،وثلثهم

وعودة � إىل امل�ستقبلية و�أخواتها و� إىل الثقافة
الفا�شية والنازية الحق ًا التي اجتذبت � إليها �صفوة
من املفكرين ،فبالرغم من �أنه ميكن اعتبارها
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بثنائية معقدة تتكون يف �أب�سط حاالتها من
العنف كفعل يقوم به بنو الب�شر بدوافع خمتلفة
ومعقدة وك�صورة ي�شكلها الفنان تكون يف الغالب
حماولة لر�أب ال�صدع الذي ي�سببه العنف الذي
يخرج بفاعله عن امل�سرية الآمنة ،وك�أن الفن هنا
يحمل ر�سالة ر�سولية من �ش�أنها �أن تعيد املياه � إىل
جماريها وتقدم نوع ًا من امل�صاحلة من خالل ما
يعرف يف النقد احلديث (ال اجلديد) بالتفكيك
( )deconstructionثم � إعادة تركيب ما جرى
تفكيكه ليكت�سب منظور ًا جديد ًا يتجه نحو خري
الب�شرية بدل �شرها .لكن �سلطة الفن بكل ما فيها
من جماليات وقيم ومثل عليا �سامية تظل �أ�ضعف
من �أن ت�ضع حد ًا لقبح العنف الذي ال يعرتف مبا
يتمتع به الفن من املقومات املذكورة .هل ميكن
على �سبيل املثال ملا تكتنزه مكتبة الباينكي من
خمطوطات نادرة يف الإن�سانيات رمبا ال تتوافر يف
مكان �آخر ،هل ميكن لتلك الكنوز �أن توقف العنف
يف مدينة نيوهيفن؟

الآخر من �أفقر الأ مريكان البي�ض ،والثلث الأ خري
من �أغنى الأ مريكان ،ثم �أردف قائالً :يف النهار
يطل الثلث الأ خري بغناه الفاح�ش من هذا ال�شارع
(الذي يدل ا�سمه على ثراء احلال) على الثلثني
الآخرين اللذين يقبعان يف �أنقا�ض املدينة التي
يت�سلل منها املت�سللون لي ًال ملمار�سة العنف ب�شتى
�أ�شكاله .و�أردف قائالً :ما �أريد �أن �أقوله هو �أن
لهذه املدينة تاريخ ًا �أ�سود بالن�سبة يل كجنوبي
من جنوب �أمريكا؛ فقد كانت م�صانعها تزود من
قاتلوا �أهل اجلنوب بال�سالح طيلة ا�شتعال احلرب
الأ هلية .قاطعته معلقاً :والآن وقد �أ�صبحت احلرب
الأ هلية تاريخ ًا وا�ستذكار ًا مزعجاً ،ماذا عن
ال�سالح وجتاره؟ ف�أجاب :ال�سالح وجتاره رفيقان
مت�ضامنان يف ممار�سة ال�شر� .أدرك جتار ال�سالح
�أن عليهم البحث عن جنوب جديد �أرحب من
جنوب �أمريكا ،وهكذا �أ�صبحنا نحن الأ مريكان
من �أعرق امل�صدرين لل�سالح وعنفه دون احلاجة
� إىل بيان � إعالمي مثل بيان امل�ستقبلية ،و�أ�صبحت
ق�صة ال�سالح �شر ًا �شبه �شرعي البد من ت�صديره
ل�شتى �أرجاء العامل.

يل ب�س�ؤال ا�ستنكاري
يتوجه كلينث بروك�س � إ ّ
قائالً :باملثل ،هل ميكن ملا يحتويه الطابق الرابع
من مكتبه �ستريلنج ،وهي مكتبة اجلامعة الرئي�سية
املجاورة ملكتبة الباينكي ،من م�صادر عن املحرقة
�أن تخفف من العنف يف منطقتكم؟ والإ�شارة هنا
� إىل ما قام به جفري هارمتن الأ �ستاذ يف جامعة
ييل من ت�أ�سي�س ركن خا�ص يف املكتبة املذكورة
يحتفظ ب�سجل املحرقة ( )holocaustبدافع
من �آيديولوجيا معروفة يتبناها هارمتن.

وقبل �أن ندلف � إىل بهو املكتبة ،ا�ستوقفت
كلينث بروك�س وطرحت عليه ال�س�ؤال التايل:
من موقعك املتميز كم�ؤ�س�س للنقد اجلديد يف
عامل النقد الأ جنلو�سك�سوين ،وكرائد يف الدعوة
� إىل �أن�سنة الآداب ،كيف ترى العالقة بني العنف
والفن؟ �أجاب الناقد الرائد:
 ال ي�شكل العنف م�صدر ًا رئي�سي ًا للفن.يف �أح�سن الأ حوال يكون العنف جزء ًا من واقع
ال حدود لآفاقه .يتقاطع الفن مع هذه الآفاق

ما يقلقني حقاً� ،أردف كلينث بروك�س قائالً:
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هو تطور العنف و�أ�سلحته وموا�سم هجراته
املتعاقبة � إىل اجلنوب (لي�س جنوب �أمريكا) .من
يدري؟ رمبا تعود هذه الهجرات � إىل حيث هاجرت
يف يوم من الأ يام وينقلب ال�سحر على ال�ساحر!

Violence without guilt

تذكرنا نبوءة كلينث بروك�س باجلرمية
املروعة التي حدثت م�ؤخر ًا يف مدر�سة من مدار�س
الوالية التي تقع فيها مدينة نيوهيفن والتي راح
�ضحيتها عدد من الأ برياء� .أما اال�ستذكار الأ كرب
فهو احلدث اجللل يف احلادي ع�شر من �أيلول
 .2001ولو ارت�أى روائي �أن ي�ستقي مادة روائية
من ذلك احلدث التاريخي املروع م�ستذكر ًا مو�سم
الهجرة � إىل ال�شمال ،لرمبا كانت البداية :جئتكم
غازي ًا مبا غزومت به �شتى �أقطار اجلنوب يف العامل
من �أ�سلحة مت ت�صنيعها يف �شمالكم.

يف �أول لقاء يل مع بروك�س وبعد �أن علم �أنني
قادم من منطقة ال�صراع الأ زيل بادر بالقول
«رغم �أننا (الإ�شارة هنا � إىل ال�سيا�سة اخلارجية
الأ مريكية) و�صلنا � إىل امل�شهد مت�أخرين � إال �أننا
�أحلقنا من الأ ذى بق�ضيتكم �أكرث مما �أحلقته
بريطانيا التي �ساهمت يف خلق امل�شكلة �أ�صالً ،كما
هو معروف .لقد �أعدنا ت�صدير العنف الأ وروبي
� إىل منطقتكم� ».أردف قائ ًال «رمبا يكون العنف
خطر ًا ج�سيم ًا على الب�شرية لكن ما هو �أخطر منه
�أال ي�شعر بنو الب�شر بت�أنيب ال�ضمري عند ممار�سة
العنف» .وهذه كلماته:

�أنا العنف العائد من مو�سم هجرتي � إىل
اجلنوبu

امل ــراجـ ـ ـ ـ ــع
- Nicholls, Peter, Modernism: A Literary Guide, Basingstoke: Macmillan
Press, 1995.
- Williams, Raymond, Communications, Harmondsworth: Penguin, 1962.
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مـلــف الـعـــــدد

ف��ي��ـ�����ص��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ل د ّراج
ن�����اع�����وم ت�����ش��وم�����س��ك��ي
ب������ات������ري������ك ب������ارن������در
�� � � � � �س � � � � ��و �� � � �ص� � � �ب � � ��اغ
حم�������م�������د ع���������ص����ف����ور

عن العنف يف مظا ِهرِه املختلفة
في�صل درّاج
الفعل الأ بكم لي�س فعالً؛ فال وجود فيه للفاعل،
والفاعل ال � إمكانية لوجوده � إال � إذا كان يتقن
الكالم.

حنا �آرندت

للول احلقوق التي يريدها ،و� إذ الثاين
يفرت�ض العنف ثنائية الأ على والأ دنى؛ � إذ أ
ال حقوق له ،ومطالبته بحقوقه �أمر ي�ستوجب العقاب .تلغي الثنائية مفهومي امل�ساواة
والعدالة ،م�ؤكدة �أن الب�شر مراتب ،و�أن على املرتبة اخلفي�ضة �أن تن�صاع للمرتبة التي تعلوها،
و�أن عدم االن�صياع ،الذي ال �شروط له ،يخالف «احلقائق القوية» .يذهب العدل ،واحلالة
هذه � ،إىل القوي الذي يحذف امل�سافة بني العدل والقوة ،م�ؤكداً �أن القوة هي العدالة ،و�أن
ما خارج القوة غري جدير بالإن�صاف.
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�أخرى� ،أن «اال�ستبداد امل�سوّغ ديني ًا هو �أكرث �أ�شكال
اال�ستبداد ا�ستبداداً».

تنطوي ثنائية الأ على-الأ دنى على بعدين
�أ�سا�سيني� :أولوية القوة على العقل املو�ضوعي الذي
ي�شري لزوم ًا � إىل طرف يحتكر العقل والأ حكام،
حمو ًال «العقل الإن�ساين» � إىل فر�ضية مهمة،
وعابثاً ،تالياً ،مبعنى القانون وال�شرائع الإن�سانية.
لكن هذه الثنائية ،ال تقوم مبا تقوم به � إال اعتماد ًا
على مبد أ� ال تنزاح عنه ،عنوانه :عدم االعرتاف
املتبادل بني الب�شر ،طاملا �أن ما يوحدهم� ،أو ما
يف�صل بينهم ،ماثل يف «القوة العارية» التي ت�صري
الأ خوة الإن�سانية �أ�سطورة بني �أ�ساطري �أخرى.
ومع �أن يف الثنائية ما ي�ستدعي ،ولو من بعيد،
الغريزة الطاردة للعقل ،كال�شر الذي يهز اخلري،
ف� إنها يف النهاية متتثل � إىل «ميزان القوى» ،الذي
يعطي العقل �صيغ ًا خمتلفة .ذلك �أن يف ممار�سة
ال�شر عق ًال حمْ كَماً ،و�شديد الإحكام �أي�ضاً .لذلك
ميكن احلديث عن «فاعلية العقل ال�شرير» كما
«العقل ال�شرير املبدع» ،وهو ما حاولَتْ قوله ،قبل
�أكرث من قرنني ،الإجنليزية ماري �شلي يف روايتها
عن فرانكن�شتاين (.1 )1818

وبداهة ،ف�إن رف�ض العنف وا�ستنكاره ،على
امل�ستوى النظري ،له �شكل القاعدة؛ فال العقل
املو�ضوعي يقرّه ،لأ ن يف العنف دمار ًا �أكيداً،
والأ خالق التي تقول باالرتقاء والت�سامح تندد به،
وال�شرائع ال�سماوية دعت � إىل املحبة وامل�صاحلة،
� إ�ضافة � إىل القوانني الو�ضعية التي تنظم حياة
الب�شر واملجتمعات وتف�صل ف�ص ًال �شديد ًا بني ما
يتفق مع القانون وما يخالفه .ولعل رغبات الب�شر
بحياة قائمة على االعرتاف املتبادل هي التي
�أطلقت جملة كلمات �شعارات مثل :الالعنف،
الت�سامح ،احلوار ... ،كان الفيل�سوف الأ ملاين
«كانت» قد حلم ،ذات مرة ،مبجتمع � إن�ساين يلفه
ال�سالم (نحو �سالم كوين) ال حروب فيه ،متحرر
من �أ�شكال العنف واالقتتال.
ومبا �أن املنظور العلمي ال يتعامل � إال مع
املمار�سات امل�شخ�صة يف �شروط م�شخ�صة،
يتوجب علينا طرح �س�ؤالني �أ�سا�سيني :ما داللة
احلرية االجتماعية التي ت�ضبط العالقة بني
املمنوع واملتاح؟ وما هي �أ�شكال املجتمعات التي
ت�سمح بالعنف ،فردي ًا كان �أو جماعياً� .أو مبعنى
�آخر :ما هو �شكل املجتمع الذي يفتك بـه «م�ستبد
وحيد» يُعترب ،ويَعترب ذاته ،هو احلر الوحيد؟

وللعنف ،مهما تكن املعايري التي ي�ستخدمها،
�أ�شكاله الفردية ،التي تتجلى يف قاطع طريق
ي�سلب النا�س حوائجهم� ،أو يف م�س�ؤول ع�سكري
ال يروم االنت�صار على نقي�ضه بل «� إبادته»� ،أو يف
مرجع �سلطوي يغلب م�صلحته ال�شخ�صية على
حياة �آالف املواطنني .وواقع الأ مر �أن الرغبات
الإجرامية القابلة للتحقيق ت�ستح�ضر �سريع ًا
العنف يف �أ�شكاله اجلماعية ،التي تف�صح عنها
نزوعات عن�صرية وقبلية وطائفية ...،بل �أن
العنف ي�أخذ �أ�شكاله الأ كرث دموية حني «ي�سطو»
على املقد�س ويوظفه ل�صاحله مربهناً ،مرة بعد

 -1احلرية يف حدودها العقالنية
يقول الفيل�سوف املغربي عبد اهلل العروي
يف جملة �سريعة �« :إن التاريخ الإن�ساين هو تقدم
القيم» .ومع �أن اجلملة «تنويرية» الإيحاء ،وت�ؤمن
بتاريخ تطوري يغلب � إيجابه على �سلبه ،ف� إن فيها
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ما يقود «ت�أمني املمتلكات � إىل � إجراءات تعاقب
الذين يعتدون على حقوق غريهم وممتلكاتهم».
هكذا يجاور «اخل�ضوع املح�سوب العقاب الواقع
على الذين يعتدون على حقوق غريهم» .يبدو
مفهوم «العنف يف ذاته» كما جمابهة العنف
بتب�شري �أخالقي ،فارغ ًا من املعنى ،لأ نه يحيل
على �سلطة ذات �سيادة ،يحق لها تعريف العنف
وحتديد الو�سائل املادية التي متنع وجوده �أو تلجم
حركته.

جما ًال لقيمة احلرية التي حتتفي بالإن�سان ويحتفي
الأ خري بها وت�ستبعد ،ولو ب�شكل متفائل جمزوء،
فع ًال ا�ستبدادي ًا يخت�صر مقدرات الإن�سان � إىل
«حر وحيد» ،يحتكر ال�سلطة وميار�س مع الب�شر
العنف الذي ي�شاء ،وينتمي � إىل حقبة تاريخية
ابتعد عنها الب�شر الذين هذبتهم القيم واملعرفة
والأ خالق.
يقول الفرن�سي بنيامني كون�ستات وهو
يت�أمل م�سار احلرية يف التاريخ« :تركز هدف
القدماء على توزيع ال�سلطة بني �سائر مواطني
دولة معينة ،واعتربوا مثل هذا الأ مر جت�سيد ًا
للحرية� .أما الهدف بالن�سبة للحديثني فهو
الأ من يف ممتلكاتهم .واحلرية ال تعني بر�أيهم،
� إال ال�ضمانات التي توفرها م�ؤ�س�ساتهم لتلك
املمتلكات واحليازات» .2بينّ توزيع ال�سلطة بني
�سائر املواطنني ،الذي عني به القدماء ،احلكم
الذي يلغي املراتب يف احلقوق وي�ست�أ�صل �أو يكاد
�أ�سباب العنف االجتماعي؛ ذلك �أن يف تعبري
«�سائر مواطني دولة معينة» ما يحقق امل�ساواة
�أو ينزع � إىل حتقيقها ،ويردع امليول العنفية
ويحا�صرها .ترتاءى يف احلالني م�صطلحات
حمددة هي :احلرية ،الأ من ،ال�ضمانات ،حماية
املمتلكات ،امل�ؤ�س�سات ،... ،وكل ما ينتج ن�سق ًا من
احلكم ،باملعنى النظري والعملي ،يواجه العنف
ب�أدوات خمتلفة.

ميكن اعتماد ًا على مفهوم «�سلطة ذات
�سيادة» قادرة على الت�أديب والإخ�ضاع ،التفريق
بني الب�شر والعنف االجتماعي ،ففي الأ ول ما يوحي
بـ «جوهر غري تاريخي» يالزم الب�شر يف الأ ماكن
جميعاً ،كما لو كان ظاهرة ال ميكن تف�سريها ،يف
حني �أن الثاين يُقر أ� يف �سببيته االجتماعية ،ويف
�أ�شكال الت�صدي له .تعود مرة �أخرى كلمة عبداهلل
العروي عن العالقة بني التاريخ وارتقاء القيم،
التي تعني يف املح�صلة الأ خرية �أن تفاوت العنف
بني جمتمعات متعددة ،يرتبط ب�أ�شكال متفاوتة
من �أ�شكال احلكم .لذلك ف�إن احلديث عن العنف
كظاهرة كونية ،يظل حمدود ًا يف �صحته؛ فو�ضع
الفرد يف جمتمع حمدود احلرمان يختلف عن
و�ضع �آخر حتا�صره �أ�شكال باهظة من احلرمان،
تبد أ� بحقه يف التعليم وال تنتهي بال�ضمان ال�صحي
واالجتماعي.

يف�ضي ت�صور القدماء واحلديثني معاً ،على
الرغم من فروق �أكيدة بينهما � ،إىل وحدة احلرية
وال�ضرورة؛ ذلك �أن توزيع ال�سلطة على اجلميع
يفرت�ض ان�صياع الفرد � إىل �سلطة الكل بقدر

مهما تكن الأ �سئلة والإجابات املتعلقة بظاهرة
العنف ،ف� إن هذه الظاهرة ت�ستدعي لزوم ًا مفهوم ًا
كال�سيكي ًا يعود � إىل ثالثة قرون على الأ قل ،جاء
به جان جاك رو�سو يف كتابه العقد االجتماعي
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امل�صلحة اخلا�صة وحدها ،كما هدم العالقة
بني العام واخلا�ص� ،أو بني الفئوي والوطني،
طريق م�ستقيم � إىل العنف والو�سائل العنفية .وال
غرابة يف �أن يتم التمييز ،باملعنى التاريخي ،بني
املجتمعات والع�ضوية القائمة على العائلة والقبيلة
والطائفة ،واملجتمعات املدنية املرتكنة � إىل حقوق
املواطنة املختلفة ،التي ت�سلك �سب ًال خمتلفة ،يف
� إطار ال�سيادة ،حتا�صر العنف وحتد من حركته.

اعرتا�ضات كثرية .فقد ت�صور
ٍ
الذي �أثار وال يزال
رو�سو جمهورية تقوم على �شكل من «االتفاق
الطوعي ال�شامل» ال مكان فيها للعنف واالقتتال،
فمن امل�ستحيل على اجل�سم �أن يلحق الأ ذى ب�أي
من �أع�ضائه» ،ما دام العقد االجتماعي ،من حيث
هو ،يفرت�ض � إرادة جماعية تقنع الأ فراد بالتخلي
عن جزء من حريتهم الطبيعية مقابل الظفر
بالأ من االجتماعي .ففي مقابل � إن�سان الطبيعة،
�أو الإن�سان الطبيعي ،الذي يفعل يف مهاد الطبيعة
ما ي�شاء دون �أن يحقق لذاته الأ مان وال�سالمة،
�أتى � إن�سان املجتمع املدين الذي واءم بني حرية
منقو�صة و�أمان اجتماعي .ال يحجب مفهوما
الطبيعة والتعاقد االجتماعي ،اللذان ي�ستدعيان
فل�سفي ًا اغرتاب الإن�سان� ،س�ؤال العنف ،لأ ن يف
التعاقد ما يعطي مكان ًا وا�سع ًا للكالم واملتكلمني
واحلوار واملتحاورين ،بعيد ًا عن اجتماع ،ال
اجتماع فيه ،يبطل بقوة اجل�سد ما تريد �أن تقوله
الكلمات.3

يقول رو�سو« :ي�ضع كل واحد منا �شخ�صه
وقدرته حتت ت�صرف الإ�شراف الأ على للإ رادة
العامة ،ونحن ن�ستقبل كل ع�ضو كجزء موحد من
جمموع � .4»...إن تق�صري امل�سافة بني م�صلحة
الفرد وم�صلحة املجموع تعبري عن ارتقاء ثقايف
قيمي ،ي�ستعي�ض عن املعايري الذاتية مبعايري
مو�ضوعية مغايرة ،وعن � إمكانيات العنف بقيم
الت�سامح والروح اجلماعية .وواقع الأ مر �أن الوعي
القا�صر ،يف حدود جمتمع معني ،يبد أ� باملغايرة
امل�شوّهة ونفي الآخر ،بل يبد أ� بنفي املجتمع قائ ًال
مبراجع �ضيقة تعلي من �ش�أن العائلة واالنتماء
الديني والتع�صب اجلهوي دون �أن تعي ،يف كثري
من الأ حيان ،داللة الوطن الذي هو حيز جغرايف
�سيا�سي يت�سع نظري ًا جلميع املواطنني.

اتكا ًء على وحدة الن�ص وال�سياق ،ميكن
النظر � إىل كتاب جان جاك رو�سو ب�شكلني غري
مت�ساويني :فالقارئ الغربي ي�س�أل عن دور رو�سو
يف �صيغة مفهومي العقد االجتماعي والإرادة
العامة ،وقد ي�س�أل �أي�ض ًا عن «ا�ستبداد اجلموع»
الذي توحي به الإرادة العامة التي ت�سلب الفرد
ق�سط ًا من حريته� .أما بالن�سبة ملجتمعات ال تزال
تبحث عن «وحدة مدنية» ،ف� إن املو�ضوع ينزاح
مبا�شرة � إىل الثقافة والقيم؛ ذلك �أن ا�ستجابة
الفرد � إىل � إرادة تتجاوزه ت�ستلزم وعي ًا بحدود
امل�صلحة العامة وامل�صلحة اخلا�صة ،وبالتداخل
ال�ضروري بني احلرية وال�ضرورة � .إن النظر � إىل

يعني الوعي املو�ضوعي ذاته � إيجاباً ،معرتف ًا
بالقانون وبامل�صلحة العامة وبحقوق املواطنة،
على خالف وعي «اجلماعات الع�ضوية» الذي
يحدد ذاته �سلباً؛ � إذ كل طائفة ت�ستدعي طائفة
�أخرى وت�ستعديها يف �آن.
� إنّ كل طائفة مغلقة ال تكون فاعلة � إال يف
مواجهتها لطائفة مغايرة ،معتربة العنف هو الرد
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للأ مية ال �أكرث ،ومنهج ينتج تلميذ ًا ممتث ًال ال
يح�سن الإر�سال واال�ستقبال ،كما لو كان مو�ضوع ًا
لـ «املعلم» ال ذات ًا تعرف الرف�ض واالختيار � ،إن
مل يح�سن ال�صمت واخل�ضوع عو�ض ًا عن احلوار
وال�شعور بالكرامة.

الطائفي املالئم ومنتظرة رد ًا طائفي ًا �آخر� ،أكرث
�شرا�سة .وما يقال عن الطوائف املتقاتلة يوجد،
و� إن كان ب�شكل �أقل ،يف الوعي الذي ي�ستعي�ض
عن الوطن بالعائلة� ،أو مبا ي�شبهها� ،أو يخت�صر
الوطن � إىل � إميانية دينية مغلقة مقرراً�« :أن وطن
امل�ؤمن هو دينه» ،حمو ًال اللقاء بني املواطنني � إىل
ق�ضية «دامية» .بيد �أن احلديث عن وعي يقطع
مع املمار�سات العنفية �أو ينق�ضها ،ال ينف�صل
عن �سلطة �سيا�سية معرتف بها ،حتدد معنى
احلقوق والواجبات ،وحتيل على حقوق املواطنة
االقت�صادية وال�سيا�سية والثقافية؛ ذلك �أن
التمتع بهذه احلقوق هو الذي مييز «الأ ر�ض» من
«الوطن»؛ � إذ الأ ر�ض حيّز مكاين مرتبط بالرزق
والإقامة ،بينما الوطن هوية وانت�ساب ثقايف
وانفتاح على زمني املا�ضي وامل�ستقبل معاً.

ا�شتق طه ح�سني � إمكانيات العنف االجتماعي
من امل�سافة الفا�صلة بني النخبة احلاكمة التي
تتحدث با�سم ال�شعب وال تلتفت � إىل حاجاته،
واملجتمع املغرتب عن ال�سلطة وعن حاجاته
احلقيقية معاً .لذلك ف�إن خطابه عن «املواطن
املمتاز» حديث عن وطن ممتاز ،يت�أ�س�س على
هند�سة دميقراطية تعيد تعريف الوطن واملواطن
واحلاجات التي يلزم توفرها .ولعل هذه الهند�سة،
التي توهن م�صادر العنف يف وجوهه املختلفة،
هي التي كانت تدعوه � إىل ت�أمل «ال�سواد»� ،أي تلك
الفئات االجتماعية اجلاهلة والفقرية التي يخرتع
وعيها ال�ضليل وقائع يجهل معناها؛ فال الدين
له املعنى الذي ينبغي �أن يكون له ،وال ال�سيا�سة
ماثلة حيث يجب �أن تكون .ويخت�صر الدين
لدى «ال�سواد» � إىل التكفري و «الفرقة الناجية»،
وتغدو ال�سيا�سة تع�صب ًا للأ فراد والأ عيان وحمو ًا
لالختالف واحلوار.

اعتماد ًا على ما �سبق ،يتك�شف معنى «املجتمع
املدين» ،الذي يت�شكل من �أفراد يرون يف م�صلحة
«املجموع» مرجع ًا لهم ،واعني مبا لهم ومبا عليهم،
وفق ًا لإرادة جماعية تهم�ش اخليارات وامل�صالح
الذاتية .وبداهة ،ف� إنه من العبث احلديث
عن جمتمع مدين ،يتعاي�ش �سلمي ًا يف حقوقه
وواجباته ،دون دولة م�س�ؤولة ،تهند�س العالقات
االجتماعية وت�سهم يف بناء املعايري والقيم� .أ�ضاء
هذا كله ب�إ�سهاب مكتمل الو�ضوح طه ح�سني يف
كتابه م�ستقبل الثقافة يف م�صر ،حني حتدث
عن «املواطن املمتاز» ،الذي هو حم�صلة للتعليم
والدميوقراطية معاً؛ � إذ يف التعليم ما يوقظ
الوعي ويعطي الإن�سان مهنة وي�ساعده على متييز
ال�صحيح من اخلاطئ ،و� إذ الدميوقراطية �شرط
للتعليم وقوام له ،فالتعليم بال دميوقراطية حمو

يف كالم طه ح�سني عن الدين كقيمة
وال�سيا�سة كقيمة �أخرى ،ما يف�سر ان�شداد الوعي
الفقري � إىل «ال�شخ�صنة»؛ � إذ الدين �صورة رجل
الدين� ،سيان � إن كان عامل ًا �أو مدعي ًا للعلم ،و� إذ
ال�سيا�سة �صورة غائمة لل�شخ�ص الذي ي�أخذ �صفة
ال�سيا�سي .ولهذا يكون اخلالف يف �ش�ؤون الدين،
كما ال�سيا�سة ،خالف ًا بني �أ�شخا�ص يحل ب�أدوات
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والتاريخية .فمعرفة ال�سبب تقرتح احلل وتفتح
�آفاق ًا متجددة ،بينما � إغفال ال�سببية ،كما اجلهل
بها ،يفاقم الأ زمة ويغلق الأ فق ويعزز نزوعات
العنف والدمار .ولهذا ر�أت فئة من الطبقة
العاملة الإجنليزية يف القرن الثامن ع�شر ،يف
«الآالت» �سبب ًا لب�ؤ�سها ،كما لو كانت الآلة �شخ�ص ًا
�آخر يناف�س العامل الفقري ويحرمه من عمله.

�شخ�صية ،ت�ستهل بالعنف وتنتهي به .واحلال
قائم بدوره يف «الت�سيي�س القبلي» الذي ين�صر
القبيلة وال يلتفت � إىل مقوالت ال�سيا�سة � ،إن مل ير
يف القبيلة ذاتها منهج ًا يف النظر واملمار�سة.
�أقام طه ح�سني ر�ؤيته على وحدة الوعي
واحلاجات ،مفرت�ض ًا �أن للوعي املحدود حاجات
حمدودة و�أن للوعي املتطور حاجات �أخرى.
وال�س�ؤال الذي يتالمح يف هذا املجال :كيف يرد
وعي حمدود مبتور التطور ،على جمتمع يحلم
بحاجات متطورة؟ كيف يتعامل � إن�سان قليل الدخل
مع �آيديولوجيا ا�ستهالكية كثرية املوا�ضيع؟ وكيف
ي�ستطيع وعي هذا الإن�سان �أن ي�صالح بني �صورة
املر�أة ال�سلعة ،وهي مرجع الدعاية اال�ستهالكية،
و�صورة املر�أة التي ي�سوغها جمتمع �أبوي قائم على
الرتبية ال�صارمة؟

ت�ستطيع املعرفة حما�صرة العنف ،وال
ت�ستطيع ا�ستئ�صاله ،وذلك ل�سببني على الأ قل:
تعددية �أ�شكال العنف ،وتعددية م�صادره؛ العنف
ال�شبابي ،الذي قد يف�سر �سطوة الفراغ وان�سداد
الأ فق و�ضيق جماالت العمل والهوة بني الرغبات
املجردة و� إمكانيات احلياة الفعلية ،والعنف
املجتمعي ال�صادر عن كبت متعدد الوجوه ،والعنف
الأ �سري الذي يجتمع فيه الفقر االقت�صادي
والفقر الثقايف ،والعنف الواقع على املر�أة يف
جمتمع يتوارث املراتب ،وعنف اللغة الذي يتحدث
عن احللول وهو يغلق احللول ،والعنف الإعالمي
الذي ي�ضع � إىل جانب الواقع املعي�ش واقع ًا وهمي ًا
يخنق الأ رواح ،والعنف املدر�سي الذي يف�صل بني
املادة التعليمية واحلاجات اليومية الفعلية ،وعنف
الو�صاية االجتماعية التي تعني «العمر» قيمة عليا
موطدة ثنائية الرا�شد والقا�صر ،ناهيك عن
و�صاية �أكرث ثق ًال ميار�سها «حرا�س» ال�صدور
والإميان ،حيث البع�ض �أخيار وال مالمة عليهم يف
مواجهة �آخر يحتقب ال�شر � إىل حيث ذهب.

رمبا يكون يف الأ �سئلة ال�سابقة مدخل � إىل
ق�ضايا العنف االجتماعي يف وجوهها املتنوعة،
التي تنطوي على احلرمان والرغبة والعجز والوهم
والفرار � إىل حلول وهمية ...،ومع �أن هذه الأ �سئلة
ت�ستدعي موا�ضيع الدولة وال�سلطة وال�سيا�سات
االجتماعية ،ف� إن ما قال به طه ح�سني عن «ارتقاء
الوعي» يظل �صحيحاً؛ ذلك �أن � إن�سان ًا يعي �أ�سباب
حرمانه يختلف يف ردود �أفعاله عن �آخر يرى
الظاهرة وال يعرف م�سبباتها ،فيكتفي باحلقد
والتوتر والغ�ضب واللواذ باحلوافز االنفعالية،
التي تقرتح العنف منهج ًا يف احلياة .ميكن القول
يف هذه احلدود :يختلف مدى العنف يف جمتمع
يعرف �أ�سباب �أزمته ،عن جمتمع مغاير «يتفرج»
على �أزمته وال ينظر � إليها يف �سببيتها االجتماعية

يتمثل ال�سبب الثاين يف تعددية م�صادر
احلرمان بلغة �شبه �أخالقية� ،أو يف م�صادر
االغرتاب ،بلغة وا�سعة ،ت�شتمل وجوه احلياة
جميعاً.
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ي�أخذ هذا االغرتاب �شكله العاري يف البطالة،
التي تطال حاجات الإن�سان البيولوجية ،وجتعل
منه � إن�سان ًا �أقل ،ي�أكل �أقل ويلب�س القليل وال يظفر
من التعليم � إال بقليل القليل ,ال غرابة يف �أن يختار
الإن�سان املحروم طريق العنف ليح�صل على
مقومات احلياة الإن�سانية� ،أو ليعلن عن احتجاجه
على جمتمع ال يكرتث به .وي�صبح طريق العنف
ممهد ًا حني يعي�ش الإن�سان املغرتب يف جمتمع
حرم من الو�سائط التي تدافع عنه ،مثل النقابات
والأ حزاب ال�سيا�سية ،وحني ت�أخذ الفروق الطبقية
�أبعاد ًا هائلة ،يرتاءى يف طرف منها البطر
والتخمة واال�ستهالك ال�سفيه ،ويرتاءى يف طرف
�آخر اجلوع والفاقة والإمالق و«الفقر ال�سفيه»
�أي�ضاً .ولهذا عرف املجتمع العربي يف عقود
متوالية «انتفا�ضات اجلياع» القريبة من «هياج
ال�سواد» بلغة طه ح�سني ،لأ ن املنتف�ضني كانوا
«ي�شعلون احلرائق» بالأ مكنة التي ال ي�ستطيعون
االقرتاب منها يف احلياة اليومية .من العبث
� إلقاء التهم ال�سوداء على «م�شعلي احلرائق» ،كما
لو كانوا جن�س ًا ب�شري ًا هجيناً؛ فقد كانوا ي�شعلون
النار رمزي ًا يف حرمانهم وي�شعلون بها مادي ًا
خريات فريق �آخر ال يتعاطف معهم.

 -2الق�سر االجتماعي يف �أبعاد متنوعة
يقول بع�ض العاملني يف علم االجتماع:
الإن�سان حم�صلة جلملة العالقات االجتماعية
التي تنتجه وتعيد � إنتاجه ،بال انزياح كبري � ،إال
يف حاالت الفرديات املتميزة واملتمردة .ويقول
بع�ض �آخر :الإن�سان حم�صلة لعالقاته االجتماعية
التي توحي� ،ضمناً ،ب�أن الإن�سان يختار عالقاته،
وهو قول مبهم يحتاج � إىل حتديد كبري .تظهر يف
احلالني ،عبارة :العالقة االجتماعية ،التي ت�ضع
الإن�سان «خارج ذاته» ،طاملا �أن الإن�سان يعرث على
ما التقى به ال عما بحث عنه كما قال بيكا�سو ذات
مرة.
يتعني العنف عالقة اجتماعية ،ت�أتي من
عالقات �أخرى ،وال يف�سر مبيول عنفية جمردة
� إال يف حال م�ساواة العنف بال�شر ،وبربط ال�شر
بقوى غام�ضة ال ت�شرحها ال�شروط الدنيوية.
ومع �أن العنف ميثل ظاهرة اجتماعية خا�صة،
تهم�ش العقل وتعلي من �ش�أن الغريزة وتفرت�ض
طرف ًا يعاقب عنفي ًا طرف ًا �آخر ،ف� إن العنف ،يف
�شرح طه ح�سني ،يقرتب من مقولة االغرتاب يف
�أ�شكالها املختلفة .واالغرتاب هو احلرمان ،بلغة
معينة ،وهو اال�ستالب ،بلغة �أخرى ،وهو االنتقال
من و�ضع � إن�ساين � إىل �آخر ي�ضع الإن�سان خارج
جوهره .ففي االغرتاب نق�ص واحتجاج ورغبة
مكبوتة وتطلع � إىل حتقيق � إن�ساين مرغوب.

ال يتلو االغرتاب ال�سيا�سي االغرتاب
االقت�صادي � ،إمنا هو عالقة فيه ومنه :عالقة
فيه لأ ن املراجع ال�سيا�سية امل�سيطرة امل�س�ؤولة
عن ال�سيا�سة االقت�صادية ال ت�ؤمن للمغبونني ما
يحتاجون � إليه من الت�أهيل وفر�ص العمل ،وعالقة
منه لأ ن حرمان طرف �شرط لإ�شباع ج�شع طرف
�آخر .و�أمام �شرط اجتماعي يدع املحرومني مع
حرمانهم ي�شعر املحروم ب�أن ال�سلطة ال متثله،

� إذا اعتربنا �أنّ العنف قائم ب�شكل وا�ضح �أو
م�ضمر يف االغرتاب ،ميكننا التوقف �أمام �أ�شكال
منه� ،أولها :االغرتاب االقت�صادي ،الذي يعني
�أن جزء ًا من جهد الإن�سان يذهب � إىل �آخر .وقد
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وي�ستجيب � إىل �أغرا�ض غري دينية حني يقع عليه
وعي �ساذج ب�سيط ي�ساوي بني الكالم الديني
والناطقني به ،مذكر ًا مبفهوم «ال�سواد» الذي
ق�صد به طه ح�سني عبث جتار الدين وال�سيا�سة
بعقول العامة الب�سطاء .ومهما تكن حدود العنف
املرتبط بانتماء ع�ضوي �أو ب�آيديولوجيا دينية ،ف� إن
حما�صرة العنف ال ت�ستوي � إال بتكامل عن�صرين:
فعل اقت�صادي�-سيا�سي يق�صر امل�سافة بني الذين
ميلكون وه�ؤالء الذين ميلكون قليل القليل ،وارتقاء
ثقايف-قيمي ت�شرف عليه ،نظرياً� ،أجهزة الدولة
التعليمية والإعالمية.

و�أن قوانينها ال تعرب عنه ،و�أن النخبة احلاكمة
ج�سم �سيا�سي منف�صل عنه .ولذلك يتعاي�ش مع
«العنف» الواقع عليه ويرى فيه مرجع ًا له ويهج�س
ب�سلطة �أخرى ،متخيلة غالباً ،متثله وتعينه على
جتاوز حرمانه .في�ؤ�س�س املغرتب يف حدود عالقته
بال�سلطة ال�سيا�سية ،بني االن�سحاب من ف�ضاء
�سلطة ال يعرتف بها وال تعرتف به ،والنزوع � إىل
بديل ما «ي�أخذ مكان ال�سلطة التي ال يعرتف
بها مفرت�ض ًا �أن موقع ال�سلطة «الفارغ» ميكن
مل�ؤه مبا هو متاح له .ولعل هذا الفراغ هو الذي
يوقظ املراجع القبلية والع�شائرية ،وي�ؤكد االنتماء
القبلي� ،أو ما ي�شبهه ،بدي ًال طوعياً ،وقد ي�ستدعي
�آيديولوجيا دينية «زائفة» تقنعه ب�أن وطنه يف مكان
�آخر ،و�أن ال�سلطة التي تلبيه قادمة � إليه ولي�ست
قائمة � إىل جانبه .وبهذا املعنى ،ف� إن «العنف
القبلي» ال يهج�س لتعظيم القبيلة ،بقدر ما يبتغي
االن�سحاب من ف�ضاء �سلطة ت�ستعمل القبيلة بنية
لها خمتلفة عنها.

تتك�شف ظواهر الفراغ والإفقار ال�شامل
وا�ضحة يف درا�سات ميدانية تر�صد «جذور الوعي
الزائف» وتقرتح �سبل � إ�صالحه؛ ذلك �أن ظواهر
العنف ال تُقر أ� مب�صطلحات اقت�صادية –�سيا�سية
فقط بقدر ما حتتاج � إىل قراءة اجتماعية تعاين
وت�صف ذلك احليز املليء بال�سواد واملفاج�أة
والفراغ الدامي املدعو :التهمي�ش االجتماعي ،الذي
يرتجم رخاوة ال�سلطة واملدر�سة والتفكك الأ �سري
وتناق�ضات الأ جهزة الق�ضائية ... ،فالعنف ال
يعالج عنفي ًا حني ي�أخذ �شكل ظاهرة اجتماعية،
وحني ي�صدر عن فئات تبد أ� وتنتهي بنمط الوجود
الع�شوائي ،املعرب عن ذاته يف ع�شوائية الطعام
واللبا�س وال�سكن واللغة وع�شوائية املعايري ،التي
جتعل فئات اجتماعية حمرومة تنتمي � إىل املجتمع
وال تنتمي � إليه يف �آن ،كما لو كانت فئات معلقة
يف الفراغ� ،أي فئات زائدة ال تعرتف بغريها وال
يعرتف غريها بها .وال�س�ؤال هنا :هل ي�ستطيع
املهم�شون �أن يبنوا ج�سم ًا �سيا�سي ًا � إن كان الوعي
ال�سيا�سي قرينة تقدم وارتقاء؟ وهل ي�ستطيعون

ال يغاير «العنف الديني» يف منطقه الداخلي
«العنف الع�شائري» ،و� إن كان �أكرث �شدة ومتا�سكاً؛
ذلك �أن املحروم امل�شبع بوعي ديني متع�صب
يق�سم الواقع � إىل حق مكتمل و� إىل باطل يقف
خارج القيا�سات الدينية .تف�سر ثنائية احلق
والباطل العنف ال�شديد الذي متار�سه فئات دينية
متطرفة ،مدعومة ب� إميانية مغلقة ،ت�سوغ العنف
وتدعو � إليه .وقد يقال ،واحلالة هذه ،ب�ضرورة
«الإ�صالح الديني» ،وهو �أمر فيه �شيء من
ال�صحة ،وقد يقال �أي�ض ًا � إن الن�صو�ص الدينية
تعك�س وعي الذين يتعاملون معها؛ فالن�ص يرتقي
يف معناه حني يقر�ؤه وعي ارتقى ،ويت�شوه ويغرتب
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الالمبا�شرة وامل�ؤ�س�سة ،... ،فمجموعة ال�سكان
التي ال تدخل يف خطط الإنتاج والتبادل القومية
والعاملية ،ي�شار � إليها يف �أمريكا الالتينية بت�سميات
�صاعقة الداللة�« :سكان املزابل» �أو «�سكان
القمامة»� ،أو «ال�سكان–القمامة» .6ومع �أن بع�ض
علماء االجتماع ي�ساوي بني ال�سكان – القمامة
ومفهوم «العامة» الذي �أخذ به الفيل�سوف الأ ملاين
هيجل ،ف� إن العوملة الكا�سحة التي هي «دولة
الدول» �أو «دولة فوق الدول» �أطاحت كلي ًا مبا
قال به هيجل ،وخلقت «�أمم ًا فقرية» جتثم فوقها
«نخب باذخة الرثاء» تنتمي � إىل «�أغنياء العوملة»
وال تربطها ب�شعوبها � إال �ضرورات القمع والنهب.
بهذا املعنى �أجنزت العوملة «عوملة الالم�ساواة»،
التي هي يف الأ �سا�س ،عوملة العنف «الذي ترد
عليه جماعات �ضائعة» ب�أ�شكال ال عقالنية يف
مواجهة عوملة ال عقالنية �أي�ضاً� ،أو تواجه كونية
الالم�ساواة بـ «عنف متعومل» ،عايل ال�صوت ،يف
مواجهة ليربالية عنيفة ،مل تعومل الدميقراطية،
كما ادّعت � ،إمنا عوملت نقائ�ضها ،جم�سدة معادلة
الأ قوى والأ �ضعف ،التي ت�سمح للقوي �أن «ميتلك
حقوقه» ،و�أن ميتلك �أي�ض ًا حقوق الذين ال قوة
لهم.

التعبري عما يريدونه ،بلغة وا�ضحة � ،إن كان يف
فقرهم ال�شامل ما مينع عنهم التح�صيل اللغوي
والثقايف؟
يف كتابه العنف والقيم املدنية ،ي�صف
الفيل�سوف الفرن�سي ال�شهري � إيتني باليبار
«املهمّ�شني» فيقول :املهم�ش هو الإن�سان الزائد
عن احلاجة� ،أو ذاك الذي ميكن «رميه» بعيداً،
�أو الإن�سان القمامة الذي يقذف به � إىل «حاوية».
ي�صف الفيل�سوف ما ر�أى ويعاين �أحوال فئة ب�شرية
ال ير�ضى بها املجتمع وال تر�ضى عنه وتُدفع ،تالياً،
دفع ًا � إىل �أ�شكال متنوعة من العنف.
ينتج منطق املجتمع املدين حتمي ًا طبقة
متنامية من الأ فراد لي�ست مهددة بب�ساطة بالفقر
�أو الظلم ،بل � إنها بكل ب�ساطة فئة «زائدة».
«� إنها ذروة الالم�س�ؤولية ،وب�شكل متبادل؛ فال
هذه الفئة متثل �شيئ ًا للمجتمع الذي هو م�صدر
وجودها ،وال املجتمع بدوره ميثل لها �شيئاً ،فهو ال
ي�ستطيع ،حرفياً ،حيالها �شيئاً .ولهذا فعلى هذه
الفئة �أن تختفي .5»...واملق�صود باالختفاء �أوالً،
جتاهل املجتمع الكامل لفئة عاثرة احلظ تعي�ش
يف املجتمع وال تعي�ش فيه� .أنتج املجتمع ب�ؤ�سها
يف حلظة �أوىل ،ون�سيها ون�سي ب�ؤ�سها يف حلظة
تالية .واملتبقي هو املجهول الذي ينفتح على عنف
�سدميي يب�شر باخلراب.

حتتاج جمتمعات «الفئات املهمّ�شة» � إىل
� إ�صالح �سيا�سي ،يج�سر امل�سافة بني املحرومني
والعدالة ،بقدر ما يحتاج «العامل» ب�أ�سره � إىل
� إ�صالح �آخر ،ترتاءى فيه من بعيد ،وب�شكل �أقرب
� إىل احللم� ،أفكار الفيل�سوف كانت عن «ال�سلم
العاملي» الذي يعني االعرتاف املتبادل بني الأ مم،
والإقرار بحقوق الأ مم املختلفة.

بيد �أن الفيل�سوف ال يلبث �أن يو�سع منظوره
فينتقل من جمتمع فرن�سي له مهاجروه وفقرا�ؤه
ومهمّ�شوه � إىل «جمتمع عاملي» تعومل فيه الفقر
ومل يتعومل التقدم ،فيقول :ن�ستطيع �أن نقول � إن
منطق ال�سوق الراهن ،... ،هو منطق الإبادة

24

العدد الرابع والثمانون 2013

يتمتع بذاتية مفكرة ،ي�سيطر على الأ �شياء وال
ت�سيطر عليه الأ �شياء ،وجتتمع يف ذاتيته املفكرة
قيم �أخالقية وتربوية وجمالية متعددة.

 -3جمتمع الالعنف �أم جمتمع ال�سيا�سة؟
العنف فعل ت�أديبي ،ينزله طرف بطرف �آخر،
معترب ًا ذاته هو مرجع احلقيقة و�أن ما خارجه
من الأ عراف والقوانني ال �ضرورة لها .ينطوي
التعريف ،وهو ن�سبي على �أية حال ،على عالقة
مت�س القانون الذي يجب االن�صياع � إىل
�أوىل ّ
�أحكامه ،وعلى عالقة �أخرى �أكرث �أهمية تتمثل يف
الطرف الذي وقع عليه العنف ،واخت�صره «الآخر
العنيف» � إىل وجود زائد ميكن تدمريه � ،إىل حدود
اال�ستباحة.

وبالقدر الذي يركز به باليبار على معنى
ال�سيا�سة ،التي ال تنف�صل عن �شكل الدولة ،تعطي
الأ ملانية هنا �آرندت مكان ًا وا�سع ًا ملقولة احلوار،
التي حتيل على ب�شر ي�ؤمنون بقيمة الكالم ،من
حيث هو �أداة مواءمة للتفاهم بني ب�شر خمتلفني
يف م�صاحلهم وم�شاربهم .ف� إذا كان الوجود
الإن�ساين ،امل�شوه واملجزوء معاً ،يقر «الأ ج�ساد»
مرجع ًا لل�صدام وا�ستخال�ص النتائج املرجوة،
ف� إن املجتمع املتطور يقبل بتنوع الكالم ويعترب
الكالم املتنوع منهج ًا �سوي ًا يف معاجلة ق�ضايا
الب�شر.

يف كتابه اال�ستثنائي الأ همية ،امل�شار � إليه،
يرى باليبار �أن «املجتمع العنيف» ،الذي ي�ستند
على ال م�ساواة مطلقة ،يعترب «امل�سحوقني» �أ�شياء،
وجودهم مرتبط بالأ عمال التي يقومون بها ،و�أن
� إمكانية التخفف من �أعمالهم ي�سوغ التخفيف
منهم �أي�ضاً .غري �أن الإن�سان الذي اختزل وجوده
� إىل «�شيء» ،ي�سوغ لذاته �أن ي�أخذ مبنطق الأ �شياء،
علم ًا ب�أن الأ �شياء ال منطق لها ،و�أن ت�صادمها
واقع ع�شوائي ال يخ�ضع � إىل القانون .هكذا يتحول
«جمتمع الأ �شياء» � إىل جمتمع ال �ضوابط له،
با�ستثناء العنف الذي هو نقي�ض ال�ضوابط يف
�أ�شكالها املختلفة.

لي�س جمتمع الأ �شياء ،الذي ي�ستدعي العنف
ويطرد ال�سيا�سة � ،إال �صورة �أخرى عن جمتمعات
عنفية� ،أو ت�ستولد العنف ،ك�أثر لظواهر م�شوهة،
قدمية �أو جديدة ،ترتبط يف النهاية بـ «املجتمع
الأ بوي» الذي ت�شري � إليه هنا �آرندت ،القائم على
معادالت الأ على والأ دنى التي حتتقب معادالت
احلق والباطل ،ترتاءى هذه املعادالت ب�أ�شكال
ال مت�ساوية يف �أ�شكال العنف التالية :العنف
الكالمي ،وعنف العادات ،وعنف املرتبة ،و�أ�شكال
�أخرى قريبة �أو نظرية.7

يقيم باليبار تقاب ًال بني العنف الذي ي�سعى
� إىل حتقيق «�أغرا�ض» عار�ضة ،تبد أ� مع حلظة
وتنتهي بغيابها ،وال�سيا�سة التي هي فعل عاقل
يطرح �س�ؤا ًال يبحث عن � إجابته ،وت�سمح � إجاباته
املرتاكمة بخلق �صيغ � إن�سانية للتعاي�ش قوامها
االعرتاف بامل�صالح املختلفة .غري �أن الإتيان بهذه
ال�صيغ يعتمد� ،أوالً ،على � إن�سان ،ب�صيغة اجلمع،

يفرت�ض العنف الكالمي ،مهما كان مرجعه،
طرف ًا له �شرعية الكالم «يقرّع» طرف ًا �آخر ال
�شرعية له ،يتوجب عليه ،تالياً ،الإذعان للطرف
الأ ول و� إال وقع عليه العقاب .يتحول الكالم العنيف
� إىل و�سيلة للتحري�ض واال�ستنفار وتربير ما ال
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�صاحب املرتبة ال�سلطوية .يعود هنا معنى العادة
من جديد؛ ذلك �أن املجتمعات التي طال عهدها
باال�ستبداد ،بلغة عبد الرحمن الكواكبي ،تهاب
كل ما له عالقة بال�سلطة ،بل �أن كل من يف هذه
ال�سلطة� ،صغري الأ همية �أو كبريها ،يعترب ذاته هو
ال�سلطة ،ويرى املجتمع ال�سلطة فيه .ولعل هذه
امل�سافة القائمة على اخلوف هي التي تطلق عنف
امل�س�ؤول على غريه ،وتدفع هذا الغري� ،أحياناً � ،إىل
�أن يهج�س بعنف م�ضاد.

ميكن تربيره و� إنزال الق�صا�ص ،طاملا �أن املتكلم
العنيف يتو�سد موقع ًا �أعلى من الآخرين� ،أو يتوهم
ذلك .وبذلك يتحول الكالم � إىل �صناعة ،عنوانها
غالب ًا «اخلطابة» ت�ستولد القبول �أو اال�ستنكار،
وت�ستدعي الت�صفيق ،وت�ستعمل امل�صفقني لأ غرا�ض
تقرتحها «�أكفهم امللتهبة» ال عقولهم التي مي�سحها
اخلطيب جهوري ال�صوت.
�أما العادات ،وهي فعل غريزي �أقرب � إىل
«الطبع» ،فلها عنفها ،الذي ال ي�سائله �أحد ،طاملا
�أنها عرف جار معرتف به من اجلميع .وب�سبب
�سطوة العادة يعاقب الكبري ال�صغري ،دون تقرّي
الأ �سباب ،اعتماد ًا على «جمتمع �أبوي» ي�ضع الكبري
فوق ال�صغري والرجل فوق املر�أة .وتخ�ضع املر�أة
يف «املجتمع الأ بوي» �أو التقليدي ب�شكل عام � ،إىل
�شكلني من العنف :تخ�ضع لعنف «الذكر الأ كرب»،
ب�سبب فرق العمر ،وتخ�ضع � إىل عنف الذكر ،دون
النظر � إىل عمره ،لأ نه ذكر له ف�ضائل حرمت
منها الأ نثى لأ �سباب خمتلفة .ولهذا ي�ستطيع
�صبي �أهوج �أن يت�صرف ب�أخته الكربى كما ي�شاء،
ما دام العرف قد �أقنعه ب�أنه م�س�ؤول عن «�شرف
العائلة» ،وهي ق�ضية لها �أ�سئلتها الكثرية.

العنف � إذن ،ظاهرة جمتمعية معقدة
الأ �سباب ،ميكن فهمها اعتماد ًا على معطيات
التاريخ وعلم النف�س واالجتماع ،وميكن ،تالياً،
ح�صرها ،دون بلوغ ا�ستئ�صال جذورها ،الذي
يفرت�ض «دولة كاملة العدل» .وو�سيلة املعاجلة
املقرتحة ،لدى املخت�صني ،ماثلة يف �أمرين:
ال�سيا�سة واحلوار� ،شريطة حتديد داللتيهما.
فاملق�صود بال�سيا�سة جملة �سيا�سات مت�س وجوه
املجتمع جميعاً� :سيا�سة اقت�صادية ،و�سيا�سة
ثقافية ،و�سيا�سة تعليمية ،و�سيا�سة عاقلة يف �ش�ؤون
الدين واللغة� .أما احلقل احلواري فهو حم�صلة
تربية نظرية وعملية؛ فال ميكن �أن يعمد الإن�سان
� إىل احلوار � إال يف جمتمع ي�شكل احلوار ركيزة من
ركائزه ،بعيد ًا عن الت�صفيات القطعية واجلازمة
والنهائية.

وقد يكون عنف املرتبة مرتهن ًا ببريوقراطية
عاتية؛ � إذ كل فرد م�س�ؤول �أمام �آخر ،لكن
هذه املرتبة ال حتيل يف بع�ض املجتمعات على
البريوقراطية ،بقدر ما حتيل على �صورة �سلطة
معينة� ،أقنعت مواطنيها ب�أن هيبة الفرد من
ارتباطه بال�سلطة ،و�أن الذي ال موقع له فيها ال
هيبة له ،بل يتوجب عليه �أن يرتهن � إىل � إ�شارة

كان بري�شت يقول« :ال مكان للإ ن�سان النزيه
يف دائرة يحكمها املخادعون» ،كما لو كان يقول:
ال يكون الإن�سان �سليم ًا يف �أهدافه ور�سائله � إال يف
جمتمع ينزل عقاب ًا عقلي ًا وعاد ًال بدعاة العنف
والعادات القاهرة.
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عامي  2009و ،2010وطالبت� ،آنذاك ،بانف�صال
اجلنوب عن ال�شمال .ومع �أن التظاهرات ال�شعبية
ت�أخذ ،غالباً ،منحى �سلمياً ،ف�إن قوى الأ من التي
«تدمن» ا�ستعمال العنف �ضد املواطنني هي التي
تدفع باملتظاهرين � إىل ممار�سات عنفية ،حال ما
و�صلت � إليه املظاهرات ال�سلمية يف القاهرة يف 19
و  20ت�شرين الثاين من عام .2011

 -4العنف ال�سيا�سي يف العامل العربي
ي�شري مفهوم العنف ال�سيا�سي � إىل جملة
من املمار�سات التي ت�ستخدم القوة بغية حتقيق
�أهداف �سيا�سية .ي�أخذ هذا العنف �شك ًال ر�سمياً،
ك�أن تقوم ال�سلطة بقمع املواطنني ملنعهم من
املطالبة بحقوق معينة ،وقد متار�سه �ضد حزب
�سيا�سي يناوئ �سلطتها ،وقد تلج أ� � إىل حما�صرة
القوى االجتماعية التي ت�ضعف هيبة الدولة
و�أجهزتها .وال�سلطة املتجذرة ا�ستبداد ًا ال تلتفت
� إىل معايري ال�شرعية والقانون والر�أي العام،
� إمنا ت�سعى � إىل ت�أمني «الهيبة» التي هي �أ�سا�س
ا�ستمرارية النظام؛ فالنظام حني يفقد هيبته يغذ
ال�سري نحو نهاية و�شيكة.

وعلى الرغم من �أن دور �أجهزة الأ من،
ر�سمياً ،ت�أمني النظام ،واحلفاظ على �أمن
املواطنني ،ف�إن تربيتها الر�سمية يف الدول العربية
تلغي امل�سافة كلي ًا بني �أجهزة الأ من و�أجهزة
القمع .لذا كان بدهي ًا �أن تت�صدى للمظاهرات
العمالية التي طالبت يف ني�سان عام 2008
بتح�سني ظروف العي�ش والعمل ،الأ مر الذي �أدى
� إىل تو�سع املظاهرات ،ودفع باملتظاهرين � إىل
تدمري املمتلكات العامة واخلا�صة يف مدينة املحلة
الكربى بعد �أن ت�ضامن مع املتظاهرين الآالف
من املواطنني� .صدر العنف يف هذه احلالة عن
اختالف املنظور بني احلاكم واملحكوم؛ ففي حني
�أن املحكوم مييز بني ال�سلمي والعنفي ،ويعلن
عن مطالبه ب�شكل �سلمي ،ف�إن حاكمه ،يف حاالت
كثرية ،ي�ؤمن بالعنف ال بغريه ،معلن ًا �أن اال�ستجابة
ملطالب املواطنني ،مهما كانت �أ�شكالها و�أ�سبابها،
� إ�ساءة � إىل هيبة النظام وتعبري عن �ضعف
ال�سلطة .بيد �أن ال�شيء الأ كيد �أن الدولة الأ كرث
قمعية هي الأ كرث �ضعفاً ،والأ كرث عنف ًا هي الأ قل
�شرعية؛ ذلك �أن دور ال�سلطة القوية رعاية �شعبها
ال ترويعه.

ال يقت�صر العنف ال�سيا�سي على عالقة
الدولة مبواطنيها و�أحزابها ،فقد تلج أ� � إليه
قوى وجماعات �سيا�سية متناحرة� ،أو متار�سه
«الطائفية ال�سيا�سية» يف �أ�شكالها املختلفة؛ � إذ
كل طائفة ترى يف تدمري ممثلي الطائفة الأ خرى
�شرط ًا لبقائها .و� إ�ضافة � إىل �أ�شكال من العنف
تخرتق املجتمع «غري الر�سمي» ،هناك العنف
املنبثق من داخل ال�سلطة احلاكمة حني ي�سعى
اجتاه � إىل ت�صفيه اجتاه �آخر.
مهما تكن مقا�صد العنف ال�سيا�سي يف العامل
العربي ،كما الأ �سباب الداعية � إليه ،فمن املمكن
ر�صده يف مظاهر متعددة :التظاهرات العنيفة
و�أحداث ال�شغب التي ي�ستعمل فيها ال�سالح
وتزهق فيها الأ رواح ،حال تلك التي �شهدتها
اجلزائر يف ال�شهر الأ ول من عام � ،2011أو تلك
التي ح�صلت يف املحافظات اجلنوبية من اليمن

ولعل غياب احلوار بني الدولة واملواطنني ،كما
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ولعل جزئية الدولة التي ت�ضع امل�صالح
الفئوية فوق امل�صلحة العامة هي التي جتعل
من «العنف االنتخابي» عملية انتقامية ال عملية
�سيا�سية دميقراطية؛ � إذ اخليار الأ قوى هو
للطرف الأ قوى ،الذي ميار�س الإق�صاء وعدم
االعرتاف وغمط احلقوق� ،سائر ًا بداهة � إىل القتل
والتقاتل ،طاملا �أن االعرتاف املتبادل بني ال�شعب
وال�سلطة واهن الأ ركان ،و�أن عدم االعرتاف بني
فئات اجتماعية متباينة له �شكل القاعدة .ت�صلح
«الق�ضية القبطية» يف م�صر جما ًال للت�أمل ،بعد
�أن مت ا�ستغالل العامل الديني ا�ستغال ًال �سيا�سي ًا
فاح�شاً ،مرجعه امل�صالح الفئوية والقوى املتع�صبة
العنفية.

عجز الدولة ال�سافر عن ت�أمني امل�صالح املجتمعية،
هو الذي �أف�ضى � إىل توليد القوى املتمردة امل�سلحة
و� إىل �صدامات بني ال�سلطة وهذه الأ خرية ،و�أحلق
�ضرر ًا فادح ًا باملجتمع والدولة .و�آية ذلك ()6
حروب بني النظام احلاكم يف اليمن وجماعة
احلوثيني بني عامي  2004و� ،2009أدت � إىل
عدد كبري من القتلى واجلرحى وتهدمي البيوت
ونزوح ال�سكان من مكان � إىل �آخر .ومع �أن للقوى
اخلارجية دور ًا يف حروب اليمن الداخلية ،ف� إن
الدور الأ �سا�سي فيها ناجم عن عجز النظام عن
حتقيق هيمنته على جمتمعه ،وت�صرفه كما لو كان
«قوة خارجية» تخ�ضع �شعبها بالو�سائل املتاحة.
ولل�سودان �أي�ض ًا حروبه الداخلية؛ فقد انفجر
ال�صراع امل�سلح يف � إقليم دارفور يف �شباط ،2003
بني اجلي�ش ال�سوداين وقوى التمرد يف دار فور،
كا�شف ًا عن عجز «الدولة الوطنية» عن ت�أمني حوار
وطني ي�ؤمن وحدة املجتمع مبعزل عن الأ دوات
العنفية� .أما يف ال�صومال ،فقد انهارت الدولة
مف�ضية � إىل حكومة �ضعيفة و«ميلي�شيات» متعددة
و�شروط اقت�صادية بالغة الب�ؤ�س والفاقة.

من امل�أ�ساوي يف حدود جمتمعات عربية ،مل
تنجز وحدتها الوطنية� ،أن ي�أخذ العنف �أبعاد ًا
�صارخة ،متل�ؤها التفجريات و�أعمال القتل
اجلماعي وتوالد التنظيمات الراديكالية التي
تلغي احلوار وال�سيا�سة .وامل�أ�ساوي الأ كرث فداحة
�أن تتخلى ال�سلطة عن دورها التوفيقي-احلواري
و�أن تتحول� ،أحياناً � ،إىل ميلي�شيات م�سلحة بني
ميلي�شيات �أخرى ،و�أن ت�ستنيم � إىل مبد�أ :ال�سيطرة
والإخ�ضاع؛ هذا املبد أ� امل�ستبد ،الذي قد يحافظ
على ال�سلطة ويقوم بتدمري املجتمع و�آفاقه ،بل
ي�شد ال�سلطة واملجتمع � إىل �أزمنة متقادمة �سبقت
الأ زمنة احلديثة.

و� إذا كان لل�سودان ق�ضاياه العرقية والدينية،
ف� إن للعراق عنفه الطائفي الذي �أعقب االحتالل
الأ مريكي ،الذي مزق ن�سيج ال�شعب و�أدى � إىل
تفجري �أماكن العبادة ،و� إىل القتل على الهوية
والتهجري الق�سري .وواقع الأ مر �أن � إخفاق
ال�سلطة ،يف �أكرث من بلد عربي ،يقوّ�ض �أ�س�س
الدولة و�شرعيتها ،ويعينها دولة جلزء من ال�شعب
وقوة م�ضطهدة جلزء �آخر ،ناق�ض ًا مفهوم املجتمع
املدين وم�ؤكد ًا �سلطة عنفوية ،ال تكرتث بوحدة
الوطن وال بحقوق الإن�سان.

تف�سر «جزئية الدولة» � ،إن �صح القول،
االغتياالت ال�سيا�سية ،الناجحة �أو املخفقة ،يف
�أكرث من بلد عربي ،حيث «الدولة املجزوءة» جتتث
خ�صومها بالعنف ،وجتتث معهم � ،إن �أمكن ،القوى
االجتماعية املرتبطة بها .ال غرابة ،واحلال هذه،
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وكما �أن الثقافة ال تف�سر بعنا�صر ثقافية؛
� إذ لها دائم ًا �سياقها االجتماعي والتاريخي ،ف� إن
العنف يف م�ستواه وو�سائله يف�سر مبا �أف�ضى � إليه
من تفاقم امل�شاكل االقت�صادية واالجتماعية،
مثل :البطالة ،وتدهور اخلدمات وارتفاع الأ �سعار،
وتراجع م�ستوى املعي�شة ،وتدين م�ستوى املرافق
واخلدمات يف جماالت ال�صحة والتعليم والإ�سكان
واملوا�صالت.

�أن ت�ؤ�س�س «الدولة املجزوءة» للحرب الأ هلية ،و�أن
تكون جزء ًا منها ،يف حال وقوعها ،طاملا �أنها متثل
اجلزء ال الكل ،وطاملا �أنها ترى م�صالح الطرف
املزود بالقوة امل�سلحة الأ كرث فاعلية ،وت�شعل النار
بامل�صالح املتبقية.
�صدر العنف يف كثري من البلدان العربية عن
ممار�سات �سلطوية قمعية ،قوامها ثنائية الأ على
والأ دنى؛ � إذ القوى املحتكرة لل�سلطة هي «الأ على»
قرار ًا واقت�صاد ًا و� إرادة ،و� إذ ما تبقى هو الأ دنى
خيار ًا ولبا�س ًا وتعليماً � ،إن مل يكن كم ًا ب�شري ًا ناق ًال
«ال يعي�ش وال ميوت» .يف هذا الو�ضع ،تتجلى على
امل�ستويات جميعاً ،عالقة �سدميية تنفتح على
اخلراب ،يرى ال�شعب فيها ال�سلطة عدو ًا له ،وترى
ال�سلطة يف ال�شعب عدو ًا لها ،الأ مر الذي يك�شف
عن اجلاهزية للعنف؛ � إذ ال�سلطة تقمع قبل �أن
حتكم ،وال�شعب يقاوم ال�سلطة وال يعرتف بها.

وب�إمكان املواطن العربي �أن يتفهم الأ �سباب
املو�ضوعية للأ زمة االقت�صادية واالجتماعية،
غري �أن الفهم ي�صبح معوق ًا �أمام ظاهرة خطرية
كارثية النتائج عنوانها الأ ول � :إنتاج الف�ساد
ال�سيا�سي املتواتر الذي ي�سطو على � إمكانيات
ال�سلطة واملجتمع مع ًا و� إعادة � إنتاجه ،الأ مر الذي
ي�ستعيد قاعدة عثمانية قدمية :ال�سلطة طريق
� إىل الرثوة ،وهي قاعدة ترتجم �ضعف املراقبة
امل�س�ؤولة �أو غيابها� .أما العنوان الثاين ،الذي
يالزم املح�سوبيات وا�ستغالل النفوذ و� إهمال
الأ حكام الق�ضائية ،فيتمثل فيما ميكن �أن يدعى:
جتذر الت�سلطية؛ � إذ ي�أخذ الت�سلط ال�سلطوي �شكل
العادة والقانون ،وهو ما يعني يف التمديد الأ خري
�ضعف املراقبة ال�شعبية �أو عدم االعرتاف بها،
واملحو امل�ستمر ملحاوالت الإ�صالح.

م�صادر العنف يف بلدان عربية
�أعلن انت�شار العنف يف العامل العربي،
ب�أق�ساط خمتلفة ،منذ العقد الأ خري من القرن
املا�ضي على الأ قل ،عن � إخفاق الدولة الوطنية
احلديثة التي قالت بالتنمية ومل تنجزها ،ووعدت
باحلرية وقامت بنقي�ضها ،وب�شرت بتقدم ثقايف
وقيمي وحقوقي وانتهت � إىل غري ما ب�شرت به.
ترافدت هذه الإخفاقات خمربة عن «�سلطات ال
�شرعية لها» ،حر�ضت قوى اجتماعية خمتلفة على
العنف ،بدء ًا من تدمري مرافق الدولة (انتفا�ضات
اخلبز يف م�صر وتون�س يف �سبعينات القرن
املا�ضي) و�صو ًال � إىل التمرد امل�سلح يف اجلزائر
واليمن وال�سودان...

و� إذا كانت الدولة الدميوقراطية ،تعريفاً،
هي التي ال مكان فيها للأ قلية والأ غلبية ،ف� إن
هذه الدولة ،على الرغم من رومان�سية التعريف،
حتايثها �أمرا�ض كثرية يف العامل العربي؛ ذلك �أن
ال�سلطة ،مبعنى ما ،هي الأ كرثية ،و�أن ال�شعب هو
الأ قلية ،وعليه �أن يلج أ� � إىل �أ�ساليب متنوعة لي�ؤكد
وجوده � إن ا�ستطاع .ويغدو الأ مر �أكرث �صعوبة
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ال وجود للعنف كظاهرة مفردة؛ فله �أ�سبابه
التي تف�ضي � إليه ،وال وجود ملا يحتوي العنف
وينفيه كظاهرة مفردة �أي�ضاً؛ ذلك �أن املجتمع
الذي ال عنف فيه مو�ضع جلملة عالقات �أي�ضاً،
تت�ضمن حقوق املواطنة و�سيادة القانون ،وتت�ضمن
التعددية ال�سيا�سية والثقافية والإثنية ،وكل ما
ي�سمح للإ ن�سان املواطن بحرية الرف�ض والقبول
واالختيار .واملعنى كله ماثل يف ف�ضاء �سيا�سي ،ال
باملعنى ال�شكالين املخت�صر � إىل تعددية حزبية،
بل املتمثل يف تناف�س «البدائل الفكرية» التي
تروم ازدهار املجتمع والوطن والأ فراد .وبداهة
ف� إن حديث ًا كهذا ي�ستدعي م�صطلح ًا رائج ًا هو
«الدميوقراطية» ،دون �أن ي�ستدعيها متاماً؛
ذلك �أن ما قبل الدميوقراطية �شرط لوعي
الدميوقراطية ،الأ مر الذي يعينّ ال�سيا�سة ،كما
وعي املواطنة� ،سريورة تتكون يف ف�ضاء احلياة
االجتماعية ،قبل �أن تكون «مهنة» للقوى ال�سيا�سية
املتحزبة.

و� إرباك ًا مع ًا يف عالقة كثري من ال�سلطات العربية
مبا يدعى «م�شكلة الأ قليات»� ،سواء كان ذلك
حال «الرببر» يف ال�شمال الإفريقي� ،أو الأ كراد
يف �سوريا والعراق� ،أو امل�سيحيني يف جنوب
ال�سودان ...فهذه الأ قليات ،والت�سمية خاطئة على
�أية حال ،تطالب بحقوقها ،بل تطالب باالنف�صال
ومتيل � إىل ا�ستعمال العنف حني ال تعرث على حلول
موائمة.
وواقع الأ مر �أن حل م�شكالت الأ قليات ال
يقوم يف االعرتاف بالأ قليات �أو يف عدم االعرتاف
بها .لأ ن احلل له حيز �سيا�سي حقوقي ال تقبل به
� إال دولة وطنية دميوقراطية ،هو :مبد أ� املواطنة
القائمة على �سيادة القانون دون متييز ،وترتبط
بهذا املبد أ� مبا�شرة :حقوق املواطنة االقت�صادية
وال�سيا�سية والثقافية والتعليمية وغريها � .إن
متتع الإن�سان بهذه احلقوق هو الذي ي�صنع منه
مواطناً ،ينتمي � إىل �أر�ض ذي �سيادة ويدافع
عنها ،وهو ما ي�شعره �أي�ض ًا ب�أنه � إن�سان حر ،بف�ضل
دولة تعرتف به وت�ؤمن حقوقه الأ �سا�سية ،ويعرتف
هو بها ومينحها والءه .ولهذا فمن العبث احلديث
عن الوطن دون ربطه بحقوق املواطنة ،لأ ن
انتهاكها يبدد معنى املواطن ويوقظ فيه نزوعات
العنف واالحتجاج ،بقدر ما �أن من العبث �أي�ض ًا
احلديث عن الأ وطان و� إغفال حقوق الإن�سان التي
ترتجم حق االنتماء � إىل وطن وامتالك احلقوق
التي ت�سمح بالعي�ش فيه ب�شكل يحمي الإن�سان وال
ي�ضريه.

واملحقق �أن وقائع ال�سيا�سة والتعددية
واملواطنة عالقات ال تنف�صل عن الدميوقراطية،
و�أن ال�سيا�سة الدميوقراطية انعكا�س للحالة
االجتماعية .وبهذا املعنى ،ف� إن ظاهرة العنف
يف العامل العربي ،مهما تكن �أ�سبابها ،تف�صح
عن جمتمعات عربية ما قبل حداثية ،ال تنه�ض
ب� إ�صالح جمزوء �أو مو�سع � ،إمنا حتتاج � إىل
م�شروع حداثي متكامل يتناول احلاكم واملحكوم
والعالقات القائمة بينهما ،وهو حديث تتمازج
فيه ال�ضرورة والرغبات والأ حالمu
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من الكذب � إىل العنف
(حنا �آرندت)

هذه �أ�سطر جمتز�أة من كتاب حنا �أرندت من الكذب � إىل العنف

الذي �أ�صدرته دار كلمان –ليفي يف باري�س عام .1969

تتقا�سم ال�سلطة والعنف جتليات م�شرتكة ،وتظالن ظاهرتني منف�صلتني ،ال ميكن
املطابقة بينهما .ومهما يكن �شكل العالقة بينهما ،تبقى ال�سلطة عن�صر ًا م�سيطراً .مع ذلك،
ف� إن و�ضع هاتني الظاهرتني يختلف كلي ًا يف حاالت معينة ،كالغزو اخلارجي واالحتالل ،على
�سبيل املثال .فقد تتداخالن تداخ ًال كبرياً ،على اعتبار �أن احلكومة تُعرَّف ب�سيطرة الب�شر
على الب�شر بو�سائل عنفية .ف�إذا مل يجد الغازي اخلارجي �أمامه � إال حكومة �ضعيفة و�أمة غري
م�ؤهلة لل�سلطة ال�سيا�سية ،فمن الي�سري عليه �أن يفر�ض ال�سيطرة التي ي�شاء ,غري �أن الأ مر ال
يلبث �أن يك�شف عن م�صاعب جمة ،تفر�ض على املحتل الغازي مبا�شرة � إن�شاء حكومة تخدم
�أغرا�ضه؛ �أي �سلطة حملية ت�ساند االحتالل.
لكن �صعوبة ال�سيطرة على بلد حمتل ،ال تعني �أنها غري قابلة للتجاوز؛ ذلك �أن العنف ال
يعتمد على الر�أي ،وال على العدد ،ولكن على الأ دوات التي ميكن ا�ستعمالها ،علم ًا ب�أن �أدوات
العنف ،حال بقية الأ دوات ،تدعم القوى الإن�سانية وت�ضاعفها؛ فه�ؤالء الذين يواجهون عنف
ال�سلطة ،يف �آلياته املحددة ،يكت�شفون �أنهم ال يواجهون الب�شر بل �آالت �صنعها الب�شر تتمتع
بفاعلية تدمريية غري � إن�سانية ،تو�ضح الفرق وامل�سافة بني الطرفني املت�صارعني .والنظام
الأ كرث فاعلية هو ذاك املدعوم باملدافع ،الذي ي�ستطيع فر�ض طاعة مبا�شرة غري منقو�صة،
غري �أن القوة وحدها ال ميكن �أن تكون �أبد ًا مرجع ًا لل�سلطة.
� إن م�آل املواجهة املبا�شرة بني العنف وال�سلطة وا�ضح ال �أ�سرار فيه .فلو كانت ا�سرتاتيجية
املقاومة غري العنفية ،امل�ؤ�س�سة على قوة اجلماهري ،حال تلك التي مار�سها غاندي بنجاح
كبري ،قد واجهت رو�سيا �ستالني ،بد ًال من بريطانيا� ،أو واجهت �أملانيا الهتلرية� ،أو يابان ما
قبل احلرب العاملية الثانية ،ملا حققت �أغرا�ضها (اال�ستقالل الوطني) والنتهت � إىل املجازر
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واخل�ضوع .فقد كان لربيطانيا يف الهند ،كما لفرن�سا يف اجلزائر� ،أ�سباب وجيهة منعتهما
من الذهاب � إىل العنف يف �شكله املتطرف؛ ذلك �أن الركون � إىل العنف العاري ال يتم � إال حني
تبد أ� ال�سلطة بال�سقوط .فكما نعلم ،ف� إن «احلل» الذي �أخذت به احلكومة الرو�سية يف تعاملها
مع ت�شيكو�سلوفاكيا عام  ،1968ك�شف بو�ضوح �ضعفها اخلارجي والداخلي ،وكذلك ف� إن
االختيار بني منح اال�ستقالل �أو القيام باملجازر ك�شف بدوره �ضعف الإمربيالية الغربية.
من املمكن حتقيق الن�صر باللجوء � إىل العنف بدي ًال لل�سلطة ،لكن الثمن املدفوع يكون
مكلف ًا جداً ،فهو يكلف الطرف املهزوم ،ويكلف �أي�ض ًا الطرف املنت�صر ،الذي يعاين مبا�شرة
�ضعف �سلطته .هذه هي احلال حينما ي�ستفيد الغازي على امل�ستوى الداخلي ،من نظام
د�ستوري .لذا قال هرني �ستيل كوماجري �« :إذا �أردنا �أن نقلب النظام العاملي ونهدم �سالم
العامل ،فعلينا �أو ًال �أن نقلب و�أن نهدم م�ؤ�س�ساتنا ال�سيا�سية اخلا�صة بنا» .وهو الأ مر الذي كان
قد �أ�شار � إليه اللورد كرومر حني تكلم ،يف الفرتة الإمربيالية ،عن حكومة «الأ عراق اخلا�ضعة»
التي يعني التعامل معها عنفي ًا نقل العنف � إىل «دول املركز»؛ �أي � إىل بريطانيا نف�سها ،ويعني،
يف نهاية املطاف� ،أن الإجنليز �سيكونون �آخر �شعب من «الأ عراق اخلا�ضعة».
يقال ،غالباً � ،إن العجز يولد العنف ،وهذا �صحيح كلي ًا على امل�ستوى النف�سي ،وخا�صة
يف حال الأ فراد الذين يتمتعون بقدر معني من القوة اجل�سدية �أو املعنوية .وما يجب االلتفات
� إليه ،يف امليدان ال�سيا�سي ،هو �أن ال�سلطة التي ت�شعر بالوهن متيل � إىل تعوي�ض �ضعفها
بالعنف .بيد �أن اللجوء � إىل العنف قد يقود بدوره � إىل العجز؛ فحني ال يكون العنف مدعوم ًا
من ال�سلطة وغري قابل لالحتواء �أي�ضاً ،فهو يدخل يف حلقة مفرغة ،وت�صبح الو�سائل هي
الأ هداف بعينها .و�آنذاك يتعني الهدف بالو�سائل ،و�سائل التدمري ،والنتيجة �أن هذا الهدف
يقود � إىل تدمري ال�سلطات جميعها.
يتك�شف عامل التفكك الداخلي الذي يرافق انت�صار العنف على ال�سلطة ،يف حال
ا�ستعمال الإرهاب للحفاظ على ال�سيطرة .ونحن نعلم� ،أف�ضل من �أي جيل �سابق ،النجاحات
الغريبة؛ �أي الإخفاق الأ كيد ،الذي تنتهي � إليه هذه ال�سريورة.
ال يف�ضي الإرهاب � إىل العنف؛ ذلك �أن الأ مر يقوم يف �شكل احلكومة التي يتم � إن�شا�ؤها،
بعد �أن ينجح العنف يف هدم ال�سلطة كلها ،ذلك العنف الذي ال يرتاجع بعد انت�صاره ،بل على
العك�س من ذلك يوطد �سيطرته به .ومن املالحظ �أن فاعلية الإرهاب تعتمد ب�شكل كامل،
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تقريباً ،على درجة متزيق املجتمع� ،أو تذريره (�أي حتويل النا�س فيه � إىل ذرات منف�صلة).
وعلى هذا ،فعلى كل �شكل من �أ�شكال املعار�ضة املنظمة �أن يختفي قبل �أن يبلغ الإرهاب ذروة
عنفه الطليق .وهذا «التعبري» الذي هو للأ �سف تعبري �أكادميي و�ضعيف ال ي�ستنفد املو�ضوع
الذي ي�شري � إليه ،يفر�ض وي�شتد بف�ضل احل�ضور امل�ستمر والوا�سع لـ «املخربين» الذين
يوجدون يف كل مكان باملعنى احلريف� ،أكانوا «حمرتفني» �أم غري حمرتفني .ن�ستطيع �أن
نعرف ،انطالق ًا من هذا ،كيفية بناء ال�شكل املتطور للدولة البولي�سية ،وطرائق عملها ،التي
ت�صادر كل ما هو خارجها .و�آية ذلك ما جاء به �ألك�سندر �سوجلن�ستني يف روايته الدائرة
الأ وىل التي �ستظل من بني الأ عمال الأ دبية الكربى يف القرن الع�شرين ،و�شهادة مثلى على
النظام ال�ستاليني.
هناك فرق �أ�سا�سي بني ال�سيطرة ال�شمولية ،امل�ؤ�س�سة على العنف ،والديكتاتوريات
والأ نظمة امل�ستبدة؛ ذلك �أن الأ وىل ال تواجه �أعداءها فقط ،لكنها تالحق �أي�ض ًا �أ�صدقاءها
و�أن�صارها ،لأ نها ترتعب من كل �سلطة ،حتى من تلك التي ي�شرف عليها حلفا�ؤها .يبلغ
الرعب ذروته عندما تبد أ� الدولة البولي�سية بالتهام �أطفالها ،وحني ي�صبح جالد الأ م�س
�ضحية اليوم ،ولكن يف هذه اللحظة تختفي ال�سلطة كلياً ،فقد قدمت جملة �أطروحات ل�شرح
«�ستالينية رو�سيا»؛ �أي � إ�سقاط ال�شكل ال�ستاليني عنها ،لكنها ال تبدو يل مقنعة .كذلك
ال�شرح القائل � إن الكادر ال�ستاليني نف�سه ،ب�صيغة اجلمع� ،أدرك �أن ا�ستمرارية النظام
�ستقود ،بالت�أكيد � ،إىل الع�صيان الذي ميكن �أن يواجَ ه برعب �أكيد� ،سيدفع البلد كله � إىل
ال�شلل الكلي.
وباخت�صار ،ال ينبغي اخللط بني ال�سلطة والعنف؛ فهذان العن�صران يتعار�ضان
بال�ضرورة ،وحني ي�سيطر �أحدهما على الآخر ب�شكل مطلق ،ينتهي الآخر ويتال�شى .يتجلى
العنف حني تتهدد ال�سلطة ،ولكن � إن ترك العنف طليقاً ،ف� إن ال�سلطة تتال�شى .مع ذلك ،ال
ميكن اعتبار الالعنف نقي�ض ًا للعنف؛ ذلك �أن احلديث عن �سلطة ال تلج أ� � إىل العنف كالم
ال يف�ضي � إىل �شيء .فالعنف ي�ستطيع تهدمي ال�سلطة ،لكنه عاجز كلي ًا عن بنائها .كان مارك�س
وهيجل قد حتدثا ،بثقة ،عن «قوة النفي اجلدلية» ،التي بف�ضلها تت�صادم النقائ�ض ،دون
�أن ت�ؤدي � إىل التطور ال � إىل ال�شلل .يعود هذا احلديث � إىل م�سلَّمة فل�سفية قدمية تقول � إن
ال�شر لي�س � إال وجه ًا �سلبي ًا للخري ،و� إن اخلري �سابق لل�شر ويحتويه ،و� إن ال�شر ،دون � إ�سهاب،
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لي�س � إال اخلري يف �شكله اجلنيني � .إن هذه الت�صورات ،التي يقبل بها �أنا�س مل يعرفوا قط
مارك�س وهيجل ،غدت خطرية ل�سبب ب�سيط هو �أنها تبدد اخلوف وتن�شر الأ مل؛ ذلك الأ مل
الزائف الذي يخادع خوف ًا م�شروعاً .ال يعني ذلك �أن العنف ي�ساوي ال�شر ،بل املق�صود عدم
ا�شتقاق العنف من نقي�ضه؛ �أي ال�سلطة ،ومن �أجل فهم الأ ول وتعريفه ،ينبغي فح�ص الأ �صل
والطبيعة واختبارهما.
العنف ،الذي هو �أدواتي بال�ضرورة ،عقالين ،قيا�س ًا بالغاية التي يحققها وي�ستطيع
تربيرها .بيد �أن الإن�سان ال يتنب�أ ،بثقة ،بالنتائج النهائية ال�صادرة عن �أفعاله ،الأ مر الذي
يعني �أن العنف ال يكون عقالني ًا � إال � إذا حدد �أهداف ًا ق�صرية املدى .وهو على �أية حال لي�س
له املقدرة على �أن يدافع عن ق�ضاياه ،وال �أن يدفع م�سرية التاريخ � إىل الأ مام� ،أو �أن يفتح
للثورة �أفقاً� ،أو �أن يدافع عن التقدم �أو الت�أخر .مع ذلك ،وب�سبب �آثاره ال�صاخبة ،فهو قادر
وبقوة على جذب انتباه اجلمهور .الحظ هذا م�سرح الأ فكار مبنا�سبة ندوة حول م�شروعية
العنف ،على ل�سان كونور كروز �أوبريان ،الذي ا�ستعاد �صيغة للثائر الإيرلندي يف القرن
التا�سع ع�شر وليم �أوبريان قال فيها« :قد يحدث �أن يكون العنف الطريقة الوحيدة لتبليغ
ر�سالة املعتدلني» � .إن املطالبة بامل�ستحيل بغية حتقيق املمكن يعود بالفائدة �أحياناً .الواقع
�أن العنف ،على خالف ما ي�سعى �أنبيا�ؤه � إىل � إقناعنا به ،هو �سالح للإ �صالح �أكرث منه و�سيلة
للثورة .فنظام التعليم الفرن�سي املنق�ضي مل يكن لي�ستبدل به �آخر ،هو الأ كرث جدة منذ
زمن نابليون ،لوال مترد الطلبة يف �أيار  ،1968وما كانت � إدارة جامعة كولومبيا م�ستعدة
للإ �صالح لوال املظاهرات العنيفة التي �شهدها ربيع  ،1968وال �شك عندنا يف �أن �أملانيا مل
تكن لتلحظ وجود �أقليات من�شقة لو مل تعمد هذه الأ خرية � إىل �أعمال ا�ستفزازية.
مما ال مراء فيه �أن العنف ي�أتي بالفائدة ،لكن من امل�ؤ�سف �أي�ض ًا �أنه يقود � إىل تنظيمات
تعنى ب�ش�ؤون ال�سود �أو بتعليم اللغة ال�سواحلية ال � إىل � إ�صالحات حقيقية .و�أكرث من ذلك،
ف� إن العنف ،مثل التكتيكات ال�صادمة ،ير�سم �أهداف ًا ق�صرية املدى ال �أكرث ،جتد لها لدى
ال�سلطات �آذان ًا �صاغية .وعلى خالف ذلك يقف العنف عاجز ًا عن � إجناز � إ�صالحات بعيدة
املدى �أو ت�أمني � إ�صالح يغري البنى الأ �سا�سية ... ،ومثل �أي فعل �آخر ،قد ي�ستطيع العنف تغيري
العامل ،لكن الأ رجح مبا ال يقا�س هو �أن هذا التغيري يقود � إىل عامل �أكرث عنف ًاu
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العنف والكرامة
´
ت�أمالت يف ال�رشق الأ و�سط
ناعوم ت�شوم�سكي

´´

يحكي لنا الروائي ال�سويدي هينينغ مانكل عن جتربة عاي�شها يف موزامبيق يف ذروة
ال �ضئيل البنية مي�شي
الأ عمال الوح�شية الب�شعة حلقبة الف�صل العن�صري ،عندما ر�أى رج ً
باجتاهه يف مالب�س رثة .يقول مانكل« :يف ب�ؤ�سه العميق ،ر�سم ذلك الناجي البائ�س �أحذي ًة
على قدميه .بطريقة ما ،ومن �أجل الدفاع عن كرامته يف وقت �ضاع فيه كل �شيء ،ا�ستخرج
الرجل الأ لوان من الأ ر�ض ور�سم بها �أحذية على قدميه».
�سوف تثري مثل هذه امل�شاهد ذكريات م�ؤثرة لدى �أولئك الذين �شاهدوا الق�سوة والإهانة،
و�أي�ضاً املقاومة املت�صاعدة؛ �أولئك «ال�صامدون» ،با�ستعارة امل�صطلح املوحي من رجا �شحادة
يف كتابه الرائع عن الفل�سطينيني حتت االحتالل ،قبل � 20سنة م�ضت.
´نقلها � إىل العربية :عالء الدين �أبو زينة.
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مثل الكثريين منكم ،بل يف الواقع �أقل بكثري
من العديد منكم ،كنت قد ر�أيت مثل هذه امل�شاهد
يف جميع �أنحاء العامل على مدى �سنوات عديدة،
ثم مرة �أخرى يف ت�شرين الأ ول (�أكتوبر) املا�ضي،
عندما متكنت من زيارة غزة للمرة الأ وىل بعد
عدة حماوالت �سابقة فا�شلة .ويف ا�ستقبايل لدى
العودة � إىل دياري ،كانت التقارير التي تتحدث
عن �أحدث موجة من اجلرائم املروعة؛ هجوم
ت�شرين الثاين (نوفمرب) الإ�سرائيلي العدواين،
بدعم من الواليات املتحدة ،والتغا�ضي وال�سكوت
ال�صاغر من جهة �أوروبا.

خا�ضعة � إىل حد كبري ل�سيطرة خمابرات مبارك
الكريهة ،التي كانت ترتبط ارتباط ًا وثيق ًا
بوكالة املخابرات املركزية الأ مريكية واملو�ساد
الإ�سرائيلي ،وفق ًا لتقارير موثوقة .ويف الأ �سبوع
املا�ضي فقط ،و�صلتني مقالة �أخرى من ال�صحفي
نف�سه يف غزة ،ت�صف الت�أثري الرهيب لهجوم
حكومة مر�سي الأ حدث �ضد �شعب غزة .وقد
ا�ستحدثت حكومته طريقة جديدة لإغالق الأ نفاق
التي هي �شريان احلياة بالن�سبة للم�سجونني حتت
احل�صار القا�سي والهجوم امل�ستمر � :إغراقها
مبياه املجاري القذرة.

كان واح ٌد من �أوىل التقارير التي و�صلتني
�صورة �أر�سلها يل �صحفي �شاب كنت قد ق�ضيت
معه بع�ض الوقت يف غزة .وتعر�ض ال�صورة طبيب ًا
يف م�ست�شفى ،يحمل �أجزاء جثة متفحمة ب�شكل
مفزع لطفل ر�ضيع مقتول .والطبيب هو مدير
م�ست�شفى خان يون�س ورئي�س ق�سم اجلراحة فيه،
وكنت قد �سمعت منه قبل ب�ضعة �أيام التما�سه
العاطفي للأ دوية واملعدات اجلراحية ،حتى ال
يتلوى املر�ضى يف العذاب يف انتظار عملية جراحية
ب�سيطة ال ميكن � إجرا�ؤها لعدم وجود املرافق.

وجلبت �أخبار اليوم نف�سه تقرير ًا �صادر ًا عن
منظمة «بت�سيلم» الإ�سرائيلية املدافعة عن حقوق
الإن�سان ،حول جهاز جديد ي�ستخدمه اجلي�ش
الإ�سرائيلي للتغلب على براعة ال�صامدين يف
التعامل مع الغاز امل�سيل للدموع وغريه من �أ�ساليب
التحكم بال�سكان :ر�ش املتظاهرين واملنازل مبياه
ال�صرف ال�صحي اخلام با�ستخدام خراطيم
قوية عقاب ًا لهم على احتجاجاتهم الأ �سبوعية غري
العنيفة �ضد جدار � إ�سرائيل غري القانوين للف�صل
العن�صري –جدار ال�ضم يف واقع الأ مر .ويف
ذلك املزيد من الأ دلة على �أن لدى هذه العقول
«العظيمة» �أفكار ًا متماثلة ،يف هذه احلالة اجلمع
بني القمع الإجرامي والإذالل املفيد.

بينما كان هجوم نوفمرب ينفجر بكامل
الغ�ضب� ،أ�صدرت الأ مم املتحدة مراجعتها
الأ �سبوعية للأ زمة الإن�سانية الدائمة يف غزة.
�أفاد التقرير �أن  ٪40من الأ دوية الأ �سا�سية
و ٪55من املواد اال�ستهالكية الأ �سا�سية نفدت
من املخازن ،نتيجة للح�صار الإ�سرائيلي والتواط ؤ�
الغربي ،وعدم رغبة احلكومة امل�صرية اجلديدة
يف � إغ�ضاب ال�سادة .ويبدو �أن احلدود ما تزال

تعود م�أ�ساة غزة ورا ًء � إىل عام ،1948
عندما ف ّر مئات الآالف من الفل�سطينيني من
الإرهاب �أو طردوا ق�سر ًا � إىل غزة على يد القوات
الإ�سرائيلية الغازية ،التي ا�ستمرت يف نقلهم
بال�شاحنات عرب احلدود بعد فرتة طويلة من
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موري�س .وبكلماته« :فوق كل �شيء ،وا�سمحوا يل
�أن �أكرر ،جنمت م�شكلة الالجئني عن الهجمات
التي �شنتها القوات اليهودية على القرى والبلدات
العربية وخوف ال�سكان من مثل هذه الهجمات،
م�صحوبة بعمليات الطرد ،والفظائع ،وال�شائعات
عن الفظائع -وعن قرار جمل�س الوزراء
الإ�سرائيلي احلا�سم يف حزيران (يونيو) عام
 1948القا�ضي مبنع عودة الالجئني» ،مما ترك
الفل�سطينيني «م�سحوقني ،حيث مت الدفع بنحو
 700000فل�سطيني � إىل املنفى وتُرك 150000
غريهم حتت احلكم الإ�سرائيلي» .وينتقد موري�س
الأ عمال الوح�شية الإ�سرائيلية ،فيما يعود يف
جزء منه � إىل �أنها كانت حمدودة جداً .كان خط أ�
بن غوريون الكبري ،كما يالحظ موري�س ،ورمبا
«خط�ؤه الفادح» ،هو عدم «تطهري البالد كلها؛
كامل �أر�ض � إ�سرائيل ،حتى نهر الأ ردن» .وت�شري
�سجالت جمل�س الوزراء التي رفعت عنها ال�سرية
م�ؤخر ًا � إىل �أن بن غوريون رمبا يكون قد وافق على
�أن ذلك كان خط ًأ� ج�سيماً.

وقف � إطالق النار الر�سمي -لأ ربع �سنوات على
الأ قل .وتك�شف الدرا�سات الإ�سرائيلية الأ خرية،
وال �سيما العمل الهام الذي و�ضعه �آيف راز Avi
� ،Razأن هدف احلكومة كان طرد الالجئني
� إىل �سيناء ،و� إذا �أمكن ذلك ،طرد بقية �سكان
فل�سطني �أي�ضاً .وعلى حد قول غولدا مئري ،رئي�سة
الوزراء العمالية يف وقت الحق ،فقد كانت النية
هي االحتفاظ بقطاع غزة ،يف حني يتم «التخل�ص
من عرَبها» .ورمبا تكون هذه الأ هداف بعيدة
املدى عام ًال م�ساهم ًا يف � إحجام م�صر عن فتح
احلدود �أمام حرية مرور النا�س والب�ضائع التي
اعتقلها احل�صار الإ�سرائيلي القا�سي املدعوم من
الغرب.
كان التخل�ص من عرب غزة واحد ًا فقط
من جملة الأ هداف الأ و�سع بكثري .وخالل
عملية طرد الفل�سطينيني يف عام  ،1948توقع
امل�ستعربون يف احلكومة الإ�سرائيلية � إما �أن
يتم ا�ستيعاب الالجئني يف مكان �آخر� ،أو «يتم
�سحقهم» فـ«ميوتوا» ،بينما «يتحول معظمهم
� إىل غبار ب�شري وحثالة جمتمع ،وين�ضمون � إىل
الطبقات الأ كرث فقر ًا يف الدول العربية» .وكانت
ر�ؤية رئي�س الوزراء دافيد بن غوريون عن «عرب
�أر�ض � إ�سرائيل» الذين بقوا بعد طرد مواطنيهم
يف عام  1948هي �أنه «بقيت لهم مهمة واحدة
فقط؛ �أن يهربوا» .وعلى الرغم من � إنكار ذلك
بقوة ل�سنوات عديدة ،ف� إن الأ �سباب التي �أدت � إىل
فرار الالجئني مل تعد مو�ضوع ًا للت�سا�ؤل اجلدّي.
و�سوف ي�شكك قليلون يف النتائج التي تو�صل
� إليها امل�ؤرخ الإ�سرائيلي الأ برز يف املو�ضوع ،بيني

منذ الأ يام الأ وىل ،كان ينظر � إىل العرب
باعتبارهم زرع ًا غريب ًا يف �أر�ض � إ�سرائيل،
وب�أنهم �سيكونون �سعيدين باملقدار نف�سه يف �أي
مكان �آخر من املناطق العربية .وعندما �صدر
وعد بلفور ،الحظ حاييم وايزمان� ،أول رئي�س
لإ�سرائيل وال�شخ�صية ال�صهيونية الأ كرث � إجالالً،
�أن الربيطانيني �أبلغوه �أن هناك يف فل�سطني «ب�ضع
مئات �آالف من (الزنوج) ،ولكن هذه م�س�ألة لي�ست
ذات �أهمية» .وبدوره� ،أبلغ وايزمان اللورد بلفور
�أن «الق�ضية املعروفة با�سم امل�شكلة العربية يف
فل�سطني �ستكون ذات طابع حملي فقط .وي�ستطيع
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ت�شكل ال�صهيونية امل�سيحية عام ًال مهماً،
غالب ًا ما يتم جتاهله ،يف ت�شكيل ال�سيا�سة جتاه
� إ�سرائيل وفل�سطني منذ ال�سنوات الأ وىل .وهناك
عوامل �أخرى .ومن اجلدير بالذكر ،على �سبيل
املثال� ،أن �أقوى دعم لإ�سرائيل يف ال�ساحة
الدولية ي�أتي من الواليات املتحدة ،وكندا،
و�أ�سرتاليا ،وما ي�سمى مبنطقة النفوذ الربيطاين
 ،Anglosphereواجلمعيات اال�ستيطانية
اال�ستعمارية ،على �أ�سا�س � إبادة ال�سكان الأ �صليني
�أو طردهم ل�صالح جن�س �أرقى ،حيث يعُترب مثل
هذا ال�سلوك طبيعي ًا وجدير ًا بالثناء .وكانت
العوامل احلا�سمة ،منذ عام  ،1967هي عوامل
ا�سرتاتيجية واقت�صادية ما تزال �سائدة � إىل الآن.
لكنه ال ينبغي جتاهل العوامل الأ خرى.

�أي �شخ�ص يدرك الو�ضع ،يف الواقع� ،أن ال يعتربهم
عام ًال بالغ الأ همية» .وبذلك ،ف�إن نزوح ال�سكان
املحليني على �أيدي امل�ستوطنني اليهود لن يثري �أي
ق�ضية �أخالقية .وثمة رئي�س � إ�سرائيلي الحق �آخر،
حاييم هرت�سوغ ،وهو من حمائم حزب العمل
�أي�ضاً ،خل�ص املبادئ التوجيهية الأ �سا�سية يف
عام  1972على النحو التايل �« :إنني ال �أنكر على
الفل�سطينيني �أي مكان �أو موقف �أو ر�أي حول كل
م�س�ألة .لكنني بالت�أكيد ل�ست على ا�ستعداد للنظر
� إليهم ك�شركاء ب�أي معنى يف �أرا�ض تكرّ�ست يف
�أيدي �أمتنا منذ �آالف ال�سنني .ليهود هذه الأ ر�ض،
ال ميكن �أن يكون هناك �أي �شريك».
كما عرب اللورد بلفور نف�سه ،وهو امل�سيحي
ال�صهيوين املخل�ص ،عن �آراء مماثلة .وكانت
هذه الر�ؤية عن�صر ًا م�شرتك ًا لدى النخبة
امل�سيحية ال�صهيونية التي �سبقت ال�صهيونية
اليهودية بوقت طويل .و�شمل ذلك �شخ�صيات
بارزة يف الواليات املتحدة �أي�ضاً ،من املنغم�سني
يف الكتاب املقد�س وتعاليمه القائلة � إن الربّ وعد
اليهود ب�أر�ض � إ�سرائيل ،و� إن الآخرين متطفلون.
هذا هو ال�سبب ،على �سبيل املثال ،يف و�صف
�أحد م�ست�شاري روزفلت والع�ضو املهم يف جمل�س
الوزراء عودة اليهود � إىل فل�سطني ب�أنها «احلدث
التاريخي الأ كرث � إثارة يف التاريخ» .وقد �أ�صبحت
النخبة امل�سيحية ال�صهيونية التقليدية يف الواليات
املتحدة الأ مريكية مدعومة الآن بحركة م�سيحية
ميينية هائلة ،م�ؤيدة لإ�سرائيل بحما�س ومعادية
لل�سامية بعمق ،وهي ت�شكل جزء ًا كبري ًا من
القاعدة احلالية للحزب اجلمهوري احلديث.

بالعودة � إىل غزة ،بعد فتوحات � إ�سرائيل
يف عام  ،1967اتخذ تعذيبها �أ�شكا ًال جديدة.
وحتى �أذكر واحد ًا من �أمثلة ال تعد وال حت�صى،
ومبا�شرة قبل اندالع االنتفا�ضة يف غزة يف كانون
الأ ول (دي�سمرب) من عام  ،1987قام �شخ�ص
مقيم يف م�ستوطنة يهودية قريبة ب� إطالق النار
على فتاة فل�سطينية وقتلها يف فناء املدر�سة .ومثل
غريها من «الالب�شر» � ،إذا ا�ستعرنا عبارة �أورويل،
ف� إن ق�صة انت�صار العطار؛ هذا هو ا�سمها،
غري معروفة يف العامل املتح�ضر ،وكذلك حال
م�صريها .كان القاتل واحد ًا من عدة �آالف من
امل�ستوطنني الإ�سرائيليني الذين جُ لبوا � إىل غزة
يف انتهاك للقانون الدويل ،وكان يحميهم وجود
ع�سكري هائل ،وا�ستولوا على الكثري من الأ را�ضي
واملياه النادرة يف القطاع ،وعا�شوا «ببذخ يف
اثنتني وع�شرين م�ستوطنة يف خ�ضم مكون من
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الآن» يف ذروة الوح�شية ب�أنه ي�شعر بال�سعادة
ب�سبب احلوار غري املجدي الذي بد أ� بني الواليات
املتحدة ومنظمة التحرير الفل�سطينية تواً ،وهي
«مناق�شات منخف�ضة امل�ستوى» ،جتنبت اخلو�ض
يف �أي ق�ضية خطرية ومنحت � إ�سرائيل «�سنة على
الأ قل» حلل م�شكالتها بالقوة .و�أو�ضح رابني�« :أن
�سكان املناطق (الفل�سطينية) يخ�ضعون لل�ضغوط
الع�سكرية واالقت�صادية القا�سية .ويف النهاية،
�سوف ينك�سرون» ويتخلون من ثم عن �آمالهم يف
حت�صيل حياة كرمية.

 1.4مليون من الفل�سطينيني املعوزين» ،كما
ي�صف راز اجلرمية .وقد �ألقي القب�ض على قاتل
التلميذة� ،شمعون يفراح ،لكنه �أفرج عنه ب�سرعة
بكفالة عندما قررت املحكمة �أن «اجلرمية لي�ست
خطرية مبا فيه الكفاية» لت�ستحق االحتجاز.
وعلق القا�ضي ب�أن يفراح ق�صد فقط � إخافة
الفتاة ب� إطالق ر�صا�ص بندقيته يف وجهها يف
فناء املدر�سة ،ومل يق�صد قتلها .ولذلك ،ف� إن
«هذه لي�ست حالة �شخ�ص جمرم يجب �أن يُعاقب،
ويُردع ،ويُعلَّم در�س ًا بحب�سه» .وقد �أعطي يفراح
حكم ًا بال�سجن �سبعة �أ�شهر مع وقف التنفيذ ،يف
حني انفجر امل�ستوطنون يف قاعة املحكمة بالغناء
والرق�ص .ويف اخلارج �ساد ال�صمت املعتاد .فبعد
كل �شيء هذا هو الروتني.

بعد ذلك بوقت ق�صري ،وُ�ضعت غزة حتت
احل�صار ،وقُطع �أي ات�صال لها ببقية فل�سطني.
وكان ذلك مقرر ًا يف � إطار اتفاقات �أو�سلو لعام
 ،1993التي �أعلنت �أن قطاع غزة وال�ضفة
الغربية هي وحدة � إقليمية ال تتجز�أ .وما تزال
هذه هي ال�سيا�سة الأ مريكية الإ�سرائيلية املطبقة
حتى الآن .ويبقى الف�صل بني املنطقتني ،يف
انتهاك اللتزامات �أو�سلو ،هدف ًا �سيا�سي ًا حا�سماً؛
فهو ي�ضمن �أن ال يتمتع �أي حكم ذاتي حمدود قد
يتحقق يف ال�ضفة الغربية ب�أي و�صول � إىل العامل
اخلارجي ما عدا عن طريق الأ ردن ،الذي يجري
قطعه بدوره من خالل اال�ستيالء املنهجي على
وادي الأ ردن .وقد مت تخفي�ض �سكان الوادي
الفل�سطينيني باطراد من  300000قبل عام
 � 1967إىل �أقل من  .60000والآن� ،أ�صبح �أكرث
من ثالثة �أرباع الوادي خالي ًا من الفل�سطينيني من
خالل برنامج ت�سميه ال�صحافة الإ�سرائيلية بدقة
تطهري « .»tihur babiq’aوتتوا�صل عمليات
الطرد املنتظمة هناك مبنتهى الق�سوة.

هكذا كان احلال .ويف الوقت الذي �أطلق فيه
�سراح يفراح ،ذكرت ال�صحف الإ�سرائيلية �أن
دورية تابعة للجي�ش �أطلقت النار يف �ساحة مدر�سة
للأ والد ال�صغار يف واحد من خميمات الالجئني
البائ�سة ،و�أ�صابت خم�سة �أطفال ،بزعم �أنها تنوي
«� إخافتهم» فقط .ومل توجه �أي تهم ،ومل جتتذب
احلادثة �أي اهتمام مرة �أخرى .كانت جمرد حلقة
�أخرى يف برنامج «الأ مية كنوع من العقاب» ،ح�سبما
ذكرت ال�صحافة الإ�سرائيلية ،مبا يف ذلك � إغالق
املدار�س ،وا�ستخدام قنابل الغاز و�ضرب الطالب
ب�أعقاب البنادق ،ومنع و�صول امل�ساعدة الطبية
� إىل ال�ضحايا ،ويف خارج املدار�س تطبيق وح�شية
�أكرث ق�سوة ،ت�صبح �أكرث وح�شية خالل االنتفا�ضة،
ب�أوامر من وزير الدفاع � إ�سحق رابني ،احلمائمي
املحبوب الذي �أبلغ وفد ًا من منظمة «ال�سالم
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لكنه مل يكن لها �أ�سا�س .ولفهم ما كان يجري،
كان ينبغي فقط قراءة «� إعالن املبادئ» املوجز،
الذي كان وا�ضح ًا متام ًا فيما يتعلق بتلبية مطالب
� إ�سرائيل ،بينما كان �صامت ًا متام ًا فيما يتعلق
باحلقوق الوطنية الفل�سطينية .وتن�ص املادة
( )1على �أن النتيجة النهائية لهذه العملية
يجب �أن تكون «ت�سوية دائمة على �أ�سا�س قراري
جمل�س الأ من الدويل  242و .»338وذلك يحكي
الق�صة كلها � .إن هذه القرارات ال تقول �أي �شيء
على الإطالق عن احلقوق الفل�سطينية التي تُرك
مفهومها غام�ضاً ،با�ستثناء الإ�شارة � إىل «ت�سوية
عادلة مل�شكلة الالجئني» .وقد مت جتاهل قرارات
الأ مم املتحدة التي ت�شري � إىل احلقوق الوطنية
الفل�سطينية .و� إذا كان التتويج لـ«عملية ال�سالم»
�سيكون على النحو املبني بو�ضوح يف � إعالن
املبادئ ،ف�سي�ستطيع الفل�سطينيون �أن يقبّلوا
�آمالهم بتح�صيل درجة حمدودة ما من احلقوق
الوطنية يف فل�سطني ال�سابقة قبلة الوداع .كل هذا
جرى حجبه يف �صلب التعليق الغربي ال�سائد،
ورمبا �سيتم جتاهله يف احتفال الذكرى الع�شرين
لأ و�سلو ،ولكن لي�س يف الرنويج على الأ قل ،حيث
هناك بع�ض االعرتاف بنوع ال�ضربة القا�سية التي
وجهتها اتفاقات �أو�سلو لتطلعات الفل�سطينيني.

�سوف ن�شهد الذكرى  20التفاقات �أو�سلو
قريباً ،التي كانت قد قوبلت بالإ�شادة يف ذلك
الوقت باعتبارها � إجناز ًا تاريخي ًا على الطريق
نحو حل ال�صراع الإ�سرائيلي -الفل�سطيني.
لكنها مل حتظ بالإ�شادة عاملي ًا بالطبع ،وبالت�أكيد
لي�س من �شخ�صيات فل�سطينية بارزة ،من بينها
رجا �شحادة ،القانوين البارز يف فل�سطني ،الذي
كان يحاول عبث ًا ل�سنوات منع انتهاكات � إ�سرائيل
للقانون الدويل يف الأ را�ضي الفل�سطينية ،والذي
�أدرك �أن االتفاقات كانت ا�ست�سالم ًا ملنظمة
التحرير الفل�سطينية املوجودة يف تون�س ،والتي
كانت مهم�شة يف املناطق الفل�سطينية ،لكنها
�أعيدت الآن � إىل ال�سلطة .وثمة فل�سطيني �آخر،
هو � إدوارد �سعيد ،الذي ر�أى ما كان يحدث
بدقة ،و�أدان ذلك اال�ست�سالم على الفور .ومن
جهته ،و�صف امل�ؤرخ ر�شيد اخلالدي ،م�ست�شار
املفاو�ضني الفل�سطينيني ،اتفاق �أو�سلو ب�أنه «فخ
جهنمي» .وهناك فل�سطيني �آخر �أي�ض ًا هو حيدر
عبد ال�شايف ،الذي رمبا يكون �أكرث ال�شخ�صيات
الفل�سطينية احرتام ًا يف داخل املناطق .وكان قد
تر�أ�س الوفد الفل�سطيني يف مفاو�ضات مدريد
التي �أدارتها الواليات املتحدة .ويف معر�ض رف�ضه
اال�ست�سالم ملطالب الواليات املتحدة و� إ�سرائيل،
�أ�صر على وجوب �أن مينع �أي اتفاق اال�ستيطان
الإ�سرائيلي غري القانوين يف الأ را�ضي املحتلة.
وقد مت جتاهل هذه الق�ضية يف �أو�سلو ،ورف�ض عبد
ال�شايف ح�ضور مرا�سم التوقيع يف حديقة البيت
الأ بي�ض« ،يوم الرهبة» كما و�صفته ال�صحافة
الأ مريكية.

ت�صاعد االعتداء على �شعب غزة بحدة يف
كانون الثاين (يناير) من عام  ،2006عندما
ارتكب الفل�سطينيون جرمية كربى يف �أول انتخابات
حرة يف العامل العربي ،و�صوتوا «بطريقة خاطئة».
ويتعار�ض هذا الع�صيان ب�شكل حاد مع العاطفة
املوجودة فع ًال جتاه الدميوقراطية ،التي عادة ما
يعلنها القادة الغربيون والطبقة ال�سيا�سية ب�شكل

كان هناك العديد من الأ وهام حول �أو�سلو،
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ومن هناك يرتاوح العنف ،ليمر بكل نوع من
الق�سوة التي ا�ستخدم الب�شر قدراتهم العقلية
العليا ال�ستحداثها� ،صعود ًا حتى � إيقاع �أمل املنفى
الذي كتب عنه � إدوارد �سعيد مبنتهى البالغة.
كل ذلك حا�ضر ب�شكل �صارخ يف غزة على وجه
اخل�صو�ص ،حيث ما يزال بو�سع امل�سنّني �أن
ينظروا عرب احلدود � إىل البيوت التي كانوا قد
طردوا منها على بعد ب�ضعة �أميال� ،أو التي رمبا
يتمكنون من م�شاهدتها � إذا ا�ستطاعوا االقرتاب
من احلدود دون �أن يتعر�ضوا للقتل .وكان �أحد
�أ�شكال العقاب هو � إغالق جانب غزة من منطقة
احلدود ،مبا يف ذلك ما يقرب من ن�صف الأ را�ضي
ال�صاحلة للزراعة ،وفق ًا للأ كادميية البارزة من
غزة �سارة روي من جامعة هارفارد.

متكرر .وعلى الفور ،و�ضعت الواليات املتحدة
و� إ�سرائيل ،وتبعتهما �أوروبا ب�إذعان ،تدابري قا�سية
ملعاقبة املارقني .و�أ�صبحت العقوبة �أ�شد ق�سوة يف
ال�سنة التالية ،عندما ارتكب �سكان غزة جرمية
�أ�سو أ� من ذلك .بعد االنتخابات ،جل�أت وا�شنطن
� إىل � إجراء معياري ت�ستخدمه عندما ي�صوت
ال�سكان املجرمون ب�شكل غري �صحيح � :إعداد
انقالب ع�سكري ،يكون بقيادة رجل فتح القوي
حممد دحالن .لكن احلكومة املنتخبة ا�ستبقت
االنقالب ،يف خطوة لقيت التنديد يف الغرب ،حني
ا�ستولت حما�س بالقوة على قطاع غزة ،ومت تعتيم
ال�سياق � .إن من ال�سيء مبا فيه الكفاية �أن ي�صوت
املرء بطريقة خاطئة يف انتخابات حرة ،لكن منع
انقالب ع�سكري تديره الواليات املتحدة للإ طاحة
باحلكومة ي�شكل جرمية ال تو�صف .ولذلك ،مت
تكثيف احل�صار والعقوبات الأ خرى ب�شكل حاد يف
معر�ض الرد االنتقامي .ثم ننتقل بعد ذلك � إىل
عملية «الر�صا�ص امل�صبوب» وغريها من الفظائع.
ولن �أعيد ا�ستعرا�ض الق�صة ال�صادمة التي ينبغي
�أن يعرفها الغربيون عن ظهر قلب ،نظر ًا لدورها
احلا�سم يف املو�ضوع برمته.

بينما تعر�ض غزة مثا ًال للقدرة الب�شرية
على ارتكاب العنف ،ف�إنها ت�شكل �أي�ض ًا مثا ًال
ملهم ًا على احلاجة � إىل الكرامة .ولعل العبارة
الأ وىل التي ي�سمعها املرء يف غزة عندما ي�س�أل
عن التطلعات ال�شخ�صية ،هي العي�ش بكرامة.
ويكتب املدافع البارز عن حقوق الإن�سان راجي
ال�صوراين من بيته يف غزة �أن «ما يظل ماث ًال يف
الذهن هو �أن االحتالل والإغالق املطلق ي�شكالن
اعتدا ًء م�ستمر ًا على الكرامة الإن�سانية لأ هل غزة
خ�صو�صاً ،وكل الفل�سطينيني ب�شكل عام � .إنهما
ي�شكالن عملية � إذالل وعزل وتق�سيم منهجي
لل�شعب الفل�سطيني» .وبينما كانت القذائف متطر
املدنيني مرة �أخرى يف غزة يف ت�شرين الثاين
(نوفمرب) املا�ضي� ،أعاد ال�صوراين القول �« :إننا
نطالب بالعدالة وامل�ساءلة � .إننا نحلم بحياة
طبيعية نعي�ش فيها بحرية وكرامة».

كان قطاع غزة طوال هذه ال�سنوات معر�ض ًا
للعنف من كل نوع ميكن تخيله .ويت�ضمن ال�سجل
تلك الفظائع ال�سادية واملخطط لها بعناية ،مثل
عملية الر�صا�ص امل�صبوب؛ «الو�أد» ،كما �أطلق
عليها الطبيب الرنويجي البارز ماد�س جيلربت
 ،Mads Gilbertالذي عمل بال كلل يف
م�ست�شفى ال�شفاء يف غزة مع زمالئه الفل�سطينيني
والرنويجيني املخل�صني مبا�شرة خالل فرتة
االعتداء الإجرامي ،وهو م�صطلح عادل بالنظر
� إىل مئات الأ طفال الذين ذُ بحوا يف العدوان.

42

العدد الرابع والثمانون 2013

الآن ،ترتدد الدعوة � إىل احلرية يف كل �أنحاء
الربيع العربي الذي ي�شكل ،على الرغم من كل
نواجته التي يعوزها اليقني ،تطور ًا ذا �أهمية
تاريخية بال �شك .ويكتب املعلق البارز رامي خوري
�أن «العملية اجلارية الآن يف تون�س وم�صر �سوف
ت�ستمر يف مد �أمواجها � إىل كامل الوطن العربي،
يف حني يدرك املواطنون العاديون �أن عليهم نيل
حقوقهم الطبيعية يف احلرية والكرامة وحمايتها».
وكانت االنتفا�ضة العربية قد اندلعت يف �أعقاب
ت�ضحية حممد البوعزيزي بنف�سه احتجاج ًا على
معاملته بطريقة مهينة وحاطة للكرامة .وتقول
�أمه« :لقد فعل حممد ما فعل من �أجل كرامته».
ويف ذكرى انتحاره� ،أزيحت ال�ستارة عن متثال
لعربة ،تكرمي ًا له يف البلدة التي نفذ فيها العمل
الذي قدح �شرارة االنتفا�ضة .وح�ضر املرا�سم �أول
رئي�س تون�سي منتخب ،وقد �شكره هو وكل �أولئك
الذين �ألهمهم لأ نهم «جلبوا احلرية لكل ال�شعب
التون�سي».

ويدرك �آخرون الكثري من الواقع نف�سه.
ففي �صحيفة «الن�سيت» ،و�صف طبيب زائر من
�ستانفورد ،هاله ما �شاهده ،غزة ب�أنها «نوع من
املخترب لتجريب احلر�ص على غياب الكرامة»،
وهي حالة لها تداعيات «مدمرة» على ال�صحة
اجل�سدية والعقلية واالجتماعية �« .إن املراقبة
امل�ستمرة من اجلو ،والعقاب اجلماعي باحل�صار
والعزلة ،واقتحام املنازل واالت�صاالت ،والقيود
املفرو�ضة على الذين يحاولون ال�سفر �أو الزواج
�أو العمل ،جتعل من ال�صعب على املرء �أن يعي�ش
حياة كرمية يف غزة».
هناك املهنية ال�شابة التي ا�ستطاعت الهرب
من غزة � إىل كندا ،غادة عقيل ،التي تكتب عن
جدتها البالغة من العمر  87عاماً ،وما تزال
عالقة يف �سجن غزة« :قبل ت�شريدها ،كانت
متتلك منزالً ،ومزارع ،و�أر�ضاً ،وكانت تتمتع
بال�شرف والكرامة والأ مل» .وعلى نحو مده�ش،
�ش�أنها �ش�أن الفل�سطينيني ب�شكل عام ،ف� إنها مل
تتخل عن الأ مل .وتذهب عقيل � إىل القول« :عندما
ر�أيت جدتي يف ت�شرين الثاين (نوفمرب) ،كانت
�سعيدة فوق العادة .وعندما تفاج�أت مبعنوياتها
العالية� ،س�ألتها عن التف�سري .فنظرت يف عينيّ
مبا�شرة ،ولده�شتي ،قالت � إنها مل تعد تقلق ب�ش�أن
قريتها الأ �صلية وحياة الكرامة التي فقدتها ،لأ نه
ال رجعة فيها بالن�سبة لها« .عندما �أراك» ،قالت
لها اجلدة�« ،أعرف �أن قريتنا الأ �صلية ،التي
دُمرت منذ وقت طويل ،موجودة يف قلبك ،و�أعرف
�أي�ض ًا �أنك ل�ست وحدك يف رحلتك .ال جتعلي �شيئ ًا
يحبطك � .إننا ما�ضون � إىل هناك».

يف دكتاتوريات النفط ،مت قمع االنتفا�ضات،
غالب ًا عن طريق العنف ،والكثري من م�ساعدة
القوى الغربية .ولكن لي�س متاماً؛ ففي الكويت،
بينما كان املحتجون يفرون من �شرطة مكافحة
ال�شغب ،علق �أ�ستاذ كويتي يف العلوم ال�سيا�سية
ب�أن «النا�س يريدون الكرامة وامل�شاركة ال�سيا�سية
وامل�ساواة �أمام القانون» ،ولي�س � إ�شعال ثورة؛ هذا
بالن�سبة � إىل املواطنني الكويتيني على الأ قل .رمبا
تكون لدى الغالبية العظمى الذين قاموا بهذا
العمل �أفكار �أخرى يف الذهن.
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يبقى البحث عن الكرامة �أمر ًا مفهوم ًا ب�شكل
غريزي لدى �أولئك الذين يحملون الأ غالل،
والذين يدركون �أن �أف�ضل طريقة لإحباط ذلك
البحث ،بالإ�ضافة � إىل العنف ،هي طريق الإذالل.
وهذه طبيعة ثانية متج�سدة يف ال�سجون التي
تنحدر � إىل �أكرث م�ستوياتها و�ضاعة يف �أماكن
مثل باغرام وغوانتانامو ،والتي �صورتها بطريقة
ال تن�سى فيكتوريا بريتني ،Victoria Brittain
التي �أ�ضاءت يف الآونة الأ خرية ال�صورة املخزية
وو�سعتها لت�شمل م�صري الن�ساء اللواتي تُركن يف
اخللف.

مثل هذه امل�شاعر املحفزة للنا�س املظلومني
متتد � إىل �أبعد من الربيع العربي .وقد مررنا تو ًا
بالذكرى املئوية لإ�ضراب الن�سيج الكبري للعمال
املهاجرين يف لوران�س ما�سات�شو�ست�س ،بقيادة
النقابة العاملية للعمال ال�صناعيني ،التي لعبت
دور ًا رائد ًا يف احلركة العمالية حتى �سحقتها
بعد ب�ضع �سنوات �سيا�سة «الرعب الأ حمر» التي
طبقها وودرو ويل�سون .ويف الذاكرة التاريخية
الرا�سخة التي و�صلت � إلينا ،وبالتم�سك بالتطلعات
الأ �صيلة والثابتة ،فاز امل�ضربون حتت �شعار
«اخلبز والورد» بالقوت والكرامة .واليوم ،ينظم
ن�شطاء املهاجرين يف الواليات املتحدة حملة
«كرامة املهاجر» .وكانت �صحافة العمال احلية
يف بواكري الثورة ال�صناعية قد �أدانت النظام
ال�صناعي ب�شدة ،لي�س ب�سبب العنف فقط ،و� إمنا
�أي�ض ًا حلرمان العمال الذين يديرون املطاحن
من كرامتهم كب�شر �أحرار .وما يزال �صدى ذلك
يرتدد حتى الوقت احلا�ضر .وقد �شهدت �أوائل
ال�سبعينات �آخر موجة من الإ�ضرابات املت�شددة
يف الواليات املتحدة قبل �أن يتم �سحق احلركة
العمالية مرة �أخرى حتت هجوم النيوليربالية على
النا�س ،الذي لعب فيه ريغان وثات�شر دور ًا قيادياً.
كانت الإ�ضرابات دعوة من �أجل اخلبز والورد،
من �أجل �سيطرة العمال على مكان العمل حتى
يتمكنوا من احلفاظ على كرامتهم الأ �سا�سية.
وما يزال ذلك الطموح م�ستمر ًا اليوم مع انت�شار
ال�شركات اململوكة للعمال والتعاونيات على نطاق
مثري للإ عجاب .وقد مت قمع هذه التطلعات
بالعنف على مر التاريخ ،لكن ال�شعلة مل تنطفئ
�أبداً ،وما تزال ت�ضج باللهب.

لقد اجتذبت املمار�سات املعتادة يف ال�سجون
الإ�سرائيلية بع�ض االنتباه اليوم ،ب�سبب القلق من
احتمال �أن تف�ضي � إىل انتفا�ضة �أخرى بعد وفاة
ال�شاب عرفات جرادات .وكان قد �ألقي القب�ض
عليه يف منزله يف منت�صف الليل ،بهدف تخويف
الأ �سرة كما يجب ،ووجهت � إليه تهمة � إلقاء
احلجارة وقنبلة مولوتوف قبل ب�ضعة �أ�شهر خالل
الهجوم الإ�سرائيلي الأ خري على غزة يف �شهر
ت�شرين الثاين (نوفمرب) .وكان ال�شاب �سليم ًا
وناب�ض ًا باحلياة عندما اعتقل .و�شاهده حماميه
حي ًا للمرة الأ خرية يف املحكمة ،وو�صفه ب�أنه كان
«منحنياً ،خائفاً ،مرتبك ًا ومنكم�شاً» .وقد �أعادته
املحكمة � إىل  12يوم ًا �آخر من اال�ستجواب ،وعرث
عليه ميت ًا يف زنزانته .وكتبت ال�صحفية �أمرية
ها�س �أن «الفل�سطينيني ال يحتاجون � إىل حتقيق
� إ�سرائيلي .بالن�سبة لهم ،ي�شكل موت جرادات
�شيئ ًا �أكرب بكثري من امل�أ�ساة التي تعر�ض لها هو
و�أ�سرته .من جتربتهم ،ال ي�شكل موت جرادات
دلي ًال على �أن الآخرين مل ميوتوا � ،إنه دليل على
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لكن على املرء البحث والتنقيب للعثور على بع�ض
االعرتاف بحقيقة �أنه يف الفرتة من عام 1960
وحتى «انهيار االحتاد ال�سوفييتي يف عام ،1990
جتاوزت �أعداد ال�سجناء ال�سيا�سيني و�ضحايا
التعذيب والإعدام من املن�شقني ال�سيا�سيني غري
العنيفني يف �أمريكا الالتينية � إىل حد كبري تلك
املوجودة يف االحتاد ال�سوفييتي ومداره يف �أوروبا
ال�شرقية» .ونق ًال عن امل�ؤرخ جون غوت�سويرث
 Goatsworthيف كتابه ال�صادر عن جامعة
كيمربيدج تاريخ احلرب الباردة ،فقد كان من
بني الذين �أعدموا العديد من ال�شهداء الدينيني،
�ضحايا حرب وا�شنطن املخل�صة �ضد الكني�سة
بعد عقد «الفاتيكان الثاين» عام  ،1962الذي
�سعى � إىل ا�ستعادة الإجنيل و«خياره التف�ضيلي
للفقراء» .وكانت «املدر�سة» يف الأ مريكتني،
التي دربت القتلة الأ مريكيني الالتينيني ،تعلن
بكل فخر �أن اجلي�ش الأ مريكي �ساعد يف � إحلاق
الهزمية بالهوت التحرير ،الذي يروج للهرطقة
والبدع التي ال ميكن الت�سامح معها.

�أن النظام الإ�سرائيلي ي�ستخدم التعذيب ب�شكل
روتيني .ومن جتربتهم ،ف� إن الهدف من التعذيب
لي�س � إدانة �شخ�ص ما وح�سب ،و� إمنا يُ�ستخدم يف
الأ �سا�س من �أجل ردع �شعب ب�أكمله و� إخ�ضاعه
بوا�سطة الإذالل ،واحلط من الكرامة ،والإرهاب،
وهي ال�سمات امل�ألوفة للقمع يف الداخل واخلارج.
يتعني على الأ وروبيني �أال ين�سوا م�شاركتهم
االختيارية يف املرحلة الأ خرية من عهد التعذيب
يف وا�شنطن ،و�أقول «املرحلة الأ خرية» لوفرة
ال�سوابق .وقد �أ�صدر معهد املجتمع املفتوح لتوّه
درا�سته املعنونة «عوملة التعذيب :االعتقاالت
ال�سرية وعمليات الت�سليم اال�ستثنائي لوكالة
املخابرات املركزية» ،التي ك�شفت �أن  54دولة
�شاركت يف هذه احلملة ،مبا يف ذلك معظم
�أوروبا .وكانت منطقة واحدة من العامل م�ستثناة:
�أمريكا الالتينية .كانت وحدها تقريب ًا قد رف�ضت
امل�شاركة يف عوملة التعذيب .وهذه حقيقة بالغة
الأ همية .فقبل ب�ضع �سنوات فقط ،كانت �أمريكا
الالتينية ما تزال ت�شكل «الفناء اخللفي» املطيع
لوا�شنطن ،وواحدة من مناطق التعذيب الرئي�سية
يف العامل بني �أهوال �أخرى يف �سياق حرب
وا�شنطن على اال�ستقالل واحلرية يف ن�صف
القرن املا�ضي .لكنها مل تعد كذلك .وميكن للمرء
�أن يعرف ب�سهولة ال�سبب يف �أن النخب الغربية
�أ�صبحت بالغة القلق من تهديد الدميوقراطية،
وملتزمة جد ًا باحلد من ذلك ،و�آخر الأ مر يف
منطقة ال�شرق الأ و�سط.

ت�شكل احلاجة � إىل � إذالل �أولئك الذين
يجر�ؤون على رفع ر�ؤو�سهم عن�صر ًا مت�أ�ص ًال يف
عقلية الإمربيالية .وباال�ست�شهاد بحالة واحدة
فقط ،ظهر املعلق الليربايل البارز يف �صحيفة
نيويورك تاميز ،املتخ�ص�ص �أي�ض ًا يف ال�شرق
الأ و�سط ،توما�س فريدمان ،يف �أحد برامج
النقا�ش النادرة يف التلفزيون الأ مريكي يف �شهر
�أيار (مايو)  .2003و�س�أله امل�ضيف عن تو�صياته
جلي�ش االحتالل الأ مريكي-الربيطاين يف العراق.
وكانت � إجابته بليغة و�صريحة:

� إن � إدانة الغرب للمعاملة الوح�شية التي يعانيها
املعار�ضون يف مناطق رو�سيا ال تعرف حدوداً،
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دعوات يا�سر عرفات للدبلوما�سية ال�سلمية .وقد
�شرح الأ �سباب وزير اخلارجية جورج �شولتز يف
مذكراته .كان قد �أبلغ رئي�سه رونالد ريغان ب�أن
عرفات يقول يف �أحد الأ ماكن« :عم ،عم ،عم»،
ويف مكان �آخر« :مي ،مي ،مي» ،لكنه مل ي�ستطع �أن
يجعل نف�سه يقول يف �أي مكان« :عمي» مرة واحدة
بنغمة اال�ست�سالم الذليل املتوقع من التابعني.

«� إننا نحتاج الذهاب � إىل هناك ،يف الأ �سا�س،
و�أن نغر�س ع�ص ًا غليظة متام ًا يف قلب ذلك
العامل � ...إن ما كان [امل�سلمون] بحاجة � إىل ر�ؤيته
هو الفتيان والفتيات الأ مريكيون والأ مريكيات
وهم يتنقلون من منزل � إىل منزل يف كل امل�سافة
من الب�صرة � إىل بغداد ،ويقولون للنا�س ب�شكل
�أ�سا�سي�« :أي جزء من هذه اجلملة هو الذي ال
تفهمه؟ � إنك تظن �أننا ال نبايل � إزاء جمتمعنا
املفتوح .هل كنت تعتقد �أن هذه الفقاعة من
[الإرهاب] جمرد �شطحة خيال ،و�أننا كنا
�سنرتكها تنمو؟ ح�سناً � ،إليك هذا»! وباخت�صار،
ف� إن «جرعة �شديدة من الإذالل التي يقدمها
الفتيان والفتيات الأ مريكيون والأ مريكيات �سوف
تُبلغ الن�ساء والأ طفال املرتعبني الذين يتم اقتحام
منازلهم ب�أن من الأ ف�ضل لهم �أن يتوقفوا عن
� إرهابنا» .وكالعادة� ،أثار ذلك احلديث القليل من
التعليق من جانب العاطفني امل�ضللني املعتادين.

ومن جهتها� ،سمعت � إ�سرائيل النداء للتو�صل
� إىل ت�سوية �سيا�سية ،وكان رد فعلها هو � إعالن �أنه
ميكن �أن تكون هناك «دولة فل�سطينية � إ�ضافية»
بني � إ�سرائيل والأ ردن؛ دولة فل�سطينية ب� إرادة
� إ�سرائيلية ،بغ�ض النظر عما يظنه العرب .وقد
�أيدت وا�شنطن ب�سرعة جوهر رد � إ�سرائيل يف
خطة جيم�س بيكر يف كانون الأ ول (دي�سمرب)
 .1989وقد �أزيل كل ذلك من التاريخ � إىل حد
كبري.
لي�ست هناك حاجة لتمثيل اللجوء اال�ستعادي
لهذا املبد أ� يف التاريخ الإمربيايل .كانت � إحدى
احلاالت التي رمبا مل ين�سها ال�ضحايا هي موقف
م�س�ؤويل �شركة البرتول الأ جنلو �-إيرانية جتاه
«املتحدرين»  � ´wogsإبان �أيام جمد ال�شركة يف
� إيران � :إن الطريقة الوحيدة للتعامل معهم هي
«ترهيبهم؛ � إرعابهم لإجبارهم على اخل�ضوع» ،مع
� إبقاء القب�ضة احلديدية مرفوعة دائم ًا عندما ال
تكون الو�سائل الأ لطف كافية .وقد تعر�ض الزعيم

� إن احلاجة ،لي�س لل�سيطرة على ال�ضحايا
فقط ،و� إمنا �أي�ض ًا � إذاللهم ،هي طبيعة ثانية
للقادة ال�سيا�سيني .وجاءت � إحدى احلاالت املهمة
الدالة على ذلك يف عام  ،1988عندما قبل
املجل�س الوطني الفل�سطيني ر�سمي ًا بالإجماع
الدويل املتمثل يف املوافقة على حل الدولتني.
كانت الواليات املتحدة يف ذلك الوقت مو�ضع ًا
للتندر العاملي ب�سبب عدم ا�ستعدادها ل�سماع

´ اخت�صار لغري الغربيني من ال�شرقيني الذين مييلون � إىل الت�شبه بالغرب (اخلواجات) Western Oriental
.Gentleman
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الإيراين ال�شجاع وكرمي النف�س املنتخب ،حممد
م�صدق ،ل�سوء املعاملة والإذالل من احلكومة
الربيطانية والطبقات املثقفة يف الواليات املتحدة
�أي�ضاً ،لأ نه �سعى � إىل حق � إيران يف ال�سيطرة على
مواردها الذاتية؛ «مواردنا» ،كما ي�شار � إليها يف
الوثائق الداخلية ،التي �صادف �أنها كانت موجودة
يف مكان �آخر .وبو�صفه د�ستوري ًا خمل�صاً ،التزم
م�صدق بو�سائل غري عنيفة بالكامل ،ودفع ثمن
ذلك باالنقالب الع�سكري الأ مريكي-الربيطاين
�ضده يف عام  ،1953الذي حظي بالكثري من
الإ�شادة يف الغرب .وقد �أو�ضح حمررو �صحيفة
نيويورك تاميز بوعي �أنه «�أ�صبح لدى البلدان
النامية ذات املوارد الغنية الآن در�س جاهز لتتعلمه
حول الكلفة الباهظة التي ترتب �أن تدفعها واحدة
منها ،بعد �أن هاجت مب�شاعر القومية املتع�صبة.
رمبا يكون من املفرط �أن ن�أمل ب�أن متنع جتربة
� إيران �صعود «م�صدقني» يف بلدان �أخرى ،لكن
هذه التجربة قد تقوي على الأ قل �أيدي قادة
�أكرث عقالنية وبعد نظر ،ممن ينطوون على فهم
وا�ضح ملبادئ ال�سلوك الالئق» .وقد فعلت التجربة
ذلك ،ل�سنوات عديدة ،على الرغم من �أنه مل يعد
بالو�سع ،بحلول ال�سبعينات� ،سحق تيار القومية
امل�ستقلة با�ستخدام العنف.

� إيرفينغ كري�ستول � ،Irving Kristolأحد عرابي
الفكر املحافظ املعا�صر� ،أن «الأ مم غري املهمة،
مثل النا�س غري املهمني ،ميكن �أن ت�صاب �سريع ًا
ب�أوهام الأ همية» ،التي يجب طردها من عقولهم
البدائية بالقوة« :يف احلقيقة» ،كما �أو�ضح
كري�ستول« ،مل تنته �أيام «زورق الدبلوما�سية
احلربي» �أبداً � ...إن الزوارق احلربية �أمر �ضروري
للنظام الدويل ،متام ًا مثلما هي �سيارات ال�شرطة
للنظام الداخلي» .وما تزال �أ�صداء هذه الأ فكار
ترتدد على نطاق وا�سع.
لقد فهم املحتلون الإ�سرائيليون ،ملا ينبغي
�أن ن�سميه الآن دولة فل�سطني� ،أي�ض ًا ب�شكل جيد
للغاية فعالية الإذالل ك�سالح �ضد البحث عن
حياة كرمية .كان الإذالل �سمة ثابتة لالحتالل،
و�أحيان ًا ب�شكل فاح�ش جد ًا ومتجاوز للحدود ،حتى
�أنه ي�ستطيع اقتحام طريقه � إىل الر�أي العام .قبل
ثالثني عاماً ،قدم القادة ال�سيا�سيون ،مبن فيهم
عدد من �أهم ال�صقور � ،إىل رئي�س الوزراء مناحم
بيغن رواية �صادمة ومف�صلة جد ًا عن الكيفية التي
ي�سيء بها امل�ستوطنون � إىل الفل�سطينيني بانتظام
ب�أكرث الطرق ل�ؤم ًا وف�ساداً ،مع الإفالت التام من
العقاب .وكتب املحلل الع�سكري-ال�سيا�سي البارز
يورام بريي ،با�شمئزاز� ،أن مهمة اجلي�ش لي�ست
الدفاع عن الدولة ،و� إمنا «تقوي�ض حقوق النا�س
الأ برياء ملجرد �أنهم «عربو�شيم» يعي�شون يف
الأ را�ضي التي وعدنا اهلل بها» .و«عربو�شيم» هي
كلمة عامية تناظر كلمة «الزنوج» �أو «.»kikes
و�أ�ضاف �أحد املثقفني الإ�سرائيليني البارزين،
بوعز � إيفرون� ،ساخراً� ،أن � إ�سرائيل يجب �أن تبقي
على العربو�شيم «يف املتناول» ،لكي يدركوا «�أن

ثمة مواقف تكون قريبة جد ًا من ال�سطح،
حتى �أنها تظهر لدى �أدنى ا�ستفزاز .وقد حدث
ذلك مبا�شرة عندما �أكد «املتحدرون» حقوقهم
يف وقت مبكر من ال�سبعينات ،و�سعوا للتغلب على
االنخفا�ض احلاد يف �أ�سعار النفط ن�سبة � إىل
غريه من ال�سلع ،الذي كان مفيد ًا جد ًا للغرب
بف�ضل �ضوابطه الفعالة .وقد الحظ املفكر البارز
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�أخرياً� ،أود �أن �أتناول ب�إيجاز كيف تن� أش�
هذه املظاهر يف ق�ضايا ال�سيا�سة اخلارجية التي
تت�سم ب�أهمية رئي�سية بالن�سبة ل�صناع ال�سيا�سة
الأ مريكية والطبقة ال�سيا�سية ،على الأ قل � إذا
حكمنا من املناظرات الرئا�سية ،وجل�سات ا�ستماع
جمل�س ال�شيوخ لت�شاك هاغل ،والتغطية التي
حظيت بها.

ال�سوط مرفوع فوق ر�ؤو�سهم» .وطاملا لي�س هناك
الكثري من النا�س الذين يتعر�ضون للقتل ب�شكل
وا�ضح ،ف� إنه ميكن بعد ذلك للإ ن�سانيني الغربيني
«قبول الأ مر كله ب�سالم[ ،وهم ي�س�ألون] ما هو
ال�شيء الفظيع جداً؟».
ثمة الكثري من الأ دلة على �أن االحتالل
الإ�سرائيلي و�ضع يده على جوهر مفهوم الأ خالق
الغربية بدقة متناهية� .أحياناً ،ميكن �أن تتخذ
الإهانة �أ�شكا ًال �أكرث دهاء بقليل .وكان �أحد هذه
الأ �شكال مو�ضوع ًا ملحا�ضرة �ألقيت هنا قبل عامني
يف تكرمي � إدوارد �سعيد ،قدمها ر�شيد اخلالدي،
بعنوان« :كرامة الإن�سان يف القد�س» .وقد عر�ض
اخلالدي م�شروع ًا ملركز �سيمون فيزنتال ،مكر�س ًا
لتعزيز «حقوق الإن�سان وكرامته» ،من خالل بناء
«مركز الكرامة الإن�سانية» يف القد�س .وكان املوقع
الذي اختاره جماعة فيزنتال لإقامة البناء مقربة
ماميال؛ �أكرث �أماكن الدفن الإ�سالمية تبجي ًال
يف فل�سطني ،حيث يقال � إن العديد من ال�صحابة
مدفونون هناك .وكان قد مت بالفعل حتويل �أجزاء
من املقربة � إىل موقف لل�سيارات وموقع «�ساحة
اال�ستقالل» الإ�سرائيلية .ويف القانون الإ�سالمي،
كما هو احلال يف الديانات الأ خرى« ،تعترب
حرمة املقابر �أبدية» ،كما يعلق اخلالدي .وال
ميكن لفكرة تدني�س مقربة من �أجل بناء «مركز
الكرامة الإن�سانية» �أن تخطر � إال لأ ولئك العاكفني
على � إذالل �ضحاياهم حتى �أنهم ال يدركون ما
يفعلونه .وقد رف�ضت املحكمة العليا الإ�سرائيلية
التما�س ًا ملنع � إقامة امل�شروع.

يف مناق�شة ال�سيا�سة اخلارجية� ،ساد
املناق�شات بلدان ب�أغلبية �ساحقة � :إ�سرائيل
و� إيران .وقد تناف�س �أوباما ورومني يف � إعالن
والئهما الأ بدي لإ�سرائيل ،ويف حتديد � إيران
باعتبارها �أكرب تهديد لل�سالم العاملي .ويف
جل�سات اال�ستماع لهاغل ،ورد ذكر � إ�سرائيل 136
مرة ،و� إيران  135مرة ،مع ذكر متفرق لآخرين.
ومت توبيخ هاغل من اجلمهوريني ،وهي حقيقة
جديرة ببع�ض االهتمام ،لأ نه مل يكن موالي ًا مبا
يكفي لإ�سرائيل ،ولأ نه مل يكن خمل�ص ًا مبا يكفي
لهدف ق�صف � إيران � إذا مل ت�ست�سلم قريباً.
يف حالة � إ�سرائيل ،ثمة �شبه � إجماع قائم
منذ فرتة طويلة على ت�سوية دبلوما�سية ،عطلتها
الواليات املتحدة ملدة  35عام ًا بقبول �أوروبي
�ضمني .وقد ا�ستطعت التفكري يف بع�ض الأ �سباب.
وي�شكل ازدراء ال�ضحايا الذين ال قيمة لهم جزء ًا
غري قليل من احلاجز �أمام حتقيق ت�سوية تنطوي
على بع�ض العدالة واحرتام كرامة الإن�سان
وحقوقه على الأ قل .ولي�ست � إمكانية التغلب على
هذا احلاجز عن طريق العمل املتفاين �أمر ًا
م�ستحيالً ،كما حدث يف حاالت �أخرى.
يف مو�ضوع � إيران� ،أود �أن �أو�صي مبطالعة
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املبيتة التي مور�ست �ضد � إيران ،لأ ن هذا املو�ضوع
م�ستك�شف بعمق يف الدرا�سة العلمية الأ كرث �أهمية
لالنقالب على م�صدق؛ عمل � إيرفاند �أبراهاميان
 Ervand Abrahamianبالغ الك�شف ،الذي
�صدر للتو .وينبغي �أن يثري العمل م�شاعر اخلجل
والندم العميق يف �ضمري الواليات املتحدة
وبريطانيا .وعلينا �أن نتذكر �أي�ض ًا �أنه مل مير يوم
واحد يف ال�سنوات ال�ستني املا�ضية ،مل تعكف فيه
الواليات املتحدة وبريطانيا على معاقبة � إيران
بوح�شية� :أو ًال عن طريق تثبيت ال�شاه ودعمه،
ثم من خالل دعم عدوان �صدام ح�سني ،تلته
العقوبات القا�سية ،والآن بالتهديد ال�صريح ب�شن
احلرب ،يف انتهاك �صارخ مليثاق الأ مم املتحدة،
� إذا كان �أحد ليهتم.

حديث جميل �أدىل به جون �سنو يف حزيران
(يونيو) « ،2012حما�ضرة حديقة الرب
التذكارية» يف ت�شاتام هاو�س .ويعرف �سنو � إيران
جيداً ،وكان لديه الكثري من الكالم املفيد ليقوله.
كانت فكرته الرئي�سية هي �أن الغرب يجب �أن
يتغلب على ازدرائه لإيران و�شعبها .وختم حديثه
بالدعوة � إىل «االحرتام ،االحرتام ،االحرتام».
يجب علينا احرتام � إيران ،تاريخها ،ح�ضارتها،
يف حني جنعل من الوا�ضح متام ًا �أي�ض ًا �أننا ندين
حكومتها .ينبغي �أن ننخرط مع � إيران ،بالتجارة،
بالتبادل الثقايف .وي�ستح�ضر �سنو حالة ناجحة
للغاية؛ معر�ض ًا تعاوني ًا للكنوز الفنية الإيرانية
�أقامه املتحف الربيطاين و� إيران .وثمة مثال �آخر
هو امل�ؤمتر الدويل حول فريو�س نق�ص املناعة
الب�شرية  /الإيدز الذي عقد يف طهران يف
ت�شرين الأ ول (�أكتوبر) املا�ضي .ويف االجتماعات
الأ خرية للجمعية الأ مريكية لتقدم العلوم ،و�صف
امل�شاركون الأ مريكيون � إيران ب�أنها «منوذج
لباقي دول املنطقة» يف ا�ستجابتها ملر�ض الإيدز،
و�أ�ضافوا �أنه «ميكننا �أن نتعلم الكثري مما يفعله
الإيرانيون» ،و�أقروا �أي�ض ًا ب�أن جهود � إيران يف
هذا ال�صدد تتعر�ض الآن للإ عاقة بفعل العقوبات
القا�سية.

الق�ضية الراهنة هي برنامج � إيران النووي.
ورمبا ن�س�أل الذين يتقا�سمون الت�صور الغربي عما
� إذا كان هذا هو �أخطر تهديد لل�سالم العاملي .من
ال�سهل الإجابة عن ذلك .لكن هذا الهاج�س ال
تتقا�سمه دول عدم االنحياز ،معظم دول العامل،
التي توا�صل دعمها القوي حلق � إيران يف تخ�صيب
اليورانيوم .وال يتقا�سمه العامل العربي ،حيث
ال�سكان عموم ًا ال يحبون � إيران ،لكنهم ال يرون
فيها الكثري من التهديد � .إنهم يدركون التهديدات،
بطبيعة احلال � :إ�سرائيل والواليات املتحدة يف
املقام الأ ول� .أعني ال�شعوب .لكن التعليق الغربي
يف�ضل البقاء مع جوقة �أباطرة النفط ،الذين
يرون � إيران باعتبارها تهديداً.

لكن اخلطوة الأ كرث �أهمية ،كما �أكد �سنو،
�ستكون التغلب على االزدراء الذي قاد توجهات
الغرب منذ قرن؛ �أو ًال بريطانيا ،ثم الواليات
املتحدة التي حلت � إىل حد كبري حمل بريطانيا
يف عام  1953يف الإطاحة باحلكومة الربملانية
وتثبيت دكتاتورية ال�شاه القا�سية .لن �أقوم
با�ستعرا�ض ال�سجل املخزي لالحتقار والإهانة

ثانياً� ،أي ًا تكن طبيعة التهديد الإيراين
املزعوم ،هل هناك طريقة ملعاجلته غري العقوبات
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� إ�سرائيل والواليات املتحدة .وقد دعت اجلمعية
العامة للأ مم املتحدة � إىل «� إن�شاء منطقة خالية
من الأ �سلحة النووية يف ال�شرق الأ و�سط» (يف
كانون الأ ول/دي�سمرب  ،2011وم ّر القرار دون
ت�صويت).

التي تعاقب ال�سكان ،واحلرب؟ � إحدى الطرق قد
تكون حماولة جتديد اتفاق طهران يف �أيار (مايو)
 ،2010عندما قبلت � إيران اقرتاح ًا تركياً-
برازيلي ًا ب� إر�سال اليورانيوم منخف�ض التخ�صيب
� إىل تركيا ،يف حني تقوم القوى النووية بتلبية
احتياجات � إيران الالزمة لت�شغيل مفاعالتها
الطبية .وقد هرعت حكومة الواليات املتحدة
وو�سائل الإعالم � إىل � إدانة تركيا والربازيل ب�شدة،
ب�سبب تغلبهما على �أخطر تهديد لل�سالم العاملي،
واندفع �أوباما فور ًا � إىل ا�ست�صدار العقوبات يف
الأ مم املتحدة .ويف حينه ،عمد وزير اخلارجية
الربازيلي ،املنزعج � ،إىل ن�شر ر�سالة من �أوباما
� إىل الرئي�س لوال دا �سيلفا ،يقرتح فيها بال�ضبط
ما حققته تركيا والربازيل ،رمبا متوقع ًا �أن � إيران
�سرتف�ض االقرتاح ،مبا يوفر له نقطة دعائية .لكن
الواليات املتحدة رف�ضت «قبول نعم كجواب» ،كما
الحظ حممد الربادعي ،الرئي�س ال�سابق للوكالة
الدولية للطاقة الذرية .وجرى التغا�ضي عن
احلادثة امل�ؤ�سفة كلها وتعتيمها بهدوء.

ن�ش�أت فر�صة للتقدم بالربنامج يف كانون
الأ ول (دي�سمرب) املا�ضي ،عندما كان من املقرر
عقد م�ؤمتر دويل للم�ضي قدم ًا نحو تنفيذه ،يف
توافق مع قرار م�ؤمتر مراجعة معاهدة حظر
انت�شار الأ �سلحة النووية لعام  .2010ويف ت�شرين
الثاين (نوفمرب) ،وافقت � إيران على احل�ضور.
وبعد ب�ضعة �أيام قام �أوباما ب�إلغاء امل�ؤمتر .وقالت
الدول العربية � إنها �سوف تذهب على �أي حال .ويف
كانون الثاين (يناير)� ،أ�صدر الربملان الأ وروبي
قرار ًا «ي�ستنكر ت�أجيل» االجتماع ويدعو الأ طراف
الداعية (الواليات املتحدة واململكة املتحدة ورو�سيا
والأ مني العام للأ مم املتحدة) والدول الأ ع�ضاء
يف االحتاد الأ وروبي � إىل الت�أكيد على �أن ينعقد
امل�ؤمتر «يف �أقرب وقت ممكن يف عام .»2013
وبعد ب�ضعة �أيام ،ختم االحتاد الربملاين الدويل
الإ�سالمي امل�شرتك اجتماعه الذي �شاركت فيه
 48دولة � إ�سالمية بقرار اقرتحته � إيران ،وطالب
ب�أن يكون ال�شرق الأ و�سط خالي ًا من �أ�سلحة الدمار
ال�شامل ،وخا�صة الأ �سلحة النووية.

وثمة نهج �أو�سع نطاق ًا ملخاطبة امل�شكلة،
اقرتحه م�ؤمتر عدم االنحياز الذي انعقد يف
طهران يف �آب (�أغ�سط�س) املا�ضي ،معيد ًا جتديد
اقرتاح قائم منذ وقت طويل ب�إن�شاء منطقة خالية
من الأ �سلحة النووية يف املنطقة ،وعلى نحو �أو�سع
نطاقاً ،فر�ض حظر على �أ�سلحة الدمار ال�شامل.
ويتمتع هذا االقرتاح ،الذي قدمته م�صر بقوة
على وجه اخل�صو�ص ،بدعم دويل �ساحق لدرجة
�أن وا�شنطن ا�ضطرت للتعبري عن موافقتها
الر�سمية عليه .كما يحظى جوهر االقرتاح
�أي�ض ًا بدعم من كبار املحللني اال�سرتاتيجيني يف

لكن الق�ضية اجلوهرية ،بطبيعة احلال،
هي �أن الواليات املتحدة لن ت�سمح ب�أن تكون
�أ�سلحة � إ�سرائيل النووية مو�ضع نقا�ش �أو مو�ضوع ًا
للتفتي�ش.
وبعد ب�ضعة �أيام� ،ألغى �أوباما م�ؤمتر كانون
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الدبلوما�سية» .وال ي�ستطيع الأ مريكيون �أن يحتجوا
على ف�شل الدبلوما�سية وال�سعي � إىل � إنهاء �أخطر
تهديد لل�سالم يف العامل ،ل�سبب ب�سيط هو �أنه مل
يتم � إعالن كلمة واحدة عن هذه الأ حداث الأ خرية
يف الواليات املتحدة ،يف مثال �آخر للكيفية التي
ميكن بها اختزال حرية التعبري يف جمتمع حر
جداً ،دون � إكراه من احلكومة .ويبدو �أن الأ مر
نف�سه ينطبق هنا.

الأ ول (دي�سمرب) ،و�أ�صدرت اجلمعية العامة
للأ مم املتحدة قرار ًا يدعو � إ�سرائيل لالن�ضمام
� إىل معاهدة حظر االنت�شار النووي .174-6 ،وقد
ان�ضمت � إ�سرائيل � إىل امل�صوتني بـ «ال» ،املكونني
من الواليات املتحدة وكندا ،وعدد قليل من
تابعيات الواليات املتحدة يف املحيط الهادئ .ثم
ذهبت الواليات املتحدة � إىل � إجراء اختبار لأ �سلحة
نووية ،وحظرت على املفت�شني الدوليني مرة �أخرى
دخول موقع االختبار.

وهناك احتماالت �أخرى ،لكنها ت�صعب
متابعة �أي منها بجدية ما مل نكن م�ستعدين على
الأ قل لأ ن ن�أخذ م�شورة جون �سنو العقالنية على
حممل اجلد .وما مل يتمكن الأ قوياء من تعلم
احرتام كرامة �ضحاياهم ،ف�إن احلواجز التي
ال ميكن عبورها �ستظل قائمة ،و�سيظل العامل
حمكوم ًا بقدر العنف والق�سوة واملعاناة املريرةu

بعد فرتة وجيزة ،عقد اجتماع حتت رعاية
معهد وا�شنطن ل�سيا�سة ال�شرق الأ دنى ،وهو فرع
من اللوبي الإ�سرائيلي .ووفق ًا لتقرير متحم�س يف
ال�صحافة الإ�سرائيلية� ،أكد كل من دني�س رو�س،
و� إليوت �أبرامز وغريهما من «كبار امل�ست�شارين
ال�سابقني لأ وباما وبو�ش» للجمهور �أن «الرئي�س
�سي�ضرب (� إيران) يف العام القادم � إذا مل تنجح

´´تتقدم املجلة الثقافية بال�شكر اجلزيل للأ �ستاذ ناعوم ت�شوم�سكي على الرتخي�ص لها برتجمة هذه املحا�ضرة
ون�شرها .وكانت حما�ضرة �أ�ستاذ الل�سانيات والنا�شط ال�سيا�سي الأ مريكي قد �ألقيت يف املنا�سبة التي نظمتها قاعات
املوزاييك يف � ،2013/3/18ضمن �سل�سلة حما�ضرات � إدوارد �سعيد التذكارية ال�سنوية ،يف بيت الأ �صدقاء (Friends
 )Houseيف لندن ،وح�ضرها �أكرث من �ألف �شخ�ص ،حتت عنوان:
Violence and Dignity: Reflections on the Middle East.
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عنف الأ برياء
ُ
ِ
غاﭬ ْﻦ ماك�س ِول وحيوانا ُته

´

باتريك بارندر

يا لَلعذاب الذي ي�سبِّبه بنو الب�شر حليواناتهم الأ ليفة!1
�أ�صبح الكاتب اال�سكتلندي غاﭬِﻦْ ماكْ�سْ وِل م�شهوراً يف عقد ال�ستّينات من القرن املا�ضي
ب�سبب �سعيه لإ�صالح ال�ضرر الذي ر�أى �أن بني الب�شر تعرَّ�ضوا له ب�سبب «انف�صالهم عن
العال» .2وكان ماكْ�سْ وِل ( )1969-1914يعي�ش يف
الأ ر�ض وعن بقية الكائنات احليَّة يف هذا مَ
بيتٍ ريفيٍّ منعزلٍ مع عد ٍد من احليوانات ،من �ضمنها عد ٌد من ثعالب املاء ( )ottersالتي
�سمح لها بحرِّية احلركة يف البيت .وكان أ�وَّلها قد جاء من الأ هوار يف جنوب العراق .ولكن
تلك احلياة الرعوية املثلى ،التي �صوَّرها يف مذكّراته الـ ُمعَنونة Ring of Bright Water
فحقَّقت مبيعاتٍ عالي ًة عندما ن�شرها يف �سنة  ،1960مل تدم طويالً .فقد ترتَّب عليه �أن
يحمي احليوانات من العنف الب�شري ،وكان على القائمني على رعايتها �أن يواجهوا احلقيقة
القائلة �« :إن العنف �ضروري للبقاء والتكاثر».3
´نقلها � إىل العربية :حممد ع�صفور.
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الرا�شدين وللهروب � إىل عالمَ الطفولة املن�سي،
عالمَ الفرد والأ مَّة .4ومع ذلك ،ف�إن حياة �آدم
مع احليوانات يف الفردو�س مل تقم على �أ�سا�س
امل�ساواة .فمع �أن املخلوقات جميعَها كان لها
ح ُّق التمتُّع بخريات الأ ر�ض ،ف�إن �آدم هو الذي
ُكلِّف ب�إطالق الأ �سماء عليها و�أن يكون �سيِّد ًا لها.
وكان على �آدم وحوّاء بعد ال�سقوط �أن يتحوَّال � إىل
مزارعَ ينْ يعمالن على حراثة الأ ر�ض ،و�أن يرتديا
جلود احليوانات ،و�أ�صبح ابنُهما هابيل راعياً،
و�أخذت احليوانات تُذبح لت�أكلها ذرِّية �آدم ولتلبّي
الأ مر الربّاين بتقدمي الأ �ضاحي .وهكذا غدا
قت ُل احليوانات (وهو ما مل يُعرف يف الفردو�س)
ق�صة اخلليقة
�ضرورة مادِّية وروحية .وما ال ترويه َّ
وقت مبكِّرٍ من تاريخ
�أن احليوانات اكت�سبت يف ٍ
املجتمعات الزراعية وظيف ًة �أخرى مل تكن ِ�ص َلتُها
باحلاجات احلياتية وا�ضح ًة متاماً؛ � إذ مل تقت�صر
وظيفتها على العمل يف احلقل وعلى �أن تكون
جزء ًا من قطعان املا�شية ،بل �شملت �أي�ض ًا العي�ش
حيوانات بيتي ٍة
ٍ
يف املنازل ب�أعدادٍ �صغرية ب�صف ِة
�أليفة .وترافقت �صفة ال�سيادة يف عالقة الإن�سان
باحليوان الأ ليف مع ال�سالم واملحبة كما لو كان
بالإمكان العودة � إىل جنَّة عَ دْ نٍ م ّر ًة �أخرى.

ويبلغ من �شدَّة ارتباط العنف بطبيعة
احليوانات التي ت�أكل اللحوم �أننا ن�ستعمل
كلمات مثل «وح�شية» �أو «حيوانية» عندما نرغب
يف � إطالق �صف ٍة تنا�سب االنحطاط الب�شري،
مع �أن هذه الكلمات تبقى حمتفظة ب�أحمالها
اخلا�صة من الدَّجَ ل وخداع الذات .ولئن �صحَّ
قول ال�شاعر الفكتوري َتنِ�سُ ن �أن الطبيعة «حمراء
الناب واملخلب» يف ق�صيدته In Memoriam
(املقطع ،)56فما الذي ميكن �أن نقوله عن
الإن�سان يف الع�صر احلديث؟
لقد ظللنا ن�ؤمن طوال التاريخ الب�شري ويف
ما تطوَّر عربه من ثقافة ب�أننا �أرقى �أخالق ّي ًا من
احليوانات؛ ب�أن لدينا �ضمري ًا وحقوق ًا وواجبات،
بينما ال متلك احليوانات �شيئ ًا من ذلك .ولرمبا
كان هذا هو ال�سبب الذي جعل الطبيعة طبيع ًة
مدجَّ ن ًة ا�ستُبعدت منها احليوانات الربّية يف
املحاوالت التي جرت لت�صوير جمتمع كامل لها.
ويبدو �أن املوقع التقليدي للمدينة املثلى الذي
يقع � إما يف جزيرة نائية �أو يف مدينة م�سوَّرة
خ�صي�ص ًا لإخ�ضاع العالمَ الطبيعي
قد ُ�صمِّ م ّ
ل�سيطرة الب�شر .ولي�س من املحتمل ال�سماحُ لأ يِّ
نوعٍ من �أنواع احليوانات بالعي�ش يف تلك املدينة
با�ستثناء تلك التي ميكن لبني الب�شر ا�ستخدامُها،
كاخلراف واملا�شية واخليول والدجاج والكالب.
�أما العي�ش ب�سالم مع التنوُّع التا ّم للحياة الطبيعية
فلن جنده يف املدن املثالية التي قد نتخيَّل وجودها
يف امل�ستقبل ،وعلينا بد ًال من ذلك �أن نعود للما�ضي
بخا�صة.
َّ
الأ �سطوري � ،إىل ق�صة جنّة عَ دْ نٍ

وقد ظهرت يف املجتمعات احل�ضرية احلديثة
ني حتظر املعاملة ال�سيِّئة للحيوانات الأ ليفة
قوان ُ
على نح ٍو مياثل ظهور املذاهب الداعية � إىل
امل�ساواة بني الب�شر .غري �أن معظم احليوانات
الأ ليفة� ،ش�أنها �ش�أن احليوانات احلقلية� ،أ�ضحت
خملوقات م�صطنعة نتيجة لرتبية احليوانات على
نطاق وا�سع بحيث �أ�صبح من الع�سري على معظم
هذه احليوانات �أن تعي�ش يف البيئة الطبيعية.

وقد كتب ماكْ�سْ وِل نف�سُ ه ما يفيد ب�أن حياته
مع ثعالب املاء رمزت للتحرُّر من �سجن حياة
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تدريب طبّيٍّ  ،و�أقام يف كلِّ قرية
ٍ
من �أنه مل يتلقَّ �أيَّ
جديدة عيادة م ؤ�قَّتة .ومل يكن ماكْ�سْ وِل يعرف من
العربية �سوى كلمات قليلة ،لذا مل يكن لديه ما
يفعله �أكرث من كتابة املالحظات وا�صطياد الطيور
للأ كل .ولكنه أُ�خِ ذ بقدرة الأ هايل على تدجني
ثعالب املاء وتربية �صغارها ،فقرَّر �شراء واحدٍ
من هذه ال�صغار .لكن الثُّعالة• الأ وىل وا�سمها
 ´Chahalahما لبثت �أن ماتت بت�أثري مادَّة الـ
كف
( digitalisاملوجودة يف زهرة الك�شاتبني �أو ّ
الثعلب) التي ي�ستعملها القرويّون طُ عم ًا ل�صيد
ال�سمك .وقد أ�ثَّر فيه موت ثُعالة املاء ال�صغرية
ت�أثري ًا عميق ًا على الرغم من �أنها ،كما كتب،
«واحد ٌة من �آالف ثعالب املاء التي تُطعن بحرب ٍة
ذات خم�س كلاّ بات �أو تُرمى بالر�صا�ص �أو ت�ؤخذ
لتموت يف �أق�سى ظروف الأ �سر» .7لكنه بد أ� ي�شعر
باالرتباط العاطفي العميق �أو قل � إن �صورة ثُعالة
املاء�أخذت تتلبَّ�س فكره .وهذا ما حدا ب�أهل
الأ هوار الذين الحظوا هذا االرتباط �أن ي�سمّوا
هذه اجلاهلة «ابنته».8

فهي حت�صل على الطعام وامل�أوى والعناية الطبية
واحلماية من احليوانات الأ خرى .واحليوانات
التي تهاجم �أ�صحابها بعنف � إما �أنها تُقتل �أو
تُر�سَ ل يف حاالت نادرة � إىل البيئة الآمنة يف
حديقة احليوانات .غري �أن امل�شاعر تغيرَّ ت يف
�أوا�سط القرن الع�شرين نحو ذبح احليوانات على
نطاق وا�سع ونحو حب�سها يف حدائق احليوانات.
وهنا جاءت النظرة � إىل غاﭬِﻦْ ماكْ�سْ وِل على �أنه
(بكلمات كاتب �سريته) «رجل الربِّية ،و�صديق
احليوانات الربِّية ،وراكب الآفاق ،وحمطِّ م
الأ قفا�ص ،ورمز احلرِّية».5
ميكن لثعالب املاء �أن تعي�ش يف ا�سكتلندة.
وقد متكَّن ماكْ�سْ وِل بعد اكت�ساب اخلربة من
تربية اثنني منها بنجاح قبل �أن يطلقهما يف البيئة
املحلِّية .ولرمبا كان ال ب َّد لبحثه عن حيوانٍ برِّيٍّ مل
يدجَّ ن ليتَّخذ منه حيوان ًا بيت ّي ًا �أليف ًا من �أن يقوده
� إىل موقعٍ من �آخِ ر املواقع التي مل ي�صلها الع�صر
ال�صناعي بعد؛ �أال وهو موقع الأ هوار يف جنوبي
العراق .وعندما زار الأ هوار برفقة امل�ستك�شف
ِو ْلفْرِ د ثَ�سِ غَر يف �سنة � 1956أدرك ماكْ�سْ وِل �أن
الوقت لن يطول قبلَ �أن تجُ فَّف الأ هوار و�أن احلياة
التقليدية فيها �ستختفي( .مل يكن ماكْ�سْ وِل قادر ًا
بطبيعة احلال على التن ُّب ؤ� ب�أنها �ستتعرَّ�ض للهجوم
� إبان حكم �صدّام ح�سني ،وهو الهجوم الذي
و ُِ�ص َف ب�أنه «حمرقة غري م�سبوقة للربِّية» .)6وقد
روى ماكْ�سْ وِل يف كتابه A Reed Shaken by
 the Wind 1957كيف �سافر هو وثَ�سِ غَر عرب
الأ هوار بالطرادة ،وهي زورق �ضيِّق ذو مقدِّ مة
عالية قدَّمه لهما �شي ٌخ م�ضياف .وكان لدى ثَ�سِ غَر
عدَّة فيها بع�ض امل�ستح�ضرات الطبِّية على الرغم

ح�صل ماكْ�سْ وِل بعد �أ�سابيع على ثعلب ماءٍ �آخر
�شخ�ص يف القن�صلية الربيطانية يف الب�صرة
ٍ
من
ف�سمّاه مجِ ْ بِل على ا�سم �أحد م�ضيفيه العراقيّني.
وقد تبينَّ �أن مجِ ْ بِل ينتمي � إىل نوع غري معروف
لدى علماء احليوان يف الغرب ،لذا ف�إنه �سرعان
ما ُ�صنِّف با�سم Lutrogale Perspicillata
� Maxwelliأو «ثعلب ماكْ�سْ وِل» .ويخربنا كتاب
 Ring of Bright Waterكيف انتقل مجِ ْ بِل
للعي�ش يف �شقَّة امل ؤ�لِّف يف لندن ثم يف بيته الريفي
يف ا�سكتلندة .كان مجِ ْ بِل ينام يف �سرير ماكْ�سْ وِل
الذي كان يرافقه يف ريا�ضة امل�شي بعد ربطه بحبلٍ
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�صناديق ال�سمك وغريها مما يرميه النا�س.
وكان ماكْ�سْ وِل يطهو طعامه على جهاز برميو�س،
وي�ستخدم �سط ًال جللب املاء من النهر .وكان
البيت حماط ًا بالعديد من احليوانات الربِّية:
كالغُريْرات ،والغزالن ،وال َّدلَقات ،والقطط
الربِّية ،والفقمات ،والدالفني ،وغريها .ومل
يكن البيت م�سيَّجاً ،بل كان يقع يف حقل �أخ�ضر
حتاذيه �ساقية �سريعة اجلريان .كان ذلك يف
نظر ماكْ�سْ وِل �أ�شبه باحلياة الرعوية املثلى التي
ت�ستعيد �شيئ ًا من عامل الأ �ساطري .وكان �أ�صدقا�ؤه
ومعاونوه ي�شاطرونه هذا ال�شعور .وجرت مقارنة
كامو�سفرينا بعالمَ زانادو عند كولرج و�أﭬﺎلون
يف احلكايات الآرثرية .11لكن ال�شاعرة كاثلني
َريْن التي كانت متيَّم ًة مباكْ�سْ وِل و�شاركته العناية
مبِجْ بِل هي التي نظرت � إىل ذلك املكان نظرتها
� إىل جنة عدْ ن .وقد ا�ستذكرت يف �سريتها الذاتية
التي ن�شرتها يف �سنة � 1977أنها تدين «يف عودتها
� إىل اجلنة الأ ر�ضية» ملاكْ�سْ وِل .12فقد كانت تق�ضي
�أيامها يف املنزل يف �أثناء غيابه ،ولكنهما مل يعي�شا
مع ًا �أبداً ،ور�أت يف ماكْ�سْ وِل ويف نف�سها �آدم وحوّاء
حار�س البوّابة
َ
جديدين .وكان ثعلبُ املاء الأ ليف
الذي �سمح لهما باملرور عرب حياته � إىل «عالمَ
ما قبل ال�سقوط» .13لكن مجِ ْ بِل اختفى .مل يكن
ذلك االختفاء هو االختفاء الأ وَّل ،لكنه مل يعد
�أبد ًا طوال وجودها يف كامو�سفرينا .وبعد �أن عاد
ماكْ�سْ وِل � إىل ا�سكتلندة وجد �أن حيوانه الأ ليف
الذي منح ثقته للآ خرين قد قتله �سائق �شاحنة
من املنطقة بوا�سطة ف�أ�س.

كما يفعل النا�س مع الكالب .لكن مجِ ْ بِل كان من
نواحٍ �أخرى �أقربَ � إىل بني الب�شر منه � إىل الكالب،
لأ نها ال متلك لغ ًة قادرة على التعبري القوي فقط
ح�س النكتة.9
بل متلك �أي�ضاً ،يف قناعة ماكْ�سْ وِلَّ ،
كذلك ميكنها �أن تغ�ضب .وظلَّ ماكْ�سْ وِل ي�ستمتع
بقف�شات مجِ ْ بِل � إىل �أن تعرَّ�ض يف �أحد الأ يّام � إىل
ع�ضة خطرية عندما حاول بحماقة �أن ي�ستويل
َّ
على �سمكة �أنقلي�س [جِ رّي يف العراق] كان الثعلب
ي�أكلها .فقد انك�سرت عظام يده على الرغم من
�أنه كان يرتدي ثالثة قفّازات .لقد كان لل�صغري
من القوَّة ما ال يكاد ي�صدَّق ،وكانت قوَّة فكَّيه
عظيمة .ومع ذلك ،فقد تابع ماكْ�سْ وِل العي�ش معه
بقدْ ٍر كبري من الأ لفة واملودَّة .10وعندما و�صال � إىل
منتجع امل ؤ�لِّف اال�سكتلندي ح�صل مجِ ْ بِل على ما
ي�شبه احلرّية املطلقة .وكان منط العناية بالثعلب
الذي كان ماكْ�سْ وِل يتَّبعه قد ا�ستقرّ .وبالنظر � إىل
كونه رحّ الة وم ؤ�رِّخ ًا يعي�ش من قلمه ،ف� إنه مل يكن
ب� إمكانه البقاء يف كامو�سفرينا (وهذا هو اال�سم
الذي اطلقه على بيته اال�سكتلندي املنعزل) .كان
عليه �أن يجد �صديق ًا ومن ثَمَّ عدد ًا من امل�ساعدين
الذين يعملون ب�أجر للعناية مبا لديه من ثعالب
املاء وغريها من احليوانات الأ ليفة يف �أثناء
فرتات غيابه الطويلة.
مل يكن يف كامو�سفرينا قبل جناح كتاب
خطوط تلفون �أو
ُ
Ring of Bright Water
كهرباء �أو �أنابيبُ مياه جارية .كان البيت يقع
على �شاطئ البحر من غري حاجز يحميه� ،أ�سفلَ
�سفحٍ �شديد االنحدار يخلو من املمرات املطروقة.
وكان من ال�ضروري ت�سلُّق هذا ال�سفح للو�صول
� إىل �أقرب طريق .وكان �أثاث البيت يتكوَّن من

كانت كامو�سفرينا يف واقع احلال مكان ًا مثال ّي ًا
حتيطه املخاطر .فقد كان ماكْ�سْ وِل على علم ب�أن
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حديقة لندن للحيوانات) ،ثم هاجمت ال�شخ�ص
الذي كان يعتني بها وا�سمه تَرِ ي وكان يرتدي
كنز ًة ن�سيها الزائر بعد مغادرته .وقد بلغ من عنف
الهجوم �أن تَرِ ي َفقَدَ اثنني من �أ�صابعه � ،إ�صبع ًا من
كلِّ يد .و�سرعان ما �أخذ تيكو يهاجم القائمني على
رعايته ،لذلك و ُِ�ض َع الثعلبان يف َقفَ�صني �آمنني
منف�صلني� .أما ماكْ�سْ وِل فقد ظ َّل يعار�ض ما دعاه
«الق�سوة التي ال م�سوِّغ لها» والتي يت�ضمَّنها � إر�سال
ثعالب املاء العائدة له لق�ضاء «احلكم بال�سجن
مدى احلياة خلف ق�ضبان ال�سجن املوجود يف
حديقة احليوانات» ،مع �أن ح َّل عزل احليوانات
عز ًال انفراد ّي ًا يف كامو�سفرينا مل يكن �أف�ضل.14
كان لكلِّ مكان منف�صل م�صد ٌر للمياه اجلارية
وبرك ٌة ي�سبح فيها ثعلب املاء ،ومكا ٌن للنوم يُدَ َّف أ�
مب�صباحٍ تنبعث منه الأ �شعة حتت احلمراء ،ولكن
�أبواب جنَّة عدْ ن كانت قد أُ�غلقت ب� إحكام.

ثعالب املاء تُ�صطاد وتُقتل دومنا اكرتاث ،وب�أن
امل�صائد ت�ستعمل للإ م�ساك بها .ووجد �أي�ض ًا �أن
املخ�ص�صة حلرا�سة اخلراف كانت تُدرَّب
الكالب َّ
لقتلها بينما كانت ثعالب املاء العائدة له تنظر
� إىل تلك الكالب على �أنها رفاق لعب ممكنة .وقد
أ�دّى جناح كتاب  � Ring of Bright Waterإىل
تدفُّق �سيلٍ من ر�سائل املعجبني و�سل�سلة من الزوّار
الذين ح�ضروا من غري دعوة ،وجاء بع�ضهم
بكالب طليقة .لذا ف� إنه �سرعان ما �أقام �سياج ًا
ٍ
يحمي البيت ،وكان ذلك �أول � إجراء وقائي أ�دّى يف
نهاية املطاف � إىل حتويل ملج أ� الثعالب � إىل مكانٍ
حم�صن ك�أنه حديقة حيوانات؛ � إذ مل تتعرَّ�ض
َّ
�آمنٍ
ثعالب املاء تلك لعنف الب�شر واحليوانات فقط،
بل تبينَّ �أن العنف من طبيعة الثعالب نف�سها ،لذا
�أخذت تنقلب �ض َّد الب�شر.
باءت حماوالت ماكْ�سْ وِل للح�صول على ثعلب
ماءٍ �آخر من العراق بعد مقتل مجِ ْ بِل بالف�شل
ب�سبب ثورة �سنة  .1958لكن لقا ًء عابر ًا جرى يف
�سنة  1959أ�دّى � إىل «تبنّيه» ثُعال َة املاء النيجريية
� إيدال التي كانت تبلغ من العمر عام ًا واحداً.
وقد ظلَّت هذه الثُّعالة تعي�ش معه � إىل �أن ماتت يف
احلريق الذي دمَّر كامو�سفرينا بعد ت�سعة �أعوام.
وقد اكت�شف ماكْ�سْ وِل يف � إيدال نواحيَ من طبيعة
ثعالب املاء كانت خفيَّة يف �أثناء حياة مجِ ْ بِل
الق�صرية .فقد أ�َحلقَ بها ثعلبَ ماء ذَ كَر ًا من
� إفريقيا الغربية ا�سمُه تيكو .وكان ماكْ�سْ وِل ي�أمل
يف �أن تكون العالقة �شراك ًة مثالية ،ولكن � إيدال
أ�بْدتْ ر َّد فعلٍ عنيف ًا �ضد تيكو ا�ستدعى ف�صلهما
ف�ص ًال تا ّماً .ثم هاجمت � إيدال �أحد زوّار ماكْ�سْ وِل
(وهو من القائمني على رعاية احليوانات يف

ما الذي دعا ثعالب املاء هذه � إىل اللجوء
للعنف؟ قلَّة من النا�س عرفت عن نف�سية احليوانات
ما عرفه ماكْ�سْ وِل ،وهو مل يبخل علينا بالتف�سري.
فقد حتدَّث عن غرية احليوانات و� إح�سا�سها
بالقلق واخل�شية من املتطفِّلني ومن املجهول .لذا
ف� إن ثعلب املاء املدجَّ ن ال ميكن الوثوق به متام ًا �إلاّ
مع من «�سلَّم ب�أنهم ذووه»؛ «ذلك �أن امل�شاعر التي
ي�شعر بها ثعلب املاء واملودَّة التي مينحها �أعمقُ »
من �أن مينحها لدائرة �أو�سع من بني الب�شر.15
وهذا معناه �أن العنف احليواين يعك�س العنف
الب�شري مع اختالفات طفيفة يف �أح�سن الأ حوال.
فما هو «عاديٌّ » لهذا يكون «غري عاديٍّ » لذاك،
والعك�س بالعك�س .وعالقات الق َّو ِة �أ�سا�سيَّة يف
كلِّ حالة .فتيكو مث ًال ال يهاجم ماكْ�سْ وِل نف�سه.
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ويرى ماكْ�سْ وِل �أن �أ�سر � إيدال وتيكو كان �أق�سى من
املعتاد «لأ نهما حكم عليهما بال�سجن امل ؤ�بَّد ب�سبب
�أفعالٍ امحَّ ت من الذاكرة � إن كان لنا �أن نحكم من
ال�سلوك اله�ستريي الذي لوحظ عليهما» .19وهنا
نالحظ كيف �أن ماكْ�سْ وِل يقيم مقارنة �أخّ اذة ال
مبالغة فيها مع ال�سلوك الب�شري .فهو ال يكتفي
بالت أ�مُّل يف الذاكرة احليوانية ،بل يلمِّح �أي�ض ًا � إىل
�أن احليوانات لها القدرة على املحاكمة الفكرية،
لأ ن عدم قدرتها على الفهم يعك�س عدم قدرتنا
نحن .ولئن كان �سلوكها حميرِّ ًا له� ،ألن يكون
�سلوكه �أ�ش ّد مثار ًا للحرية لها؟ ويف الوقت ذاته،
مهما بلغ من عنف ثعالب املاء ،ف� إنها تظ ُّل بريئة
باملقيا�س الب�شري ،وهذا هو ال�سبب الذي يجعل
ماكْ�سْ وِل ميح�ضها حبَّه بال حدود .وال�سعادة
التي تظهرها عندما يجتمع �شملها به ال ميكنها
�أن تخفِّف من �شعوره بالذنب ب�سبب حب�سه لها
كل هذه املدَّة .لكن مل يطل الوقت حتى احرتقت
� إيدال وحاق الدمار بكامو�سفرينا .ويف العام الذي
تال ذلك مات ماكْ�سْ وِل ،وتبعه بعد �أ�سبوعني تيكو
الذي «طال به العمر وفقد الأ �سنان و�أ�صبح حا ّد
املزاج» ووجد ميِّت ًا يف قعر بركته اجلديدة.20
والظاهر �أن ثعلب املاء الربّي العنيف قد دُجِّ ن
� إىل درجة جعلته ،كالكلب ،عاجز ًا عن البقاء
بعد فقدان �سيِّده الب�شري الذي حب�سه� .أما � إىل
�أيِّ مدى ميكن حللم احلياة احلرَّة امل�شرتكة بني
الب�شر واحليوانات �أن يحظى بنهاية �أ�سعد �أو
�أقل مثار ًا للأ �سى ،فهو �أم ٌر يبقى علينا نحن �أن
نقرِّ ره u

يقول ماكْ�سْ وِل« :مل �أفقد � إح�سا�سي بال�سيطرة
ولو للحظة واحدة ،فخال�صي يكمن يف هذا
الإح�سا�س» .16ولربمَّ ا كان هذا هو الدر�س الذي
ف�شل �آدم وحوّاء يف تعلُّمه يف الفردو�س عندما
واجها الأ فعى .لقد كان ماكْ�سْ وِل فخور ًا بانتمائه
� إىل عائلة �أر�ستقراطية ،و�شهد له ك ُّل من عرفه
ب�سحر �شخ�صيَّته و�سهولة امتالكه زمام الأ مور.
وقد ذكرت كاثلني رَين ب�شيءٍ من املرارة �أنه «كان
ميلك موهبة جَ ْعلِنا عبيد ًا له» .17وال �شكَّ يف �أن
احليوانات كانت ت�ستجيب لتلك املوهبة نف�سها،
عنف قد ت�ستثريه يف
املوهبة القادر ِة على � إخماد ٍ
مواقف �أخرى.
كان عنوان الكتاب الأ خري من كتب ماكْ�سْ وِل
ابحث عن �أخيك �أيها الغراب ( ،)1968وهو
قول عربي م�أثور رواه ثَ�سِ غَر´ ،ومو�ضوع الكتاب
هو النح�س الذي يربطه النا�س بالغراب ،والذي
�شعر ماكْ�سْ وِل ب�أنه مق َّد ٌر له .ففي خامتة الكتاب
يروي ماكْ�سْ وِل احلريق الذي �أحرق كامو�سفرينا
(والذي �سبَّبه فيما يبدو خل ٌل يف التو�صيالت
الكهربائية) وموت � إيدال .على �أن ماكْ�سْ وِل يروي
لنا �أي�ض ًا كيف �أنه جنح بعد ف�صل � إيدال وتيكو
عن بع�ضهما مدَّة خم�س �سنوات يف � إعادة الو�صل
بني � إيدال وتيكو يف بع�ض الأ حيان ،ويف � إعادة بع�ض
ما فقداه من حرِّية على الرغم من ا�ضطراره
� إىل � إبقائهما منف�صلني .كان تيكو يف �سنوات
انف�صاله عن الرفقة الب�شرية قد اكت�سب «�سلوك
احليوانات يف حديقة احليوانات» وهو ال�سلوك
الق�سريُّ املتكرِّر الذي ي�سبِّبه امللل والإحباط.18
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العنف يف م�رسحية عطيل

´

�سو �صباغ

رودريغو� :صه� ،أنتَ ال تخربين ب�شيء �أبداً...
� إياغو :بحق اهلل ،لكنك لن ت�سمعني.
تُفتتح م�سرحية عطيل بخالف �صغري بني رجلني منفعلَني يف الليل .ويكون الأ مر
ال �سن�شاهده ،نحن اجلمهور ،بافتتان مروّع ،وهو
�أ�شبه ب�شرارة قُدحت خل�سة ،و�أ�شعلت فتي ً
يزحف بثبات وبحتمية تت�صاعد تدريجياً حتى االنفجار النهائي املتمثل يف طعنة املوت.
ويظل التوتر وا�ضحاً من البداية � إىل النهاية ،مركَّزاً –على نحو فريد يف الرتاجيديا
ال�شك�سبريية -بال حبكة ثانوية ،وبدون حلظة ت�شتيت� ،أو مرح ،وال انفراج م�ؤقت .وال
يقت�صر العنف يف «عطيل» على حوادث منعزلة� ،أو حتى على ذروة ،و� إمنا ي�صبغ كامل املناخ
والن�سيج الذي تتحرك فيه كافة ال�شخ�صيات.
´نقلها � إىل العربية :عالء الدين �أبو زينة.
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يف عطيل ،تتكون ال�شخ�صيات الذكورية
الرئي�سية جميع ًا من اجلنود .وكما قال �أحد
املعلقني بو�ضوح ،ف� إن «اجليو�ش ُ�صمِّ مت تقليدي ًا
لقتل النا�س وحتطيم الأ �شياء»( .جوناثان �شو:
�ضابط متقاعد من اجلي�ش الربيطاين ،كان
قد توىل قيادة الفرقة التي تقودها بريطانيا يف

الب�صرة العراقية يف عام  ،2007بينما يكتب يف
مذكرة برنامج مل�صلحة «امل�سرح الوطني» احلايل
يف لندن) .يف داخل اجلي�ش ،كثري ًا ما تظهر
م�شاعر ا�ستياء� ،أو حتى ازدراء يتم الإعراب عنه
لدى �أولئك الذين ترتتب عليهم ممار�سة العنف
الفعلي ،جتاه �أولئك الذين يخططون للعنف
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«الأ مر �أف�ضل كما هو ...دعه يف غِ لِّه؛

وي�أمرون بتنفيذه عن بعد .وي�شعر � إياغو مبثل هذه
الأ �شياء جتاه كا�سيو ،الفلورن�سي النقي ،الذي
ُرقّي ،على نحو �أغ�ضب � إياغو ،لي�صبح �أعلى منه
رتبة.

خدماتي ،التي �أ�سديتها للإ قطاعية
�ستتغلب بالغتها على �شكوى ل�سانه...

يقول � إياغو بحدة لرودريغو :جمرد ثرثرة بال
�أفعال /هذه هي كل جنديته ( .)I.i.26وميكن �أن
تف�ضي هذه امل�شاعر � إىل التمرد.

يعرف عطيل براعته الع�سكرية يف �ساحة
املعركة ،حيث القواعد والأ هداف وا�ضحة � إىل
حد ما ،وحيث اللغة � إما تقنية �أو خام بال تزويق،
لكنه يعرف �أي�ض ًا �أن لديه قليل خربة يف تعامالت
زمن ال�سلم مع �أر�ستقراطية حاكمة قد تخفي
لغتها وت�صرفاتها البليغة والأ نيقة نوايا اخلداع
والنفاق .وبطبيعة احلال ،تتعلق امل�أ�ساة كلها على
حقيقة اعتقاده ب�أن طريقة � إياغو يف التعبري ،التي
تبدو ب�سيطة و�صريحة ،ومبتذلة غالباً ،ت�سرت�شد
بـ«ال�صدق» ،يف حني �أنها تخفي خلف قناعها نوع ًا
�أكرث خطورة من النفاق والق�سوة .ينبغي على
اجلنود �أن يعتمدوا دائم ًا على جدارة بع�ضهم
البع�ض بالثقة ،والوالء ،والطاعة � .إن حياتهم
تعتمد على ذلك .وال بد �أن عطي ًال كان مرتدد ًا
بال�ضرورة يف ا�ستنطاق هذه الثقة ب�سبب تدريبه
الع�سكري الطويل ،بحيث ترك نقطة �ضعفه يف
هذا اجلانب مك�شوفة �أمام غدر � إياغو.

مع �أنني يف معمعمة احلرب ،ذبحت الرجال

�أولئك الذين ي�سخرون من الآخرين ويحتقرون
حماقتهم ،غالب ًا ما يحمون بذلك �أنف�سهم ،كما
يفعل � إياغو ،من � إدراك حقيقة �أنهم لي�سوا �أف�ضل
من الآخرين يف حد ذاتهم ،من خالل اعتناق
التعايل واالحتكار الوا�ضح وغري النادم للحقيقة.
� إنهم يزعمون �أن ال�شر يكون قمين ًا باللوم فقط،
� إذا كنت تدعي ب�أنك خيرّ  ،ثم مل تكن ذكي ًا مبا
يكفي لت�ستخدم ال�سلوك غري الأ خالقي يف تعزيز

كان عطيل ،كما يروي هو نف�سه (،)I.iii 83
جندي ًا منذ كان �صبياً .وقد ارتقى يف �صفوف
جي�ش البندقية ومراتبه ،مع �أنه غريب وخارجي
ب�سبب عِ رقه ،لي�صبح واحد ًا من ال�ضباط الأ كرث
�شهرة والأ على قدراً .كان رج ًال معتاد ًا على
العنف اجل�سدي� ،شجاعاً ،وهادئ ًا عندما يتعر�ض
للتهديد ،يتعامل ب�سرعة وكفاءة مع ال�شجار
املخمور الذي يندلع يف امل�شهد الثالث من الف�صل
الثاين ،ويقيم التمييز ،كما ينبغي جلندي ،بني
القتل «امل�شروع» الذي يتم يف احلرب وبني جرمية
القتل � ،إىل �أن ي�شرع يف مراجعة هذا الأ مر عندما
ي�صبح «حمتار ًا � إىل �أبعد احلدود» .ويزعم � إياغو
�أنه يقيم التمييز نف�سه ،و� إمنا فقط ليقنع عطي ًال
بوالئه ،عندما يقول:
لكنني �أعتنق بقوة يف الوجدان
�أن ال �أقتل روح ًا عن عمد؛ يعوزين اجلور
�أحيان ًا لي�سدي يل خدمة :ت�سع �أو ع�شر مرات
فكرت �أن �أطعنه هنا ،حتت الأ �ضالع.
هنا ،يتظاهر � إياغو ب�أنه غا�ضب من � إهانات
برابان�شيو لعطيل ،لكن عطي ًال يجيب بهدوء:
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من الآراء ال�سيئة التي يعتنقها الآخرون� ،أو التي
يُعتقد �أنهم يعتنقونها عن املرء نف�سه ،بحيث
ي�شعر ب�أنه مهمل ،مو�ضع جتاهل ،مُ�ساء احلكم
عليه �أو محُ تقر .وي�شعر الرجال ب�شكل غري �صائب
بالقلق على مكانتهم االجتماعية و«�سمعتهم»،
بينما ال يرتددون يف االفرتاء على الن�ساء ويفكرون
بالأ �سو أ� � إزاءهن .حتى �أنه ال يجري تنفي�س امل�شاعر
العنيفة على الآخرين ،و� إمنا ترتد على الذات
وتقود �صاحبها � إىل االكتئاب �أو االنتحار .وجند
رودريغو يتحدث عن قتل نف�سه جراء الي�أ�س ،يف
حني يفعل عطيل ذلك فع ًال ب�سبب �شعور العار
واحلزن ،وحماولة ا�سرتداد بع�ض «ال�شرف».

م�صاحلك اخلا�صة .وهكذا ،تظل �أفكار � إياغو
وخططه العنيفة متخفيّة ،موجهة نحو � إنتاج
العنف يف �آخرين � ،إىل �أن يقتل رودريغو (.)V.i
ومع �أننا نكون على معرفة بازدواجية �سلوكه منذ
البداية ،ف�إن الأ مر ي�أتينا مبثابة ال�صدمة عندما
نراه ينقلب ب�شكل قاتل على هذا الرجل امل�سكني
الذي كان قد بذل له الكثري من الوعود الزائفة
بال�صداقة والدعم .بل � إنه رمبا ي�صدم نف�سه هو
ذاته � إىل حد ما ،ولو �أن �أفكاره ال�سابقة وح�شية
مبا فيه الكفاية:
� ...سواء قتل كا�سيو،
�أو قتله كا�سيو� ،أو قتل كالهما الآخر،

ميكن �أن ينطلق العنف من عقاله ب�سبب
�أفكار �سُ مّية من نوع �أو �آخر .وجند رودريغو يخترب
عبودية قاتلة ملا يعتقد �أنه احلب ،لكنه رمبا يكون
يف حقيقته �أقرب � إىل مزيج من ال�شهوة والطموح
االجتماعي .ولذلك ي�سمح لنف�سه بالتحري�ض على
�سلوك عدواين هو غريب متام ًا عنه ،ب�سبب
عاطفته اليائ�سة جتاه ديدمونة� .أما كا�سيو،
ف�ضعيف �أمام الكحول ،كما هو حال الكثريين
من اجلنود ،وهو عالق كذلك يف موقفه امل�شروط
اجتماعي ًا من الن�ساء :االحرتام املبالغ فيه
والغزيل بت�أدب (ظاهري ًا على الأ قل) جتاه الن�ساء
اللواتي ي�ساوينه يف املكانة االجتماعية �أو َيكُنُّ
�أعلى منه منزلة ،مثل ديدمونة ،لكنه ينطوي على
ازدراء ا�ستغاليل للن�ساء الأ دنى منزلة �أو املتاحات
جن�سياً ،مثل بيانكا .وجند �أن اجلي�ش يتغا�ضى
عن� ،أو يقبل ،بال�سكر والرتخي�ص اجلن�سي � إىل حد
ما ،باعتبار ذلك مهرب ًا �ضروري ًا من نوع امل�شاعر

كلتا الطريقني تخدمان غايتي.)V.i.12 ff( ...
كما �أ�شار الكثريون ،مل تكن خطط � إياغو
ب�أي حال من الأ حوال مبيتة ومرتبة �سلف ًا يف كل
تف�صيل؛ لقد ترتب عليه �أن يت�صرف �سريعاً،
و�أن يبتكر تكتيكات جديدة ،حيث الأ حداث تهدد
با�ستمرار بالإفالت من �سيطرته ،ثم تفعل ذلك
بالكامل �أخرياً .ويتبني �أن و�سائله تفجر قنبلة
انتحارية ،ولو �أنه مل يخطط لكي ت�سري الأ مور على
هذا النحو .كان هدفه هو احل�صول على ما يريد؛
االنتقام وك�سب ال�سلطة على ح�ساب الآخرين.
ما هي �أ�سباب العنف يف هذه امل�سرحية؟ ثمة
الكثري من الأ �سباب التي ت�شكل الغرية اجلن�سية
واحد ًا منها فقط .هناك �أي�ضاً :الطموحات
املقموعة ،اجل�شع ،ال�شهوة ،الكراهية املتجذرة
يف ح�سد الآخرين على حظوظهم وثرواتهم ،بل
وحتى على خرييتهم .هناك ال�سخط �أو اخلجل
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واتهاماته غري املبا�شرة ب�إ�صابة عقله بالعدوى،
ثم يبدو �أن مديح ديدمونة الربيء لكا�سيو ي�ضفي
عليها ال�صدقية � .إنها ت�ضايقه بينما يكون مرتبك ًا
ويحاول الرتكيز على عمله الع�سكري يف الوقت
ذاته .ويعذبه � إياغو باملزيد واملزيد من الإيحاءات
الت�صويرية عن زنا ديدمونة مع كا�سيو عندما
يكون لدى عطيل القليل من الوقت ليمار�س احلب
معها هو نف�سه .كان � إياغو رفيقه املوثوق يف
املعركة .ملاذا ال يثق به ،وما الذي يعرفه فع ًال عن
هذه الفتاة التي وقعت يف غرام �سمعته البطولية
وق�ص�صه املثرية ،يف حني ال تكاد تعرفه ك� إن�سان؟
وقد دانها والدها ،ومعظم دائرتها االجتماعية،
باعتبار �أنها ت�صرفت ب�شكل غري طبيعي وثوري
بزواجها من مغربي .و� إياغو املاكر ،الذي يخفي
كل �شيء يقوله النا�س ورمبا يكون مفيداً ،يكرر
كلمات برابان�شيو املريرة لعطيل:

التي ال ميكن احتمالها ،والتي تنجم عن التجربة
امل�ؤملة يف �ساحة املعركة� ،أو باعتبارها �صمام �أمان
للطاقة املكبوتة يف �أولئك الذين يعانون فرتات من
التبطل الق�سري والت�أخري عندما يكون تدريبهم
الع�سكري قد �أوثقهم � إىل فكرة العمل .وميكن
�أن يف�ضي ال�سُّ كْر القوي � إىل مفاقمة االحتكاكات
بني اجلي�ش وال�سكان املحليني ،حيث يكونون
متمركزين .ومع ذلك ،يدرك كل جندي �أي خطر
ت�شكله الكحول عليه ،كما يفعل كا�سيو ،وهو يجد
نف�سه حتت �ضغط االن�صياع للعرف االجتماعي.
كا�سيو� ... :أنا بائ�س بال�سقام ،وال �أجر ؤ� على
� إثقال �ضعفي باملزيد.
� إياغو :ماذا ،يا رجل � ،إنها ليلة معربدين،
ال�شجعان يرغبونها.
وهكذا ،ين�صاع كا�سيو لل�ضغط وي�شرب،
وي�صبح خممور ًا وميا ًال � إىل ال�شجار نتيجة لذلك،
و�سرعان ما يقع يف ورطة مريعة.

لقد خدعت والدها ،ورمبا تفعل ذلك معك
( ،I.iii.293ويكررها � إياغو.)III.iii.210 ،

من جهته ،يجد عطيل نف�سه واقع ًا حديث ًا
وبحما�س يف احلب ،وهو نوع �آخر من الت�سمم.
ثم يت�أخر االنفراج الطبيعي الذي ينبغي �أن يجده
يف �شهر ع�سله� ،أو ًال ب�سبب � إيفاده املفاجئ لأ داء
واجب القتال ،وبعد ذلك ،يقاطع ليلته الأ وىل
يف قرب�ص ذلك ال�شجار بني كا�سيو ورودريغو
ومونتانو ،الذي رتبه � إياغو .كان لديه القليل
من الوقت ليعتاد على حياته اجلديدة كرجل
متزوج ،وهو الذي عمد ،رمبا بغري ح�صافة � ،إىل
جلب عرو�سه ال�شابة املتح�ضرة معه � إىل ثكنات
اجلي�ش ،قبل �أن ي�شرع � إياغو يف عمله من �أجل
«ت�سميم �سعادته» .وتبد أ� تلميحات � إياغو املقلقة

بل � إن ديدمونة نف�سها ت�ستخدم كلمة «عنف»
عندما تقول لوالدها بفخر �أمام الدوق وبالط
فنتيان:
�أن �أحب املغربي� ،أن �أعي�ش معه
عنفي الوا�ضح ،وازدرائي الرثوة،
رمبا ت�شيع �أخبارها يف العامل (.)I.iii.248
وي�أتي ذلك خالف ًا لو�صف والدها الآمل،
الذي ي�صفها ب�أنها:
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تبدد احلاجة � إىل احلرب يف البحر بتحطيم العدو
وتفريقه ،لكنها تتيح الوقت والفر�صة لتفاقم
العنف املحلي الذي يختمر على الياب�سة .ويحيط
بذلك كله جمتمع وثقافة يجيزان ا�ستخدام
الأ �ساليب العنيفة للح�صول على ال�سلطة والرثوة
من خالل احلرب .جمتمع وثقافة ي�أخذان بحكم
امل�سلمات هيمنة الن�ساء على الرجال � إىل حد
� إمالء �أقدارهن الزوجية و�سعادتهن �أو � إنكارها،
ويطبقان معايري مزدوجة يف تعريف عفة الرجال
والن�ساء بعد الزواج �أو خارجه � .إنهما جمتمع
وثقافة ي�شكان وي�ضطهدان �أولئك الذين من
جن�س خمتلف �أو لون �أو عقيدة خمتلفة � .إنهما
مثقلتان باخليالء والالم�ساواة .و�أخرياً ،ال يكتفي
نظام عدالتهما بحب�س املذنبني ،و� إمنا ي�أمر �أي�ض ًا
بالتعذيب املنتقِم ،فيما يبدو �أنه ا�ست�ساغة م�ؤكدة
لالعتقاد ب�أحقية الذات:

عذراء لي�ست جريئة اجلِ نان،
جد �ساكنة وهادئة ،حتى �أن حركتها
جتعل وجهها يحمر خجالً...
من الوا�ضح �أن ديدمونة امر�أة ذات �شجاعة
وروح وا�ستقالل يعتد بها جميعاً .ويف حني يركز
الآخرون اهتمامهم على لون ب�شرة عطيل ومظهره،
تقول هي« :لقد ر�أيت حميا عطيل يف عقله» .وال
ي�ستطيع ه�ؤالء �سوى التفكري ب�أنها تعر�ضت لل�سحر
فقط� ،أو �أنها دفعتها �شهوة منحرفة ،لكن هذه
الأ حكام تعك�س انحيازاتهم اخلا�صة و�أخيلتهم
املتل�ص�صة .وتتحدث ديدمونة عن عطيل و� إليه بال
�شيء �سوى احلب واملودة اللذين ال يفترُ ان ،حتى
عندما يبد أ� بالإ�ساءة � إليها لفظي ًا وج�سدي ًا �أمام
الآخرين � .إنها تكون مذهولة ،حائرة وجمروحة،
لكنها ال ت�سيء �أبد ًا � إليه �أو تعمد � إىل كراهيته يف
املقابل � .إنها حتاول تربئته من قتلها ،حتى وهي
حتت�ضر � .إن «عنفـها» ،على هذا النحو ،هو ما
كان �سيُنظر � إليه لو �أنه كان يف رجل على �أنه حتد
�شجاع ال�ستبداد �أب �ضيق الأ فق؛ وي�شكل وقوفها
يف وجه ظلم عطيل و� إ�ساءاته �شجاعة تفوق ما
ميتلكه رجل م�سلح ،وكذلك هي �شجاعة � إمييليا
وت�ضحيتها بنف�سها �أي�ضاً.

تولّ عقاب هذا ال�شرير اجلهنمي،
اخرت الوقت ،واملكان ،و�آالت العذاب :ع ّذ ْبهُ!
(.)V.ii.369 -70
يف النهاية ،نخرج من امل�سرح متفكرين
ومت�أثرين بالق�سوة الب�شعة واملعاناة واخل�سارة التي
�شهدناها .ونح�س ب�أن ف�صول هذه امل�سرحية التي
كُتبت قبل �أكرث من �أربعمئة عام ما تزال ماثلة يف
احلا�ضر مبنتهى الفظاعة ،كم�أ�ساة تتحدث عن
ع�صرنا نف�سهu

هناك لغة عنيفة يف عطيل (�س�أمزقها � إىل
قطع� ...س�أقطعها � إىل فتات) .وهناك فعل عنيف
�أي�ضاً ،طعن وخنق .بل � إن هناك عا�صفة عنيفة،
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نظرات يف رواية ا�سم الوردة ُألمربتو � إيكو
حممد ع�صفور

هذه رواية� 1شديدة الغنى كتبها م ؤ�لِّفٌ هو يف الأ �صل فيل�سوف وباحث يف النظرية
الأ دبية عُرف ب�أنه من كبار املنظِّ رين ملا يدعى علم ال�سيميوطيقا ،وقد انتقل � إىل كتابة
الرواية يف وقت مت�أخِّ ر ن�سب ّياً من حياته الفكرية والإبداعية.
و أ�وَّل ما ي�سرتعي االنتباه يف هذه الرواية� 2أن �أحداثها جتري يف �أوائل القرن الرابع
ع�شر يف ديرٍ معزولٍ للرهبان البندكتيني يقع على قمَّة جبل �شاهق ،حتدُث فيه جرائ ُم قتلٍ
متالحقة ،ويف زمنٍ �شهدت فيه الكني�سة الكاثوليكية ان�شقاقاً خطرياً انتقلت البابوية ب�سببه
من روما � إىل �أﭬﻨﻴﻮن يف فرن�سا ،و�أخذت تعاين �أي�ضاً من ظهور حركات تُعار�ض مظاهر البذخ
والإ�سراف الل َذيْن �سادا يف البالط البابوي وتُذكِّر ب�أن امل�سيح وحواريّيه كانوا يعي�شون حياة
التق�شُّ ف والكفاف ،وال ميلكون من دنياهم �سوى ما يُقيم أ�َ َودَهم وي�سترُ �أج�سادهم.
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ال�سابق حمقِّق ًا يف املحاكم التي تُعرف يف العربية
مبحاكم التفتي�ش (و�س�أدعوها حماكم التحقيق
لأ ن تلك املحاكم مل تكن تفتِّ�ش عن �شيءٍ بقدْ ر ما
كانت حتقِّق يف معتقدات املتَّهمني بالهرطقة ،ويف
الرواية عنهم الكثري).

لكن يح�سن بنا عندما نطلق �صفة الرواية
على ا�سم الوردة �أن نحدِّ د ما نق�صده على نح ٍو
كتاب حديث عن النظرية
�أدقّ ؛ � إذ يرى م ؤ�لِّفو ٍ
الأ دبية �أن هذه الرواية «مثا ٌل على تداخل نوعني
من الكتابة نرى عادة �أنهما منف�صالن :هما
الكتابة الق�ص�صية وغري الق�ص�صية ،و�أنها رواية
تاريخية بالغة التعقيد .3فهي رواية بولي�سية متزج
ما بني الت�شويق الذي جنده يف الروايات القوطية
وما بني الت�سجيل التاريخي ،وجتعل القرو�سطي
يتداخل مع الـمُعا�صر ،وتتَّ�صف بنيتُها ال�سردية
ب�أنها �أ�شبه ب�صندوق العلب ال�صينية التي تُنتِج
ق�ص ًة مُ�شوِّقة ذات طبيعة كوميدية
يف النهاية َّ
عن كبت القوَّة الكرنفالية للعن�صر الكوميدي
نف�سه».4

و� إذن ،كيف نقر أ� الرواية؟ ميكننا �أن نقر�أها
على �أنها رواية بولي�سية يبحث املحقِّق فيها عن
مرتكب جرائم القتل ال�سبع التي حتدث يف �أثناء
وجود املحقِّق يف الدير (�أو مرتكبيها) .وال �ضري
يف ذلك ،لأ ن بع�ض ًا من �أهمِّ الأ عمال الأ دبية
قامت على معاجلة الأ �سرار الغام�ضة التي تلفُّ
القتل بو�صفه حدث ًا ي�ستدعي النظر يف الدوافع
والنتائج ،ف�ض ًال عن الو�سائل .ويكفيني �أن �أذكر
�أن م�سرحية �أوديب امللك تقوم �أ�سا�س ًا على بحث
املحقِّق (وهو يف امل�سرحية �أوديب نف�سُ ه) عن قاتل
امللك ال�سابق .وينتهي التحقيق � إىل �أن القاتل هو
�أوديب ،و�أن القتيل �أبوه .وال يخفى الأ ثر الذي
الق�صة البولي�سية يف الأ دب العالمَ ي
تركته هذه َّ
ويف علم النف�س احلديث .واملثال الثاين هو رواية
اجلرمية والعقاب .ونحن نعرف القاتل منذ
البداية ،وال يبقى على امل ؤ�لِّف �سوى �أن يبحث يف
الأ �سباب والنتائج .وال يخفى �أي�ض ًا �أن د�ستوﻳﭭ�ﺴﻜﻲ
قد �أنتج من هذا العمل البولي�سي رواية من �أعظم
الروايات .كذلك ف� إن م�سرحية هاملت هي يف
ق�ص ٌة بولي�سية نعرف منذ
هيكلها الأ �سا�سي َّ
بدايتها �أن امللك ال�سابق قد قتله �أخوه .ولكن
هذه املعرفة التي يكت�سبها هاملت من �شبح �أبيه
تظ ُّل بحاجة � إىل � إثبات ،وهو �أم ٌر ال يتحقَّق فعل ّي ًا
� إ ّال يف امل�شهد الأ خري من امل�سرحية .و� إذن ،ف� إن

تبد أ� الرواية بو�صول راهب فْرانْ�سِ �سْ كاين
� إجنليزي ا�سمُه ِو ْليَمْ (�أو غولْيالمْ و برتجمة
ال�صمعي� ،أو جيّوم برتجمة العامري) – �أقول:
َّ
تبد أ� الرواية بو�صول راهب ا�سمُه ِو ْليَمْ �أوف
با�سْ كَرﭬﻴﻞ ومُترَ َهْ نِ ٍب َبنِدِ كْتي �شابٍّ من مدينة
مِ لْك يف �شمال النم�سا يعمل م�ساعد ًا له يُدعى
والهدف من جميئهما امل�شارك ُة
ُ
أ�دْ�سو � إىل الدير.
يف لقاءٍ يجري بني �أن�صار البابا يوحنا الثاين
والع�شرين الذي يعي�ش يف �أﭬﻨﻴﻮن وبني زعيم
ُق�صد منه يف الظاهر ر�أبُ
طائفة الفرانْ�سِ �سْ كان ي َ
ال�صدع بني الطائفة وبني البابا .لكن الطرفني
ال يثق �أيٌّ منهما بالآخر .ويقع الرتكيز يف جانب
كبري من الرواية على �أحداث القتل الغام�ضة
التي جتري يف الدير ،وهي �أحداثٌ ت�ستدعي من
الراهب الفرانْ�سِ �سْ كاين �أن يحقِّق فيها لأ نه عمل يف
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ري من الرهبان
ري من الكتب .وين�شغل عد ٌد كب ٌ
كب ٌ
يف ا�ستن�ساخ الكتب وتذهيبها (مبعنى � إ�ضفاء
الزخارف والر�سوم على هوام�شها) ،ويف ترجمة
الكتب من اللغات الأ جنبية ،وال �سيّما العربية،
الطريف يف هذه املكتبة نظامُ
َ
� إىل الالتينية .لكنَّ
الفهر�سة فيها ،وهو نظا ٌم يعتمد يف نهاية املطاف
على ذاكرة القيِّم على �أمور املكتبة .وهو قاد ٌر
على حجب بع�ض الكتب عن روّادها .كذلك ف� إن
هند�سة املكان جتعل منه متاه ًة ميكن �أن يَ�ضيع
فيها من يدخلها ،ويخ�ضع ك ّل من يدخلها لرقابة
القيِّم �أو من ينوب عنه .وهذه رقابة ت�شبه رقابة
الكامريات التي تو�ضع يف كلِّ مكان يف هذه الأ يام
ملعرفة ما يفعله زوّار املكتبات� ،أو رقابة الربامج
احلا�سوبية التي تحُ �صي ك َّل موقع يزوره �أيُّ باحث
يف ال�شبكة العنكبوتية ،وت�سجِّ ل ك َّل مكاملة تلفونية
يجريها �أيُّ �شخ�ص يف هذه املعمورة ،وحتتفظ
بن�سخة من كل ر�سالة � إلكرتونية يكتبها �أيُّ �شخ�ص
لأ يِّ �شخ�ص �آخر يف هذا الكون .5وهذا ما يثري
ال�س�ؤال عن �أنواع املعرفة :املباحِ منها واملمنوعِ،
و�أيِّ نوعٍ من املعرفة ال يُ�سمح باكت�سابه � إال لفئة
ق�صة ال�سقوط يف الرواية
نن�س �أن َّ
قليلة .وال َ
امل�سيحية للخليقة جتعل ال�شجر َة التي حرَّم اهلل
�أكلَ فاكهتِها �شجر َة املعرفةِ ،معرف ِة اخليرْ وال�شرِّ،
و�أن ال�ش َّر يرتبط منذ البداية باجلن�س .فالنتيجة
املبا�شرة الرتكاب املع�صية هي بد ُء الوعي لدى
كلٍّ من حوا َء و�آدم ب�أنهما عاريان .والدَّي ُر الذي
يحاولِ ،ب ُبعْدِ ه اجلغرا ِّيف عن عالمَ املدينة ،و ِبعَزْ لِ
�ساكنيه عن عالمَ الغواية � ،إمنا يحاول كبْتَ
املعرفة مبعناها اجلن�سي .فكلمة املعرفة باللغة

اجلانب البولي�سي من هذه الق�ص�ص و�أمثالها لي�س
هو الذي يهمُّنا فعالً .و� إذا كان التحقيق مبعنى
ال�سعي الكت�شاف ما حدث هو ما يثري اهتمامنا،
فقد يكون من الأ �سهل علينا �أن نقر أ� روايات موري�س
لوبالن� ،صاحب �شخ�صية �أر�سني لوﭘﺎن �أو �أغاثا
كْرِ �سْ تي� ،صاحبة �شخ�صية � إركول ﭘﻮارو.
لكن رواية ا�سم الوردة تثري من الق�ضايا ما
هو �أه ُّم من معرفة القاتل واملقتول .وال ريب يف
�أن القارئ اجليِّد للرواية اجليِّدة ال ُيقْدِ م على
قراءتها بذهنٍ يخلو من االهتمامات ال�شخ�صية
ومن الإرث الثقايف الذي يجعله يرى يف الرواية ما
ال يراه غريه ،و� إن ر�آه ف� إنه يراه على نحو خمتلف.
فالأ دب العظيم كما يقول ال�شاعر �أودن يف �سياق
�آخر هو ذلك الذي يعي�ش يف �أح�شاء الأ جيال
الالحقة ،ي�سري يف عروقها ،ويع�شِّ �ش يف تالفيف
�أدمغتها .و�سوف �أذكر فيما يلي عدد ًا قلي ًال من
هذه الأ مور التي جتعل الرواية م�صدر ًا غن ّي ًا
حلوار فكري ال ينتهي.
من الأ مور التي ا�سرتعت انتباهي وتن�شغل
الرواية بها كثري ًا م�س�أل ُة الرهبنة .فممّا ال �شكَّ
فيه �أن الرهبنة يف الأ ديان التي حتثُّ عليها و�سيل ٌة
من و�سائل التقرُّب � إىل اهلل واالبتعاد عن � إغراءات
الدنيا ومَ َلذّاتها .والدَّي ُر الذي جتري �أحداث الرواية
فيه يركِّز كثري ًا على نظام ال�صلوات اجلماعية
أوقات حمدَّدة ،وعلى الت أ�مُّل
التي جتري يف � ٍ
الفردي والعمل اجلماعي .وقد قُ�سِّ مت الرواية َوفْقَ
مواقيت ال�صلوات ولي�س � إىل ف�صولٍ مرقَّمة كما
اعتدنا يف الكثري من الروايات الأ خرى .واملوقع
املركزي يف الدَّير حتتلُّه مكتب ٌة �ضخمةٌ ،فيها عد ٌد
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الكتب كلِّها ما عدا كتاب ًا واحد ًا �أو عدد ًا معيَّن ًا من
الكتب على غرار ال�سماح ب�أكل ثمر الأ �شجار كلِّها
ما عدا ثم َر ال�شجرة املحرَّمة .والثانية نعرفها يف
عاملنا بربْط اجلن�س باخلطيئة حتى ليكاد يكون
مطابق ًا لها ،لأ ن فكرة اخلطيئة ترتبط �أول ما
ترتبط يف �أذهان الب�شر باجلن�س .و� إذن ،ف� إن
املطلوب من الرهبان �أن يبتعدوا عن اجلن�س ك َّل
البعد ،وذلك باالبتعاد مكان ّي ًا يف ديرٍ ناءٍ عن
التجمعات الب�شرية ،وذهن ّي ًا باالن�شغال بال�صلوات
و�أعمال العبادة .ويبدو �أن املق�صو َد من البعد
املكاين البع ُد عن الغواية التي متثلها املر�أة التي
ت�صفها الرواية ب�أنها «م�ستنقع الرذيلة» sink of
� ، vice8أو �أنها مطية ال�شيطان التي ي�ستخدمها
للدخول � إىل قلوب الرجال .9لكنَّ فكرة البعد
املكاين هذه تن�سى �أو تتنا�سى �أن ما ال ميكن
احل�صول عليه بالطرق امل�شروعة ميكن احل�صول
عليه بالطرق غري امل�شروعة.

الإجنليزية� ،أي  ،knowledgeذاتُ معنى مزدوج
يد ُّل على املعرفة امل�ستقاة من الكتب وكذلك على
التعرّف اجلن�سي على الأ خر .6ومن الطريف �أن
نوعَ ي املعرفة هذين يتعرَّ�ضان للكبْت على يدِ
رقيب ال �أجد �أف�ضل من كلمة  jealousو�صف ًا
ٍ
له .فمن املعروف �أن كلمة  jealousyتد ُّل على
الغرية؛ غرية الزوج على زوجته �أو غرية الزوجة
على زوجها .ولكن هذه الكلمة تُ�ستعمَل �أحيان ًا يف
الن�صو�ص الكتابية (ن�سبة � إىل الكتاب املقدَّ�س)
و�صف ًا للخالق يف حاالت الغ�ضب واحلر�ص على أ�لاّ
ي�شاركه يف معرفته �أو قوَّته �أحد .هذا مث ًال ما يرد
يف �سِ فْر اخلروج« :ف� إنك ال ت�سجُ ُد لإلهٍ �آخ َر لأ ن
الربَّ ا�سمُه غَ يور � .إل ٌه غَ يو ٌر هو» (�سِ فْر اخلروج،
 .)14 :34و� إذن ،كان �سعيُ �آدمَ وحوّا َء الكت�ساب
املعرفة �سبب ًا يف طردهما من اجلنَّة .وهذه النتيجة
ميكن و�ضعها يف املعادالت الآتية:
املعرفة = اخلروج من اجلنة والرباءة
املعرفة = القلق النف�سي والفكري
املعرفة = البحث وطرح الأ �سئلة

ومما يلفت النظر يف الرواية تركيزُها على
ما قد نطلق عليه عبارة حتوُّالت ال�شهوة ،لأ ن
ال�شهوة اجلن�سية قد مت ُّر بتحوُّالت �أ�شبه بالتعوي�ض
�أو � ،إن �شئنا ا�ستخدام امل�صطلح الفرويدي ،بالـ
 .sublimationفال�شهوة اجلن�سية احلبي�سة
التي جتعلها الأ ديان وال ِقيَم االجتماعية مكروهة
مذمومة قد تتحوَّل � إىل نوع �آخر من ال�شهوة ،نوعٍ
ال تعرت�ض عليه الأ ديان �أو املجتمعات .ولذلك
ف� إن ف�ضول ِبنُو الأ وب�سايل الذي يو�صف ب�أنه
تعطُّ ٌ�ش �أقربُ � إىل العزَّة بالفكر (على غرار العزَّة
بالإثم) ،يتحوَّل � إىل و�سيلة كغريها من الو�سائل
التي يتَّخذها الراهب لتحويل رغباته اجلن�سية� ،أو

وقد عبرَّ ال�شاعر توما�س غْ رَيْ عن هذه
املع�ضلة يف � إحدى ق�صائده بقوله:
bliss,

is

ignorance

…where

‘Tis folly to be wise7.

� إن غدا اجلهلُ راح ًة ونعيم ًا
حلمْقِ �أن تكون حكيم ًا
فمن ا ُ
		
�أما يف امل�صطلح الدنيوي ،ف� إنَّ كبْتَ املعرفة
بنوعيها العلمي واجلن�سي يجري يف رواية ا�سم
الوردة ب�صيغتني :الأ وىل �شبيه ٌة بال�سَّ ماح بقراءة
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هو ما نعرفه نحن وال نريد للآ خرين �أن يعرفوه.
لذلك ف� إن الدول املتقدِّ مة من الناحية العلمية
ال تتيح للدول الأ خرى �أن تعرف ما تعرف � .إنها
حتتفظ مبا لديها من علم (�أو �سحر) لأ نه م�صد ُر
قوَّتها .وتقول � إن الدول الأ خرى �ست�سيء ا�ستعمال
هذا العلم �أو ال�سحر .وهو قو ٌل يُثبت مرَّة �أخرى �أن
�شروط اجلدل الفل�سفي ي�ضعها مَ ن بيده �صوجلانُ
القوَّة ولي�س من بيده �صوجلانُ املنطق.11

هو احلما�س الذي يجعل من �شخ�ص �آخر مقات ًال
من �أجل الدين �أو من �أجل ُم ْع َتقَدٍ ي�صفه هذا
الدين بالهرطقة .وال تنح�صر ال�شهوة باجلن�س
فقط .وما ي�صدر عن برنارد غُ وي (مبعوث البابا
الذي يحقِّق مع امل�س�ؤول عن التموين ويبدي رغبة
�سادية يف تعذيبه وحرقه) هو �أي�ض ًا �شهوة� ،شهوة
منحرفة للعدالة تتطابق مع �شهوة ال�سلطة .وما
ي�صدر عن احلرب الأ عظم (الذي مل يعد رومان ّي ًا
لأ نه يعي�ش يف �أﭬﻨﻴﻮن) هو �شهوة املال� .أما ال�شهوة
التي كانت تتملَّك امل�س�ؤول عن التموين يف فرتة
�شبابه فهي �شهوة ال�شهادة والتغيري والتوبة
واملوت .وال�شهوة التي تتملَّك ِبنُو هي �شهوة الكتب.
وهي ك�شهوة �أونان� ،شهو ٌة عقيم ،ال عالقة لها
باحلب ،حتى باحلب اجلن�سي« .احلب احلقيقي
يريد اخلري للمحبوب ...اخلري للكتاب هو �أن
يُقر�أ .الكتاب م�صنوع من رموز تتكلَّم عن رموز
�أخرى تتكلَّم بدورها عن �أ�شياء .والكتاب من غري
عيون تقر أ� هذه الرموز يظ ُّل كتاب ًا ي�ض ُّم رموز ًا ال
تنتج �أفكاراً� ،أي يظ ُّل كتاب ًا �أخر�س .رمبا ولدت
هذه املكتبة لتحافظ على ما فيها من كتب ،ولكنها
�أ�صبحت تعي�ش لتدفنها».10

ومن �أهم ما يرد يف الرواية فيما يتعلَّق
بهذا املو�ضوع هذه اجلملة التي ترد على ل�سان
ِو ْليَمْ البا�سكرﭬﻴﻠﻲ« :الكتب مل تو�ضع لن�ؤمن مبا
تقوله ولكن لنتحرّى فيها .ال يجب �أن نت�ساءل
�أمام كتاب :ماذا يقول؟ ولكن :ماذا يريد �أن
يقول؟» (�ص .)347ويتابع يف هذه الفقرة املهمَّة
التفريق بني احلقيقة الرمزية (كالعفَّة التى يرمز
لها وحيد القرن 12على �سبيل املثال) واحلقيقة
الطبيعية (وجود هذا احليوان �أو عدم وجوده).
«لقد ذُ كِ َر يف بع�ض الكتب �أن املا�س ال يقطعه �إلاّ
دمُ َتي ٍْ�س»� .أما روجر بيكن فقد قال � إن ذلك غ ُري
�صحيحٍ لأ مرٍ ب�سيط« :لأ نه جرَّب ذلك ومل ينجح.
ولكن لو كان لعالقة املا�س بدم ال َّتيْ�س معنى �سامٍ ،
فذلك املعنى يبقى �سامياً» (�ص .)347وهنا
يعلِّق �أد�سو �« :إذن ميكن �أن نقول حقائق �سامية
ونكذب بخ�صو�ص املعنى احلريف» (�ص.13)347
ويعلِّق ِو ْليَمْ على �أ�سف �أد�سو لأ ن وحيد القرن غري
موجود بقوله« :لي�س جائز ًا �أن ن�ضع حدود ًا لقدرة
الإله العظيمة ،ولو �أراد اهلل ف�سيوجد �أي�ض ًا وحيد
القرن اخلرايف .ولكن هوِّنْ عليك � ،إنه موجود يف
هذه الكتب ،التي تتحدَّث عن الكائن املمكن وال

لكن حجب املعرفة مبعناها الآخر �أعقد
قليالً .فقد قُ�سِّ مت املعرفة منذ القدم � إىل نوعٍ
تدا ُولُه مباحٌ ،بل مطلوب ،ونوعٍ تدا ُولُه غري مباح
يحر�ص مالكوه على عدم التفريط به لأ نه م�صد ٌر
للقوَّة .وقد ارتبط هذا النوع من املعرفة يف
املا�ضي بال�سحر ،و�أ�صبح ال�سح ُر اال�سمَ ال�شائ َع ملا
يعرفه ال�ساحر ويجهله الآخرون� .أما يف ع�صرنا
احلديث ،فقد حتوَّل ال�سح ُر � إىل علْم :ال�سح ُر
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تعنيه الأ �شياء لي�س كامن ًا فيها بل ُينْ�سَ بُ � إليها
على يد م�ستعمليها �أو الناظرين � إليها .لكن الب�شر
ين�سون �أنهم خالقو الرموز وينتهون � إىل االعتقاد
ب�أن املعاين تكمن يف الأ �شياء ولي�س يف عقولهم.
الن�ص نف�سُ ه يثري هذه امل�س�ألة فيقول �« :إن لغة
ُّ
الأ حجار الكرمية لها �أ�شكال متعدِّ دة ،كل واحدة
تعبرِّ عن �أكرث من حقيقة ،ح�سب الظرف الذي
تظهر فيه .ومن يحدِّ د م�ستوى الت�أويل و�صالحية
الظرف؟ �أنت تعرف ذلك ،يا ولدي ،لقد علَّموك
�إيّاه � :إنها ال�سلطة ،امل ؤ�وِّل الأ كرث وثوق ًا من غريه
والأ كرث هيبة ،و� إذن الأ كرث قدا�س ًة .14و�إلاّ كيف
ميكن ت�أويل الدالالت املتنوِّعة التي ي�ضعها العالمَ
�أمام �أعيننا املذنبة ،وكيف نتجنَّب الوقوع يف
التِبا�سات ال�شيطان؟» (�ص.)483

تتحدَّث عن الكائن الواقعي» (�ص ،347مع تعديل
ال�صياغة) .والفكرة التي تقوم عليها هذه الفقرة
مهمَّة للدين والأ دب .وهي �أن اخلطاب الديني،
� أش�نُه يف ذلك �ش�أنُ اخلطاب الأ دبي ،يحتاج
للت�أويل عندما ي�صطدم الرمزيُّ باحلريف ويجد
القارئ �أن من الع�سري عليه �أن يقبل احلريف.
وقد وردت يف الكتاب منا�سبة يلتقي فيها كاهنٌ
�أعمى يعي�ش يف الدير ا�سمُه يو ْر ْغ ب�أد�سو و ِو ْليَمْ .
يقول يو ْر ْغ للمرتهنب ال�شاب � إن �سم ّي ًا له كان قد
كتب كتاب ًا «عظيم ًا ومُريعاً» عنوانه كتاب امل�سيح
الدجّ ال «ر�أى فيه �أحداث ًا �ستقع ولكن مل ي ُْ�ص ِغ
� إليه �أحد مبا فيه الكفاية» فيعلِّق ِو ْليَمْ بقوله« :لقد
أ�لَّف الكتابَ قبل �ألف عام ،وتلك الأ حداث مل
تقع» ،فيقول يورغ «الأ عمى»« :ملن لي�س له عينان
يرى بهما � .إن م�سالك امل�سيح الدجّ ال طويلة
وملتوية � .إنه ي�صل عندما ال نتوقَّعه ،ولي�س لأ ن
ح�سابات احلواري مغلوطة ،بل لأ ننا مل نتعرَّف
على فنِّه» (�ص .)106وهذه فكرة تثري االهتمام
لأ ننا نالحظ �أن امل�ؤمن م�ستع ٌّد لت�أجيل ما ي�ؤمن
ب�أنه �سيقع � إىل ما ال نهاية له ،لأ ن فقدان الإميان
بحدوثه �أ�صعب عليه من الت�سليم بعدم حتقُّقه
يف حياته �أو يف احلياة التي ميكنه ت�صوُّرها يف
يف�ضل القبول
امل�ستقبل .وامل�ؤمن يف هذه احلالة ِّ
بحرفية النبوءة ،لأ ن فتح باب الت�أويل كفيل ب�أن
ُي ْر ِب َك ُه ويث َري فيه القلق حول �أيِّ الت�أويالت �أقرب
للحقيقة .وهذه فكرة جتد �صدى لها يف مو�ضع
�آخر من الكتاب يت�ضمَّن �سرد ًا طوي ًال لأ نواع
احلجارة الكرمية وملا ترمز له يف نظم خمتلفة
من الرمز .وهذا يدلّ بطبيعة احلال على �أن ما

قلت � إن املعرفة نوعان :نو ٌع نربطه باجلن�س،
ونو ٌع نربطه بالفكر .وقد نتو�سَّ ع قلي ًال فنقول � إن
اجلن�س بحدِّ ذاته غريز ٌة تتَّ�صف بها الكائنات
احليَّة جميعاً ،لذا ف�إن املعرفة املكت�سبة عن طريق
� إ�شباعها المتيِّز بني الب�شر عن بقية الأ حياء � إال
يف � إمكانيَّة تنظيمها من خالل امل�ؤ�سَّ �سات التي
تنظِّ مها الأ ديان والأ عراف االجتماعية� .أما
النوع الآخر من املعرفة فهو ما مييِّز الب�شر عن
بقية الكائنات احليَّة .و�أيُّ حماولة لكبت هذين
النوعني من املعرفة �ست ؤ�دّي ال حمالة � إىل البحث
عن طرقٍ ملتوية لإ�شباعهما .لذا ف� إن رهبان
الدير يجدون من الو�سائل لإ�شباع الرغبة يف هذا
النوع من املعرفة ما ال يجهله القائمون على �ش�ؤون
ال َّديْر ،ولذلك ف� إنهم يُتيحون للعُ�صا ِة �أن يلتم�سوا
املغفرة عن طريق االعرتاف .ومن �أطرف �أحداث
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النوع الآخر من اخلطيئة� ،أق�صد اللواط ،كثري
احلدوث يف الدير ،وهو فيما يبدو ال�سببُ الكامنُ
خلف بع�ض اجلرائم التي تُرتكَب هناك.

الرواية تلك احلادثة التي يلتقي فيها �أد�سو بفتاة
قرويَّة يبدو �أنها اعتادت الدخول � إىل الدَّير �س ّر ًا
للح�صول على �شيء من الأ طعمة لأ �سرتها مقابل
اال�ست�سالم للرغبة اجلن�سية لدى �أحد امل�س�ؤولني
عن الطعام يف الدَّير .وعندما ترى الفتاة �أد�سو
ال�شابَّ الو�سيم ،ف� إنها تراوده عن نف�سه فيخ�ضع
يح�س بعد ال�سقوط يف التجربة بوط�أة
لها .لكنه ُّ
اخلطيئة على نف�سه و ِفكْرِ ِه فيعرتف لأ �ستاذِ ه،
فيُحِ لُّه هذا من الذنب ب�سهولة مذهلة .فيعلِّق
�أد�سو على احلادثة كلِّها تعليق ًا �أجدين ال �أ�ستطيع
جتاهله ،و�س�أنقله من ترجمة العامري على الرغم
من رداءتها:

لكن ما قد يثري الت�سا�ؤل يف ذهن القارئ هو
ال�سهولة التي يُحِ ُّل بها ِو ْليَمْ �أد�سو من خطيئته.
فقد �أحلَّه من � إحدى الكبائر� ،أي خطيئة ال�شهوة
�أو الزنا ،هذا ف�ض ًال عن �صعوبة الت�سليم ب�أن
له احلقّ يف عمل ذلك .لكن رمبا كان م�صدر
ال�صعوبة �أن هذا القارئ ي�أتي � إىل الرواية ب� إرثه
الثقايف املختلف وينتمي � إىل ديانة يُعاقَب الزاين
فيها بعقوبة �أ�ش ّد ال تزيل عنه الإثم لأ ن املغفرة
ح ٌّق من حقوق الرحمن .وهذه ناحية قد تُ�سبِّب
�صعوبات يف القراءة يعرفها اجلميع.
ٍ

«احلقيقة بعد لقائي الآثم بالفتاة ،كادت
الأ حداث املهولة تُن�سيني املغامرة تلك .من جهة
�أخرى ،ما �أن �ألقيت باعرتايف على الأ خ جيّوم،
حتى خفَّت روحي من الندم الذي �شعرت به
بعد يقظتي التي َتلَتْ تراجُ عي الآثم ،15وبدا يل
�أنني حمّلت الأ خ جيّوم ،بالأ قوال ،العبء نف�سه
الذي كانت الكلمات تدلّ عليه ،وفع ًال ما فائدة
التطهري باالعرتاف ونعيمه � ،إن مل يكن لإلقاء
عبء اخلطيئة والندم الذي يحتمله ،يف ح�ضن
فنح�س ،مع املغفرة ،بنفحة جديدة
ُّ
�سيدنا نف�سه،
تنع�ش الروح ،وت�ساعد على �أن نن�سى اجل�سد الذي
جرّحته الرذيلة؟» (�ص.)425

والنوع الآخر من املعرفة ال ميكن حجبُه هو
�أي�ضاً .فنحن نعلم �أن املعرفة يف ق�صة ال�سقوط
�أغْ رت حوّا َء و�آدمَ � إىل احلدِّ الذي جعلهما يغامران
با�ستثارة غ�ضب الربِّ  .واملكتبة التي ي�ضمُّها الدَّير
بع�ض الرهبان �أن يقر�أوها على
تقتني كتب ًا يريد ُ
الرغم من كلِّ ما قد يتعرَّ�ضون له من خماطر.
وي�سعى عد ٌد من �شخ�صيات الرواية للح�صول
كتاب نكت�شف يف �آخر الرواية �أنه اجلزء
على ٍ
املفقود من كتاب فن ال�شعر لأ ر�سطو .وال�س�ؤال
الذي ال مف ّر من طرحه هو :ملاذا �أعطى � إيكو ك َّل
هذه الأ همية لكتاب مفقود؟

ما يعنيه هذا هو �أن مرتكب املع�صية يتخلَّ�ص
من عبئها ب� إلقاء هذا العبء يف ح�ضن �سيّدنا،
برتجمة العامري الذي ترجم كلمة �( Lordأي
اهلل) بكلمة «ال�سيِّد» .ونحن نفهم من الرواية �أن
هذا النوع من االعرتاف يجري با�ستمرار ،لأ ن

اجلواب هو �أن اجلزء الثاين من كتاب ال�شعر
يتناول فنَّ الكوميديا بعد �أن تو�سَّ ع اجلزء الأ وَّل
(وهو اجلزء املوجود) يف فنِّ الرتاجيديا .ونحن
نعلم �أن الرتاجيديا تتناول يف املفهوم الأ ر�سطي
عِ ْل َي َة القوم .ويجري الرتكيز على واحد منهم
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عندما قال ما معناه �أن الن�صو�ص تكت�سب احلياة
يف �أح�شاء م�ستعمليها .فلن�أخذ مثا ًال على ذلك من
الرواية نف�سها؛ � إذ يروي يو ْرغْ ،وهو �أ�ش ُّد املتزمِّ تني
يف الرواية ،عن القدّي�س يوحنّا فم الذهب قوله � إن
امل�سيح مل ي�ضحك مطلقاً ،وي�ستنتج من ذلك �أن
امل�سيحيني يجب أ�لاّ ي�ضحكوا .فري ُّد ِو ْليَمْ بقوله« :ال
�شيء يف طبيعة امل�سيح الإن�سانية مينع ال�ضحك،
لأ ن ال�ضحك من خ�صائ�ص الإن�سان كما يقول
لنا الالهوتيّون» (�ص 60من الن�ص الإجنليزي).
وعندما يكرِّر يو ْر ْغ مقولته هذه يجيبه ِو ْليَمْ برواية
عددٍ من املواقف التي ي�ستد ُّل منها على �أن امل�سيح
كان ي�ضحك و� إن كان �ضحكُه �أقرب � إىل ال�سخرية
اخلفيّة منه � إىل القهقهة العلنية .ولكن ،ملاذا
يعار�ض يو ْر ْغ و�أمثاله فكرة ال�ضحك؟ هنالك
نقا�ش ممتع بني عقليَّتني متناق�ضتني يبد أ� عند
الن�ص الإجنليزي
�ص 78وينتهي عند �ص 80من ّ
عن املو�ضوع كان بودّي �أن �أنقله كلَّه .ولكن من
يخيف منط ًا من التفكري ال
الوا�ضح �أن ال�ضحك ُ
يحتمل البدائل ويرى يف ال�ضحك عن�صر ًا يثري
اال�ضطراب والت�شكيك �أو ما تعبرِّ عنه الكلمة
الإنكليزية ال�شائعة هذه الأ يّام.subversive :
واال�ضطراب يعني عدم اال�ستقرار على �شيء �إلاّ
� إذا ثبت بعد الت�شكيك واالهتزاز الفكري والنف�سي.
والت�شكيك يعني عدم الت�سليم باملنقول �إلاّ � إذا ثبت
�أمام املعقول .وما �أوردته الرواية عن روجر بَيكُن
وعن � إخ�ضاعه حكاية ال�سلف عن عدم � إمكانية
قطع املا�س � إال بوا�سطة دم التي�س للتجربة مثا ٌل
على ما يجب فعله عندما تثور ال�شكوك يف �صحة
قول من الأ قوال .والحظ يف املقابل ر ّد فعل ِو ْليَمْ

يرتكب مع�صي ًة من نوعٍ ما ،مع�صي ًة ت ؤ�ثِّر على بقية
املجتمع ،وال ب َّد من عقاب تلك ال�شخ�صية عقاب ًا
يعيد ال�صحّ ة لذلك املجتمع ،وهو عقاب قد يتَّخذ
�شكلني :القتل (كما يف حالة �أغامِ ـم نُْن) �أو الطرد
(كما يف حالة �أوديب امللك).
�أما يف الكوميديا ،ف� إن العقاب ال ي�صل هذين
احلدَّين ،بل يتَّخذ من ال�ضحك و�سيلة للعقاب،
لأ ن �شخ�صيات الكوميديا ال ترتكب من املعا�صي �أو
اجلرائم ما ي�ستح ُّق القتل �أو الطرد .قد تثري هذه
ال�شخ�صيات ال�سخرية ،ولكنها �شخ�صياتٌ ميكن
� إ�صالح �أخطائها ب�سهولة ،وال�ضحك عليها �أو
معها يكفي لإعادة التوازن يف جمتمعها ال�ضيِّق.
ال�ضحك � إذن مو�ضوع مه ٌّم تثريه الرواية
يتجاوز يف بع�ض املوا�ضع منها �أهميته يف جمال
الفن امل�سرحي .فمن املالحظ �أن الرواية ت�صف
عالمَ ني خمتلفني :عالمَ الدَّير ال�صارم الذي يُتوقَّع
من املقيمني فيه �أن يمُ ْ�ضوا �أوقاتهم يف ال�صلوات
والدرا�سة والت أ�مُّل والعمل ،وال جمال فيه للهذر
�أو التندُّر �أو تزجية الوقت يف ما ال طائل من
ورائه ،16والعالمَ اخلارجي الذي ينفتح فيه املجال
للعبث واملرح واللعب وال�ضحك مثلما ينفتح للعمل
والأ مل والدموع واملعا�صي من كلِّ نوع .و� إذن ،جند
يف الدَّير � إعرا�ض ًا عن ال�ضحك ،ال بل جند مي ًال
� إىل حترميه بحجَّ ٍة �أو ب�أخرى .وهنا جند مثا ًال
على اللجوء � إىل الرتاث لدعم احلجج .والرتاث
الديني غالب ًا ما يكون من الرثاء بحيث ميكنك �أن
ون�صو�صه
ُ
تختار منه ما ينا�سب موقفك الراهن،
غالب ًا ما حتتمل الت�أويالت التي ميكن تكييفها
لتنا�سب احلاجة الآنيَّة .وقد �أ�صاب ال�شاعر �أودن
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التحقيق واحلرق والتقطيع التي كانت تُرتكب
با�سم الدين ب�سهولة �شديدة .ولن �أتناول هذه
الناحية ب�أكرث من القول � إنها قد ت�شكِّل عائق ًا
ثقاف ّي ًا �آخر يف وجه القراءة املو�ضوعية املحايدة
لذلك اجلزء من التاريخ الأ وروبي� .أما ما �أريد
اعرتاف املحقِّق ب�أن املحاكم
ُ
الرتكيز عليه فهو
كانت حت�صل على ما تريد احل�صول عليه
بالتعذيب طبعاً ،و�أن من يتعرَّ�ضون للتعذيب كثري ًا
ما كانوا يخرتعون الق�ص�ص التي يت�صوَّرون
�أنها تر�ضي املحقِّقني .فاملحقِّقون كانوا يعملون
يف خدمة الكني�سة الكاثوليكية ،ال حلمايتها من
اجلرائم العادية التي تتكفَّل بها ال�سلطة الدنيوية،
ولكن من «الهرطقة» .وهذه الكلمة هي ال�صيغة
القرو�سطية من كلمات �شبيهة ما تزال �شائعة يف
�أيامنا هذه ،من �أمثلتها� :شيوعي ،علماين ،رجعي،
� إقطاعي ،بورجوازي ،عميل ،ولع َّل �أ�شيعها يف هذه
الأ يام كلمة «� إرهابي» .ويبدو �أن كلمة «� إ�سالمي»
�أخذت تكت�سب بع�ض هذه الظالل ال�سيئة ،ال �سيما
ب�صيغتها الإجنليزية  � .Islamistإن هذه الكلمات
و�أمثالَها ذاتُ �أحمالٍ ثقاف ّي ٍة معقَّدة ،وهي كلُّها
ترتبط مبفهوم القوَّة .فال�شيوعي عد ٌّو يجب كبحُ ه
يل يجب
�أو �سجنُه � إن كنتَ ر�أ�سمال ّياً ،والر�أ�سما ُّ
جتريدُه من ر�أ�سمالِه � إن كنتَ �شيوع ّياً .والثوريُّ
� إرهابيٌّ � إن كنتَ �صاحب ال�سلطة ،لكنَّه حماربٌ
من �أجل الوطن واحل ِّريَّة يف نظر رفاقه ،وهكذا
دواليك .وهذا ي�شري طبع ًا � إىل �أن اللغ َة نظا ٌم
رمزيٌّ َز ِل ٌق ال ينقل املعاين بو�ضوح � إال � إذا كانت
لديك املفاتيحُ كلُّها .واملثال الأ كرب يف هذه الرواية
على �ضرورة امتالك املفاتيح عنوانُها .فعبارة

البا�سكرﭬﻴﻠﻲ الذي ميثِّل العقلية املتفتِّحة عندما
يعلِّق على الرواية التقليدية عن وحيد القرن التي
تقول � إنه لو ر�أى عذراء طاهرة يف الغابة ف� إنه
�سي�أتيها مط�أطئ الر�أ�س .ف ِو ْليَمْ ال يقول � إن وحيد
القرن حيوان خُ رايف ال وجود له ،بل يقول � إن علينا
أ�لاّ ن�ضع حدود ًا على قدرة اخلالق ،وهو قول يفتح
املجال للخلق وال يغلقه .ويف هذا ال�سياق �أجد
ق�صيدة «( »Curiosityالف�ضول) لأ ل�ستري ريد
ذات ارتباط طريف مبو�ضوع الف�ضول (�أو الرغبة
يف املعرفة التي ال حتدُّها حدود):
فلنعرتف :الفُ�ضولُ
ْ
لن يقتلَنا –
ما �سيقتلُنا هو ﭐنعدامُ الفُ�ضول.
ما �سيقتلُنا جميع ًا
هو �أال نرغبَ يف ر�ؤي ِة
ما هو على اجلانبِ الآخَ رِ من التلِّ .
حتتاج �شخ�صية ِو ْليَمْ البا�سكرﭬﻴﻠﻲ ،بطل
الرواية � ،إىل قدر �آخر من التو�سُّ ع .فنحن نفهم
من رواية ا�سم الوردة �أن ِو ْليَمْ راهبٌ � إجنليزي،
و�أنه كان قبل بدء �أحداث الرواية حمقِّق ًا يف
حماكم التحقيق الكاثوليكية .وقد اختار م ؤ�لِّف
الرواية ا�سم ًا لعائلته هو «با�سكرﭬﻴﻞ» ،وهو اختيار
يلمِّ ح فيه � إيكو � إىل حمقِّقٍ �آخر هو �شرلوك هومْ ز
امل�شهور من خالل رواية لآرثر كونان دُويْل هي
 .The Hound of the Baskervillesلكنَّ
ِو ْليَمْ ترك حماكم التحقيق لأ نه �أدرك �أن التحقيق
الذي جتريه تلك املحاكم ال يخدم الغر�ض الذي
�أن�شئت من �أجله ،و�أ�صبح و�سيلة للقهر والطغيان.
والرواية مليئة بالإ�شارات الرهيبة عن فظائع
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�أنا�س ُيتَّهمون ب�أنهم يلج�أون � إىل العنف لتحقيق
�أهدافهم .والتحقيق معهم ال يجري يف العادة
يف �أ�سباب جلوئهم � إىل العنف بل يجري ملعرفة
ما فعلوا �أو فعل غريهم .وهذا يعني �أن التحقيق
يف�صل الأ فعال عن �سياقها التاريخي� ،أي يجعلها
�أفعا ًال ال معنى لها لأ نها مقطوع ُة ال�صلة باملا�ضي
(حيث تكمن الأ �سباب) وبامل�ستقبل (حيث تُرجتى
الأ هداف) .لكن العنف� ،ش�أنه �ش�أن مفاهيم
الإرهاب والتطرُّف والدميوقراطية ،ال يُفهم � إال يف
�سياق تاريخي .فما ندعوه الآن عنف ًا كان يو�صف
بالبطولة والرجولة والفحولة .واملفهوم احلديث
حتدِّ د معناه الدول القادرة على و�ضع املعاين
يف الكلمات �أو حتريف معاين الكلمات لتنا�سب
حاجاتها الآنية (كما قال لنا يورغ يف الرواية).

«ا�سم الوردة» ال ترد يف الرواية � إال يف العنوان ،ولي�س
من ال�سهل تف�سريُه �إلاّ بن�سبته � إىل عالمَ الرموز.
عالقات
ٍ
والرموز فيما �أقدِّ ر نوعان :نو ٌع اكتَ�سَ بَ
مع دوائ َر من املعاين من خالل الرتاث الثقايف،
ونو ٌع مل يح�صل بع ُد على هذه العالقات ،ولذلك
ف� إنه �أرحبُ و�أغنى ،ولذلك ف� إن ا�س َم الورد ِة يظ ُّل
يف عالمَ الإمكان ،ال يف عالمَ احلقيقة� ،أو ف ْل َنقُلْ ،
يظ ُّل يف عالمَ ال َغيْبِ  ،ال يف عالمَ ال�شهادة .ونحن
نعلم �أن عالمَ ال َغيْبِ هو العالمَ الذي ن�سعى لك�شف
احلجاب عنه بو�سائل اكت�شاف املعرفة املتعدِّ دة
املتجدِّ دة.
ومن املالحظ �أي�ض ًا �أن الب�شرية مل تتخلَّ�ص
من التعذيب و�سيل ًة للح�صول على احلقيقة
– احلقيقة التي حتتكر احلكمَ عليها ق َّو ٌة طاغية
ت�ستطيع �أن تنتزع ما ت�سميه احلقيقة بقلع الأ ظافر
�أو كيّ اجل�سد �أو بتلك الطريقة املبتكرة امل�سمّاة
�( waterboardingأو الإيهام بالغرق) التي
برعت فيها الواليات املتَّحدة الأ مريكية .ومن
الوا�ضح �أن موقف ِو ْليَمْ من احلقيقة املنتزعة من
حتت الأ ظافر �أو من اجللد املحروق هو املوقف
تخ�ض َع للوهم
الذي حتثُّ عليه الرواية من غري �أن َ
املريح الذي ي�أتينا مع �شعارات حقوق الإن�سان
والدميوقراطية لأ ن حقوق الإن�سان التي تُ�ستَعمل
لتدمري البالد والعباد هي مثل احلقيقة التي كانت
البابوية ت�سعى لفر�ضها على الهراطقة :حقيقة
ملوّثة بالدّم وممتزجة برائحة اللحم الب�شري
املربوط على اخلازوق.
ُ
الذي يُ�شوى �صاحبُه

خذ على �سبيل املثال مفهوم الدميوقراطية.
ن� أش� هذا املفهوم كما نعلم يف بالد اليونان ،واللغة
اليونانية هي التي �أعطتنا امل�صطلح .ولكن ،هل
كانت الدميوقراطية تعني حكم ال�شعب مبعناه
احلديث ح ّقاً؟ �أبداً .فال�شعب عندهم مل يكن
يت�ضمَّن العبيد .وقد ظ َّل �شي ٌء من ذلك عالق ًا
يف الدميوقراطية الإجنليزية حتى �أوائل القرن
التا�سع ع�شر؛ � إذ مل يكن ي�سمح للن�ساء عموم ًا
ين يق ُّل دخله ال�سنوي عن مبلغ
ولأ يِّ فردٍ بريطا ٍّ
معينَّ مبمار�سة حقّ االنتخاب .وهذا يعني �أن
حقّ االنتخاب متلكه الطبقات املو�سرة واملتنفِّذة.
ونحن نعلم �أن هذا املفهوم تباين معناه بني الدول
ال�شيوعية التي كانت تلحق �صفة الدميوقراطية
ب�أ�سمائها وبني الدول الدميوقراطية التي تدَّعي
احتكار املفهوم .ونحن نعلم �أن الدميوقراطية

الإيهام بالغرق (�أو مهما تكن و�سيلة
احل�صول على االعرتاف) يمُ ارَ�س يف العادة �ض َّد
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ومن معه) وبني الطوائف العديدة التي ظهرت
يف الع�صور الو�سطى حتت م�سمَّيات كثرية .ومن
املمكن اختزال ال�صراع بال�صراع الدائر بني
الداعني � إىل الزُّهد تيمُّن ًا بحياة امل�سيح وحواريّيه،
وبني �أ�صحاب ال�سلطة من البابا والكرادلة الذين
كانوا حري�صني على العي�ش املرتف .وكما هو
ال�ش�أن يف كثري من احلاالت ،يلج أ� الطرفان � إىل
حجج من الرتاث الديني الذي يتَّ�صف عادة
بالتنوُّع والغنى بحيث ميكن اال�ست�شهاد بن�صو�ص
كثرية تدعم هذا الر�أي ونقي�ضه .والنتيجة هي �أن
احلجَّ ة املنت�صرة ال تكون هي احلجَّ ة التي يدعمها
املنطق املجرَّد ،بل تلك التي تدعمها الع�ضالتُ
ال�سيوف الأ م�ضى� ،أو القناب ُل الأ �ش ُّد
ُ
الأ قوى� ،أو
فتكاً.

أ�شخا�ص مثل توين بلري
ٍ
الغربية أ�دَّت � إىل انتخاب �
وجورج بو�ش ليحكموا �أكرث من مرَّة!
و� إذا عدنا ملفهوم العنف ،ف� إننا �سنجد �أن من
بيدهم القوَّة �أو ال�سلطة هم الذين يطلقون �صفة
العنف على الأ فعال التي تهدِّ د م�صاحلهم؛ � إذ
لي�ست هذه ال�صفة ل�صيقة بالأ فعال بطبيعتها.
فمن يفجِّ ر جب ًال لي�شقَّ طريق ًا للقطار لي�س كمن
ير�سل �صاروخ ًا ليدمِّ ر ح ّي ًا يف مدينة .واملفارقة
هنا هي �أن اختيار هذا امل�صطلح يت�ضمَّن اللجوء
� إىل معيار �أخالقي يفرت�ض واحد ًا من �أمرين)1( :
�أن العنف ميار�سه من ميار�سه لذاته� ،أي ميار�سه
من غري �سبب �أو هدف ،لذلك ف�إنه ي�ستحق الإدانة
والعقاب؛ (� )2أن العنف �أ�سلوب �سيِّ ء للح�صول
على احلقوق � إن كان ثمة من حقوق (وهنا يُ�سقط
الأ قوياء حقيقة امتناعهم عن � إعطاء احلقوق
للآ خرين عن طيب خاطر وعن مَ يْلهم � إىل تفتيت
احلقوق وت�أجيلها على �أمل �أن تُن�سى).

ومن اجلوانب التي يبدو �أن الرواية تركِّز
عليها كثري ًا جانبٌ يقول � إن احلقيقة الدينية
ي�صعب تعيينها على نحو نهائي بحيث ي�سلِّم بها
الب�شر جميعاً .ففي �أحد املواقف يذهب أ�دْ�سو
و�أ�ستاذُ ه � إىل املكتبة بحث ًا عن �شيء ال يعرفانه
على وجه الدقة ،وهناك يرى أ�دْ�سو كتاب ًا مكتوب ًا
بلغة ال يعرف حروفها فيقول له �أ�ستاذُ ه � إن هذا
قر�آن .وعندما يعلِّق أ�دْ�سو عليه بقوله � إنه كتابٌ
للكفّار كما علّمه مدرِّ�سوه ،ف� إن ِو ْليَمْ يجيب عليه
بقوله« :كتابٌ فيه حكم ٌة تختلف عن حكمتنا»
(�ص .)482وهذا يعني �أن ِو ْليَمْ ي�سلِّم ب�أن احلكمة
لي�ست واحدة .وال �شكَّ يف �أن ِو ْليَمْ الذي ينتمي � إىل
�أوائل القرن الرابع ع�شر امليالدي ي�سبق ع�صره
من حيث القبول بتعدُّد زوايا النظر وب� إمكان تعاي�ش
الأ ديان .لكن الرواية ت�صوِّر يف الوقت نف�سه عالمَ ًا

ال �شكَّ يف �أن العنف الذي ميارَ�س من غري
�سبب فع ٌل مَ رَ�ضي ي�ستحقّ الإدانة والعقاب �أو
العالج يف امل�صحّ ات وعيادات الطبّ النف�سي.
ولكننا نعلم �أن الكلمة يف عامل ال�سيا�سة ال
تطلق على ه�ؤالء بل على اخل�صوم ال�سيا�سيني.
واخل�صومة ال�سيا�سية تتَّخذ يف كثري من الأ حيان
�شكل التحزُّب مع ال�سلطة �أو �ضدّها ،وتُطلَق �صف ُة
العنف على �أفعال كلِّ طرف من الطرفني من
الطرف الآخر ،لأ ن � إطالق ال�صفات على �أفعال
الآخرين جزء من ال�صراع نف�سه.
يظهر هذا االنق�سام �أو التحزُّب يف رواية
ا�سم الوردة على �شكل �صراعٍ بني ال�سلطة (البابا
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االنتماء بالن�سبة � إىل الكثري منهم � إىل فريق
هرطوقي و�سيل ًة فقط مثل غريها للتعبري عن
الي�أ�س � .إنهم يحرقون دار الكاردينال لأ نهم
يريدون يف الوقت نف�سه �أن ت�صل حياة الإكلريو�س
� إىل درجة الكمال ،ولأ نهم يعتربون �أن اجلحيم
الذي يتحدَّث عنه ذلك الكاردينال غري موجود.
لكنهم يفعلون ذلك دائم ًا لأ ن اجلحيم الدنيوي
موجود حيث يعي�ش القطيع الذي نحن رعاتُه...
لقد ر�أيت بعيني �أ�شخا�ص ًا يعي�شون عي�شة طاهرة،
متَّبعني بوفاء حياة الفقر والعفَّة ،ولكنهم كانوا
�أعداء الأ �ساقفة ،ورمى بهم الأ �ساقف ُة � إىل ال�سُّ لطة
املدنية ...متّهمني �إيّاهم باالختالط اجلن�سي
وباللواط و�أعمال �شنيعة ،ميكن �أن يكون قام بها
�آخرون� ،أما هم فال» (�ص.)235-234

تت�شظّ ى فيه الكني�سة من قمَّة هَ رَمِ ها ،في�صبح
للكني�سة ر�أ�سان �أحدُهما يف �أﭬﻨﻴﻮن والآخر يف
روما .وتت�شظّ ى من قاعدتها فين� أش� فيها عدٌد كبري
من الطوائف �أو الإخوانيات � إن �صحَّ ت ترجمة
كلمة  fraternitiesعلى هذا النحو .و�أغلب هذه
الإخوانيات كانت منظَّ مات تن� أش� حول زعيم ديني
يحت ُّج على بع�ض ممار�سات الكني�سة ،لأ �سباب
الهوتية �أحيان ًا  ،ولأ �سباب اقت�صادية �أو �سيا�سية
تلب�س لَبو�س الدين يف �أحيانٍ �أخرى .ول�ست
�أريد �أن �أطيل البحث باقتطاف مقاطع ت�صف
ال�شطط الذي رافق ظهور بع�ض هذه احلركات،
ومن �شاء فليقر�أ ،على �سبيل املثال ال احل�صر،
ما يرد يف الف�صل املعنون (اليوم الثاين� :صالة
ال�ساعة التا�سعة� ،ص 218وما يتبعها من ترجمة
العامري) ،ولكنني �س�أكتفي بجزء من احلوار
الذي يجري بني رئي�س الدير من ناحية وبني ِو ْليَمْ
وتلميذه �أد�سو من ناحية �أخرى .واملو�ضوع الذي
يتحدَّثان فيه هو مو�ضوع الهرطقة وان�ضمام كثري
من الب�سطاء الذين ال يفهمون تعقيدات الالهوت
بو�صمة
امل�سيحي للحركات التي ت َِ�صمُها الكني�سة ْ
الهرطقة .يقول ِو ْليَمْ :

ومن الوا�ضح هنا �أن ال�صراع بني الب�سطاء من
ناحية وبني الأ �ساقفة والكرادلة من الناحية الثانية
لي�س �صراع ًا على احلقيقة الدينية ،بل هو �صراع
وجودي بني �أنا�س حمرومني وبني �أنا�س يتمتَّعون
بالقوَّة التي تلب�س لبو�س الدين يف هذه الدنيا.
وعندما ي�س�أل رئي�س الدير عن هذه احلقيقة يقول
ِو ْليَمْ بحزن« :يف بع�ض الأ حيان هي غري موجودة
يف �أي مكان» (�ص .)235وهذا يعني �أن «احلقيقة»
يتوجَّ ب �صنعُها �أو فربكتُها � إن مل تكن موجودة يف
�أي مكان ،ومن ثم تغليفُها ب�أغلفة برّاقة ت�ضع عليها
املاركة امل�سجَّ لة التي تروق لكu

«� إن العديد من هذه الهرطقات ...كانت
جتد جتاوب ًا عند الب�سطاء لأ نها توحي � إليهم
ب� إمكانية الو�صول � إىل حياة �أف�ضل � ...إن حياة
العامَّة ال ي�ضيئها نور املعرفة ...غالب ًا ما يكون
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اله ـ ــوامـ ـ ـ ـ ـ ــ�ش
ال�صمعي عن الإيطالية ،ط  (2طرابل�س :دار �أويا،
 -1للرواية ترجمتان يف العربية � إحداهما من عمل �أحمد َّ
 ،)1998والثانية من عمل كامل عويد العامري عن الفرن�سية (القاهرة .)1995 :وي�ؤ�سفني القول � إن
الرتجمتني �ضعيفتان ،لذلك ف�إنني �س�أجل أ� �أحيان ًا � إىل الرتجمة عن ال�صيغة الإجنليزية املن�شورة على
الإنرتنت يف هذا املوقع:
http://www.dillgroup.ucsf.edu/~grocklin/Eco,%20Umberto%20-%20The
%20Name%20Of%20The%20Rose.pdf

� -2أو ّد التنبيه هنا على �أنني لن �أتناول الناحية الفنية من الرواية ،بل �س�أق�صر احلديث على عدد حمدود من
الق�ضايا الفكرية التي تثريها.
 -3ينطبق هذا الكالم على رواية مده�شة للكاتب نف�سه قر�أتها م�ؤخَّ ر ًا عنوانها مقربة براغ تتناول جانب ًا من
التاريخ ال�سيا�سي يف كلٍّ من � إيطاليا وفرن�سا يف �أواخر القرن التا�سع ع�شر و�أوائل القرن الع�شرين وما يُتداول
عن دور اليهود يف هذا التاريخ.
4- Raman Selden, Peter Widdowson and Peter Brooker, A Reader’s Guide
to Contemporary Literary Theory, 5th ed. (Harlow: Pearson Education,
2005), p. 199.

 -5للمزيد عن هذا املو�ضوع ميكن االطالع على هذا املوقع:
http://www.bbc.co.uk/arabic/worldnews/2013/06/130607_uk_spy_proggramme.shtml

 -6هذا ما يرد يف معجم �أوك�سفرد الكبري املعروف بالـ  OEDعن الفعل :know
trans. To have carnal acquaintance or sexual intercourse with. arch. Chieflly a Hebraism which has passed into the mod. langs., but found also in
Gr. and L. So Ger. erkennen, F. connaître.
7- «Ode on a Distant Prospect of Eton College».

� -8ص  82من الرتجمة الإنكليزية املن�شورة على الإنرتنت .و�سيجري االقتبا�س من هذه الرتجمة يف املنت� ،إلاّ � إذا
جرى االقتبا�س من � إحدى الرتجمتني العربيَّتني اللتني ورد ذكرهما �سابقاً.
9- «it is through woman that the Devil penetrates men’s heart!» (p. 133).
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 -10قارن ما يرد يف رواية فهرنهايت  451للكاتب الأ مريكي رَيْ بْرادبري التي نُ�شرت �سنة  .1953ت�صوِّر رواية

بْرادبري جمتمع ًا م�ستقبل ّي ًا ت�سيطر فيه الدولة �سيطرة تامَّة على ما يراه النا�س وي�سمعونه.
فقد �أن�ش�أت الدولة ق�سم ًا للإ طفائية (�أو رمبا كان الأ �صح �أن ندعوه ق�سم احلرائق) يُعنى بالدرجة الأ وىل

بحرق الكتب .ويقوم رئي�س هذا الق�سم بوظيفة هي �أ�شبه بوظيفة دائرة اال�ستخبارات التي تت�صرَّف ب�سرعة
كتب خم َّب�أة يف مكان ما .وكان بِيتي (رئي�س ق�سم احلرائق) قارئ ًا نهم ًا يف
معلومات تفيد بوجود ٍ
ٍ
حال تلقّيها
بع�ضها الآخر .واخرتع
بع�ضها يناق�ض َ
املا�ضي ،ولكن الكتب خيَّبت ظنَّه لأ نها مل متنع الكوارث الب�شرية ،وكان ُ
بِيتي كلب ًا �آل ّي ًا اعرتف بْرادبري فيما بعد ب�أنه م�ستن�سخ عن كلب �آل با�سكرﭬﻴﻞ الذي ورد ذكره يف رواية ال�سري
�آرثر كونان دويْل كلبُ �آل با�سكرﭬﻴﻞ .ويعرف قرّاء ا�سم الوردة �أن ا�سم املحقِّق فيها هو ِو ْليَمْ �أوف با�سكرﭬﻴﻞ
�أو ِو ْليَمْ البا�سكرﭬﻴﻠﻲ ،يف تلميحٍ � إىل عمله حمقِّق ًا يف مرحلة من حياته ،ويف تلميح �آخر � إىل ق�سمة املجتمع
� إىل رُعا ٍة ورع َّي ٍة وكالب.
� -11أنا �أدرك طبع ًا �أن امل�س�ألة �أعقد من ذلك ،و�أن القوَّة ترتبط بامل�صلحة االقت�صادية وبالأ من القومي .ولكنني
�أدرك �أي�ض ًا �أن حجَّ ة الأ من القومي تُبيح كل املحظورات الأ خالقية .ونحن نعلم �أن التج�سُّ �س على �أ�سرار
الآخرين� ،سواء منها ما كان ع�سكري ًا �أو اقت�صاد ّياً ،يجري با�ستمرار من كل اجلهات .وهذا يرتبط ارتباط ًا
وثيق ًا مب�س�ألة املعرفة وحماوالت حجبها واملحاوالت املقابلة للح�صول عليها بكل الو�سائل املتاحة.
� -12أي الـ  unicornولي�س الـ .rhinoceros
 -13هذه الفكرة تكمن خلف قيمة الأ �ساطري :هي كذبٌ من حيث التاريخ ،ولكنها حممَّلة باملعاين التي يجدها فيها
�أ�صحابها .وقل مثل ذلك عن الروايات الأ دبية.
 -14قارن ا�ستئثار الكني�سة الكاثوليكية بحق الت�أويل وانت�شار ظاهرة الإفتاء انت�شار ًا غري م�سبوق يف البالد
الإ�سالمية يف هذه الأ يام.
 -15هنا يجب الت�صحيح لأ ن املق�صود لي�س الرتاجع ،بل الوقوع يف اخلطيئة.
 -16انظر �ص  ،61حيث يقول ِو ْليَمْ لأ د�سو« :ال ت�ضحك .فلي�س لل�ضحك �سمع ٌة طيِّبة بني هذه اجلدران كما
ترى».
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درا�ســـــات

م�������������اه�������������ر ه�����ل����ال

التنا�ص :ثقافة ومثاقفة
ماهر هالل

ال يف �أذهان الباحثني الأ كادمييني لت�أ�صيله
ال وم�شتغ ً
يظل امل�صطلح الأ دبي الوافد �شاغ ً
ودجمه يف منظومة التداول التطبيقي ،وال �سيما تلك امل�صطلحات التي ميكن مقاربتها
مبا ي�شاكلها من امل�صطلحات امل�ستقرة يف التطبيقات النقدية والبالغية (عربية الن�ش�أة
والأ �صول) بو�صفها (مثاقفة) �أدخلها البع�ض يف حيز الأ دب املقارن .ولعل م�صداق القول
يف هذا تدجني(الأ �سلوبية)مع البالغة العربية ،وقد ذهب بع�ض الباحثني هذا املذهب؛ � إذ
وجدوا يف اجلذر التاريخي ملا ا�صطلح عليه النقاد العرب بـ(ال�سرقات )وما تفرع عنها نظرياً
مل�صطلح ( التنا�ص) .وداللة ا�شتقاقه داللة م�صطنعة تعني :توا�شج الن�صو�ص وتداعيها يف
ذهن ال�شاعر �أو الكاتب ومتاهي تلك الن�صو�ص يف � إنتاج ن�ص جديد ،وبذلك يكون الن�ص �أيّ
ن�ص هو نتاج قراءات �سابقه تختزنها ذاكرة املبدع لت�شكل (ثقافته) وقدرته على مثاقفة
الن�صو�ص ومتاهيها .وعليه ،فالتنا�ص هو ثقافة ومثاقفة ،وامل�صطلح ا�صطنعه النقاد
على �أ�سا�س �أن كل ن�ص هو ا�ستيعاب وحتويل لن�صو�ص �أخرى ،و� إن اتخذ �سبيله عند بع�ض
الباحثني بعيداً عن مرماه النقدي.
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ولذلك فلي�س بال�ضرورة �أن تكون االقتبا�سات
من مدونة �أدبية ميكن حدها بقو�سني و� إمنا قد
تكون من ا�شتغال الذاكرة مبعنى فعّل املبدع
فعله املعريف والإبداعي يف � إنتاج الن�ص اجلديد.
وعليه« ،اليقت�صر التنا�ص على م�صدر �أوت�أثري
حمدد يف وعي منتج الن�ص»؛ فالن�ص حقل عام
من تراكيب مغفلة من النادر � إدراك �أ�صلها ،ومن
اقتبا�سات غري واعية بو�صفها مكون ًا من مكونات
املعنى الذهني الذي يلب�سه منتج الن�ص.

عر�ض وتنوير
يعدالتنا�ص من املفاهيم النقدية التي تنتمي
� إىل مرحلة ما بعد البنيوية التي �أعادت النظر
يف م�سلمات نظرية الأ دب احلديثة .ويندرج
هذا املفهوم �ضمن الإنتاجية الن�صية التي تهتم
بالكيفية التي يتم بها توالد الن�صو�ص وخلقها
ويكثف فاعلية اللغة ,على �أ�سا�س �أن املكون الن�صي
اللغوي عبارة عن تفاعل وتبادل بني الن�صو�ص
على وفق ر�ؤية (كر�ستيفا) النقدية اجلديدة التي
تنظر � إىل الن�ص كملفوظ لغوي واجتماعي يف
�آنٍ واحد وت�ؤكد انفتاح الن�ص على عنا�صر لغوية
تتحكم يف �صياغته و�شعريته .1وعليه ،فالتنا�ص
مكون جوهري للن�صو�ص الإبداعية وك�شاف
لت�شاكل الن�صو�ص ومتاهي معانيها يف توليد بنى
جمالية جديدة.

وقد �أفرز املرتجمون للم�صطلح �أنواع ًا
وتفريعات خمتلفة تتجذر يف تنوع م�صدريتها
الأ جنبية ،...وهذا هو الداء الذي ابتلي به النقد
العربي؛ فكل مرتجم يفهم داللة امل�صطلح
مبرجعية تلك اللغة ومرجعيته الثقافية.
فقد ذهب �صاحب نظرية امل�صطلح النقدي
� إىل التفريق بني م�سميني :التنا�صيّة والتنا�ص.
وذهب � إىل�أن التنا�صية تت�سق مع النظرية ،ونوه
� إىل و�ضع امل�صطلح �ضمن منظومته الإيقاعية
الوافدة على �سبيل امل�صدر ال�صناعي «الأ �سلوبية
والتفكيكية والبنيوية» ،و�أن التنا�ص يت�سق مع
الظاهرة الفرعية ح�سبما ت�ستقر على النظرية
حيث ت�صبح لها دالالتها املطلقة يف اال�ستخدام
اللغوي .ويحاول بهذا التفريق �أن يركز على �أن
ما مل يقع على النظرية ي�صبح مفهوم ًا عائم ًا
لت�صورات خمتلفة قد تف�سر قوا�سم م�شرتكة
يف جتلّي النظرية �أو تكون هي تقنيات توجهها
التطبيقي مع ما ا�ستقر يف الطرح النقدي العربي
املوروث الذي ارتكز عليه الت�صور عند البع�ض
قبل �أن ت�ستكمل النظرية �أبعادها املعرفية جتاه

وعلى ما قرره الباحثون ،ف� إن جوليا كر�ستيفا
�أول من ا�شتق امل�صطلح وا�ستخدمه يف مقالتها
الن�ص املغلق عام  ،1967وقررت تعريفه ب�أنه
ن�ص ما م�أخوذ من ن�صو�ص
«تقاطع بالغات يف ٍ
2
�أخرى �سابقة �أو متزامنة» .
وقد تبنى روالن بارت �أوالً ،ومن ثم رفاتري،
التنا�ص وجعال منه �أحد الأ بعاد الهامة لقراءة
الن�ص الأ دبي يف جانبيه النظري والنقدي
(التطبيقي) .وقد �أوىل بارت التنا�ص �أهمية
خا�صة يف مقالته يف املو�سوعة العاملية رابط ًا
بينه وبني االقتبا�س؛ � إذ قال �« :إن كل ن�ص جديد
ن�سيج جديد القتبا�سات ما�ضية» .3ويتبنى
منظرو التنا�ص �أثر القراءة يف � إنتاج الن�صو�ص،
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يف ا�ستغراق التحليل والقراءة املتخ�ص�صة ل�سجل
الن�صو�ص .وهذا ال�ش�أن املعمّى عليه يف جمال
النقد والبالغة العربية يحتاج � إىل تب�صري
وعمل د�ؤوب؛ فما دام كل م�صطلح حمدث يف
قراءة الن�صو�ص وو�صف بنيتها براءة اخرتاعه
م�سجلة منذ زمن بعيد يف النقد العربي ،فلم ال
نعمل على � إيجاد م�ؤ�س�سات لها خا�صية معرفية
لتبني هذه املثاقفة و� إ�شاعتها بالتقابل يف النقد
الغربي ،و� إحياء اجلانب التطبيقي ونقله � إىل عامل
امل�صطلح اجلديد؟ فقد وجدت الأ �سلوبية بعد
كتاب امل�سدي الأ �سلوبية والأ �سلوب حرية يف فهم
العمق املعريف الذي انطوت عليه الرتجمة لنقل
الل�سانيات � إىل عامل الأ دب مبقولة« :الأ �سلوبية
ج�سر الل�سانيات � إىلالأ دب».

فرو�ضها ،ومل تكن النظرية لت�أتي معنية مبا
ا�ستقر و�شاع لدينا يف مفاهيم« :الت�ضمني» �أو
«االقتبا�س»� ،أو «التلميح» �أو «التوليد» و� إن كانت
قد متثلت جوانب منها.4
وعليه ،ف� إن الت�صور القائل � إن التنا�ص ت�ضمني
ن�ص يف ن�ص �آخر� ،أو ا�ستدعاء ن�ص لن�ص �آخر
يتفاعل معه ،مل يكن لي�ضيف جديد ًا � إىل املعرفة
النقدية �أكرث مما ا�ستقر لدينا على م�صطلح
«الت�ضمني» ،والأ مر ذاته ما ترجمته �سامية حمرز
ملا �أ�سماه جريار جنيت «الت�ضمني الن�صي» الذي
يعني :العالقة التي تن� أش� بني ن�ص معني وجمموعة
من الن�صو�ص الأ خرى يف تراث الكاتب القومي �أو
الرتاث العاملي بعامة ،ما كان ذلك مق�صور ًا على
ظاهرة «الت�ضمني» ،و�أدنى منه ما ترجمه وليد
«تنا�صي» معني ًا بالإ�شارة� إىل عالقة
ّ
خ�شاب � إىل
بني ن�صني تعتمد على اال�ستدعاء عن طريق
«االقتبا�س» .وقد يت�سق الت�صور مع النظرية ب�شكل
مكثف لدى حممد عناين بتمثل تقنيتها على �أن:
التنا�ص معناه يف �أب�سط �صوره التفاعل داخل الن�ص
بني الطرائق املختلفة للتعبري امل�ستقاة من ن�صو�ص
�أدبية �أخرى �أو من كتابات �أخرى غري �أدبية.5

وعندها مل جتد منا�ص ًا ملقاربة فهمها � إال
االتكاء على البالغة العربية يف التطبيق؛ فكان
كتاب حممد عبد املطلب البالغة والأ �سلوبية
�شاهد ًا �شرعي ًا على ذلك .وهكذا انطلق متثل
الأ �سلوبية يف الدرا�سات الن�صية ف�إذا هي لي�ست
كما زعم جريو« :الأ �سلوبية بالغة القدماء» ،و� إمنا
�أقول« :البالغة هي �أ�سلوبية املحدثني» على الرغم
من حجة املعيارية والو�صفية.

ولي�س من د�أب هذا البحث �أن ي�ؤرخ للم�صطلح
يف داللته عند ال�شكالنيني الرو�س وحوارية باختني
و�صو ًال � إىل كر�ستيفا ،التي و�سمت امل�صطلح بـ
«التنا�ص» ،و� إمنا التنويه باملثاقفة الفوقية ،التي
يعتقدها املنظرون للم�صطلح وق�سر املفهوم يف
التطبيق لالتكاء على �سجل النقد العربي املنجز
يف مراحل متقدمة حتت م�سميات خمتلفة كلها
ت�صب يف خانة هذا امل�صطلح وحتتويه ،بل تتعداه،

وهذا الذي دعاين للكتابة يف هذا امل�صطلح
منوه ًا مبا ذُ كر من اختالف �أهل الرتجمة يف حدّه
الذي مل يتفق �أحد من املرتجمني العرب مع غريه
على نقله � إىل العربية؛ فهنالك �أكرث من ع�شرين
م�صطلح ًا مرتجماً ،فيقولون التنا�ص ،وتداخل
الن�صو�ص ،وتطابق الن�صو�ص ،والن�صو�صية،
والن�ص الظل ،والن�ص الغائب ،وهكذا ،6ويف مثل
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نهبت من الأ عمار ما لو حويته
ل ُه ّنئَت الدنيا ب�أنك خالد

هذه امل�سميات حتفل كتب البالغة والنقد ،ومنها:
املواردة :وي�سمى وقوع احلافر على احلافر،
وهو اتفاق ن�صني يف اللفظ واملعنى دون �أخذ،
كقول ابن ميادة:

مدحه ب�صفة ال�شجاعة على وجه ا�ستتبع
مدحه بكونه �سبب ًا ل�صالح الدنيا ،حيث جعلت
مهن�أة بخلوده .وقال �أبو بكر اخلوارزمي:

			
مفيد ومتالف � إذا ما �أتيته
تهلل واهتز اهتزاز املهند

		
�سمح البديهة لي�س مي�سك لفظه
فك�أمنا�ألفاظه من ماله

فقيل له :هذا للحطيئة .فقال :الآن علمت
�أين �شاعر.

مدحه بذالقة املنطق على وجه ا�ستتبع
ال�سماحة.

والإدماج :وهو �أن ي�ضمّن كالم �سبق لو�صف
و�صف ًا �آخر وهو �أخ�ص من الأ ول و�أعمّ من الثاين؛
قال �أبو الطيب:

ومن امل�صطلحات الدالة بوجه من الوجوه
على مفهوم التنا�ص« :الكالم اجلامع» ،و«� إيراد
املثل» ،و«الإغراق» ،و«مراعاة النظري» ،و«الإيغال»،
و«الرتقي» ،ولعله �أدل امل�صطلحات عليه ،وهو �أن
تذكر معنى ثم يردف مبا هو �أبلغ منه 7لريتقي
ببالغة الن�ص املحدث وي�سوقه بحيثية املعيار
امل�سبق الذي �شرعنه «التنا�ص» ،وال م�شاحة يف
اال�ستدالل بوجود الدليل.

�أقلب فيه �أجفاين ك�أين
�أعد بها على الدهر الذنوبا
�ضمّن و�صف الليل بطول ال�شكاية من الدهر.
وقال ابن نباتة:
فال بد يل من جهلة يف و�صاله

وظائف ن�ص التنا�ص

فمن يل بخلٍّ �أودع احللم عنده؟

يعترب ت�صنيف ن�صو�ص التنا�ص عم ًال نقدي ًا
للك�شف عن �أ�شكال التنا�ص لتحليل وظائف الأ خذ
�أو اال�ستعارة �أو متثيل ن�صو�ص �سابقة .وميكن
� إرجاع هذا املفهوم � إىل ما ي�سمى �آيديولوجيات
التنا�ص الذي يح�سم كثري ًا من ال�صيغ التي تبينّ
فاعلية الأ ثر و الت�أثر يف ت�شكيل الن�صو�ص يف
ال�ش�أن العام للأ دب ،وميكن � إجمال هذه الوظائف
فيما يلي:

�ضمّن الغزل الفخر بكونه حليم ًا و�ضمّن
الفكر �شكاية الإخوان بقوله «فمن يل بخل»،
واللطيف فيه �أنه مل يعزم على مفارقة احللم لأ ن
الودائع ت�ستعاد.
اال�ستتباع :وهو الو�صف ب�شيء ي�ستتبع و�صف ًا
�آخر � إما مدح ًا �أو ذماً ،كقول املتنبي:
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ا�ستفادت من � إجنازات امل�صطلح عند الغربيني،
ورمبا �ساعدت على تطوير املنجزات النظرية
بالتطبيق .وعليه ،قرر �صربي حافظ يف درا�سته
للم�صطلح القول �« :إن من �آليات التنا�ص يف كل
عملية حوارية معرفة الن�ص الغائب وم�س�ألة
الإزاحة والإحالل» .10وهذه الآليات ال تتم � إال
�ضمن �سياق حمدد وفعّال يف �صياغة الن�ص
اجلديد وحتويل عالقته.

 -1التحويل الثقايف الذي ينتج اجلديد يف علم
البالغة التعبريية.
 -2تفعيل املعنى ب�أن مينح الن�ص �شحن ًا داللي ًا
خمتلف ًا بتبديل م�سار الداللة من خالل عمل
حتويلي.
 -3مر�آة الذات ،وذلك بتحويل الن�صو�ص امل�أخوذة
ب�آلية الداللة كي ت�صبح مو�ضوع ذات املبدع...
الذات امل�ضطرة � إىل � إعادة �صياغة بالغاتها
من �أجل تعريف نف�سها.

ويرى حممد مفتاح بهذا اخل�صو�ص «�أن
ال�شاعر لي�س � إال معيد ًا لإنتاج �سابق بحدود من
احلرية �سوا ًء كان ذلك الإنتاج لنف�سه �أولغريه».
واتخذ هذا التو�صيف من التداعي الرتاكمي
والتقابلي �آلية من �آليات التنا�ص التي تتحكم
يف كل عملية تنا�صية ،وقد جعلها يف مكونني:
التمطيط  /الإيجاز معتمد ًا على �أ�شكال الإحالة
التي ق�سمها حازم القرطاجني � إىل � :إحالة
تذكرة �أو � إحالة حماكاة �أو مفا�ضلة �أو � إ�ضراب �أو
� إ�ضافة .11وقيد هذه الإحاالت يف بنية التنا�ص ال
على مدى � إبداعية الن�ص املنتج ،و� إمنا يجب �أن
ين�صب االهتمام على وظائفه بناء على مق�صديّة
قائله �أو م�ؤلفه ونوعية املخاطب به يف زمان ومكان
معينني .وعليه ،ف�إن � إعادة � إنتاج ال�شاعر العبا�سي
لي�ست هي � إعادة � إنتاج ال�شاعر الأ ندل�سي؛ ف� إنتاجية
ال�شعراء لي�ست على وترية واحدة ،و� إمنا تكيّفٌ
بح�سب املخاطب وظروف � إمكانية الإنتاج.12
� إن ذاكرة الأ عمال الأ دبية ت�شكل حيز ًا غري
م�ستقر حيث ي�سيطر الن�سيان والذكريات الهاربة
واال�ستيعاب املفاجئ .ولعل تبني الآليات الن�صيّة
لعمل الذاكرة ي�شري � إىل قيمة الأ عمال ال�سابقة �أو

ومن الوظائف الرئي�سية التي ي�ؤديها مفهوم
التنا�ص يف النظرية النقدية احلديثة الوظيفة
التحويلية والداللية وذلك ب� إعادة � إنتاج املادة
املقتب�سة بحالتها القائمة �أو بتحويلها ونقلها
وتبديلها.8
وقد كانت كري�ستيفا من الأ وائل الذين
�أخذوا مببد أ� التحويل بو�صفه �آلية من �آليات
النقد الأ �سا�سية التي يقوم عليها التنا�ص ،وبذلك
ح�سمت التداخل الواقع بني التنا�ص ودرا�سة
امل�صادر �أو الت�أثريات كما هو ال�ش�أن يف ال�شعرية
التاريخية والأ دب املقارن .ولعل هذا ما جعل
الباحثة يف تعريفها للن�ص الأ دبي ال تقف عند
حدود القول �« :إنه عبارة عن لوحة ف�سيف�سائية،
بل �أ�ضافت� :أن كل ن�ص هو امت�صا�ص وحتويل
و� إثبات ونفي لن�صو�ص �أخرى».9
والذي يعنينا بعد هذا احل�شد النظري لعلمنة
التنا�ص ،وت�شريع حيثياته ال�ستبطان الن�صو�ص
وو�صف ا�شتغال مكوناتها ،هو :القراءة النقدية
العربية احلديثة للتنا�ص والدرا�سات التي
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املتزامنة مع �أعمال معا�صرة والتحكم يف �آليات
ال�سابق و�أثر ه يف الالحق يف املجال النقدي مما
يعرب عن �أهمية الذاكرة يف هذه الآليات.13

وهذا يعني �أن اجلهاز املفاهيمي الذي اعتمده
القدماء يف متابعة الإبداع متنوع يف قراءاته
فتنوعت م�صطلحاته.17

ويف مفهوم عام ملنهجية التنا�ص الأ دبي
ميكن القول :الكتابة � إذن � إعادة للكتابة؛ �أي البناء
على �أ�سا�سيات قائمة وامل�ساهمة يف عملية اخللق
امل�ستمرة .وعلى ح ّد قول فلوبري ل�شخ�ص �س�أله
من �أين جاءه ما يكتبه ،قال« :تخيلت وتذكرت
وتابعت».14

وقد �أ�شار حازم القرطاجني � إىل �آليات
وبي �أن القتبا�س املعاين وا�ستثارتها
التنا�ص ّنّ
طريقني � ،إحداهما :تقتب�س مبجرد اخليال وحث
الفكر ،وثانيتهما :تقتب�س ب�سبب زائد على اخليال
والفكر مبا ي�سوّغ له � إيراد ذلك الكالم �أو بع�ضه
بنوع من الت�صرف والتغيري �أو الت�ضمني ،فيحيل
على ذلك �أو يورد معناه يف عبارة �أخرى على جهة
قلب �أو نقل � إىل مكان �أحق به من املكان الذي
هو فيه �أو ليزيد فيه فائدة� ،أو يح�سن العبارة
خا�صة ...و�أن يرتب عليها عبارة �أح�سن من
ّ
18
العبارة الأ وىل .

م�ستويات التنا�ص يف املوروث ال�شعري
كان الإبداع العربي ،وال�سيما ال�شعر ،متنا�ص ًا
يف بنيته �آخذ ًا بع�ضه برقاب بع�ض؛ ف� إنه «لي�س لأ حد
من �أ�صناف القائلني غنى عن تناول املعاين ممن
تقدمهم وال�صب على قوالب من �سبقهم».15
و� إىل هذا التنا�ص نوه ابن طباطبا وغريه من
النقاد والبالغيني؛ فقد نوّهوا ب�أهمية الرواية
والت�شبع ب�أ�ساليب الفحول يف تكوين ال�شعراء
املجيدين حتى تت�سع حافظتهم وترت�سخ الن�صو�ص
يف ملكاتهم بحيث ي�سهل النظم على منوالها.16

ولعل مرتكز التمثل بالت�ضمني وغريه � إمنا هو
جتاوز للنقل � إىل التحويل .ولعل امر أ� القي�س الذي
�أ�شار � إىل تنا�ص املقدمات الطللية بقوله:
		
عوجا على الطلل املحيل لعلنا
نبكي الديار كما بكى ابن حذام

وقد كان من نتائج ذلك �أن �أ�صبح النموذج
ال�شعري العربي القدمي يفر�ض �سلطته الفنية
على كل كتابة � إبداعية جديدة مما �ضاعف من
تنا�صه ،ب�صيغة
�أزمة ال�شعر املحدث ،الذي بد أ� يف ّ
الأ دنى .على �أن النقد مييز بني الن�صو�ص املحولة
من النموذج والن�صو�ص امل�شو�شة يف تغايرها،
وقد �أفرز تداول املعاين ر�ؤى نقدية و�سمت تارة
بال�سرقة وتارة باحلذو والت�ضمني واالقتبا�س.

هو مرتكز هذه التحويالت؛ فقد عار�ض حازم
القرطاجني مطلعه:
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل
ب�سقط اللّوى بني الدخول فحومل
وحول داللته فقال:
لعينيك قل � إن زرت �أف�ضل مر�سل

فقد كانوا يعاينون نوع «التفاعل الن�صي»
فيجدون له م�صطلح ًا خا�ص ًا يختلف عن غريه،

(قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل)
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على الق�صد � إذا كان تداولها يجري جمرى
ال�صنعة والإبداع؛ فقد ذكر قول حميد بن ثور يف
معنى متداول:

و�ضمن معنى قول امرئ القي�س:
		
�أال عم �صباح ًا �أيها الطلل البايل
وهل يعمن من كان يف الزمن اخلايل

		
�أرى ب�صري قد رابني بعد �صحة
وح�سبك داء �أن ت�صح وت�سلما

وعار�ضها ابن جزي وحول داللته فقال:

وهلل در النمر بن تولب حيث يقول:

		
�أقول لعزمي �أو ل�صالح �أعمايل
(�أال عم �صباح ًا �أيها الطلل البايل)

كانت قناتي ال تلني لغامز		
ف�أالنهاالإ�صباح والإم�ساء

ومما جتدر مالحظته حول هذا النمط من
التنا�ص �أن املعار�ض يقوم بعملية اختيار فنية؛
� إذ � إنه كما تبني من خالل بنيته الن�صية ينتقي
وي�ضمّن �أ�شطر ًا من �أبيات الن�ص املرجعي لإجناز
برناجمه الفني التحويلي وحتقيق مقا�صده.19

		
ودعوت ربي بال�سالمة جاهد ًا
ليُ�صحني ،ف�إذا ال�سالمة داء
ومن ثم يتمثل املعنى ثانية موجه ًا اخلطاب
للمتلقي ب�صيغة اال�ستفهام:

ويف مثل هذا ا�ستدعاء ال�صور املركبة؛ فقد
�أخذ ابن جزي من قول امرئ القي�س:

		
يود الفتى طول ال�سالمة جاهد ًا
فكيف ترى طول ال�سالمة يفعل؟

		
نظرت � إليها والنجوم ك�أنها
م�صابيح رهبان ت�شب لقفّال

وانظر هذه الـ «كيف» و�أثرها يف حتويل
ال�صياغة � إىل «�أفق انتظار» جواب املتلقي.

الطرف الثاين من ال�صورة الأ �صل معيد ًا
� إنتاجه بطريقة فنية خمتلفة ،فقال:

وهلل در القائل وك�أنه يجيب على ت�سا�ؤل النمر
بن تولب بتنا�ص التمطيط �أو الإطناب الذي هو
امل�ستوى الأ ول من تق�سيم حممد مفتاح:

�أنار به ليل ال�شباب ك�أنه
(م�صابيح رهبان ت�شب لقفّال)

ال يعجب املرء �أن يقال له		
�أم�سى فالن لأ هله حكما

وبذلك حول امل�شبه به وجعله مت�ص ًال بال�شيب
بد ًال من احلبيبة .20و� إىل هذا ذهب ابن طباطبا
بقوله« :ف�إن عك�س املعاين على اختالف وجوهها
غري متعذر على من �أح�سن عك�سها وا�ستعمالها
يف الأ بواب التي يحتاج � إليها» .ويف هذا ال�سياق
يتجاوز ال�شعراء مفهوم ال�سرقة بداللة املعاين

			
� إن �سره طول عي�شه فلقد
�أ�ضحى على الوجه طول ما�سلما
ف�سمع حممود الوراق هذه الأ بيات ،فقال على
منواله حمو ًال نفي العجب � إىل االن�شغال بت�صاريف
البلى:
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وتوا�شج معانيها وال �سيما يف و�ضع ال�شعراء يف
طبقات الفحولة واملوازنات ال�شعرية وتقومي
مكانة �شعر ال�شاعر بني �شعراء طبقته وتفاوت
� إبداعه على وفق مفهوم الناقد ،وما و�ضع «الأ خذ»
مب�سميات خمتلفة � إال نتيجة الوعي ب�أثر تعالق
الن�صو�ص بع�ضها بالبع�ض الآخر ،ويدلل على
ذلك قول عبد العزيز اجلرجاين يف و�ساطته:

		
يهوى البقاء فان م ّد البقاء له
و�ساعدت نف�سه فيها �أمانيها
		
�أبقى البقاء له يف نف�سه �شغ ًال
ملا يرى من ت�صاريف البلى فيها
و�أخذه عبد ال�صمد بن املعدل ،فقال:
يهوى البقاء رهينة الفناء		
21
و� إمنا يفنى من البقاء

«ول�ست تع ُّد من جهابذة الكالم ونقاد ال�شعر
حتى متيّز بني �أ�صنافه و�أق�سامه وحتيط علم ًا
برتبه ومنازله ،فتف�صل بني ال�سرق والغ�صب وبني
الإغارة واالختال�س ،وتعرف الإملام من املالحظة
وتفرق بني امل�شرتك الذي ال يجوز ادعاء ال�سرق
فيه ...وبني املخت�ص الذي حازه املبتدئ فملكه،
و�أحياه ال�سابق فاقتطعه ف�صارامل�شارك له حمتذي ًا
تابعاً».22

ويتمثل �أهل البالغة للمجاز العقلي ب�شاهد
بهذا املعنى �أورده �أبو متام يف حما�سته ،يقول:
		
�أ�شاب ال�صغري و�أفنى الكبري
ك ّر الغداة وم ّر الع�شي
ولعل �أبا العتاهية ا�ستح�ضر تداول املعنى
يف هذه املباين فتنا�ص معها ب� إيجاز ومبا�شرة،
فقال:

ويوافق هذا القول منظور عبد القاهرالذي
قرر م�صطلح االحتذاء وحدّه بقوله« :واعلم
�أن االحتذاء عند ال�شعراء و�أهل العلم بال�شعر
وتقديره ومتييزه �أن يبتدئ ال�شاعر يف معنى وغر�ض
�أ�سلوباً ،والأ �سلوب :ال�ضرب من النظم والطريقة
فيه ،فيعمد �شاعر �آخر� إىل ذلك الأ �سلوب ...فيقال
احتذى على مثاله.23»...

		
�أ�سرع يف نق�ص امرئ متامه
تدب ُر يف � إقبالها �أيامه
وهو من ال�ضرب الثاين من التنا�ص على
تق�سيم حممد مفتاح.

وا�صطناع املثال بعالقة � إبداعية هو التنا�ص
عينه ،وعليه ف� إن م�سميات ال�سرقة وما دار يف
فلكها كالت�ضمني واالقتبا�س وغريها من امل�سميات
التي بلورها النقاد والبالغيون ...ما هي � إال نتيجة
ملا ا�صطلح عليه املحدثون بـحفريات الن�ص/
وحتليل الن�ص /وتفكيك الن�ص الدالة على
متكني الن�ص من ا�ستالب وعي املتلقي وانتظار

التنا�ص وحتليل الن�صو�ص
مل يكن مفهوم التنا�ص بعيد ًا عن ر�ؤية الناقد
العربي وهو ي�ستقرئ الن�صو�ص ومييز تدرج
جودتها يف احتواء املعنى وداللته على الق�صد،
ومل تكن امل�صطلحات التي ا�صطنعوها � إال نتيجة
ال�ستقراء عميق ووعي متفح�ص لبنية الن�صو�ص
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قالوا �أمثال ذلك مما ال يح�صى ،وال يخفى
�شهره ،وقررالقول :وبني بيت لبيد وما �سواه ما
تراه من الف�ضل وله عليها ما ت�شاهده من الزيادة
وال�شف .وقال:

ت�أويله ب�صيغة من �صيغ الو�صف.وت�أكيد ًا لذلك،
ف�إن عبد العزيز اجلرجاين والآمدي هما فر�سا
رهان التطبيق على امل�صطلح ،و� إن عبد القاهر
اجلرجاين منظّ ر امل�صطلح بوعيه اللغوي وحد�سه
العميق لبنية النظم وتوا�شج عالقات املعنى يف
جتاور املفردات ال املفردات ذاتها...

ومل تزل العامة واخلا�صة ت�شبّه الورد
باخلدود ،واخلدود بالورد ،وتقول فيه ال�شعراء
فتكرث ،وهو من الباب الذي ال ميكن ادعاء ال�سرقة
فيه � إال بتناول زيادة ت�ضم � إليه �أو معنى ي�شفع به
كقول علي بن اجلهم:

ودلل اجلرجاين يف و�ساطته على � إقرار
�شرعية تداول املعاين يف ت�صنيع الإبداع ال�شعري
وتوليد ال�صورة الأ قرب لدى ت�صور املتلقي و� إثارة
ح�سا�سيته بقوله :وقد يتفا�ضل متنازعو هذه
املعاين بح�سب مراتبهم من العلم ب�صنعة ال�شعر
فت�شرتك اجلماعة يف املتداول ،وينفرد �أحدهم
بلفظة ت�ستعذب� ،أو ترتيب ي�ستح�سن� ،أو زيادة
اهتدى � إليها دون غريه فرييك امل�شرتك املبتذل
يف �صورة املبتدع املخرتع كما قال لبيد:

ع�شية حياين بورد ك�أنه
خدود �أ�ضيفت بع�ضهن � إىل بع�ض
قال :ف�أ�ضيفت بع�ضهن � إىل بع�ض له ،و� إن
�أخذ فمنه ي�ؤخذ و� إليه يتن�سب ،وكقول ابن املعتز:
بيا�ض يف جوانبه احمرار

		
وجال ال�سيول عن الطلول ك�أنها
زبر جتد متونها �أقالمها

كما احمرت من اخلجل اخلدود

ف�أدى � إليك املعنى الذي تداولته ال�شعراء.
وعلى هذا املنوال قال امر ؤ� القي�س:

واخلجل � إمنا حتم ّر وجنتاه ،فهذا التمييز
م�سلم له ،و� إن مل يكن ي�سبق � إليه ،ولو اتفق له
�أن يقول حمرة يف جوانبها بيا�ض ،لكان قد طبق
املف�صل ،و�أ�صاب الغر�ض ،ووافق �شبه اخلجل،
ولكن �أراد �أن البيا�ض واحلمرة يجتمعان فجعل
االحمرار يف جوانب البيا�ض ،فراغ عن موقع
الت�شبيه ،ثم قال �أبو �سعيد املخزومي:

		
ملن طلل �أب�صرته ف�شجاين
كخط زبور يف ع�سيب مياين
وقال حامت:
		
�أتعرف �أطالال ون�ؤي ًا مهدم ًا
كخطك يف رق كتاب ًا منمنم ًا

والورد فيه ك�أمنا �أوراقه

وقال الهذيل:

نزعت ورد مكانهن خدود

		
عرفت الديار كر�سم الكتاب
يزبره الكاتب احلمريي

فلم يزد على ذلك الت�شبيه املجرد ،لكن ك�ساه
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قال � :إال �أن قول عمرو «والطاعنني جمامع
الأ �ضغان» يف غاية اجلودة والإ�صابة ،لأ نهم � إمنا
يطاعنون الأ عداء من �أجل � إ�ضغانهم ،ف� إذا وقع
الطعن مو�ضع ال�ضغن فذلك غاية املطلوب.

هذا اللفظ الر�شيق ف�صرت � إذا ق�سته � إىل غريه
وجدت املعنى واحداً ،ثم �أح�س�ست يف نف�سك عنده
هزّة ،ووجدت طربة تعلم لها �أنه انفرد بف�ضيلة
مل ينازع فيها .ف�أدخل املتلقي يف حكمه ،و�سوغه
ب�أ�سلوبية البنية املتنا�ص عليها ومتييزها بعالقة
املعنى الدال على الق�صد.24

وك�أن البحرتي �أدرك هذا املعنى فتداوله يف
مو�ضع �آخر فقال:

ولعل احليثيات التنا�صية لتداول املعاين
وتوا�شجها يف �شعر املتنبي يف الو�ساطة واالحتذاء
عند عبد القاهر يف دالئله و�أ�سراره البالغية،
وحتوالت البنية يف �أخذ البحرتي من �أبي متام
وتداول املعاين بينهما يف موازنة الآمدي حَ رِ َّي ٌة
ب�أن يقال عنها � :إنها العماد الذي ترتكز عليه
نظرية التنا�ص يف فرو�ضها وتطبيقاتها التي
جعلت ال�شعر وال�شاعر واملتلقي يف �سجال متبادل
ومتوازن يف انحيازه للإ بداع ،و� إن الدرا�سات
احلديثة جاءت لرتد الأ مر � إىل ن�صابه وتنظر
� إىل �آثار القدماء يف �سياقها .وداللة ال�شواهد قد
تغني عن التنظري ،ولكن تفريع الأ �صول والوقوف
عند اجلزئيات يقلل من قيمة التف�صيل فيها ومن
قيمتها العلمية واملو�ضوعية ،ومع ذلك يبقى الأ مر
ممكن ًا يف حدود تفرد احلالة املعزولة عن غريها
كقول الآمدي يف موازنته  �:إن قول البحرتي:

		
ف�أتبعتها �أخرى ف�أ�ضللت ن�صلها
بحيث يكون اللب والرعب واحلقد

25

و� إذا كانت املو�ضوعية تقت�ضي الوقوف على
كل حكم بني ن�صني تداولهما ناقد ،ملعرفة دينامية
ا�شتغال امل�صطلح وعلمنة �آلياته املنهجية يف اكتناه
مكونات الن�صو�ص وتعالقها و�صريورتها � إىل بنية
مت�أ�سلبة بفنية ال�شاعر و� إبداعه ،ف� إنّ الإ�شارة
هنا قد تفتح باب ًا للمراجعة والتتبع وحتفيز الآخر
للإ �سهام يف مثاقفة امل�صطلح ال بامل�سمى النظري
ح�سب و� إمنا يف التطبيق �أي�ضاً .ولعل مما يدخل
يف �سياق الأ مر وجوهره ويعد مهاد ًا علمي ًا واعي ًا
لقيمة امل�صطلح بع�ض امللفوظات التي و�صفها
عبد القاهر اجلرجاين كال�صوغ واحلوك يف
تعليقه على قول الآمدي يف قول البحرتي:
		
ف�صاغ ما �صاغ من ترب ومن ورق
وحاك ما حاك من و�شي وديباج

		
قوم ترى �أرماحهم يوم الوغى
م�شغوفة مبواطن الكتمان

قال� :صوغ الغيث ،وحوك النبات لي�س
با�ستعارة بل هو حقيقة (فعل/معنى) ،ولذلك
ال يقال :هو �صائغ وال ك�أنه �صائغ وكذلك ال يقال
«حائك» وك�أنه حائك ،على �أن لفظة حائك يف
غاية الركاكة � إذا �أخرج على ما �أخرجه عليه �أبو
متام يف قوله:

قد �أخذه من قول عمرو بن معدي كرب
الزبيدي:
		
ال�ضاربني بكل �أبي�ض ِخِمذَ م
والطاعنني جمامع الأ �ضغان
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هذا الأ مر ب�أن متثله ذلك بالقاب�ض على املاء
والراقم فيه ،وهو �أمر مقر يف مغزاه.

� إذا الغيث غادى ن�سجه خلت �أنه
خلت حقب حَ رْ�س له وهو حائك.

ومن غريب ال�صدف �أن يحقق ال�شيخ حممود
�شاكر الن�ص ،ويرى �أنه ملفق وهو قراءة ثانية
تدخل الن�ص يف التنا�ص جرب ًا ال اختياراً ،قال هو
ملفق يف بنيته :بيت جمنون ليلى:

وهذا قبيح جداً ،والذي قاله البحرتي «وحاك
ما حاك» ح�سن م�ستعمل ،فانظر ما بني الكالمني
لتعلم ما بني الرجلني .ف� إن قال الن�سج (فعل/
معنى) وهو امل�ضامّة بني �أ�شياء وكذلك ال�صوغ
فعل ال�صورة يف الف�ضة ونحوها وهو حقيقة من
حيث دلّ على ال�صورة.26

		
ف�أ�صبحت من ليلى الغداة كناظر
من ال�صبح يف �أعقاب جنم مغرب

ومما ميكن � إدخاله يف �آليات امل�صطلح ما
�سمي تخييل الن�ص بح�سن التعليل والت�شبيه
ال�ضمني الذي يكون فيه ن�ص امل�شبه به حجة على
امل�شبه من مثال دارج �أوحيثية لها قوة الربهان
على �صدق امل�شبه .ومن ذلك قول املتنبي:

وقول معاذ العقيلي:
�أجرّت فلم متنع ،وكنت كقاب�ض
على املاء خانته فروج الأ �صابع

ف� إنْ تفقِ الأ نام و�أنت منهم

ومما يندرج يف هذا ال�سياق :تخييل البنية
بعلّة ي�صطنعها ال�شاعر كقوله:

ف� إنّ امل�سك بع�ض دم الغزال

وما ريح الريا�ض لهـ ـ ـ ــا ولكن

قال :فقد احتج لدعواه و�أبان ملا ادعاه �أ�ص ًال
يف الوجود ،وت�صحيح دعواه �أن امل�سك خرج عن
�صفة الدم وحقيقته .ومن هذا احلجاج �ضرب
�آخر ينفي الفائدة عن فعل يفعله الإن�سان بقرينة
�أن ال طائل من وراء فعله ،كقول ال�شاعر:

ك�ساها دفنهم يف الرتب طيب ًا
و� إن كان الأ �صل فيه الت�شبه ،ف�إنه و�ضع املعنى
و�ضع ًا و�صوره يف �صورة ثم باعده وخلع عنه
�صورته خلعاً ،بجعله طيب ًا ملمدوحني علّة طيب
الرياح .27وهذا العمق يف اكتناه الن�ص ،و�صوغ
املعاين املتداولة بتغريبها يف �صور � إبداعية� ،سابق
لزمن كر�ستيفا ومتقدم عليهاu

ف�أ�صبحت من ليلى الغداة كقاب�ض
على املاء خانته فروج الأ �صابع
ولي�س مبنكر �أن يخيب ظن الإن�سان يف �أ�شباه
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حـــــــوارات

حم��������م��������د ������ش�����اه��ي��ن

حوار مع ال�شاعر
�أحمد عبد املعطي حجازي
�أجرى احلوار:
حممد �شاهني

يعد �أحمد عبد املعطي حجازي من �أهم رواد ال�شعر احلديث .وما زالت الأ جيال تتحدث
عن البدايات ال�شجاعة يف فرتة ال�ستينات ،البدايات التي واجهتم بها كثرياً من التحديات،
خ�صو�صاً االنتقال من �شعر يبحث عن تقاليد جديدة مغايرة تتما�شى مع احلداثة .هل
ل�شاعرنا �أن يحدثنا عن هذه التحديات التي كان البد من مواجهتها؟
لغة كتابة فقط ،لغة قراءة ولغة حترير ولي�ست لغة
تفاهم وال لغة خماطبة وال لغة تفكري حتى ،نحن
ن�ش�أنا على العامية التي نتعلمها يف البيت ،يف ال�شارع

 طبع ًا هناك حتديات تواجهنا جميعاً ،تواجهكل ال�شعراء على اختالف اجتاهاتهم وتعدد تياراتهم.
مثالً ،التحدي املتمثل يف �أن اللغة التي نكتب بها هي
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الكرمي و�أمتمت حفظه و�أنا يف احلادية ع�شرة ،هذا
�أك�سبني عالقة وثيقة بالف�صحى ت�شبه عالقتي بلغتي
الأ م� .صحيح �أن لغتي الأ م هي العامية ولكني عندما
حفظت القر�آن وت�شربته وت�صورت تراكيبه وحفظت
مفرداته و�أ�صبحت الكلمة ت�ؤدي � إىل الكلمة والتعبري
ي�ؤدي � إىل التعبري ،عندئذ ،وكما حدث مع �آخرين
كثريين ،بد ًال من �أن تكون الف�صحى لغة متعلمة
ت�صبح �سليقة ،ولكن هذه اللغة تظل حم�صورة فيما
نظم فيها خ�صو�ص ًا �أننا ن�ش�أنا يف ثقافة ويف برامج
تعليمية ويف مدار�س وم�ؤ�س�سات ثقافية وتعليمية
جتعل ما قيل يف املا�ضي هو الأ �صل ،وما يكون على
التايل � إال �أن يتابع الأ ول .وهذا �أدى مب�ضي الوقت � إىل
انف�صال عامة النا�س عن ال�شعر ،لأ ن ال�شعر يتعلق
مبا�ضيه ،والنا�س يندفعون يف احلا�ضر وامل�ستقبل
ويبتعدون عن هذا املا�ضي .كيف ميكن لل�شعر �أن
يعود من جديد ليكون لغة �أو فن حياة �أو فن جماهري؟
هذا هو التحدي الذي حاولنا �أن نواجهه و�أن نتغلب
عليه ،وذلك باكت�شاف العالقة الع�ضوية الوثيقة بني
العامية والف�صحى .عندما تنظر مث ًال � إىل ما نظمه
بدر �شاكر ال�سياب جتده ي�ستعني بالرتاث ال�شعبي
العراقي ،وي�ستخدمه وينفتح عليه ،كما يف �أن�شودة
املطر ،ويف هذا التدفق والتحرر من منطية الق�صيدة
القدمية ،و�أي�ض ًا اخلروج على املعجم القدمي وتطعيمه
مبفردات الدارجة ،ويف تراكيب نحوية جديدة والبعد
عن الرتاكيب النحوية النظرية التي �صنعها النحاة
�أكرث مما ا�ستخل�صوها مما يقال ومن اللغة احلية
امل�ستعملة ،لأ ن جانب ًا ال ب�أ�س به يف لغتنا الف�صحى
م�صنوع ،لأ ن اللغة الف�صحى يف حقيقة الأ مر لي�ست
� إال لهجة من اللهجات مثلها مثل بقية اللهجات التي

وحتى يف املدر�سة ،ثم بعد ذلك نتعلم الف�صحى ،ومن
هنا يجد ال�شاعر والكاتب العربي عامة نف�سه بني
لغتني ،لغة حية ولكنها ب�سبب ا�ستبعادها من جمال
العمل الثقايف ناق�صة ،لأ نها تتطور ب�سرعة وتتغري
دون �أن تكون لديها قواعد حتكمها وت�ضبط حركتها
وتنمي طاقتها ،لي�س فقط باعتبارها مفردات وتعابري
ولكن باعتبارها �أدوات ،لأ ن معجم الدارجة ينق�صه
الكثري لكي يتحدث يف العلم ويف الأ دب ويف الفل�سفة،
ونحن م�ضطرون عندما ننتقل � إىل الن�شاط الثقايف �أن
ن�ستخدم الف�صحى ،ولكننا يف ا�ستخدامنا للف�صحى
�أي�ض ًا جند �أنف�سنا ن�ستخدم لغة متلك كل � إمكانيات
اللغات املثقفة ،ولكن تنق�صها تلك احليوية وتلك
القدرة على التطور دون �أن تفقد نف�سها كما جند
يف ف�صحانا � .إن هذا الفرق بني الف�صحى والعامية،
�أو هذا التباعد الذي يكاد يكون بني لغتني ولي�س بني
لهجتني للغة واحدة فقط هو حتدٍّ ،فكيف ميكن �أن
نحول الف�صحى � إىل لغة حية باملعنى ال�صحيح� ،أي
لغة تفكري وتعبري ،لغة تفاهم ولغة � إبداع ،وكيف
ميكن �أن ن�ستفيد �أي�ض ًا من العامية لأ ننا ال ن�ستطيع
�أن ن�ستبعد العامية �أو نهجرها .هذا هو التحدي
امل�شرتك الذي يواجهنا جميعاً .لكننا �أي�ض ًا يف ال�شعر
وجدنا �أنف�سنا يف الأ ربعينات �أمام فن يكتف بذاته،
لأ ن ال�شاعر العربي كان دائم ًا م�ضطر ًا � إىل �أن ينظر
� إىل ما نظم قبله حتى يوا�صل النظم .مل يكن ي�صدر
عن معاي�شة للحياة �أو ات�صال حميم بها ،ولكنه
كان ي�صدر قبل كل �شيء عمّا يحفظه من الن�صو�ص
ال�سابقة ،هذا اجلانب �أو التحدي كان يعالج كما
يلي :كان يدفع بنا � إىل ال ُكتَّاب منذ ال�صغر� ،أنا مث ًال
دخلت الكتّاب يف الرابعة من عمري وحفظت القر�آن
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حتولت � إىل الدارجة ،وبقيت الف�صحى كما هي لأ ن
الف�صحى ارتبطت بالقر�آن الكرمي وبال�شعر اجلاهلي
وهي يف الأ �صل لهجة ،وهذا االرتباط قيد الف�صحى
وحولها � إىل لغة دين فقط و�أبعدها عن احلياة التي
تتطور لأ ن الدين بطبيعته ثابت وم�ستقر؛ فالعقائد
ال تتغري ،ولذلك كان على الف�صحى دائم ًا �أن ترتبط
بهذا الثابت الذي ال يتغري يف الوقت الذي كانت فيه
الدارجة تتطور با�ستمرار .كيف ميكن �أن نقرب
بينهما؟ مرة �أخرى نعيد � إىل الف�صحى حياتها ونزود
الدارجة بثقافة الف�صحى ،هذا هو التحدي الذي كان
علينا �أن ن�صنعه وقد �صنعناه .بدر �شاكر ال�سياب كما
قلت ،كذلك عبد الوهاب البياتي� ،ستجد يف �شعره
ا�ستفادة كبرية من الفلكلور ال�شعبي العراقي ،و�صالح
عبد ال�صبور ،وعبد الرحمن ال�شرقاوي ،اقر أ� من �أب
م�صري � إىل الرئي�س ترومان ،و�صالح عبد ال�صبور
عندما يقول يف ق�صيدته� :شربت �شاي ًا يف الطريق،
ورتقت نعلي ،ولعبت بالرند املوزع بني كفي وال�صديق،
قل ع�شرة قل ع�شرتني.

 vهذا عر�ض جميل كافٍ وافٍ و�شامل� ،أول
هذه التحديات مدينة بال قلب� ،أريد �أن �أ�سمع منك
كلمة عن هذا الديوان وكيف ت�شعر نحوه الآ ن ،لأ نه
كان ديوان الأ جيال ومن جملتهم �أنا الذي حفظته
عن ظهر قلب عندما كنت طالباً هنا.
 مدينة بال قلب هو �أي�ضاً ،اختمار لتجربة،ال �أقول طويلة ،ولكنها عميقة لأ ن مدينة بال قلب
جمموعة من الق�صائد التي نظمت بني عام ،1954
وكنت حينها يف التا�سعة ع�شرة من عمري ،وعام
 .1958و�صدر الكتاب يف �أوائل عام  1959ودفع به
� إىل دار الن�شر التي قامت بن�شره وهي دار الآداب التي
لعبت دور ًا مهم ًا جد ًا يف احلركة ال�شعرية اجلديدة،
لأ نها هي التي ن�شرت �أعمال ال�سياب الأ وىل وق�صائده
و�أعمال البياتي و�صالح عبد ال�صبور ونازك وطبع ًا
نزار ...وغريهم .يف تلك املرحلة من عمري (من 19
� إىل  )23كان تراث القرية حا�ضر ًا وال يزال حي ًا لأ ين
مل �أكن قد ابتعدت عن القرية وكنت �أعي�ش فيها ومل
�أكن قد انتقلت � إىل مرحلة العمل .كنت م�ؤه ًال لأ ن
�أعمل يف التدري�س ،ولكني كنت �أي�ض ًا ن�شيط ًا �سيا�سياً،
واعتقلت يف عام  1954ومنعت من العمل يف التدري�س
ولهذا بحثت عن عمل �آخر فوجدته يف دار روز
اليو�سف ،وعندما انتقلت � إىل القاهرة ك�أين انتقلت
� إىل الف�صحى وابتعدت عن هذا الرتاث ال�شعبي احلي
يف القرية لأ ين يف القاهرة كنت �أكتب لل�صحيفة التي
�أعمل فيها ،جملة �صباح اخلري� ،أو ًال ثم بعد ذلك روز
اليو�سف ،طبعاً� .صباح اخلري ت�صدر عن روز اليو�سف
�أي�ضاً .كنت �ألتقي باملثقفني وال�شعراء والأ دباء وكنت
�أذهب � إىل الندوات و�أقر أ� ال�شعر و�أطالع املجالت
والكتب .وكنت �أعي�ش حياة ثقافية كمثقف وم�شتغل

هذا الذي قمنا به ،و�أظن �أننا جنحنا يف حتقيقه
عندما جنحنا يف عقد هذا الزواج �أو � إعادة عقده
للتقريب بني الطرفني ،العامية والف�صحى ،اللذيْن
كانا يبدوان متناق�ضني ثم �أعدناهما � إىل وحدة الأ �صل.
يف املعجم ا�ستطعنا �أي�ض ًا �أن نغري النحو ،طبع ًا هذا ال
يعني �أن ن�ضع نحو ًا جديداً ،ولكن �أن ن�ستخدم النحو
احلي املوجود يف الكالم الذي نتداوله ويف اللغة التي
نتعامل بها ونتوا�صل من خاللها .وعندما جنحنا يف
هذا اجلانب �أي�ضاً� ،أي جانب النحو ،بعد �أن جنحنا
يف املعجم ،غرينا العرو�ض ،لأ ننا ال ن�ستطيع �أن نخرج
على عرو�ض اخلليل � إال � إذا خرجنا على نحو اخلليل.
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الفرن�سية ب�سهولة ،ومل �أمتكن من الفرن�سية � إال بعد
�أن �سافرت � إىل باري�س و�أقمت فيها �سنوات طويلة
( 17عام ًا تقريباً) ،لكني يف تلك املرحلة كنت �أقر أ�
و�أ�ستوعب و�أت�أثر ب�شدة وخ�صو�ص ًا بالق�صائد التي
تتحدث عن عامل ي�شبه العامل الذي �أعي�شه .الواقع
�أن املدينة لي�ست مهد ال�شعر ،و� إمنا املدينة مو�ضوع
لل�شعر احلديث� ،أما ما�ضي ال�شعر فهو القرية ،لي�س
من �شك يف هذا .ال�شعر هو اللغة الأ وىل كما نعلم،
ومن ثم ،ال�شعر ن� أش� يف الغابة ويف احلقل ويف البادية
قبل �أن ينتقل � إىل املدينة ،عندما انتقل � إىل املدينة
�صدم �أي�ض ًا كما حدث معي بال�ضبط ،ولذلك جتد �أن
الرومنطيقيني الإجنليز كانوا يهربون من املدينة � إىل
البحريات مثالً ،وكذلك الأ مر بالن�سبة للفرن�سيني،
كذلك �أعجب امل�صريون والفرن�سيون بق�صيدة
المرتني عن البحرية وترجمت عدة ترجمات نرثية
و�شعرية .وكان �أول من ترجم البحرية ()le lake
هو �شوقي ،وكذلك ترجمها علي حممود طه وغريهما.
طبع ًا املدينة كانت مو�ضوع ًا لل�شعر احلديث املعا�صر.
لندن كان لها مكان يف ق�صيدة � إليوت الأ ر�ض اخلراب،
لكنه يهجو لندن لأ ن لندن هي الأ ر�ض اخلراب ،كما �أن
باري�س مو�ضوع مهم جد ًا يف �شعر بودلري ،وكذلك يف
ديوان لوردينال �أزهار ال�شر ،ق�صائد كثرية يف �أزهار
ال�شر عن باري�س ،وكذلك الأ مر عند رامبو وفريلني
و�أراغون وغريهم� ،سوف جتد �أن باري�س مو�ضوع مهم
عند كل ه�ؤالء ال�شعراء طبع ًا على اختالف اجتاهاتهم
وتياراتهم� ،سوف جتد ق�صائد بودلري خمتلفة عن
ق�صائد �أراغون ،لأ ن �أراغون �شاعر ا�شرتاكي �شيوعي
وكان يخاطب عامة الفرن�سيني ،ولذلك مل ي�ستطع �أن
يهجو باري�س لأ نه يتبنى الطبقة العاملة التي ال ت�ؤمن

يف الثقافة ،ولذلك ابتعدت عن الرتاث ال�شعبي
الذي ن�ش�أت عليه يف القرية .لكن يف ذلك الوقت
الذي كتبت فيه ق�صائد مدينة بال قلب كانت هذه
الق�صائد نتاج هذا الزواج بني الرتاث ال�شعبي من
ناحية والرتاث الف�صيح من ناحية �أخرى ،بني حياة
القرية وحياة املدينة .طبع ًا املدينة بالن�سبة يل كانت
�صدمة عنيفة لأ ين كنت وحيد ًا فيها ..و�أنا ن�ش�أت
يف الريف يف �أ�سرة متما�سكة ويف جمتمع متما�سك.
هنا وجدت نف�سي �أواجه هذه املدينة؛ فالقاهرة يف
اخلم�سينات كانت تغ�سل يف الليل وتت�ألق يف النهار،
وكنت عندما مت�شي يف �شوارعها ال ترى � إال وجوه ًا
مكتف بنف�سه .وهكذا وجدت
جميلة وب�شر ًا كل منهم ٍ
نف�سي كما ذكرت مت�أمل ًا لأ نه مل يكن يل �أ�صدقاء بعد،
وكانت جتاربي الأ وىل يف احلب �أي�ض ًا متعرثة .وحتى
جترتبي يف الو�صول � إىل العمل ،فقد بقيت عدة �شهور
بال عمل حتى وجدت العمل والتحقت به .هذا كله
�أنتج مدينة بال قلب؛ فهي كالم عن القاهرة ثم
عن ليلها ونهارها ،عن رجالها ون�سائها ،وعن حياة
الإن�سان فيها ،وبالتايل ت�ستطيع القول � إنها ت�صوير
لي�س فقط لتجربتي ال�شخ�صية و� إمنا هي ت�صوير
لتجربة الكثريين ،ولذلك ر�أى كثريون �أنف�سهم يف
مدينة بال قلب.
 vعندما �أقر أ� ال�شعر العربي� ،أرى �أن املدينة
هي مهد ال�شعر يف ظروف �شعرية خمتلفة؛ فاملدينة
تكون ملمحاً لي�س � إيجابياً مئة باملئة ،ولكن تربة
خ�صبة .هل هي الثقافة؟ �س�ؤال �آخر �أي�ضاً :مبَن
ت�أثرت من ال�شعراء الأ جانب؟
 كنت يف ذلك الوقت �أعرف ال�شعر الأ جنبي منالرتجمات ،مل �أكن يف ذلك الوقت �أقر أ� الإجنليزية �أو

97

العدد الرابع والثمانون 2013

ق�صيدة يف العام �أو ق�صيدتني ،لأ ين عدت � إىل م�صر
وقد فقدت كثري ًا من كتابها الذين كانوا ميلأ ون
�صفحات الأ هرام .عدت � إىل م�صر �سنة � ،1990سنة
 1987رحل توفيق احلكيم ،وقبل ذلك �سنة 1973
رحل طه ح�سني ،و�سنة � 1965أظن رحل مندور ،وقبل
ذلك �سنة  1964رحل العقاد ،ويف ال�سنتني التاليتني
لعودتي رحل يو�سف � إدري�س ،ورحل بعد ذلك لوي�س
عو�ض .عند عودتي مل�صر خاطبني � إبراهيم نافع رئي�س
حترير الأ هرام وقال يل :ال بد �أن تكتب لنا ،و�أ�صبح
علي �أن �أكتب كل �أ�سبوع وهذا ما مل �أفعله من قبل،
كنت �أكتب يف البداية �صفحة كاملة كل �أ�سبوع ،كنت
م�ضطر ًا � إىل �أن �أعالج الق�ضايا املطروحة� ،صحيح
على الثقافة امل�صرية ،ولكن م�صدرها الأ �سا�سي هو
الواقع .مث ًال حرية التفكري والتعبري ،حقوق الإن�سان،
الف�صل بني الدين والدولة � ...إىل �آخر هذه الق�ضايا
التي طرحت يف الع�شرين �سنة املا�ضية .ان�صرفت
� إليها وكنت م�ضطر ًا � إىل القراءة فيها �أي�ض ًا مما
�أبعدين وعطلني عن االن�صراف � إىل فني الأ ول وفني
الأ �سا�سي ،وهو ال�شعر� .أظن �أين كنت �أقدم خدمة
للقارئ وللم�صريني.
 vكلمة ال�شاعر تقوم مب�س�ؤوليتها عادة �سواء
يف ال�شعر �أو يف النقد.
 لكني حزين لأ ين ا�ضطررت � إىل �أن �أن�صرفعن ال�شعر يف الع�شرين �سنة املا�ضية .لو �أتيح يل �أن
�أن�صرف � إىل ال�شعر لكنت قدمت �أ�شياء مل �أمتكن من
تقدميها.

� إال باملوت ،وذلك يختلف عن �شاعر ال يرى يف باري�س
� إال بائعات الهوى.
 vيت�ساءل القارئ العربي عمّا دعا عبد املعطي
حجازي � إىل �أن ينقطع فرتة من الزمن عن كتابة
ال�شعر؟
 قبل كل �شيء ،هناك التطورات �أو التحوالتوالوقائع واالعتبارات والأ �سباب التي تخ�ص حياتي،
و�أي�ض ًا تخ�ص الظروف التي ع�شت فيها� .أنا مل �أنقطع
عن كتابة ال�شعر ،ولكن كنت �أكتب بندرة� .أنا يف
الأ �صل �أكتب على مهل ،وال �أق�سر نف�سي على النظم،
وال �أم�سك بالقلم و�أبد أ� الق�صيدة � إال بدافع قوي جداً.
ال�شعر بالن�سبة يل هو حاجة عميقة روحية ،كحاجة
الإن�سان � إىل احلب وحاجتي � إىل ال�صالة .هذا ال
يتحقق يف كل وقت � ،إمنا يتحقق يف �أوقات فقط ال
جتد فيها لغة ت�سعفك �أو تعرب عما حت�س به � إال لغة
ال�شعر .وهكذا جتد �أن ديواين الأ ول مدينة بال قلب
( ،)1959الديوان الذي �صدرت بعده ق�صيدة �أورا�س،
ولكن الديوان الذي �صدر بعد �أورا�س وبعد مدينة
بال قلب كان �سنة � ،1965أي بعد �صدور الديوان
الأ ول ب�ستة �أو �سبعة �أعوام ،بعد عام � 1965صدر
ديوان مرثية للعمر اجلميل عام � ،1972أي بعد 7
�أعوام من املجموعة ال�سابقة ،ويف عام � 1978صدرت
كائنات مملكة الليل ،وبعد ذلك بع�شر �سنوات �أ�شجار
الإ�سمنت .ف�أنا �أكتب على مهل .املرحلة املا�ضية
التي مرت بني املجموعة اخلام�سة �أ�شجار الإ�سمنت
واملجموعة الأ خرية التي �صدرت يف عام  2011وهي
طلل الوقت ،مرت هذه ال�سنوات دون �أن �أ�صدر �أية
جمموعة .كنت �أكتب� ،أو �أنظم ،ولكني كنت �أنظم

 vيقول �أودن � إن ال�شاعر يدفع �ضريبة
الـجمهور وق�ضايا اجلمهور الأ �سا�سية عندما يرى
أ� ّن قدره �أن يكون كاتب جمهور .ال �أريد �أن �أطيل
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�أحمد عبد املعطي حجازي يتحدث � إىل حممود دروي�ش ُبعيد ت�سلمه جائزة ال�شعر يف بهو م�سرح الأ وبرا .من اجلدير بالذكر �أن
جنيب حمفوظ هو الذي اقرتح � إن�شاء جائزة ال�شعر لتكون مكملة جلائزة الرواية( .من �أر�شيف حممد �شاهني)

يل ب�أن �أطمئن � إىل القيمة الفنية للرواية العربية � إال
� إنتاج بع�ض الروائيني �أمثال جنيب حمفوظ ويحيى
حقي وعبد الرحمن ال�شرقاوي (�أبي الكال�سيكيني).
وي�ستطيع �أي�ض ًا �أن يقول يل من يريد � إن كثري ًا من
ال�شعراء ال يعرفون اللغة ،وهذا �صحيح ،ولكننا
نتحدث عن فنّينْ حتى الآن ،وهناك �أ�شياء جامعة،
ت�ستطيع �أن تقول ما ي�صيب ه�ؤالء ي�صيب الآخرين،
ولكن يف ال�شعر ال ت�ستطيع �أن تداري خط ًأ�� ،أما يف
الرواية فت�ستطيع لأ نه لي�س مطلوب ًا من الروائي �أن
يقر أ� روايته ،لكنه مطلوب من ال�شاعر �أن يقف ليقر أ�
ق�صيدته فيظهر � إذا كان يعرف اللغة �أو ال يعرفهاu

عليك احلديث ,ولكن لديّ �س�ؤال �أخري :هل تعتقد
�أن الرواية جنحت يف تناف�سها مع ال�شعر؟ و� إىل �أي
حد جنحت يف هذا التناف�س؟
 طبع ًا هناك جناح ،وهو الرواج؛ �أي هنا جمهور�أكرب من هناك ،وهناك جناح فيما يت�صل بالقيمة
الفنية� .أنا ظني �أن ال�شعر ال يزال يف اللغة العربية فن ًا
�أكرث منه ثقافة ،لأ ن وراءه تراث عظيم وخربة هائلة،
ولأ ن ال�شاعر يحتاج � إىل متكن من اللغة ومعرفة بها
�أكرث بكثري مما يحتاجه الروائي .و�أنا �أعرف (وهذه
خربة �شخ�صية) �أن �أكرث الروائيني العرب يقعون يف
�أخطاء يخجل منها �أي عارف بلغته ،وهذا ال ي�سمح
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حوار مع جابر ع�صفور
�أجرى احلـوار:
حممد �شاهني
هذه مقابلة مع الدكتور جابر ع�صفور املثقف امل�صري ال�شامل الذي �أعطى يف عمله
الد�ؤوب مكاناً وا�سعاً ملعنى النقد يف الرتاث العربي والذي فتح يف الوقت ذاته على النظريات
النقدية الأ وروبية و�أجنز عنها �أكرث من كتاب وهو يف الوقت ذاته مثقف ا�شتبك مع الق�ضايا
الراهنة التي يعي�شها ال�شعب العربي فتحدث عن التنوير وعاجله يف كتاب ممتاز هوام�ش
على دفرت التنوير ،مثلما �أنه انفتح ب�شكل رهيف على الرواية العربية و�أ�ضاء دورها يف
حماربة الظالمية والإرهاب.
هذه منا�سبة لالقرتاب من فكره املتعدد امل�ستويات �أتاحتها لنا زيارتنا الأ خرية
للقاهرة.
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 vكيف ترى العالقة بني التوثيق
التاريخي واملتخيل الروائي و�أنت الناقد الرائد
يف هذا امليدان؟
 الفرق الأ �سا�سي بني التوثيق التاريخيواملتخيل الروائي هو اخليال الإبداعي اخلالق
الذي هو حلمة العمل الأ دبي و�سَ داتُه .يف التاريخ،
نحن يف ح�ضرة «التحقيق» الذي يعتمد على
احلقائق ،ويتو�سل بالن�صو�ص .والتحقيق قرين
العقل النقدي الذي يقارن بني الروايات ،ويوازن
بني التف�سريات ،لكي ي�ستخرج امل�ؤرخ �صورة
�أقرب � إىل الع�صر الذي يتحدث عنه� .صحيح �أن
هذه ال�صورة تظل يف حدود املو�ضوعية الن�سبية،
خ�صو�ص ًا � إذا تذكرنا ما يقوله لو�سيان جولدمان
من �أن الذات � إىل حد ما ،وبنوع من االحرتا�س،
هي بع�ض املو�ضوع يف العلوم الإن�سانية .ولكن هذا
ال مينع من حر�ص امل�ؤرخ على املو�ضوعية بقدر
طاقته ،ومبا ال يجعل من ت�أريخه انحياز ًا كام ًال
لوجهة نظر بعينها ،بل حماولة ملجاوزة الذاتية مبا
يقلل من طغيانها � إىل املدى الذي يطيقه امل�ؤرخ.
�أما كاتب الرواية ،ولتكن التاريخية ،ف� إنه
يبد أ� من موقف معريف مغاير ،هو �أقرب � إىل
الر�ؤية الذاتية ملرحلة زمنية بعينها ،قد يرى فيها
الروائي �شبه ًا باللحظة التاريخية التي يعي�شها� ،أو
مر�آة تك�شف ما فيها من �صراع� ،أو �أمثولة ميكن �أن
تنطق بامل�سكوت عنه يف اللحظة التي يعي�ش فيها
الروائي .وبالطبع ،يقوم الروائي ببع�ض اجلهد يف
ا�ستكمال معارفه بتفا�صيل اللحظة التاريخية التي
يريد �أن يكتب عنها يف �أي ع�صر يختاره ،فيغدو
� إىل م�صادر ومراجع تتيح له من التفا�صيل ما
ميكن �أن يبني به ر�ؤيته اخليالية للحظة الزمنية

التي يريد الكتابة عنها .ويظل خياله يعمل يف
� إعادة بناء معطيات هذه اللحظة وتفا�صيلها
ليخرج يف النهاية بر�ؤية � إبداعية ال حتاكي التاريخ
حرفي ًا ولكن توازيه رمزياً ،وال تنقله كما هو ،و� إمنا
تقدم �صورة متخيلة له .وهدف هذه ال�صورة لي�س
التحقيق بالقطع ،و� إمنا التخييل الذي يقوم على
الإبهام ،وذلك على نحو ال يخلو من معنى م�شاكلة
الواقع التاريخي� .أعني املعنى الذي يقنع القارئ
ب�أن هذا الذي يقر�أه ممكن احلدوث حتى و� إن مل
يحدث بالفعل.
ويف داخل هذه الدائرة من الإبهام ب� إمكان
احلدوث ،ميكن للروائي �أن يخرتع من عنده
تفا�صيل و�شخ�صيات مل تكن موجودة يف التاريخ
الذي يق�ص عنه ،ما ظل بنا�ؤها ونزوعها و�أفعالها
يف دائرة الإمكان التي ت�ؤديها �أحداث الرواية
املتخيلة ووقائعها التي تبدو كما لو كانت قد حدثت
بالفعل �أو عا�شت يف هذه احلقبة مع بقية الأ حداث
وال�شخ�صيات التي كانت موجودة تاريخي ًا بالفعل،
ولكنها دخلت يف �شبكة من العالقات اخليالية،
توهم القارئ ب�أن املخرتع هو تاريخ م�ستعاد
حتى و� إن مل يوجد بالفعل؛ فاملهم دائم ًا هو قدرة
الرواية على الإيهام ب� إمكان احلدوث .و�أعتقد �أن
عن�صر القيمة يقع عند هذه النقطة على وجه
التحديد ،وميايز بني الروايات على �أ�سا�س من
الدرجات التي حتتلها على �سلم القيمة.
 vهل لك �أن حتدثنا عن التالقي بني
التنوير الذي حاز كثرياً من اهتمامك والنقد
الأ دبي احلديث الذي مار�سته ببعديه النظري
والعملي؟
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�أعرتف ب�أنني يف بداية الأ مر كنت �أت�صور
�أن كتابتي التنويرية م�س�ألة �ضرورة فر�ضتها
على عقلي حتوالت الواقع ال�سيا�سي -االجتماعي
ال�سلبية منذ مطلع ال�سبعينات ،فقد كنت �أ�شعر
باخلطر على قيم التنوير ومرياثه الذي ن�ش�أت
عليه ،واكتمل وعيي يف � إهابه ،ف�أ�صبحت أ��ؤمن
بالعقالنية واحلرية والت�سامح والدولة املدنية
التي هي دولة الد�ستور والقانون والف�صل بني
ال�سلطات .ناهيك عن الدميوقراطية واملواطنة
التي هي الزمة النعدام التمييز بني املواطنني يف
جمتمع حر مفتوح؛ جمتمع تعمره ثقافة التنوع
الب�شري اخلالق ،حيث ال تتناق�ض النزعة الوطنية
مع النزعة يف كوكب ب�شري ،تتجاوب �أرجا�ؤه
بفعل الثورة الهائلة يف تكنولوجيا االت�صاالت
التي �أحالت الكوكب الأ ر�ضي كله � إىل قرية كونية
�صغرية .وكان من الطبيعي �أن �أنت�سب � إىل معار�ضي
ال�سيا�سات ال�ساداتية؛ تلك ال�سيا�سات التي جمعت
بني � إقامة �سالم غري عادل مع � إ�سرائيل ،وابتداء
مرحلة من التبعية الكاملة للواليات املتحدة
الأ مريكية ،الأ ب الروحي لإ�سرائيل .وكان البد
�أن �أدفع الثمن ففُ�صلت من جامعة القاهرة مع
زمالئي اجلامعيني الذين طردهم ال�سادات يف
قرارات �سبتمرب ال�شهرية �سنة  .1981وقد تركت
م�صر للعمل �أ�ستاذ ًا زائر ًا يف جامعة �ستوكهومل،
وكنت قبلها �أ�ستاذ ًا زائر ًا يف جامعة و�سكون�سون،
وبد�أت مرحلة الرحيل عن م�صر التي انتهت مع
نهاية الثمانينات التي عدت فيها � إىل الكتابة
عن التنوير بقوة .وكانت االندفاعة القوية �سنة
 ،1989حني احتفلنا مبرور مئة عام على ميالد
طه ح�سني وعبا�س العقاد ،حتت عنوان مئة عام
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من التنوير ،وكان ذلك يف �سياق تتابعت فيه كتب
مثل هوام�ش على دفرت التنوير (،)1993
و�أنوار العقل ( ،)1996و �ضد التع�صب (،)2000
� إىل �آخر الكتب التي ا�ستمرت � إىل اليوم .وكنت
�أت�صور يف البداية �أن الكتابة يف التنوير هي خارج
نطاق النقد الأ دبي مبعناه ال�ضيق .ولكني يف
تتابع فعل املمار�سة انتقلت من هذا املعنى ال�ضيق
� إىل معنى �أرحب� ،ساعدين عليه مفهوم � إدوارد
�سعيد للناقد املدين الذي يواجه الأ �صولية يف كل
�أ�شكالها ،وينفتح بفعل امل�ساءلة اخلالق ابتدا ًء من
نف�سه ،وانتها ًء بالعامل .ومع معرفتي ب�أفكار التنوع
الب�شري اخلالق حتولت ممار�ستي للنقد الأ دبي
� إىل نوع من النقد الثقايف ،وا�ضح يف كتابي نقد
ثقافة التخلف ( ،)2008وكتاب الهوية الثقافية
والنقد الأ دبي ( ،)2010ومع هذا الكتاب ،ويف
�أثناء كتابة مقاالته وبحوثه اكت�شفت �أن امل�سافة
بني التنوير وممار�سة النقد الأ دبي قد اختفت.
ولذلك اخرتت عنوان الرواية واال�ستنارة لكتابي
عن ن�ش�أة الرواية العربية من منظور جديد.
وقد �صدر الكتاب �سنة ( .)2010وفيه التقى ما
كنت �أظنهما جمريني متوازيني ،ف�إذا بهما مع
الوقت جمرى واحد .هل هذا الذي حدث نوع من
التحول؟ بالقطع نعم .فما يدفعني � إىل الكتابة
الآن هو غري ما كان يدفعني � إىل الكتابة عن
ال�صورة الفنية �سنة ()1979؛ فقد تغريت الر�ؤية
النقدية ،وات�سعت يف حتوالتها ،لكنها مل تفقد قط
الإميان بالعقالنية واحلرية والعدالة االجتماعية
والنزعة الإن�سانية وكل ما �أورثني � إياه جيل طه
ح�سني الذي �أعترب نف�سي امتداد ًا متطور ًا له.
العدد الرابع والثمانون 2013

 vما هي الأ �سباب التي �أدت � إىل �صعود
هويات خمتلفة يف نظرك؟ وهل الهوية رد فعل
�ضد خطر خارجي �أم �ضرورة � إن�سانية؟
 �أعتقد �أننا نعي�ش �صراع الهويات حتىعلى م�ستوى الوطن الواحد ،فما الذي يجمع بني
وعيي اخلا�ص بالهوية التي �أنت�سب � إليها والوعي
اخلا�ص بهوية �سلفية وهابية املنزع مل�صري يعي�ش
معي يف الوطن نف�سه ،متهم ًا �إيّاي بالكفر ،غري
معرتف مبفهوم الوطن الذي يجمعنا ،وذلك منذ
�أن ا�ستبدل مبعنى املواطنة معنى التمييز الديني،
وبعد �أن ع�شنا جميع ًا يف م�صر حتت �شعار ثورة
« :1919الدين هلل والوطن للجميع» �أ�صبح هناك
الآن من ي�ستبدل العقيدة باملواطنة ،ويقيم متييز ًا
ق�سري ًا بني �أبناء الوطن الواحد ،ال على �أ�سا�س من
الدين فح�سب ،بل على �أ�سا�س من فهمه هو للدين.
وكانت النتيجة �أن متزق الوطن الواحد ،وتفتت
معنى املواطنة بني الإخوة الذين �أ�صبحوا �أعداء.
و�أعرتف �أين �أ�شعر بالغربة ال�شديدة يف وطني
م�صر ،الآن ،وباخلوف عليه؛ فقد �أ�صبح احلبيب
جمر ًا ال يطاق� .أما الذي �أو�صلنا � إىل ذلك فهو
احلكومات الديكتاتورية التي توالت علينا .وكلها،
مع فوارق كمية ولي�ست كيفية ،مل ت�ؤمن بالتعددية
الثقافية �أو ال�سيا�سية ،ومل تعرتف مبا ميكن �أن
ن�سميه التنوع الب�شري اخلالق.
و�أعتقد �أن تكوّن ما ميكن �أن ن�سميه الهوية
الإ�سالمية التي انق�سمت � إىل هويات متعادية حتى
يف دائرة االنتماء الإ�سالمي ،قد بد أ� بعد �سقوط
اخلالفة العثمانية �سنة  ،1924وهو الأ مر الذي �أدى
� إىل نهو�ض تيار ي�ستمد هويته من الدين الإ�سالمي
بالدرجة الأ وىل ،ويخلق لنف�سه �أعداء مرتبطني

بالنموذج احل�ضاري الغربي الذي كان قد غزا
الأ قطار العربية و�سيطر عليها .وقد ظلت الهوية
الإ�سالمية قائمة يف �صلتها ب�أ�صولها العربية ،ولكن
يف حالة عداء مع الهويات املغايرة� ،أو على الأ قل
يف حالة ا�سرتابة؛ فالآخر يظل م�صدر ًا دائم ًا
للخطر الذي يهدد الهوية العربية الإ�سالمية ،يف
ت�شظيها � إىل هويات ،مل ينقطع �شعورها باخلطر،
وظني �أن العامل العربي الإ�سالمي لو كان عرف
الدميوقراطية حقاً� ،أو َنعِمَ بحكومات دميوقراطية
عادلة لكانت هذه الهويات قد انفتحت على نف�سها
وعلى غريها .ولكن اال�ستبداد بقي دائم ًا مرهون ًا
بالتع�صب ،وهو موقف مل مينع من قيام حتالف
بني الديني وال�سيا�سي ،على �أ�سا�س من �أن الدين
بامللك يبقى ،وامللك بالدين يقوى .وبقدر ما ظل
اال�ستبداد ال�سيا�سي ظل التع�صب الديني قائماً.
وزاد الطني بلة دخول العامل القومي الذي �صبغ
القومية ب�صبغة اال�ستبداد يف مدى التع�صب الذي
ي�سرتيب بالآخر ،وال يقبل االختالف .وتفاعلت
عوامل عديدة ودوافع ا�ستعمارية وا�ستبدادية يف
خلق هذه الهويات الدينية التي �أ�سهم اال�ستعمار
القدمي واجلديد يف ت�شويهها ،وحتويلها � إىل هويات
قاتلة غارقة يف التع�صب ،ميالة � إىل � إق�صاء غريها
دائماً ،وتوهم كل فرقة منها �أنها الفرقة الناجية،
دائماً ،ت�أوي ًال للحديث ال�شريف« :تنق�سم �أمتي � إىل
ثالث و�سبعني فرقة كلها يف النار ما عدا واحدة»،
و�أعتقد �أن مواجهة هذه الهويات القاتلة لن يكون
� إال بنقي�ضها� .أعني الهويات املفتوحة املتقبلة
للآ خر ،يف مدى الإميان بالتعددية والتنوع الثقايف
اخلالق .وهو ما ال يحدث � إال يف الدولة املدنية
احلديثة التي �أرى فيها احلل لكل م�شكالتنا.
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 vمن يقر أ� � إنتاجك الغزير يف النقد
الثقايف ونظرياته ي�شعر ب�أن لديك توجهاً خا�صاً
وعزمية �صادقة يف البحث عن «�أن�سنة العامل»
(ا�صطالح �صديقك ال�شاعر حممود دروي�ش).
هل لك �أن ت�صف لنا �صريورة هذا الأ مر؟
�أعتقد �أنني �أفهم عبارة العزيز حممود دروي�ش
عن «�أن�سنة العامل» من حيث ارتباطها بنزعة
� إن�سانية مت�أ�صلة ،ال تتناق�ض مع معاين الوطنية
�أو القومية ،و� إمنا تتكامل معها؛ فقد كان حممود
دروي�ش مثل � إدوارد �سعيد ي�ؤمن كالهما ب�أن
«الفل�سطينية» هي اجلذر والأ �صل .ولكن هذا اجلذر
�أو الأ �صل يتك�شف يف التحليل الأ خري عن الإن�سان
الذي يتجاوب هو و�أخوه الإن�سان يف مدى القيم
الإن�سانية التي متتد بامتداد املعمورة الإن�سانية.
ولذلك كان �شعر حممود دروي�ش ،وال يزال ،يجذب
� إليه الأ مريكي والإجنليزي والفرن�سي ،ف�ض ًال عن
العربي على امتداد الأ قطار العربية .ويرجع ذلك
� إىل �سبب بالغ الب�ساطة م ؤ�دّاه �أن حممود دروي�ش
عندما يكتب عن نف�سه �أو عن الإن�سان الفل�سطيني
كان ي�صل من اخلا�ص � إىل العام ومن املحلي � إىل
العاملي ،ومن ثم من الفل�سطيني � إىل الإن�سان؛
ففي البدء كان الإن�سان ،ويف النهاية لن يوجد
�سوى الإن�سان .و�أعتقد �أن الأ مر نف�سه تنطوي
عليه كتابات � إدوارد �سعيد التي ا�ستوعبت تقاليد
النزعة الإن�سانية يف جتلياتها الفكرية املتعاقبة.
لذلك كان � إدوارد ينفر من النزعات الأ �صولية
والعرقية وال�شوفينية ،ويرى �أن الت�سلط واحد،
�سواء ارتكبه يا�سر عرفات �أو ارتكبه بو�ش .ولذلك
مل تتجز أ� مواقفه هو وحممود دروي�ش .ولذلك كان
� إدوارد �سعيد مثل حممود دروي�ش ميايز دائم ًا بني
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لها احرتامها� ،ش�أنها �ش�أن الإ�سالم وامل�سيحية،
�أما ال�صهيونية فهي عقيدة عن�صرية � إق�صائية
قمعية تقوم على التمييز والإق�صاء .هكذا كان
بول دي مان �أ�ستاذ النقد الأ دبي الأ مريكي �أكرث
�أ�ساتذة � إدوارد �سعيد احرتام ًا له ،وكان برنباوم
املاي�سرتو ال�شهري من �أقرب الأ �صدقاء � إىل عقل
� إدوارد �سعيد ووجدانه .وقد ترك كالهما كتاب ًا
رائع ًا للحوارات بينهما حول ق�ضايا الفن والإبداع
واملو�سيقى التي جمعت بينهما .و�أذكر �أن � إدوارد
�سعيد كان املدخل الذي جعل يا�سر عرفات
يرحب باملو�سيقار اليهودي الذي حمل اجلن�سية
الإ�سرائيلية حقاً ،ولكنه مل ي�سكت عن � إدانة كل
جرائم � إ�سرائيل ،وذلك � إىل الدرجة التي خلقت
جبهة �أعداء له يف � إ�سرائيل ،ظلت تطالب ب� إ�سقاط
اجلن�سية الإ�سرائيلية عنه .وقد ر�أيت برنباوم
يف القاهرة ،وا�ستمعت � إىل قيادته لأ ورك�سرتا
الأ وبرا ،وهو يعزف � إحدى �سيمفونيات بيتهوفن،
ف�أدركت ملاذا كان � إدوارد �سعيد ينزله هذه املنزلة
من التكرمي والإعجاب .وعلى ذكر املو�سيقى،
�أعتقد �أنها �أكرث الفنون �أن�سنة ،و�أنها بطبيعتها
التجديدية ال ميكن � إال �أن نراها النموذج ال�صايف
للنزعة الإن�سانية عندما تتحول � إىل فن خال�ص،
قادر على �أن يخاطب الب�شر جميع ًا على اختالف
لغتهم و�أديانهم وجن�سياتهم؛ ففي عامل املو�سيقى
ال�صايف ،تتخل�ص الروح الإن�سانية من �أدرانها،
وتغدو طيف ًا �أثريي ًا يتماوج يف �سماوات الفن التي
نرى فيها اجلوهر ال�صايف الإن�ساين حني يتخل�ص
من كل ما ي�شوب عن�صره الإن�ساين الأ كمل.
العدد الرابع والثمانون 2013

 vيعد كتابك زمن الرواية عالمة بارزة
يف تاريخ الرواية العربية ،ومنذ �أن ظهر وهو
يُحدث نقا�شاً جاداً حول موقع الرواية العربية.
هل كنت من خالله ت�ست�شف هيمنة الرواية
العربية على الواقع حا�ضراً وم�ستقبالً ،وعن
قدرتها على ر�صد �أحداث الزمن �أكرث من
غريها من الأ جنا�س الأ دبية؟
 �صدر كتاب زمن الرواية �سنة (،)1999وهو نتيجة � إدراك �أ�سبق �أخذ يناو�شني منذ
مطلع الثمانينات ،ويفر�ض نف�سه بقوة على وعيي
النقدي .مع �سنة  1988حني ح�صل جنيب
حمفوظ على جائزة نوبل ،وكانت �أول جائزة نوبل
متنح لأ ديب عربي ،ولكنه كان ،ويا للمفارقة،
كاتب رواية ولي�س �شاعراً ،يف عامل يفخر،وال
يزال ،بال�شعر ويراه ديوان العرب .و�أذكر �أنني
يف هذه ال�سنة �أخذت �أح�صي احلا�صلني على
جائزة نوبل لنجيب ،فاكت�شف �أن اجلائزة كانت
قد �أخذت متيل � إىل الروائيني ،ابتدا ًء من جارثيا
ماركيز وانتها ًء ب�آخر روائي ح�صل عليها .وقد
توقفت طوي ًال عند هذه املالحظة ،و�أخذت يف
ت�أملها ،فاكت�شفت �أن اخلط البياين للرواية يف
العامل �أخذ يف الت�صاعد الالفت والدال .وقد عاد
بي ذلك � إىل �سنة  ،1945وهي ال�سنة التي �أ�صدر
فيها عبا�س العقاد كتابه يف بيتي ،وفيه يتحدث
عن مكتبته ،وعن قلة ما فيها من روايات .و�أرجع
العقاد ذلك � إىل عدم احرتامه للرواية بالقيا�س
� إىل ال�شعر،وذهب العقاد يف االفرتاء � إىل حد
الزعم ب�أن بيت ًا واحد ًا من ال�شعر ،مثل:
وتلفتت عيني ،فمذ خفيت
عني الطلول تلفت القلب

يعادل رواية ب�أكملها .وجعل العقاد ال�شعر فن
ال�صفوة على النقي�ض من الرواية التي جعلها فن
العامة واجلماهري الغفرية .وكان من الطبيعي
�أن يخرج للعقاد من يرد على �أفكاره .وكان �أبرز
من ا�ستطاع �أن يلقم العقاد حجر ًا �شاب واعد يف
فن الرواية ا�سمه جنيب حمفوظ .كتب يدافع عن
الرواية �ضد �آراء العقاد باقتدار ،وو�صف الق�صة،
ومنها الرواية ب�أنها «�شعر الدنيا احلديثة» .وكما
لو كان هذا ال�شاب الواعد يتنب أ� بامل�ستقبل ،ف� إذا
بالرواية تزاحم ال�شعر ،و� إذا بو�سائل االت�صال
احلديثة تزيدها ح�ضور ًا يف حياة الب�شر الذين
�أ�صبح التلفاز وال�سينما عن�صري جذب مهمينْ
يف حياتهم ،و�أداتني لتحويل الروايات � إىل �أفالم
وم�سل�سالت ،فكانت النتيجة �أن �أ�صبحت الرواية
حق ًا �شعر الدنيا احلديثة .ولذلك خ�ص�صتُ
عددين من �أعداد جملة ف�صول حني كنت رئي�س ًا
لتحريرها للرواية ،واخرتت للعددين عنوان زمن
الرواية ،وعندما �أ�صبحتُ �أمين ًا للمجل�س الأ على
للثقافة �أقمت امللتقى العربي الأ ول للإ بداع
الروائي وجعلناه عن «خ�صو�صية الرواية» .وبعد
امل�ؤمتر ب�أ�شهر� ،أ�صدرت كتابي زمن الرواية،
ف�أثار عا�صفة من اال�ستجابات املتعار�ضة ،ورف�ضه
عدد من ال�شعراء ،وحتم�س له كتاب الرواية ،ونفد
الكتاب بعد �أ�شهر ،لكن ظل العنوان زمن الرواية
عالمة على زمن جديد من الإبداع هو ذلك
الزمن الذي نعي�ش تتابعه ،والذي ال يتوقف فيه
املد الروائي عن الت�صاعد ،وي�شمل حتى الأ قطار
العربية التي مل يكن لها � إ�سهام قدمي يف عامل
الرواية العربية التي �أخذت حتتل �صدارة امل�شهد
الإبداعي ،وذلك على نحو يره�ص ب�أنها �سوف
تظل كذلك يف امل�ستقبل الذي ميكن ر�صده.
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 vماذا طر أ� من تغيري على الرواية العربية
منذ �أن ظهر ذلك الكتاب؟ وهل الرواية العربية
بحاجة � إىل كتاب �آخر يقدم ما ا�ستجد على
املوقف؟
كتاب زمن الرواية �صدر �سنة  1999كما
�أ�شرت من قبل؛ �أي �أن الكتاب م�ضى على �صدوره
�أكرث من اثني ع�شر عاماً ،م�ؤكد ًا تغري امل�شهد
الإبداعي ،كما تغري امل�شهد ال�سيا�سي ،وتتابعت
ثورات الربيع العربي التي انقلبت بالأ حالم � إىل
كوابي�س .و�أذكر �أنني حني �أ�صدرت الكتاب كان
جيل ال�ستينات هو الذي يت�صدر امل�شهد ،ابتدا ًء
من بهاء طاهر وعبد احلكيم قا�سم و� إبراهيم
�أ�صالن ويو�سف القعيد و�صنع اهلل � إبراهيم وانتها ًء
مبحمد الب�ساطي رحمه اهلل .الآن املوقف اختلف
بالقطع .رحل � إبراهيم �أ�صالن وحممد الب�ساطي
بعد �أن رحل عبد احلكيم قا�سم .وبرز من �أبناء
جيل ال�سبعينات من �أ�ضاف � إىل امل�شهد تعقيد ًا
فوق تعقيد .وتتابعت �أ�سماء كتّاب وكاتبات من
الأ جيال الأ حدث .وظهرت جوائز �أكدت ح�ضور
الرواية يف زمنها ال�صاعد .ومل تعد التق�سيمات
القدمية للأ جيال �صاحلة .ومل يعد ممكن ًا لناقد
واحد مهما كانت قدراته �أن يتحدث عن طوفان
الروايات الذي ينهمر يف كل عام .و� إذا �أخذنا
القوائم الطويلة والقوائم الق�صرية التي ت�صدرها
جائزة البوكر العربية يف كل عام بو�صفها تنطوي
على مناذج من الرواية املتاحة الكت�شفنا �أن
الرواية العربية تعي�ش ع�صرها الذهبي � إنتاج ًا
وتوزيع ًا واحتفاءً� ،سواء من حيث تعدد الأ جيال
التي تكتبها �أو الأ قطار التي ت�سهم فيها والتي ما
عاد ممكن ًا �أن ت�ستثني منها قُطراً.
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�أنا �شخ�صي ًا �أ�صبحت �أ�شعر بالعجز عن
متابعة كل �شيء ،كما كنت �أفعل قدمياً� ،أو �أتوهم
�أنني �أفعل .لقد �أ�صبحت �أكرث توا�ضعاً ،و�صرت
�أكتفي بالقائمة الق�صرية للبوكر العربية ،ف�ض ًال
عن الروايات التي يزكيها للقراءة من �أثق فيهم.
وظني �أن احلل الأ مثل �أن يقوم نقاد كل قُطر
مبتابعة ما ي�صدر يف �أقطارهم .وفكرة خمترب
ال�سرديات التي �سبق بها املغرب جيدة يف هذا
االجتاه ،من الواجب متابعتها والإ�ضافة � إليها.
وال �أعرف كيف ميكن �أن ت�صدر �أكرث من جملة
عن الرواية ،تكون من مهامها التعريف بالروايات
اجلديدة ،وتزويد القراء بقوائم ،وال �شك يف �أن
هذه هي مهمة الأ جيال اجلديدة من نقاد الأ دب
الذين بد�أوا ممار�سة النقد الأ دبي ،وذلك بعد �أن
و�صلت الرواية � إىل ما و�صلت � إليه من � إجنازات
كمية وكيفية.
� إنّ ما �أ�ستطيع �أن �أجزم به حقاً� ،أن جائزة
نوبل ميكن �أن ت�صل لروائيني عرب تتوزع �أجيالهم
على امتداد العامل العربي ،وال يعوق ه�ؤالء عن
الرت�شح والو�صول � إىل نوبل وغريها من اجلوائز
العاملية � إال ق�صور حركة الرتجمة التي ت�صل
ب�صوت الرواية العربية � إىل العامل كله بلغاته.
ومن املفارقات �أن الرواية العربية �أ�صبحت تكتب
بلغات غري العربية ،وذلك عن طريق روائيني
عرب �أ�صبحوا جزء ًا من الإبداع العاملي ،ابتدا ًء
من �أمني معلوف الذي يكتب بالفرن�سية ،ولي�س
انتها ًء ب�أهداف �سويف التي تكتب بالإجنليزية،
وما بينهما ع�شرات الأ مثلة على الرواية العربية
التي �أ�صبحت تكتب بلغات غري عربيةu
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يف ح�رضة الغياب

حم�������م�������ود دروي���������������ش

بطاقة � إىل دم�شق

´

حممود دروي�ش

�ساعي الربيد ينتظر
والفرا�شة حتارب
وال تنتهي ر�سالتي � إليك يا دم�شق،
ك�أن الأ غاين �أ�صيبت بحنجرة ال تغني ،منذ انت�صبت على �أ�صابع ال�شهداء
� إىل �أين � ،إىل �أين؟
لي�س يف املدى مكان ،لأ نّ زمانك يرتدي مالب�س امليدان ،فيتدىل املدى خيطاً من
ثيابك.
� إىل �أين؟ وا�سمك املتوتر ال يحتمل املزيد ،فقد ي�صبح املجد عادة يومية� ،أو بواباً
يف اجلامع الأ موي..
دم�شق ...يا دم�شق!
تدخلني احلرب كما تدخل الفتيات ليايل الزفاف..
وتخرجني من احلرب كما يخرج الأ طفال من البحريات.
وحني تقفني ،يا دم�شق ،تتحول اجلداول � إىل قامات.
وحني مت�شني ،يا دم�شق ،يتجمد الغروب على حافة الأ فق.
و� إىل �أين يا دم�شق؟
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ك�أن الأ غاين �أ�صيبت بحنجرة ال تغني،
وال�شعراء يتعلمون الأ بجدية من حجارتك ال�صغرية.
كوين �أي �شيء يا دم�شق ،فلن تكوين � إال دم�شق.
كوين �سكيناً وق�شرينا ،يتدفق منا بردى الذي يبقى كما كان:
مواطناً عادياً يدفع ال�ضرائب ،ويق�صف بالقنابل ،وال يرحل عن البيت.
كوين �أي �شيء يا دم�شق،
فلن تكوين � إال دم�شق التي ال تنزل عن الأ �شجار ،وال تنحني.
� إىل �أين � ...إىل �أين؟
لي�س يف املدى مكان ،لأ ن زمانك يرتدي مالب�س امليدان ،فيتدىل املدى خيطاً من
ثيابك
دم�شق ...يا دم�شق!
�ساعي الربيد ينتظر،
والفرا�شة حتارب،
وال تنتهي ر�سالتي � إليك يا دم�شق.

´

حممود دروي�ش ،وداعاً �أيتها احلرب ،وداعاً �أيها ال�سالم ،مركز الأ بحاث.1974 ،
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�أقـــــــوا�س

�إب�����������راه�����������ي�����������م خ����ل����ي����ل

مقاالت � إح�سان عبا�س
جتاذبات احلداثة وت�أ�صيل اخلطاب
� إبراهيم خليل

ا�ست�أثرت جهود � إح�سان عبا�س يف النقد الأ دبي التطبيقي بعناية الدار�سني واهتمام
الباحثني؛ فعالو ًة على ما كت َب ُه الأ ديبُ الراح ُل حميي الدين �صبحي بعنوان «� إح�سان
عبا�س والنقد الأ دبي» )1984( 1وماجدة حمّود 2بعنوان «النقد الأ دبي لدى � إح�سان عبّا�س»
( )1993و� إبراهيم ال�سعافني يف «� إح�سان عبا�س نقطة حتول» ( )1994و«� إح�سان عبا�س ناق ٌد
بال ِ�ضفاف» )2002( 3وما ج َم َع ُه يف كتاب نُ�شر بعنوان «يف حمراب املَعْرفة» 4الذي �أ�سْ هم
ري دار�س( )1997وما ت�ضمَّنه الكتاب التكرميي ال�صادر بعنوان «� إح�سان عبا�س ناقداً
فيه غ ُ
وحمققاً وم�ؤرخاً» ،)1998( 5وما كت َب ُه يو�سف بكار يف غري كتاب ،وعبا�س عبد احلليم عبا�س يف
كتاب «� إح�سان عبا�س بني الرتاث والنقدِ الأ دَبيّ » ،)2002( 6وما كتبه فخري �صالح حتت
عنوان «� إح�سان عبا�س وا�ست�شْ راف النقد العربيّ اجلديد» ،7وعز الدين املنا�صرة حتت عنوان
«� إح�سان عبا�س والنقد املقارن» ،وع�صام �أبو �شندي يف كتاب «نقد النثرْ العربيّ يف كتابات � إح�سان
عبّا�س» ،)2006(8و�أخرياً الكتاب الذي �صدر للباحثة �أماين حامت ب�سي�سو بعنوان «� إح�سان
ري
عبا�س وجهو ُد ُه يف نقد ال�شعر العربي» ،)2011( 9وعلى َوفْرة هذا ك ّلهِ ،ما تزال �آثار ُه ت�سْ تث ُ
ف�ضو َل املُهْتمّني بالنقد وجتْتذبُهمْ ،في�ست�أنفون النظر فيها من حني لآ خر ،وينكبُّون عليها
مل توطَ�أ.
مل تُ�ضَ�أ� ،أو قطعة ما تزال أ� ْرً�ضاً بكْراً ْ
في�ستزيدون البَحْ ثَ يف زاوية من زواياها ْ
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وكانَ الأ ديبُ الراحل قد ن�ش َر عدد ًا من
املقاالت � إىل جانب ن�شاطه الت�أليفي الغنيّ الرثّ،
�سواء يف تاريخ الأ دب العربي القدمي� ،أو يف حتقيق
دواوين ال�شعر ،واملخطوطات الأ خرى .وقد �صرف
ري ممّ ن كتبوا عنه النظر عن تلك املقاالت ظن ًا
كث ٌ
منهم �أنَّ يف كتبه ما يكفي لدرا�سة �آثاره ،والوقوف
على ركائزَ �أ�سا�سيَّة بارزة يف خطابه النقدي.10
غري �أنَّ املقاالت ،تبع ًا ملو�ضوعاتها ،تلقي ال�ضوء
على ذلك اخلطاب من زوايا ال ت�ضيئها الكتُب.
وهذا ما يدعو ال�ستئناف النظر ،والإحاطة
مبرتكزاته النقدية من خالل هاتيك املقاالت لعل
فيها زياد ًة مل�ستزيد ،و� إعا َد ًة ملُ�سْ تعيد .واملقاالت
ن�شرتْ بني الأ عوام  1952و ،1975وهي على
الرتتيب «نازك املالئكة والتجديد» (،)1952
و«اجل ّو العام يف ال�شعر» ( ،)1953و«تطوّر االجتاه
الفني يف �شعر نازك املالئكة» ( ،)1953و«ن�سيب
عري�ضة والنزعة ال�صوفية» ( ،)1953و«الزيتونة
امللهمة» عن ديوان فدوى طوقان وحدي مع الأ يام
( ،)1954و«االجتاهات الفل�سفية يف الأ دب
العربي املعا�صر» ( ،)1961و«نظرة يف ديوان
معني ب�سي�سو الأ �شجار متوت واقفة» (،)1966
و«ال�صورة الأ خرى يف �شعر البياتي» (،)1963
و«�أ�صابع حزيران والأ دب الثوري» (،)1970
و«نظرة يف �شعر � إبراهيم طوقان» (،)1974
و«مقدمة لأ عمال كمال نا�صر ال�شعرية» (،)1975
و«حلظة الإبداع عند ال�شابي» ( .)1975واملقاالت
املذكورة جمعتها وداد القا�ضي ون�شرتها يف كتاب
بعنوان من الذي �سرق النار؟ .)1980( 11هذا
� إىل جانب غريها من املقاالت التي ال تت�صل
مبا�شرة مبو�ضوع هذا البحث .و�أعيد ن�شر هذا

الكتاب يف كتاب �آخر �صدر بعنوان حماوالت يف
النقد والدرا�سات الأ دبية يف بريوت (،)2000
مع درا�سات �أخرى يف ثالثة �أجزاء .وجمع عبا�س
عبد احلليم عبا�س طائفة خمتارة من مقاالته
املن�شورة يف الدوريات وال�صحف ،وَن�شَ رَها يف
مجُ لد َ�ضخْ م بعُنوان �أوراق مبعرثة،)2006( 12
وت�ضمن هذا الكتاب مقالة مبكرة عن دور ب�شارة
اخلوري «الأ خطل ال�صغري» يف ال�شعر العربي
املعا�صر ( ،)1961و�أخرى عن �شعر ح�سني
فريز( ،13)1993وثالثة عن الق�صيدة الق�صرية
يف ال�شعر العربي احلديث ( ،)1993ورابعة
عن ال�شعر يف فل�سطني حتى عام ( )1967وهي
مقالة مُ�سْ تلّة من املو�سوعة الفل�سطينية (،)1990
و�أخري ًا مقالة مت�أخرة ( )2002بعنوان «قتل
قابيل هابيل يف ال�شعر العربي احلديث».
وتبرْ ُ ُز يف املقاالت ظاهرة التوفيق بني مقايي�س
النقد القدمية؛ كالنظر � إىل غزارة العَطاء
ال�شعريّ  ،وما فيه من ت�صرّف يف فنون القول
و�أغرا�ضه ،وما ي�سوده من غمو�ض �أو وُ�ضوح ،ومن
ت�أمل فل�سفي� ،أو فكريّ عميق ،ومن انتماء ملذهب
�أدبي معينَّ  ،وبع�ض مقايي�س الأ دب اجلديدة
كالنظر يف مدى التعبري عن الأ حوال النف�سية
لل�شاعر ،وتطابق احلال مع املقال ،والأ خذ بالقيم
اجلديدة فيما يت�صل بالر�ؤى ال�شعرية � ،إنْ كان
على امل�ستوى الذاتي �أو املو�ضوعي ،ودرجة اقرتاب
ال�شاعر من جمهوره ،وتوظيف ال�شعر يف التعبري
عن ر�سالة ال�شاعر يف احلياة ،بو�صفه ملتزم ًا
جتاه الوطن الذي ينتمي � إليه ،وال�شعْبِ الذي هو
�أحَ ُد �أفراده.
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فمن يتتب ْع مقاالت � إح�سان عبا�س ودرا�ساته
النقدية تلك ،يالحظ �أنّ يف ا�ستجابته النقديّة
عاملني مهمَّينْ أ�ثّرا يف كتاباته ،الحقاً ،ت�أثريا كبرياً؛
الأ وَّل :ميله التلقائي للبحث عن املعنى الفل�سفي
يف ال�شعر ،والثاين :اعتقاده اجلازم ب�أنّ ال�شعر ما
هو � إال تعبري نف�سي(�سيكولوجي) عن حاالت مي ُّر
بها املبدع� ،أو طباع يت�صف بها ال�شاعر .14ففي
بحث ن�شره يف الآ داب ( )1961بعنوان االجتاهات
الفل�سفية يف �أدبنا العربي املعا�صر يُ�سلّط ال�ضوء
على عالقة ال�شعر بالفل�سفة متتبع ًا وجوه التالقي
بني الفل�سفة وال�شعر يف �أربعة �أمناط� ،أولها منط
يتخذ فيه ال�شاعر من الق�صيدة �أداة ل�شرح فكرة
فل�سفية معينة مثلما هي احلال يف «عينيّة» ابن
�سينا ( 428هـ) التي تو�ضح الفكرة التي �آمن
بها هذا الفيل�سوف ،وهي �أن النف�س الإن�سانية
جوهر خالد له طابع نوراين ،ومن ذلك النمَط
�أي�ض ًا تائيّة ابن الفار�ض (632هـ) ( �سَ َقتْني
حُ َميّا احلُبّ راحَ َة مُقلتي) وما قيل من ق�صائد يف
معار�ضة تلك التائيّة 15وتتبّع يف ال�سياق ذاته ما
دار من مُالحاة بني ب�شار بن برد (168هـ) وبع�ض
�شعراء املعتزلة ممن ف�ضلوا الطني على النار فيما
ُف�ض ًال النار على الطني،
كان هو يف ّن ُد دعْ واهُ م م ِّ
ُف�ضلونَ العقلَ على النقل ،مثلما جا َء لدى ب�شر
أ� ْو ي ّ
بن املُعتمر (210هـ) يف ق�صيدة �أولها:
هلل د ّر ال َعقْـل من رائــدٍ
16

َ�صاحب يف العُ�سْ ر والي�سر
ٍ
و

وذلك �شي ٌء يتت ّبعُه � إح�سان عبا�س لدى
بع�ض ال�شعراء املعا�صرين ومنهم جميل �صدقي
الزهاوي( )1936-1863الذي بلغ الغاية يف
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تف�ضيل العقل وتقدميه على �سواه ،كا�شف ًا عنْ
�صلة الزهاوي بنظرية الن�شوء واالرتقاء لدى
ت�شارلز داروين ()Darwin, 1809-1882
م ؤ�كّد ًا �أنّ املخرتعات اجلديدة التي يعْجب بها
املحدثون مظه ٌر من مظاهر العقل الذي ميتاز
به الإن�سان عن غريه من �سائر اخللق .17وال
يخلو �شعر معروف الر�صايف ()1945-1875
من التمجيد املبا�شر لبع�ض النظريات العلميّة؛
ففي واحدة من ق�صائده ي�شرح للمتلقي قانون
اجلاذبيّة .ومن ال�شعراء الذين ان�ساقوا يف هذا
التيار ،وظنوا �أن فيه جتديداً� ،أحمد زكي �أبو
�شادي ( .)1955-1892ولكن هذا النوع من
الأ دب ،فيما يُعلقُ الناقد« ،رمبا يت�صل باجلمال
الفني يف بع�ض �صوره ،ويبتعد عن ذلك اجلمال
حتى يلتحق باملنظومات التعليمية».18
وال يفت أ� الناقد � إح�سان عبا�س ي ؤ�كّد نزوع بع�ض
ال�شعر العربي القدمي للتفلْ�سُ ف ،فرنى يف بع�ض
ال�شعر �أفكار ًا فل�سفية تقتحم ف�ضاء الق�صيدة،
جال�س
ولذلك �أ�سباب؛ ف�أبو نوا�س(199-145هـ) َ
املتكلّمني ،وت�أثر ب�أحاديثهم عن اجلزء الذي ال
يتج ّز�أ .وكانَ ابْنُ الرومي (283-221هـ) مت�أثر ًا
بحظ
باالعتزال ،م�ؤمن ًا بالعدل والتوحيد� ،آخذ ًا ٍ
من املنطق .وظهر ت�أثري ذلك يف بعْ�ض �صوره.
وقلْ مثل هذا عن املتنبي (354-303هـ) الذي
جال�س املعلم الثاين :الفارابي (339-260هـ)
وت�أثر ب�شروحه لأ ر�سطو ( 322-384ق.م)
بع�ض
وظهرتْ يف بع�ض �شعره ،ال �سيما حِ كَمهُ ،
وجوه ال�شبه ب�آراء �أر�سطو ،فردَّها معا�صروه
للفيل�سوف اليوناين� ،أو لبع�ض ال�سف�سطائيني.19
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ولكنَّ التفلْ�سُ َف يف ال�شعر يجوز �أن يتخذ منحىً
�آخر ،ومنط ًا ثالثاً ،وهو �أنْ يعتنق ال�شاعر مذهب ًا
فل�سفي ًا يدعو له ويتبنّاه .ويف ذلك يتحدث الناقد
عن �أبي العالء املعري ( 449-363هـ) ،ومذهب ِه
الفل�سفي .وقد الحظ � إح�سان عبا�س ما يف ال�شعر
العربي القدمي واملعا�صر من مواقف فل�سفية
تت�صف بالطابع الثنائي ،ومن الثنائيات التي
�شغلتْ ال�شاعر ،والأ ديب ،على وجه العموم :ثنائية
احلياة واملوت ،واخلري وال�شر ،والعقل والقلب،
والنف�س واجل�سد ،والعبودية والأ لوهية ،والإن�سان
والزمن ،والدنيا والآخرة ،والعدل واجلَ وْر ،واجلَ برْ
واالختيار ،والإحلاد والإميان � ...20إلخ.
ومن هذا يتّ�ضح لإح�سان عبّا�س �أنَّ ِ�صل َة �أدبنا
باحلا�ضر ،و�أقوى ،لأ نّ
ِ
باملا�ضي �أ�ش ّد من �صلته
املُ�شكالتِ  ،والثنائيات الفل�سفية التي يدور حولها
�أدبنا املعا�صر ،ب�صفة عامَّة ،هي امل�شكالتُ ،
والثنائيّات ،نف�سُ ها يف الأ د َِب القدمي ،فال تزال
م�سائل الفل�سفة امليتافيزيقية ،والأ خالقية ،هي
املحو ُر الكبري يف �أدبنا احلديث ،مثلما كانتْ
يف �أدبنا �إبّان الع�صور الوُ�سْ طى ،21وهذا �شي ٌء
وا�ضح يف مقالته «ن�سيب عري�ضة ()1946-1887
والنزعة ال�صوفية» ( )1953التي ي�سلط فيها
ثنائيات يف
ٍ
ال�ضوء على ما يف �شعر املهْجَ ر من
مُقدمتها ال�صراع بني النف�س واجل�سَ د ،فهو الفتٌ
للنظر يف �شعر جربان ( )1931-1883و�شعر
ميخائيل نع ْيمَة ( )1988-1889مثلما هو الفتٌ
يف �شعر ن�سيب عري�ضة ال �سيما يف ديوان �أرواح
حائرة؛ ففي هذا الديوان جنو ٌح لنبذ العقل،
وهيمنته املطلقة ،ل�صالح القلب الذي ي�ؤكد قُ�صو َر

العقلِ عن � إدراك حقائق الكوْن .22وقد �ساند هذا
اللون من ال�صراع �صرا ٌع �آخ ُر بني احلبّ �أو احلياة،
واملوت ،ولأ ن النف�س عنده تتغلب على اجل�سد لأ نها
خلف
نف�س متمرِّدة ،ال َترْحم ،ف� إنه يجري الهث ًا َ
ٌ
مَ طالبِ اجلَ �سَ د ،وقد دفع به هذا ال�شعور للتمرد
على � إرادة اهلل ،بقوله:
ال�صمَدْ
ق�ص ُد َّ
� إذا كانَ ْ
فما كانَ ذنبُ اجلَ �سَ دْ

بذاك عِ قابَ النفو�س
َ
�شريك الب�ؤو�س
َ
ليغدو

غري �أنّ � إحْ �سان ًا يف تتبُّعه ل�شعر ن�سيب
عري�ضة ،يكت�شف �أنَّ هذا ال�صراع حُ �سم ل�صالح
النفْ�س ،على الرغم من �أنّ وقوف ال�شاعر � إىل
جانب اجلَ �سَ د قاده يف ق�صيدة «نار � إرم» لالنحياز
� إىل الفكرة ال�صوفية القائلة بخلود النف�س خلود ًا
ين ُّم على مت�سك ال�شاعر باحلياة ،جاع ًال منها ،يف
خامتة املطاف ،النهايَة الطبيعية لبني النا�س.23
�أهكذا تفنى �أغاريدنا

ويهز أ� املوت ب�أزهارها

ومتلأ الدنيا �أنا�شيدها
يوماً ،ونثوي حتت �أحجارها
ما �أفظع املبد أ� واملنتهى
ما �أعمق احلزن الذي نحمل
ترفعنا الأ حالم فوق ال�سحاب
وتهدم الأ يام ما ن�أمل
ويبدو �أنّ للفل�سفة مقام ًا ال يناف�سُ ها في ِه �شي ٌء
عند � إح�سان؛ ففي درا�سَ ٍة مبكرة جد ًا له عن �شعر
نازك املالئكة يتتبَّع ما يف ديوانها الثاين �شظايا
أمالت فل�سفيّة وفكريّة ،جاع ًال من
ورماد من ت� ٍ
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هذه الت�أمالت تعبري ًا عن التطور الفنّي يف الديوان
قيا�س ًا لتجربتها الفجّ ة يف عا�شقة الليل .ففي
الديوان الأ ول ،وهو عا�شقة الليل� ،صورة لنهاية
التجربة يف � إطارها الرومانطيقي الغارق يف
احلزن والذهول� .أما ثانيهما ،وهو �شظايا ورماد،
ف� إنه يُفلْ�سِ ُف التجربة نف�سَ ها فل�سف ًة م�ستمدة من
العامل النف�سيّ امل�شمول بحَ يرْ ٍة هادئة ،وحتْليلٍ
دقيق .24ويَ�سْ تدرك على ذلك م�ؤكد ًا �أنَّ يف عا�شقة
الليل نوا ًة �صاحلة من الت�أمل الفل�سفيّ  ،الذي
يت�صل مب�صري الإن�سان وبقيمة احلياة.
وممّ ا يَ�سْ تدلّ به الناق ُد على توافر الت أ�مّل
الفل�سفيّ يف �شظايا َورَماد �أنّ القارئ لو جَ َم َع ما
فيه من ت�سا�ؤالت ،وا�ستفهامات حائرة ،وقابلها مبا
الكت�شف �أن حقيقة التطور
َ
َورَد يف عا�شقة الليل
لديها � إمنا تكمنُ يف تعميق هذه الفكرة؛ �أيْ فكرة
الت�أمل النابع من البحث عن معرفة العلل الكامنة
وراء الوُجود الإن�ساين .25ولي�ستْ املقالة املذكورة
هي الأ وىل التي يتناول فيها الناق ُد جتربة نازك
املالئكة؛ فقد كانَ تناول تلك التجربة يف مقالة
�أخرى بعنوان «نازك املَال ِئكَة والتجديد» ()1952
م�ؤكد ًا �أنّ الت�أمل الفل�سفيّ  ،والنزوع ال�سيكولوجي،
وقف
�سببان منْ �أ�سباب اال�سْ تحْ �سان .26وكانَ قد َ
عنْدَ ق�صيدتها «اخليط امل�شدود � إىل �شَ جَ رة
ال�سَّ رْو» التي هي يف ر�أي ِه �شريطٌ متدرّج من
االنفعاالت النف�سيَّة املُتتابعَة ،التي تنتهي نهاية
ُمفْجعة للمُحبّ � ،ش�أنها يف ذلك �ش�أن الق�صيدة
ا َملوْ�سومة بالعنوان «غد ًا نلتقي» ،و�س ُّر هذه
ال�سلبية هو الفل�سفة التي تقوم عليها جتربة نازك
ال�شعْريّة ،وذلك �أنَّ احلياة يف اعتقادها ال تعدو
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�أنْ تكون �ضروب ًا من املُعاناة؛ فك ُّل �شيءٍ يف هذا
العامل كُتبتْ على واج َه ِت ِه كل َم ُة (ال) مبا يف هذين
احلرفني من جَ هامةٍَ ،وثِقلٍ  ،وي�أ�س.27
ويف مقالٍ ل ُه تناولَ فيه ديوان فدوى طوقان
وَحْ دي م َع الأ يّام بعنوان «الزيتونة املُلْهِ مَة»
( )1954يلحّ  � ،إىل جانب � إحلاحِ ِه على الت�أمل
الفل�سفي والتعبري النف�سيّ  ،على معيا ٍر جديدٍ
يذ ّكرُنا بالنقد القدمي ،وهو �ضرورة التنوع يف
عطاء ال�شاعر� ،أو ال�شاعرة؛ فقلَّة التنوّع ،وهو هنا
يعني الت�صرُّف بفنون القول ،و�أغرا�ض ال�شعر ،من
العوامل التي تدفع به دفع ًا لرتك الديوان ُمنْ�صرف ًا
عن قراءته قبل �أنْ يعو َد � إليْه مرة �أخرى« ،28فقلة
التنوع �آفة ت�صيبُ الكثري من ال�شعراء غري الذين
كبرُ تْ جتاربُهمْ  ،وتعمَّقتْ  ،وا�ستفا�ضتْ  ،وهم
مَ عْدودون» .29وهذا يعيد � إىل الذاكرة مقيا�س ًا منْ
مقايي�س الفحولة لدى القدماء :غزارة ال�شعْر،
وكرثة الت�صرُّف يف فُنو ِنهِ ،و�أغرا�ضه املتداولة.30
�أما كرثة اال�ستفهامات يف وَحْ دي مع الأ يام فال
تنمّ فيه على عمْقٍ فل�سفيّ  ،وال على عُ مْقٍ �شعوري؛
فال�شعر الذي ال ينطوي على فل�سَ ف ٍة عميق ٍة ال
يروقُ لهُ ،وهو «غيرْ ُ محُ ب ٍَّب عنْدَ ه» ،31والق�صائد
التي راقتْ ل ُه يف الديوان هي تلك التي تخلو من
اال�سْ تفهامات ،ويغلبُ عليها التما�سُ كُ العاطفيّ ،
والتلوينُ الغِنائيّ الذي يُعوّ�ض ،يف ر�أيه ،قلة
التنوّع ،مع االقرتاب بالق�صيدة من طبيع ِة النثرْ
يف املو�سيقى.32
والإحلاحُ على البُعد النف�سيّ �شي ٌء يتكرَّر
ب�صف ٍة الفتة يف ما كتبه � إح�سان عبا�س عن � إليا�س
�أبي �شبكة؛ فال�صورة املوجودة يف غلواء ت�ص ِّو ُر
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مرحلة نف�سيَّة �سابقة لأ فاعي الفردو�س ()1928

جانب �آخر .33ففي
من جانب ،ومُ�سايرَة لها من ٍ
املجموعتينْ يرتاءى لنا ال�شاعر مت�شَ بّـث ًا بال َعوْدة،
النكو�ص بامل�صطلح ال�سيكولوجي � ،إىل الطفولة،
فهي املِحْ ور الأ كرب الذي تدور حوله ت�صوراته،
و�أحالمُه .34وعلى الرغم من �أنَّ الأ خطل ال�صغري،
ب�شارة اخلوري )1968-1885( ،من ال�شعراء
الذين عا�صروا ،وعاي�شوا حركة الإ�صالح التي
مهَّدت للثورة العربية على الأ تراك العثمان ّينيَ،
وعلى الرغم من �أنه يف مبتد أ� �ش�أنه اعتنق ف ْك َر
الإ�صالح بو�صفه فل�سفة يتبنّاها يف �شعره املُبكّر،
ف� إنّ اخليبة املرة التي �أحبطت �آمال العرب
العري�ضة التي علقوها على احللفاء الغربيّني �أمْ لتْ
عليه � إعادة النظر يف ذلك الفكر ،35وا�ستَ�سْ لم
لتلك التيارات الرومنطيقية التي مهَّد لها �شعر
جربان ،وما نادت به جماعة الديوان يف م�صر،
واعتنق الأ خطل ال�صغري تلك الفكرة التي تقوم
على �أن للكون مركزاً ،ومركز ُه اهللُ ،وال�شاعر:

هلل يف �شاعِ ر ْه		
ال�شِّ ْع ُر روحُ ا ِ
فذاك يوحيهِ ،وذا َينْ�شُ رُه
َ
ولهذا جند احلبَّ عنده يلتب�س باملفهوم
الرومنطيقي متاماً ،فهو الرابطة الوحيدة التي
تربط بني املوجودات احلية وغري احلية ،وقد
توافر يف �شعره ،ب�سبب ذلك ،الرتكي ُز على ال�صراع
بني احلبِّ واملوْت .وق�صيدته «امل�سلول» التي تنتهي
بانت�صار املوت على احلبِّ  ،خ ُري دليل .36وي�ستخل�ص
� إح�سان عبا�س منْ قراءته النقدية ل�شعر الأ خطل
�أنه ،ب�صف ٍة عامّة ،مزي ٌج منَ التوافق بني القدمي
واجلديد ،وق�صيدته تتوافر فيها اال�ستعارات

الت�صويرية ،واملبالغة ،وتتجنَّبُ البنا َء القائم
على الوحدة ،جتنّب ًا ال يخلو ،يف �أكرث الأ حيان،
ُ�ض يُف�سِ ُد ال�سياق ،ويعكِّر �صفاء اجل ِّو
منْ تناق ٍ
ال�شعريِّ  .37وق�صيدته يف �أكرث مناذجها � إتقان ًا
الو�صف :اجلديد القدمي.38
ُ
ي�صدق عليها
مقابل ذلك جنده يف مقالة له عن ديوان معني
ب�سي�سو الأ �شجا ُر متوتُ وا ِقفَة ( ،)1966يرت َّد ُد
تردُّد ًا الفت ًا يف االلتزام باملعايري املَذكورة ،ونراه
يبتعد قلي ًال عن املقايي�س النف�سيّة ،واخللقية ،يف
تقومي ال�شعر ،ونقدِ ه ،واالجتاه مبا�شرة ملقيا�س فنّي
هو القدرة على تخطي احلواجز التي تريد منع
ال�شاعر من �أنْ يقولَ ما يُريدُه ب�صريح العبارة،
لذلك ،للإ يحاءِ ،والتلميح ،بد ًال من
فيلج�أ ،تبع ًا َ
الت�صريح .فاعتما ُد ال�صورة يف الديوان ،ب�أق�سامه
ف�ضاءات
ٍ
الثالثة ،يوحي بحركة املُبْدع الدائبة يف
مرتامية ت�سوّرها حدو ٌد يتحكم فيها االنغالق
والإقفال .ويف هذا املقام ت ُرب ُز دائم ًا نافذة متثل،
مبعنىً منَ املَعاين ،رمز ًا لإنكاره �سَ طْ وة املوْت.39
و� إذا كان � إح�سان عبا�س يرى يف نهْج ب�سي�سو نهج ًا
يو�ضح للقارئ
يعتمد الرمزَ  ،فالأ وْىل به � ،إذاً� ،أنْ ِّ
دالالت رموزه ،ال �سيما و�أنَّ بع�ض هاتيك الرموز
لي�ست له داللة واحد ٌة بل دالالت .ويف ال�سياق ذاته
جند عند � إح�سان نهج ًا يف الت�أويل ،والتف�سري،
ال يبتعد كثري ًا عن الفكرة القائلة � إنَّ جودة
ال�شعر قد تكونُ نابعة ممّ ا فيه من ت�أمل فكري،
�أو فل�سفي ،عميق .فهذا الت�أمل ،والتفكري � ،إذا
�صاحبه التعب ُري بالتلميح ،ي�ؤدي � إىل غنى الأ لفاظ
باملَعاين؛ فالقمر يرمز عنده للقيم املهدورة تارة،
ولل�شرف املبتذل تارة ،وهو رمز للتلوّن والنفاق

117

العدد الرابع والثمانون 2013

تارة ،وتارة �أخرى رم ٌز لتعاقبِ الزَ مَ ن .ومثل هذه
الإ�شارات ،أ� ْو الرُموز تبعثُ يف الديوان ج ّواً نف�سياً
ُموَحّ داً ،وبهذا يكون الناقد قد ا�سْ تدار خلْف ًا الفت ًا
النظر لدور العامل النف�سي و�أثره يف ا�سْ تح�سان ما
يُ�ستح�سن من ال�شِ عْر .40و�شبي ٌه بهذا املقال البَحْ ثُ
املُطوّل الذي كتبه ون�شر ُه عن «�أ�صابع حزيران
والأ دَب الثوري»(.)1970
إ�شارات ملقدمة يو�سف
فقد ا�ستفتَح املقالَ ب� ٍ
اخلطيب التي وطّ أ� بها لديوان الوطن املحتل
( )1968منتقد ًا فيها ال�شعر العربي لعدم ارتقائه
مل�ستوى النكبة ،مثلما انتقد النقاد املو�ضوعيّني،
وغري ا َملوْ�ضوعيّني ،لعزوفهم الالفت عن تتبع هذه
املَ�سْ �ألة ،والإ�شارة خلطر الت�شاغل عن موْ�ضوع
قوميّ كهذا .بيد �أنَّ � إح�سان عبا�س ،الذي بدا
غري مقتنع بالدواعي التي ت�شَ جّ ُع �شاعر ًا كيو�سف
اخلطيب على �شنّ هذه الهَجْ مة ال�شر�سة� ،أو
الغارة ال�شعواء ،على النقاد وال�شعراء ،بد أ� البَحْ ثَ
بتلمُّ�س مواقف ال�شعراء من الواقعة الكربى:
نك�سة حزيران .وتلمُّ�سُ ه ملواقف ال�شعراء يذ ّكرُنا
باعتماده املُحْ توى معيار ًا ال�ستح�سان ما يُ�سْ تح�سَ نُ
من �شعر ،فقد ر�أى فيما كتبه البياتي من ق�صائد
بُعيْدَ النك�سة ،وما كتبه نزار قباين من هوام�ش،..
مواقف يائ�سة مهْزومة ،ومهزوزة ،تكتفي ب َكيْل
االتهامات ،والتلذّذ بجَ لْد الذات من غري �أنْ تطرَحَ
بَدي ًال ،41ومقابل ذلك يلتفت الناقد ل�شعْر توفيق
زياد وغريه من �شعراء فل�سطني الذين اكت َووْا بنار
النك�سة �أكرث من غريهم ،فيجد ذلك ال�شعر،
مع � إقراره بالهزمية املرَّة ،مل يفقد متا�سُ َكهُ ،وال
قناعات
ٍ
ثابت ،ومن
ُ�صمو َدهُ ،لأ نه ينطلقُ منْ موقف ٍ
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را�سِ خَ ة ،ولي�س من ر ّد الفعل الفوْريّ املبا�شر،
ولهذا يكرّر الإحالة لبع�ض ق�صائد توفيق زيّاد
الذي ر�أى يف النكْ�سَ ة حدث ًا عرَ�ضي ًا ك�أيّ حَ دَ ث:
خطوة للخلف تقابلها ع�ش ٌر للأ مام .وهذه النغمة
املُفْعمَة ،ال بال�صمود ح�سْ ب ،بل بالتحدي ،هي
التي تتوافق مع الواقعية الإيجابيّة التي َتعْني ،فيما
تعنيه ،امل�ضمونَ ال�سيا�سيَّ القائم على االلتزام ،ال
على ر ّد الفعل وَحْ دَ ه .42ولهذا ي�ستق�صي الناق ُد
� إح�سان عبا�س عالمات التحوّل يف نتاج بع�ض
ال�شعراء ممَّ نْ التحقوا بركب ال�شعر املُقاوم ،ومن
ه�ؤالء فدوى طوقان ،م�شري ًا لق�صيدتها املَ�شْ هورَة
«لنْ أ�بْكي» وتعقيب حممود دروي�ش الذي ر َّد على
تلك الق�صيدة ب�أخْ رى يقولُ فيها:
نحنُ يا �أختا ُه منْ ع�شرينَ عام ًا
نحنُ ال ن ْكتُبُ �أ�شْ عار ًا ولكنّا نُقاتلْ

43

ذلك التحوّل اتخاذ ال�شعراء
ومنْ عالماتِ َ
موقف ًا �صريح ًا وجريئ ًا من الرتاث .وعلى هذا النحو
نجَ ُد يف الدرا�س ِة ما جن ُد ُه فيما �سبقها من تركيزٍ
ثنائيات بع ُْ�ضها يتعلقُ بالنف�س ،وبع�ضها يتعلق
ٍ
على
وبع�ضها يتعلق بالت أ�مّل الفكريِّ العَميق،
بالوطنُ ،
وبع�ضها يتعلق باملوقف من الرتاث .وهذا كله ال
ُ
يُغني عن موا�صلة الرتكيز على املُحتوى بو�صفه
همزة الو َْ�صل بينْ َ ال�شاعر املبْدع وجمهوره .44فما
واقتبا�سات من الرتاث
ٍ
كلمات،
ٍ
نقف عليه من
ُ
ال�شعبيّ  ،ومن اللفظ العامي ،ومن الكلمات التي
تنمّ على االرتباط بالأ ر�ض ،ال يتعدَّى ال�شكْلَ ،
لكنَّ الناقد �أجرى توظيفه ،ها هنا ،ل�صالح
املُحْ توى؛ فهو الرابط الأ �سا�سيُّ بني ال�شاعر
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والقارئ .فالقارئ ،كالناقد ،ي�سْ تحْ �سِ نُ ال�شعر
با�ستح�سان املُحتوى ،ولكيْ ي�ضمن ال�شاع ُر هذا ال
ب ّد له من �أن يوفق بني املوقف الفكري ال�سيا�سي
والقيم الكامنة التي تتجاوز التذوُّقَ العابر ،رابط ًا
ال�شعر بالأ ر�ض ،وبنف�سيات � ْأ�صحابهِ ،ومبواقفهم
احلزبية ،وبالأ حداث ال�سيا�سية ،والأ �صول
ال�سيكولوجية ،واالجتماعيّة .فالأ دبُ  ،والفكرُ ،يف
هذه احلال ،وجهان لقطعة النقود الواحدة .وهذا
ما جتلى �أثره يف املقال على الرغم من �أن الناقد
ال يُ�شاطر يو�سف اخلطيب �آراءَه.
وغيرْ َ بعيد عن هذا ما نالحظُ ُه يف مقدّمته
لأ عمال كمال نا�صر ال�شعرية ()1975؛ � إذ ينطلقُ
من �أمرين يحدّدان الطابع اخلا�ص ل�شعْره،
�أولهما :ال�سَّ وْداويّة املر ّكبَة املنغر�سة يف الطّ بْع،
والثاين هو ال�شعور الفاقع باالغْ رتاب� ،سوا ٌء
�أكانتْ الغربَة على مُ�سْ توى الذات� ،أمْ على مُ�سْ توى
املوْ�ضوع (الذات الجْ َ مْعيّة) ،ومن هذا ك ّل ِه ين� أش�
�سا�س بالثقة ا َملهْزوزة .45ولكنّ الناقدَ ال
الإحْ ُ
يفوته �أنْ يُ�ش َري أ�يْ�ض ًا لقلة التنوُّع ،و�أثر ذلك يف �أنْ
يكون ال�شعر رائق ًا محُ بّب ًا �أو غري حمب ٍّب وال رائق.
فق�صيدة كمال نا�صر ا َملوْ�سومة بعنوان «�أن�شودة
احلِ قْد» امل�ؤلفة من ثالثة ع�ش َر مَ قْطعاًْ ،مل ترقْ له
لأ نها تفتقر لعن�صر التنويع ال�ضروريّ  ،ممّ ا �أ�ضفى
عليها رتا َب ًة ثقيل ًة مل يخفّفها تغيري الوزن من ح ٍني
لآخرَ ،وال تغيري القافية منْ مقطَ ع ملَقطَ ع .46وال
َّ�صف
َمي ُّل الناق ُد من التنبيه على �ضرورة �أن َيت َ
ال�ش ْع ُر بال ُعمْق الفكري؛ فاجلزالة ،وقوة ال�سَّ بْك،
والوُ�ضوح ال�ساطع ،واالنفعال النف�سيّ الطارئ،
ك ُّل ذلك ال يجعل من الق�صيدة ق�صيدة جيّدة ما

ْمل حتوّل الده�شة املفاجئة � إىل ُبعْد فكريٍّ عَ ميق.
وعذْ ُر ال�شاعِ ر عنْ هذا كل ِه أ�نّه ن� أش� يف مدر�سة
�أدبيّة ال تفرِّقُ بني ال�شعْر واخلطابة التي تتغيّا
نفو�س اجلَ ماهري.47
الت�أثري املُبا�شِ َر يف ِ
ويف مقالة عن �شعر � إبراهيم طوقان نُ�شرتْ
بعنوان «نظرة يف �شعر � إبراهيم طوقان» ()1974
يت�ضح ا�ستمرار ُه يف عزْ و العبقرية يف ال�شعر ملا
ومقوالت
ٍ
يَطْ رحُ ُه ال�شاعر فيه من نظرة كونيةٍ،
كبرْ ى جتا َه هذ ِه احلياة .48ولهذا يعزو ن�ضوبَ
�شاعريّته بعد عام  1935لإحلاح املر�ض عليه،
واغرتابه اال�ضطراريّ  ،مما حال دون تعميق
هاتيك املقوالت .وال يفت أ� الناقد يعزو للعامل
النف�سي جانب ًا من جوانب الإبداع ال�شعري بدليل
�أن ما يراه يف �شعر � إبراهيم طوقان من جودة مر ُّد ُه
يت�صف به من طبْع �أقرَبَ ما يكون � إىل
ُ
� إىل ما كانَ
خفّة الروح؛ فالدعابَة مظه ٌر من مظاهر ال�صياغة
ال َعفَويّة التي تقرّبُ �ش ْع َر ُه من جُ مْهوره ،ويف الوقت
نف�سه تدنو به من امل�ستوى ال�شعبي .49وهذان
ا ِملعْياران :خفة الروح ،والعفَويّة ،التي ال تفرق
بني املنظوم واملنثور ،ي�ؤكدان �أنَّ �شعره مل يتجاوز
مقايي�س ال�شعر القدمي ،والنقد القدمي؛ فهو �صن ُو
ابن دانيال ،واجلزار  ،وال�سرّاج الورّاق ،فهم
�شعرا ُء ا�ستغلوا قوة اللمْحة التي لديْهم ،و�سلك
� إبراهيم مَ �سْ لكهم يف الغزل ،والعبَث ،ورمبا أ�رْبى
عليهم ،وانف�صل عنهم عندما غلبَ عليه التوجُّ ه
ال�سيا�سيُّ الوطنيّ 50؛ �أيْ �أنَّ الناقد ،بعبارة أ�وْجَ ز،
و أ�دَقّ  ،يرى فيما أ�كّده طوقان ،وتبنّاهُ ،من عَ فَو ّي ٍة يف
النظم ،جت�سيد ًا ل�شِ عْر الطَّ بْع ،مثلما فهمه قدما ُء
النقَدَ ة .وهو �أنْ يكون «نظم ًا ك�أنه نرث ،ونرث ًا ك أ� ّن ُه
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نظْ م» بتعبري �أبي حيان التوحيدي .51ويف تقوميه
ل�شعر � إبراهيم طوقان يرى فيه �صورة من املتنبي
تارة ،وتارة �صورة من �شعر العبا�س بن الأ حنف.
وال غرو يف هذا؛ فقد كانَ � إبراهيم طوقان ُمعْجب ًا
بهذين ال�شاعرين � إعجاب ًا �شديد ًا .52وال يفوته �أنْ
يَذكُر مِ عْيار ًا �آخر �سبقَ ل ُه �أنْ تطرَّق � إلي ِه يف درا�ست ِه
لديوان وحدي مع الأ يام ،وهو التنوّع؛ فقد متيَّزَ
� إبراهيم طوقان على معا�صري ِه بوفرة التنوّع يف
�شعره ،وهي وفرة �أتاحتْ لق�صائده اخلروج من
النطاق الغنائي � ،إىل ق�صيدة ال تخلو من التوزيع
الدرامي.53
ويف عام  1975ن�شر � إح�سان عبا�س مقالة
بعنوان «حلظة ا إلبْداع عند ال�شابّي» ،وفيها ُي ؤ�كّد،
مرة �أخرى� ،أنَّ ال�شعر اجليد ولي ُد حال ٍة نف�س َّي ٍة مي ُّر
بها املُبْدع؛ فاعتماد ًا على تعريف ال�شابي لل�شعْر
منْ حيْثُ هو «في�ض» تلقائي كماء املَطر الذي
يفي�ض من ال�سحابة مِ دْ راراً ،ي�ستعيد معيار ًا �سبق
مقاالت �سابقة ،وهو �أنَّ
ٍ
له �أنْ نبَّه عليه ،وك َّر َر ُه يف
ال�شعر اجليّد مر ُّد ُه � إىل الطبيعة النف�سية التي
ينثال منها ال�شعر انثيا ًال ينقل ُه من حالة الوجود
بالقوَّة � إىل الوُجود بالفعل .54وي�ؤكدُ ،مراراً� ،أنّ
�شعر ال�شابي ،و� إن كان ت�شْ بي ُه ُه بالفي�ض ال يخلو
من مُبالغة ،ف� إنّ من الأ جدر �أن يو�صف بنوبة
جت لها كيانُه
� إبداع تت َملَّكُ عواطفه ،و�أفكا َرهُ ،وير ُّ
ارجتاج ًا ي�ؤدي � إىل حالٍ من الأ حوال ال�صوفية
� إذا �ساغ التعبري ،تتجلى يف � إحلاح اخللْق املُتواتر
فعنف احلياة يولد يف نف�س
املتتابع على املبدعُ .55
ال�شاعر حتدي ًا مماث ًال َمي ِّكنُه من �أنْ ي�صهر الأ مل
ووا�ض ٌح يف ق�صيدته «ن�شيد
ِ
�شِ عْراً .وهذا جليٌّ
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اجلبّار» التي ت�شهد على عُ مْق الأ زمة النف�سيّة التي
م َّر بها ال�شابي عند كتابة تلك الق�صيدة ،56وعلى
ما تركته من ال�شعور بالر�ضا ،والتوازن ،يف نف�سِ هِ،
ُب َعيْد كتابته لها .57ومن دالئل اعتماد الناقد
على العامل النف�سيّ ا�ستخدامُه كل َم َة «تطْ هري»
يف الإ�شارة لغاية املُبْدع من الإبداع؛ فالعمليّة ال
تعدو �أن تكون �ضرب ًا من التحول من حالة لأ خرى،
وهروب ًا من االنفعال القويّ بتعبري � إليوت .58وقدْ
طفيف
ٍ
عَ زا الناق ُد ما يف �شعْر ال�شابّي من متاثلٍ
مع ال�شعر ا َملهْجريّ � إىل اال�ستعداداتِ النف�سيّة،
وذلك �أنَّ اال�ستعدادات النف�سية املتماثلة ت�ؤدي
� إىل نتائج مُتماثلة .59وهذا يلقي ال�ضوء على ما
بني ال�شعريْن من روح فل�سفية ت�ش ُري � إىل االرتواءِ،
والعَطاء مع ًا ،60مثلما يف�س ُر اجلَ ْم َع يف الق�صيدة
الواحدة بني احلبّ واحلياة يف ظ ّل املوت.61

�أباريقُ البياتي
يتقاط ُع مع املقاالت املذكورة مقا ٌل طوي ٌل
كتبه الناقد الراحل يف عام  1954ل ُينْ�شر يف
جملَّة الآ داب اللبنانية ،غري �أنَّ طول املقال حال
دون ن�شره ،فظهر يف كتيِّب عن � إحدى دور الن�شر
يف بريوت .62وهو الكتيب الذي يفرت�ض �أن يحمل
عنوان املقال عبد الوهاب البياتي يف �أباريق
مه�شمة ( )1955وجرى تغيريه لي�صبح عبد
الوهاب البياتي وال�شعر العراقي احلديث.
وهذا الكتيّب ميثل �أول درا�سة يكتبها � إح�سان
عبا�س عن ال�شعر احلديث � ،إذا جتاوزنا ب�شيءٍ
من الت�سامُح مقالتيْه عن التجديد يف �شِ عْر نازك
املَالئكَة ،وتطوُّر االجتاه الفني بني عا�شقة الليل،
و�شظايا ورماد لل�شاعرة املذكورة .عدا عن هذا
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يتوجه الناقد يف مُ�سْ تهل الكتيّب ملا �سماه «�أ�ضواء
خارجية» 63وما الأ �ضواء اخلارجية ،يف الواقع،
� إال مالحظات يلتفت فيها الناقد لظهور مدر�سة
�شعرية غربية تزعَّ مها بادئ الأ مر ال�شاعر � إزرا
بباوند وهي التي تعرف با�سم الت�صويريني Imagi
 .istsوقد حاوَلت هذه املدر�سة االقرتاب بالعبارة
ال�شعرية من تلك التي ت�شيع يف حديث النا�س
اليومي بعيد ًا عن مقايي�س البالغةِ ،وقيو ِد النَظْ م
«ليكون ال�شعر ب�سيط ًا ك�أب�سط �أنواع النرث ،ك�أنه
َ�صيْحة تخرجُ من القلب» .64وقد ربط � إح�سان عبا�س
ربط ًا وثيق ًا بني مذهب البياتي يف �شعره ومذهب
الت�صويريّني؛ فقد حاولَ � ،أي البياتي� ،أنْ يجعلَ
منْ �شعْر ِه �شعر ًا �شبيه ًا بحديث النا�س العادي،
�سواء من حيث اللفظ ،أ� ْو ال َنغَم ،و�أتاح له ال�شعر
احلرّ ،مبا يت�صف به من مرونة نحويّة وعرو�ضية،
ذلك ،65خالف ًا لنازك املالئكة التي تعذَّ ر عليها،
نتيجة ت�شبّعها بال�شعر القدمي� ،أن ُتكْ�سِ بَ ال�شعر
حل َّر خفَّة احلديث العادي ،66وهذا ما جنح فيه
ا ُ
البياتي ،ال لأ نه ت�أثر بالت�صويريني ،و� إمنا ا�ستجابة
منه لدواعيَ نامية يف حياتنا املعا�صرة .67وتبع ًا
لذلك جاءت طريقته يف ر�سم ال�صورة خمتلفة
عن طرائق الت�صويريني؛ فهو ال يتخلى عن دالالتِ
ْفاظ مثلما يفعلون ،و� إمنا يَر ّد � إليْها حياتَها،
الأ ل ِ
68
جاع ًال منها قناع ًا يُخفي وراءَه املَعاين الكامِ نَة .
فال�صورة التي هي �شيء م�شرتك بينه وبني
تختلف ،وتتبايَنُ ،
ُ
الت�صويريّني غاياتها هي التي
وفيما عدا ذلك يلج أ� البياتي � إىل نرث �أجزاء
ال�صورة نرث الدراهم على �صدْ ر العرو�س .وت�أكيد ًا
لهذا ال�شبه ،بني �صورة البياتي وال�صورة لدى

الت�صويريني ،يوازن الناقد بني ق�صيدتني ،هُ ما
«�سوق القرية» لل�شاعر البياتي ،وق�صيدة جون
فليت�شر املوْ�سومة بالعنوان «احلي املك�سيكي»،69
كتاب بعنوان
وهي من ق�صائد جمعها مونرو يف ٍ
ال�شعر احلديث ،مقدمة وخمتارات (.)1919
ففي الق�صيدتني ثمّة م�شه ٌد يهيئ لكليْهما جما ًال
اللتقاط �أجزاء كثرية مبعرثة لريكب منها �صورة،
وكالهُ ما يجمع داخل الإطار الكبري ما حتتويه
ال�صورة من �أجزاء متناثرة يف �سوق القرية،
�أو يف احليّ املك�سيكي .وكالهما ي�ستمد �أجزاء
ال�صورة من الواقع 70فيما ميثل التكرار مظهَر ًا
�آخر من مظاهر ال�شبه بني البياتي وال�شعراء
الت�صويريني .فق�صيدته «م�سافر بال حقائب»
ق�صيدة يتجلى فيها التكرار� ،سواء ما كان منه
دا ًال على التحليل الذي ُيف َِّ�ص ُل املُجمل ،ويجزئ
غري املُجز�أ� ،أو الدال منه على الرتاكم� :أي جتميع
ما هو متفرق .ويخل�ص � إح�سان عبا�س من هذه
تفر�ض ظاللها على �سائر
املقارنة املجتز�أة لنتيجة ُ
الدرا�سة ،وترتاءى يف تركيزه على �شدّة ال�شبه بني
ال�صورة لدى البياتي و� إليوت .71وي�سلط ال�ضوء يف
�أثناء ذلك على ال�شكْل ،وما يف ال�شعر احل ِّر منْ
ّمات فنية جديدة كالغمو�ض املُحبّب.72
مقو ٍ
وعلى الرغم من �أنَّ مقالته عن �أباريق
مُه�شَّ مَة حتتفي باملقارنات ،واملَالحِ ِظ ال�شكلية
القائمة على ال�صياغة ،وال�صورة ،والوزن،
والعبارة النرثية التي تقرتب من طبيعة احلديث
العادي ،ف� إنّ الناقد � إح�سان عبا�س ال يفت أ� ي�شري
� إىل العامل النف�سيّ  ،و� إىل دوْره يف فهم ال�شعر،
وتذوُّقه ،واحلكم عليه �ضعف ًا أ� ْو جودة .فلكي نرفع
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«حُ جُ ب ا إلبْهام عن �شعر البياتي ال ب َّد لنا من �أنْ
ّمات كثري ًة �أهمها مقدماتُ
نحْ ملَ يف �أنف�سنا مُقد ٍ
الفهم النف�سي ،الذي ال يتطلب الإحاطة بعلم
اال�ستئنا�س بطبيعة
َ
النف�س ،مثلما يُظنُّ  ،و� إمنا
الالوعي حَ �سْ بُ » .73ففي ق�صيدة «الباب املُ�ضاء»
الوقوف على داللته
َ
رمزٌ ،وهذا الرم ُز ال ن�ستطي ُع
ما مل نعد ملا تر�سَّ بَ يف نفو�سنا اجلماعيّة من
مفاهيم لتلك الرُّموز؛ فالهرّة التي ت�أكلُ �أوالدها
ترمز للمدينة التي أ�وْمَ �أتْ � إليها ميْ�سونُ الكلبيّة
زوْج مُعاويَة يف البيْت:
		
َو َكلــب ينْـبح الطـ ـرّاقَ دون ــي
أ�حـ ـَبُّ �إلــيَّ منْ ق ـِ ٍّـط أ�لـ ـ ـيـ ِـف
و�أك ُرث الت�شبيهاتِ عنْد البياتي مت�ص ٌل
بحاالت منَ التقزّز النف�سيّ � ،أو الثورة النف�سيّة
ٍ
على الأ و�ضاع املمقوتة .74ويف موقع �آخر جن ُد
الناقد يتحدث عن عالقة الأ �سطورة بالال�شعور؛
«فالال�شعور عند البياتي مَ �سْ رحُ ال�صراع بني
�شخ�صيتني ،أ� ْو رمزين ،هما :برومثيو�س ،عَ لَم
الت�ضحية العنيد ،و�سيزيف الذي يرْم ُز للجهود
الإن�سانية ال�ضائعة ،وال�سعي املُخفق» ،75وميْل
البياتي للنموذج الأ �سْ طوري الثاين (�سيزيف)
ري غ ُري واعٍ عن العذاب
�أكرث من الأ ول «تعب ٌ
الق�سْ ريّ  ،والقهْر ،خالف ًا لنموذج برومثيو�س الذي
الت�ضحيَة االختياريّة ،وهذا ال يتنافى مع
يعبرِّ ُ عنْ ْ
� إحْ �سا�س البياتي امل ّر باخليبة التي يخالطها �شي ٌء
من التفا�ؤل منْ ح ٍني لآخر».76
ويف درا�سته «ال�صورة الأ خرى يف �شعر البياتي»
يتناولُ الناقد ديوان �سِ فْر الفقر والثورة ،وال ريْب
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يف �أن الدرا�سة امتدا ٌد لذلك الذي قام به يف
درا�سته �أباريق مه�شمة ،الأ مر الذي يبدو وا�ضح ًا
يف تتبّع الناقد �أ�صول الق�صائد ،وجذورها ،بكلمة
�أدق ،يف جتارب ال�شاعر املُب ِّكرَة؛ فقد �أو�ضح
لنا �أن ق�صائد هذا الديوان ظهرتْ بوادرُها يف
دواوين :ع�شرون ق�صيدة من برلني ،و�أ�شْ عار يف
للطفال ،ويف ديوان كلمات ال
املنفى ،وامل َجْ د أ
متوت ،م�ؤكد ًا �أنّ �سفر الفقر والثورة ميثل ارتقا ًء
يف مِ عْراج التطور الفنّي لل�شاعر ،وارتقا ًء يف �سَ عْي ِه
الأ فقيّ للبحث عن رمز �شعري كبري يجمع بني
الذاتي واجلمْعيّ  ،فوَجَ د ُه يف املعرّي تارة ،ويف
خليّام تارة �أخرى ،وهو � إىل ذلك ارتقا ٌء بت�أمالتِ
ا َ
ال�شاعر الفل�سفيّة ،والفكرية ،التي ت�سبرُ ُ غ ْو َر
املوقف الإن�ساين.77
ذلك كلِّه ،ال
والدرا�سة ،على الرغم من َ
تعدو �أنْ تكونَ امتداد ًا لدرا�سته ال�سابقة حوْلَ
�أباريق مه�شَّ مة مثلما ذكرنا ،فالأ وىل عر�ضت
لأ �صناف ال�صورة يف �شعْر البياتي ،وما فيها من
دالئل التاثر مبنهج ال�صوريني ،وهو يف ال�صورة
الأ خرى ي�شري � إىل نوع جديد من ال�صور ال�شعرية
يوحي يف الكثري اجلمّ من مناذجه ب�صورة �أخرى،
فال�صورة امل�شوَّهة التي يقفنا عليها البياتي
يف حمنة �أبي العالء املعري ،مثالً ،ال تعدو �أن
تكون طريقة جل أ� � إليها ال�شاع ُر لإظهار املفارقة
ال�ساطعة بني �أبي العالء ،من حيث هو رم ٌز كبريٌ،
واجلانب الال� إن�ساين يف املوقف العامّ .ولهذه
ال�صورة الأ خرى التي جرتْ الإحالة � إليْها بطرق
غري مبا�شرة �سَ طو ٌة على الق�صيدة ،بحيث يظ ُّل
القارئ يت�ساءل� :أينَ هي محِ ْ نة �أبي العَالء؟ فال
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يعرث على اجلواب فيها و� إمنا يف ذلك الواقع الذي
ترم ُز له ،وتومئ � إليه ،وهو الذي عنا ُه الناقد
بال�صورة الأ خرى.78
ومتثل املقالة ،ب�صف ٍة عامّة ،توجّ هني جديدين
يف نقده � إىل جانب التوجهات الأ خرى� ،أولهما :هو
الإمعان يف التف�سري؛ وذلك يت�ضح يف اجلهد الذي
بذله الناقد يف �شرح الرموز التي طغتْ على �شعر
البياتي ،و�أ�ضفت على ق�صائد هذا الديوان بع�ض
الغمو�ض املُحبَّب .وثانيهما :هو ت�سليط ال�ضوء
على اللغة العَفويّة ،الب�سيطة ،يف دواوين :ع�شرون
ق�صيدة و�أ�شعار يف املنفى وكلماتٌ ال متوتُ ؛ ففي
هذه الدواوين من الأ داء اللغوي ما ي ُْ�ضفي على
ال�شعر ُبعْد ًا ل�ساني ًا مُ�سْ رف ًا يف التبْ�سيط ،متثله
حماكاة ال�شاعر للعبارة العامية يف النَّظْ م ،كقوله
ألف �شوْق جاءَ..
املُتكرّر :يا �ألف ع ٍني نظرتْ  ،ويا � َ
ألف نها ٍر أ� ْبيَ�ض.
ممّ ا يذكرنا بقول العامة :يا � َ
وكذلك القول «�أموت من �أجل عناقيد ال�ضياء
اخل ُْ�ضر» أ� ْو «�أموتُ يف ك� ٍأ�س منَ احلليبِ ال�ساخِ ن»
�أو قوله «�أنا �صري ُع الأ عني الزُّرق» و«�أنا �شهيد
الع�شْ ق يف بالدكم »..فهذا ،و�ضرو ُب ُه يف ع�شرون
ق�صيدة من برلني ويف �أ�شعار يف املنفى مينح
الق�صيدة يف ر�أي � إحْ �سان ع ّباً�س �صبغ ًة واقعيَّة،
و� إنْ كانَ الإ�سراف في ِه يبْل ُغ حد ًا تنكر ُه البَ�ساطة
الفنية ،وي�أبا ُه الفن.79

الق�صيدة الق�صرية
ونحنُ م�ضطرّون يف هذه الدرا�سة لنقفز قفزة
كبرية يف تتبعنا ملقاالت � إح�سان عبا�س ،فنقف عند
مقاالت عدة حول الق�صيدة
ٍ
درا�سته املدْ مجَ َ ة منْ

الق�صرية يف ال�شعر العربيّ احلديث (،)1993
وفيها يلْج أ� الناقد كعادته للبحث عن �شرعية لهذا
اللون اجلديد من ال�شعْر يف الرتاث ،على الرغم
من �أن النماذج التي ا�ست�شْ هد ،ومثل ،بها لهذا
النوع من ال�شعر� ،أي الق�صيدة الق�صرية ،ق ّل �أنْ
يُ�سَ لّم الدار�سون ب�أنها ق�صائد .80وتتبَّع مناذج
من هذا الفن يف ال�شعر احلديث ،فبد أ� بال�شّ اعر
ال�سوادين �صالح �أحْ مَد � إبراهيم 81مرور ًا ب�شعراء
جرى � إدراجُ هم دون ترتيب ،فبد أ� ب� إبراهيم
ن�صراهلل ،ثم حممد � إبراهيم اليف ،ثم خريي
من�صور ،وعلي اجلندي ،وحممد القي�سي ،ومريد
الربغوثي ،وعز الدين املنا�صرة ،و�سامي مهدي.
ويف التحليل النقدي للق�صيدة الق�صرية
مرتكزات نقدية،
ٍ
جند الناقد الكبري يعدلُ عن
ومعايري ،لطاملا َأ�كّدَ عليها وكرَّر اعتمادها يف
مقاالته ال�سابقة؛ كالعامل النف�سي� ،أو الت�أمل
الفل�سفي� ،أو الوعي الآيديولوجي� ،أو البناء الذي
بتناق�ض
ٍ
يقوم على الوحدة فال ي�سمح ال�شاعر
يف�س ُد ال�سياق� ،أو يُع ّك ُر اجل َّو ال�شعريّ  ،واملناخ
الفنّي .و�أ�ضرب عن التذكري بالتنوع ،و�ضرورته يف
ال�شعر� ،أو الرتكيز على الت�شبيه ،وعلى اال�ستعارة
الت�صويرية� ،أو النوْبة ال�شعرية ،التي ترجت لها
في�ص َه ُر الأ َمل �شعْراً ،وال
نف�س ال�شاعر ارجتاج ًا ْ
ملذهب �شعريٍّ معينَّ ؛ رومنطيقي أ� ْو
حتى االنت�ساب ٍ
واقعي .و� إمنا جنده يف هذه املقالة يركز تركيز ًا
بع�ض جنوح ِه
�شديد ًا على ال�شكل الذي ظهر ُ
� إليه ،وميله نحوه ،يف مقالته عن �أباريق البياتي،
وال�صورة الأ خرى .فالق�صيدة الق�صرية ت�شب ُه
�أحيان ًا البورتريت 82و�أحيان ًا ت�شبه النكتة التي
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ال تخلو من مفارقة �ساخرة 83وهي عند بع�ضهم
تختلف
ُ
�أبياتٌ حمدو َد ُة العدد ال غري؛ مبعنى �أنها ال
عن الق�صيدة غري الق�صرية .84ويف مناذجَ �أخْ رى
85
هي �أقربُ للخاطرة منها � إىل �أيِّ �شيءٍ �آخ َر
86
وعند مُريد الربغوثي ال تتعدى �أن تكون �صورة
وعند حممَّد القي�سي ت�شبه (الهايكو) فال تتجاوز
الثالثة �أ�سْ طُ ر ،87وهذا التحليل ال�شكليّ للق�صيدة
يقوم ،يف الواقع ،على محُ اول ٍة جا َّد ٍة البتكار مِ عْيار
نظريٍّ ت�صنّف مبوجب ِه الق�صيد ُة الق�صرية هذا
ي�ضيف هذه املقالة ملقاالته عن
ُ
الت�صنيف ،ممّ ا
ْ
البياتي منْ حَ يْثُ هي مقاالتٌ ي�صدُر فيها عن
حدْ �س معريفّ ،وذوْقي م ُْ�ضمَر ،يتطل ُع الكتنا ٍه
�أعْ مَقَ لطبيعة الفنّ ال�شعريّ من حيثُ ه َو تقدمي
بتعريف كانت.
ِ
جمي ٌل ملعنىً معينّ

•• •
ومن يُعد النظر فيما �سبق من مَ الحظ تر َّتبَت
على قراءتنا الدقيقة املت�أنية لهاتيك املقاالت
يالحظ �أن لإح�سان عبا�س موقف ًا نقدي ًا يراوح فيه
بني النظر القدمي املت�أثر مبقايي�س الأ دب ا َملكْرورَة
يف الرتاث ،والنظر احلديث القائم على الإفادة
واالنتفاع من مناهج النقد الغربي املعا�صر .ففي
املقام الأ ول ،ت�أثر الناقد مبا �أبداه القدماء من
حتيُّز لل َمعْنى ،و� إيثاره عند احلكم على ال�شعر
باال�ستح�سان� ،أو اال�ستهجان ،وهذا وا�ضحٌ ،وجليّ ،
من توافر توكيده على املحتوى الفكري العميق،
والت�أمل الفل�سفيّ الدقيق ،مثلما الحظنا مرار ًا يف
تناوله لبع�ض �شعر فدوى طوقان ،ونازك املالئكة،
و� إبراهيم طوقان ،ون�سيب عري�ضة ،و� إليا�س �أبو
�شبكة ،وغريهم ممَّ ن عر�ض لهم ،ووقف عند
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َختلف
�شعرهم يف املقاالت .وهو �أي�ض ًا موقف ال ي ُ
من حيث اجلوه ُر عن موقفه من ال�شعر الثوريّ
يف مقالته �أ�صابع حزيران التي ح ّل فيها الوعيُ
الآيديولوجيُّ مكانَ الت�أمل الفكري والفل�سفي
العميق.
وت�أثر �أي�ض ًا مبوقف املتقدمني من نقدة الأ دب
الذين يعْزون � إىل غزارة ال�شعر ،والتنْوي ِع فيه،
والت�صرُّف يف فنونه ،مزيّة ال تكون لدى املقلني
ُق�صرونَ عن حتقيق معيار التنوّع.
الذين ي ِّ
وتوافرَتْ يف درا�ساته لكمال نا�صر ،ولل�شعر
الثوري ،و�أباريق البياتي ،الإ�شارة للت�شبيه ،وما
دالالت ،وهذا يعود بنا� ،شئنا �أمْ �أبيْنا،
ٍ
فيه من
للنقد البالغي.
غري �أنّ الناقد �أط ّل يف هذه املقاالت على
تيارات نقد ّي ٍة جديد ٍة يف مقدمتها القراءة
ٍ
النف�سيّة للأ دب ،وهو ال يغايل يف هذه القراءة،
فقد حترَّز من الإ�سراف يف هذا دون �أن يتحرّج
من التكرير ب�أنّ للعامل النف�سي دور ًا ال يُنكر يف
ا�ستح�سان ما يُ�سْ تحْ �سَ نُ من النظم .وهذا جنده
الفت ًا يف مقالته عن ال�شابي ،وعن �شعر � إبراهيم
طوقان ،وحتّى عن البياتي ،الذي كرَّر يف درا�سته
لديوانه �أباريق مه�شمة الإ�شارة لالوعي ،مبا يف
ذلك الالوعْ ي اجلَ مْعيّ .
و�أحاط القارئَ عِ لم ًا مبا لدى البياتي من
ت�أثر غري مبا�شر بال�صوريّني عامّة ،وب�إليوت على
وجْ ِه اخلُ�صو�ص ،وبذلك يكون قد اجته للدرا�سات
املقارنة ،عم ًال باملبد أ� الذي دعا � إليه النقا ُد
جل ُددُ ،و�أفرط يف احلديث
الأ جنلو�-أمريكيون ا ُ
العدد الرابع والثمانون 2013

عن ال�صورة ،وما تنماز به من حيويّة تارة� ،أو
ابتذالٍ تارة م�صد ُر ُه افتقارُها ملا يبعث الإح�سا�س
بالده�شَ ة .و� إ�ضافة � إىل هذا كله ،توجه يف نقده
ال�شعر احلديث للتف�سري بهدف التقريب بني
ال�شاعر والقارئ ،وتن َّب َه � إىل ما يف �شعر البياتي
من تنوّع ل�ساين ميعن يف الب�ساطة � إمعان ًا قد ي�أباه
الفن.

وهذه النتائجُ  ،بال ريب ،ت�ؤكد ما ذهبنا � إليه
يف موْ�ضع �سابقٍ  88منْ �أنَّ � إح�سان عبا�س تطور يف
ا�ستجاباته النقدية من االنطباعية ،والكال�سيكية
القائمة على ت�أ�صيل اخلِ طاب � ،إىل الغو ِْ�ص
يف محُ يط احلداثة الزاخر بالكثري منَ الآرا ِء
تختلف ،وتتباينُ  ،بقدْ ر ما تتّفقُ
ُ
واملواقف التي
وتت�ساوَقu

الهـ ـ ــوامـ ــ�ش
 -1الدار العربية للكتاب ،تون�س.
� -2أفكار ،وزارة الثقافة ،عمان ،عدد .113
 -3اجلديد يف عامل الكتب ،دار ال�شروق ،عمان ،عدد ،1والثاين :دار ال�شروق ،عمان ،ط.2002 ،1

 -4من�شورات دار �صادر ببريوت.
 -5م�ؤ�س�سة عبد احلميد �شومان ،عمان ،ط.1998 ،1
 -6وزارة الثقافة ،عمان ،ط.2002 ،1
 -7ن�شر يف ف�صول ،عدد  ،65وهو عدد مزدوج عن عامني ،و�أعاد الكاتب ن�شره يف عام على الرحيل ،وزارة
الثقافة ،عمان� ،2007 ،ص .67–59ون�شر بحث املنا�صرة يف العدد نف�سه.
 -8دار ال�شروق ،عمان ،ط.2006 ،1
 -9ف�ضاءات للن�شر والتوزيع ،عمان ،ط.2011 ،1
 -10با�ستثناء املقالة عن �أباريق مه�شمة للبياتي قلما ي�شري الدار�سون للمقاالت الأ خرى ،انظر :فخري �صالح،
ال�سابق ،ف�صل من :عام على الرحيل ،ص .67-59وانظر الإحالة لكتاب وداد القا�ضي من الذي �سرق النار؟
يف احلا�شية ذات الرقم � ،10ص .67و�شذ عن هذه القاعدة � إبراهيم ال�سعافني الذي نظر يف  3مقاالت من
مقاالت الكتاب ،وهي :مقالته عن � إليا�س �أبي �شبكة ،ونظرته يف �شعر � إبراهيم طوقان ،واملقالة التي تناول
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فيها تطور االجتاه الفني يف �شعر نازك املالئكة .وقد �أحال للكتاب ثالث � إحاالت ،هي� :ص ،160،156
 ،175وذكر �أنّ الطبعة الأ وىل للكتاب كانت يف عام  ،1981وال�صحيح �أنه �صدر يف عام .1980
 -11القا�ضي ،وداد ،من الذي �سرق النار؟ حمررة ومقدمة ،امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�شر ،بريوت ،ط،1
.1980
 -12عبا�س ،عبا�س عبد احلليم� ،أوراق مبعرثة ،عامل الكتب احلديث � ،إربد -الأ ردن ،ط.2006 ،1
 -13كانت هذه املقالة قد نُ�شرتْ يف كتاب� :أديبان من الأ ردن  -ح�سني فريز وعي�سى الناعوري ،جامعة عمان
الأ هلية ،ودار الكرمل ،عمان ،ط� ،1993 ،1ص.53-41
 -14وهذا يبدو جلي ًا ووا�ضح ًا يف كتابه بدر �شاكر ال�سياب يف حياته و�شعره ،انظر :خليل � ،إبراهيم � :إح�سان عبا�س
والنقد الن�صي ،درا�سات  ،عدد ،3مج ، 22حزيران/يونيو � ،1995ص .1395-1378
 -15القا�ضي ،وداد ،من الذي �سرق النار؟� ،ص.37
 -16القا�ضي.38 ،
 -17القا�ضي.39 ،
 -18القا�ضي.41 ،

 -19القا�ضي.44 ،
 -20القا�ضي.53 ،
 -21القا�ضي.75 ،
 -22القا�ضي.195 ،

 -23القا�ضي.197-196 ،
 -24القا�ضي.172 ،
 -25القا�ضي.175-174 ،
 -26القا�ضي.179 ،
 -27القا�ضي.181 ،
 -28القا�ضي.187 ،

 -29املرجع ال�سابق نف�سه.
 -30ذكر ابن �سالم اجلمحي(237هـ) يف :طبقات فحول ال�شعراء ،ما ي�أتي« :كان �أ�صحاب الأ ع�شى يف�ضلونه
على �سائر �شعراء الطبقة الأ وىل؛ فهو �أكرثهم عرو�ضاً ،و�أذهبُهم يف فنون ال�شعر ،و�أكرثهم طويلة جيدة،
و�أكرثهم مدحاً ،وهجاءً ،ونظراً ،و�صفةً ،ك ّل ذلك عنده» .وقد تكرّرت الإ�شارة للغزارة والتنوع يف غري موقع.
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حتقيق :جوزيف هيل  ،Hellطبعة م�صورة يف بريوت ،عن طبعة بريل بليدن (� ،)Leiden, 1916ص.18
وانظر ما �أورده يف تف�ضيل جرير على الفرزدق� ,ص ,87-86واحتجاج من يف�ضلونه مبا يف �شعره من تنوع
مع الإجادة.
 -31القا�ضي.189 ،
 -32القا�ضي.193 ،
 -33القا�ضي.201 ،
 -34القا�ضي.203 ،
 -35عبا�س ،عبا�س عبد احلليم� ،أوراق مبعرثة ،عامل الكتب � ،إربد -الأ ردن ،ط� ،2006 ،1ص .60-59

 -36عبا�س� ،أوراق مبعرثة.64 ،
 -37عبا�س.70 ،
 -38عبا�س.75 ،
 -39القا�ضي ،من الذي �سرق النار؟.239 ،
 -40القا�ضي.240 ،
 -41القا�ضي.245 ،
 -42القا�ضي.248 ،
 -43القا�ضي.251-250 ،
 -44القا�ضي.272 ،
 -45القا�ضي.208 ،
 -46القا�ضي.211 ،
 -47القا�ضي.213-212 ،
 -48القا�ضي.221 ،

 -49القا�ضي.217 ،
-50القا�ضي.218 ،
 -51القا�ضي.219 ،
 -52القا�ضي.220 ،
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 -53القا�ضي.221 ،
 -54القا�ضي.224 ،
 -55القا�ضي.225 ،
 -56القا�ضي.226 ،
 -57القا�ضي.228 ،
 -58املرجع ال�سابق نف�سه.
 -59القا�ضي.231 ،
 -60القا�ضي.232 ،
 -61القا�ضي.233 ،
 -62روى املرحوم عبد الوهاب البياتي يف ندوة �أقيمت يف اجلامعة الأ ردنية �أنَّ املقال الذي اعتذرت جملة الآ داب
عن عدم ن�شره ب�سبب طوله ،وقع بني يديه عندما كان يعمل يف دار الثقافة ببريوت مدقق ًا للتجارب املطبعية
الأ وىل للكتب واملجالت ،ومنها الآ داب ،فاقرتح على �صاحب الدار ن�شر املقال يف كتاب ،واقت�ضى ن�شره
�أمرين� :أولهما ،ا�ستئذان امل�ؤلف املقيم يف اخلرطوم ،وقتئذ ،والثاين :تعديل العنوان لي�صبح منا�سب ًا لكتاب.
�أما عن الأ مر الأ ول ،فقد وافق � إح�سان عبا�س على ن�شره يف كتاب ،و�أما عن الثاين فقد حوّر العنوان لي�صبح
عبد الوهاب البياتي وال�شعر العراقي احلديث.
 -63القا�ضي ،من الذي �سرق النار؟.81 ،

 -64القا�ضي.82 ،
 -65املرجع ال�سابق نف�سه.
 -66القا�ضي.83 ،
 -67املرجع ال�سابق نف�سه.
 -68القا�ضي.86 ،
 .69جت ُد ُر الإ�شارة ها هنا � إىل �أنَّ حممد الغزي كتب مقالة بعنوان «الن�ص الغائب يف �شعر البياتي» ا�ستن�سخ فيها
ما ورد يف كتيب � إح�سان عبا�س ب�ش�أن هذا الت�شابه بني ال�صورتني من حيث �أنّ ال�شاعرين قاما بتجميع �أجزاء
ال�صورة من عنا�صر مبعرثة ،وزاد على ذلك �أنْ نَ�سَ بَ لإح�سان عبا�س ما مل يق ْلهُ ،وهو �أن ق�صيدة البياتي
منْحدرة من ق�صيدة فلت�شر  Fletcherهذا انحدار املولود من رحم الوالدة .وهذا ما ْمل يقل ُه � إح�سان عبا�س
قطعاً ،والكتيّب موجود مل يفقد � إىل الآن ،وي�ستطيع القارئ الت�أكد من هذا بنف�سه ليقف على مدى الت�شويه
الذي جنده يف مقال الغزي .انظر نزوى( املوقع الإلكرتوين) ،عدد  ،50يوليو/متوز  .2009وقد �أحال
� إح�سان عبا�س لكتاب:
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.Monroe, The New Poetry, An Anthology: Introduction, New York, 1919.
 -70القا�ضي.87 ،
 -71القا�ضي.90 ،
 -72القا�ضي.96 ،
 -73القا�ضي.97 ،
 -74القا�ضي.101 ،

 -75القا�ضي.113 ،
 -76القا�ضي.115 ،
 -77القا�ضي.147-143 ،
 -78القا�ضي.164-163 ،
 -79القا�ضي.146 ،

 -80عبا�س� ،أوراق مبعرثة.350-348 ،
 -81عبا�س.352 ،

 -82عبا�س.410 ،
 -83عبا�س.406 ،
 -84عبا�س.397 ،
 -85عبا�س.395 ،
 -86عبا�س.391 ،
 -87عبا�س .386 ،وللمزيد انظر حماولتنا لالقرتاب من الق�صيدة الق�صرية �شك ًال وفحوى ،يف :خليل � ،إبراهيم:
من ال�شعر احلديث واملعا�صر -بحوث و�شخ�صيات ،ورد الأ ردنية للن�شر والتوزيع ،عمان ،ط،2009 ،1
�ص  .250-225وانظر� :شعرية املفارقة يف الق�صيدة العربية الق�صرية ،جملة عمان ،عدد � ،158آب/
�أغ�سط�س.2008 ،
 -88خليل � ،إبراهيم ،نقاد الأ دب يف الأ ردن وفل�سطني ،امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�شر ،بريوت ،ط،2003 ،1
�ص .20-13وانظر �أي�ضاً :خليل � ،إبراهيم ،حتوالت الن�ص ،وزارة الثقافة ،عمان ،ط� ،1999 ، 1ص،13
 .31وللمزيد عن ر�أيه يف النقد ،انظر :خواطر يف النقد العربي القدمي واملعا�صر� ،أوراق مبعرثة ،مرجع
�سابق� ،ص.93
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فـــــنـون

ال� � � � � �ت� � � � � �ح � � � � ��ري � � � � ��ر
ف���������خ���������ري ������ص�����ال�����ح

رافع النا�رصي:
العراقي املبدع الذي دفن يف املنفى
التحرير

مع رحيل الفنان رافع النا�صري تخ�سر الثقافة الفنية العراقية وجهاً بارزاً من وجوهها،
ويخ�سر الإبداع الفني العربي بعداً من �أبعاده ،ويفتقده �أن�صار الفن الرفيع .ويف رحيله
يف «املنفى» ما يعيد � إىل الأ ذهان «بغداد �أيام زمان» ،قبل ال�سدمي املهلك الذي يعبث بها
الآ ن ،حني كان الفن العراقي طليعة عربية متميزة ،احت�شدت فيه مواهب كبرية� ،أقرب � إىل
الندرة ،لي�س �آخرها جواد �سليم ،مبدع «ن�صب احلرية» املده�ش يف تكوينه .و� إىل هذه املدر�سة
الفنية ،التي حلمت بعراق مزدهر ،ذات مرة ،انتمى رافع النا�صري.
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جمع النا�صري ،الفنان الأ قرب � إىل
الفيل�سوف ،بني احلداثة والأ �صالة  ،ال
ان�شداداً منه � إىل «م�صطلح» ،وال م�سايرة
لتعابري �آيديولوجية ،بل تعبرياً عن
ذات حرة ،وعن فردية فنية قلقة ،تنظر
وت�سائل وتقرتح الإجابة الفنية التي تريد.
ولعل احل�س الفني ،القريب من الفل�سفة
واملهجو�س بالإبداع ،هو الذي �أعطى احلرف
العربي مكاناً وا�سعاً يف جتربة النا�صري،
فا�ست�أنف به موروثاً عربياً وا�سعاً ،وعرب به
عن �أحا�سي�س داخلية ت�ستنطق الروح ،وعا�ش
به جتربة جمالية خا�صة به .فقد انفتح
على العامل اخلارجي طويالً ،و�آثر الحقاً
م�ساءلة العامل الداخلي للإ ن�سان ،ور�أى
يف الركون � إىل «اخلط العربي» �أداة فنية
134

موائمة ،جتمع بني العمل الفني و�أ�سئلة
الروح ،التي عرفت �أكرث من «اغرتاب»
رف�ض النا�صري ،املوغل يف �صدقه� ،أ�سر
نف�سه يف بعد فني واحد هو :اخلط العربي،
فمزج بني جماليات احلرف و� إمكانيات
«الغرافيك» والتلوين .و� إذا كان يف املزج
بني عنا�صر فنية خمتلفة ما ي�شهد على
نزوع � إىل الإبداع املتجدّد ،فقد كان فيه
تعبري عن «القلق الإن�ساين»؛ ذلك �أن يف
«التعدد» � إعالناً عن «عدم اليقني» وبحثاً
عن اليقني يف �آن .ولهذا �أخذت �أعماله ،يف
فرتة حمددة من تطوّره ،مالمح �صوفية،
ت�سائل املتناهي والالمتناهي وترتك
«فراغاً فنياً» يبحث عن � إجابة م�ؤجلة.
وال �شك يف �أن بحثه القلق عن �صيغ
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فنية جديدة ،هو الذي جذبه � إىل «الفن
ال�صيني» ،يف � إرثه الوا�سع وجتاربه املتعددة،
منتهياً � إىل «جتريد جديد» كوين املالمح،
يحت�ضن احلرف العربي وجماليات فن �آتٍ
من «�أفق �شرقي» خمتلف.
من املحقق �أن جتربة رافع النا�صري
تُقر أ� يف م�ستويات متعددة :تقر أ� �أو ًال يف
م�ستواها الإن�ساين املبا�شر ،الذي دار قلقاً
بني حدي احلرية واملنفى ،وتقر�أ ،ثانياً ،يف
حقلها املبا�شر ،الذي تكوّنه جتارب فنية
متعددة ،ويرف�ض االنغالق يف جتربة
واحدة ،باحثاً عن «مو�ضوعه» يف م�ساحة
جغرافية ت�أملية ،وا�سعة ،متتد من «تكريت»
� إىل تخوم ال�صني .بيد �أن امل�ستوى الأ كرث
عمقاً ،والذي يحتاج � إىل درا�سة عميقة تليق

به ،متثّل يف �سعي غريب قوامه :ترجمة
املطلق � إىل �صيغ فنية ،حتت�شد فيها ال�صور
والدالالت والرموز واملجازات الفنية،
تعب عن غوام�ض ال�صور والدالالت
التي رّ
والرموز واملجازات الفنية ،امل�شدودة � إىل
غوام�ض الروح ،وتر�ضي العني والعقل
وتتوجه � إىل الإح�سا�س.
�أراد رافع النا�صري ،حال �أي فنان
كبري� ،أن يقب�ض يف � إبداعه الفني على
«ر�ؤية» تر�ضي الفن وتر�ضيه ،وعلى «ر�ؤيا»
ترتجم عامل هذا الفنان «ال َقلِق الغريب»،
الذي ا�ستجار بالأ لوان وب�شعرية اخلطوط،
وبقراءة فنه على �ضوء فنون �أخرى .ومل
يكن ،يف قلقه الفني ،خمتلفاً عن «�شاعر
كبري» يرى � إىل ما يريده ،ويعمل على
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جت�سيده يف ق�صيدة كبرية .وكان للنا�صري
«ق�صيدته» ،التي بد�أها ،ذات يوم يف العراق،
وحوّل من عالقاتها وطوّرها يف �أكرث من
«منفى».
مل تكن ق�صيدة رافع النا�صري � إال
جت�سيداً ملهارات تقنية مرتاكمة ،تتكامل
فيها التوازنات واال�ستطاالت والفراغات،
وتتفاعل فيها اجلمالية الب�صرية واحل�سية
املرئية ،تطلعاً � إىل «معنى» ي�أتي وال ي�أتي.
ت�ساوي التجربة الفنية ،بهذا املعنى،
التجربة ال�صوفية ،التي متثْل حمر�ضاً
داخلياً ي�ضبط الأ لوان وال�صور ،وال يعطيها
�صيغة �أخرية .ف� إذا كان يف الب�صر امل�شدود
� إىل الأ لوان ما يوقظ الروح ،ف� إن يف قلق
136

الروح ما يقرتح م�ساحات لونية ال تنتهي.
رافع النا�صري م�شهد فني متكامل،
اخرتقته «ر�ؤيا تراجيدية» للوجود عرثت
يف �أدوات الفن على ما يوائمها ويحقق
تكاملها الأ خالقي واملعنوي واجلمايل.
مع رحيل هذا الفنان العراقي النبيل،
يخ�سر زمال�ؤه و�أ�صدقا�ؤه واملعجبون به،
فناناً كبرياً .ومن ه�ؤالء الأ �صدقاء «املجلة
الثقافية» ،ال�صادرة عن اجلامعة الأ ردنية،
التي حملت �آثاره يف �أعدادها املتتالية منذ
ال ولوناً و� إخراجاً،
�سنني ،وارتقى بها �شك ً
وترك وراءه فراغاً وا�سعاً ،لي�س من ال�سهل
تعوي�ضه وال جتاوزهu
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�شيمو�س هيني � :آخر �شعراء � إيرلندا الكبار
فخري �صالح

يتميّز �شعر ال�شاعر الإيرلندي �شيمو�س هيني (،Seamus Heaney (2013- 1939
املتوّج بجائزة نوبل للآ داب عام  ،1995باحلفر يف �أعماق الطبيعة الإيرلندية ،باحثاً ،من
خالل ال�صور والوقائع التاريخية واللقى الأ ثرية ،عن جوهر الأ مل والعذاب الإن�سانيني.
وهو ،على الرغم من �أنه متحدّر من الأ قليّة الكاثوليكيّة ،يف �شمال � إيرلندا بروت�ستانتية
الهويّة ،ف� إنه ن�أى بنف�سه عن الدخول يف ال�صراع املحتدم حول الهويّة الدينية لإيرلندا،
وكذلك حول عالقتها بربيطانيا ،طوال حياته .لقد ظ ّل متم�سكاً بر�ؤيته التي ت�ست�صفي ما
هو � إن�ساين م�شرتك يف جتارب الب�شر ،على الرغم من �أن تاريخ � إيرلندا وطبيعتها الريفيّة
يح�ضران بقوة على مدار جتربته ال�شعريّة التي تتخذ من �أ�شياء احلياة اليوميّة ،وعنا�صر
الطبيعة الريفيّة ،وامل�شهد الطبيعيّ املت�صل بالتعب وال�شقاء اليوميني للفالح ،منطلقاً
للتعبري عن العالقة املعقدة التي تربط الإن�سان بالطبيعة .وت�سف ُر تلك العالقة عن � إميان
هيني العميق ب�أنّ الإن�سان نف�سه عن�صر من عنا�صر هذه الطبيعة القا�سية غري الرحيمة.
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يع ّد �شيمو�س هيني �آخ َر �شعراء � إيرلندا
الكبار ،وهو ينتمي � إىل اجليل الذي فتح عيونه
على �أهوال احلرب العظمى (احلرب العاملية
الأ وىل) التي �شكّلت را�سب ًا عميق ًا يف الوعي
ال�شخ�صي وال�شعري لهذا اجليل .فقد بد أ� هيني
(املولود يف بلدة مو�سبون ،التي تبعد حوايل
ثالثني مي ًال عن مدينة بلفا�ست) كتابته ال�شعرية
يف نهاية خم�سينات القرن املا�ضي مركّز ًا �شعره
على عنا�صر البيئة والتاريخ الإيرلنديني ،وهو ما
جعله �أهمَّ �شاعر � إيرلندي بعد وليم بتلر ييت�س،
بل � إنه يعد يف احلقيقة وارث ذلك ال�شاعر
الإيرلندي الكبري �سوا ٌء من حيث عامله ال�شعري
الذي يغو�ص من خالله عميق ًا يف التقاليد والإرث
الإيرلنديني� ،أو من حيث حماولته الدائمة ت�صعيدَ
الوقائع ال�سيا�سية وعدم التحول � إىل �شاعر حلظة
�سيا�سية .وكما ج ّر هذا االن�سحاب الرمزي
من عامل ال�سيا�سة اليومية وال�صراع الدامي يف
� إيرلندا ال�شمالية االتهامات ،والغ�ضب ال�سيا�سي
على وليم بتلر ييت�س ،ووجِ ه هيني باالتهامات
نف�سها � إىل درجة اتهامه باخليانة عندما انتقل
عام  1972من بلفا�ست � إىل دبلن عا�صمة � إيرلندا
اجلنوبية ليعي�ش هناك� ،أو عندما ذهب � إىل
لندن عام  1988لت�سلّم جائزة بريطانية .يف
ذلك الوقت كان ال�صراع الدموي قد اندلع بقوة
وعنف بني اجلي�ش اجلمهوري الإيرلندي والقوات
الربيطانية يف � إيرلندا ال�شمالية م�سقط ر�أ�س
�شيمو�س هيني.

يف �صباه فاز هيني مبنحة درا�سية ملدر�سة
القدي�س كولمَ ب ،ومن ثمّ انتقل � إىل جامعة كوينز
يف مدينة بلفا�ست الربوت�ستانتية بعد ح�صوله
على منحة �أخرى تعطى للمتفوقني من �أبناء
املناطق الريفية .و�أ�صبح يف ذلك الوقت الأ كرب
�سن ًا بني عدد من �شعراء اجلامعة ال�شباب،
وهم جون مونتاغيو وتوما�س كين�سيال وريت�شارد
مرييف وديريك ماهون ومايكل لونغلي .وقد لفت
ه�ؤالء ال�شعراء ال�شباب الأ نظار � إليهم و�أ�صبحوا
فيما بعد من خرية �شعراء � إيرلندا املعا�صرين.
ي�شري هيني � إىل �أنه خالل املرحلة اجلامعية
مل يبد أ� كتابة ال�شعر � إال بعد �أن قر أ� �شعر اجليل
اجلديد ممث ًال بتيد هيوز وباتريك كافاناه و(ر.
�س .توما�س) � إ�ضافة � إىل زمالئه من ال�شعراء
الإيرلنديني ال�شباب.

لرمبا تكون الظروف ال�سيا�سية التي �أحاطت
جتربة هيني ال�شعرية هي التي دفعت عدد ًا من
النقاد للربط بني حمادثات ال�سالم الربيطانية

بد أ� هيني ين�شر �شعره يف بداية ال�ستينات،
و�أ�صدر عام  1966ديوانه الأ ول موت عالمِ
طبيعة الذي ت�شكّل طفولة هيني الريفية اخللفي َة
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الإيرلندية التي جرت خالل منت�صف الت�سعينات
ومنح �شيمو�س هيني جائزة نوبل للآ داب عام
 .1995لكن ارتباط اللحظتني ال�سيا�سية والأ دبية
ال يقلل من مكانة هيني ال�شعرية و� إبداعه
ال�شخ�صي الذي تطور منذ ن�شر ديوانه الأ ول
عام  1966عن دار الن�شر الربيطانية ال�شهرية
«فيرب �أند فيرب» .ويبدو �أن ظروف والدة هيني
لأ �سرة كاثوليكية يف � إيرلندا ال�شمالية ،ون�ش�أته يف
مزرعة يف مقاطعة ديري ،قد حددت عملية تطوره
ال�شعري ،كما وجهت ح�سا�سيته الأ دبية لي�صبح
�شاعر ًا رعوي ًا حديث ًا حتتل الأ ر�ض ومتعلقاتها
احل�سيّة مركز عمله ال�شعري.
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املحفورة للعديد من ق�صائده .وت�ضم املجموعة
الأ خرية عدد ًا من الق�صائد التي تتخذ من املكان
الريفي �أو احليوانات مو�ضوع ًا لها ،لكن ذلك
ال يجعل من هيني �شاعر ًا من �شعراء الطبيعة؛
� إذ � إن ما ي�شده يف التجربة الريفية هو املجتمع
وتقاليده ،والطقو�س الريفية ،ومهارة احلرفيني
و�أ�صحاب ال�صناعات اليدوية� .أ�ضف � إىل ذلك
�أن املو�ضوعات الرئي�سية يف عمله ال�شعري تتمثل
باحلفر عميق ًا على جتربة النمو والن�ضج يف
ذلك الريف الإيرلندي .ومن هنا تبدو ذكريات
الطفولة وجتاربها ،وذكريات العائلة كذلك ،هي
امل�صدر الفعلي لأ ف�ضل ق�صائد هذه املجموعة
وجمموعات �شعرية تالية .ومن الالفت لالنتباه
�أن الق�صيدة الأ وىل يف هذه املجموعة ال�شعرية
هي بعنوان «حفر» يف � إ�شارة وا�ضحة � إىل جوهر ما
يفعله ال�شاعر يف ق�صائده؛ فهو يحفر يف ذاكرته
كا�شف ًا عن والده وحياته ،ثمّ يغو�ص عميق ًا يف
حياة جده �أي�ضاً ،م�شك ًال عامله ال�شعري من املادة
العائلية اليومية التي �سي�ضفرها م�ستقب ًال مع
جذور التجربة التاريخية الإيرلندية.
يحدد هيني منذ البداية م�شروعه ال�شعري؛
ذلك امل�شروع الذي ي�ضع هدف ًا له �أن مينح �صوت ًا
لل�صامتني واملقموعني .ومع �أن هيني يعمل يف
كتابه ال�شعري الأ ول على تفح�ص عالقته مع
تاريخ بالده وما�ضي عائلته ،ف�إنّ التطور الأ �سا�سي
الذي حدث يف �شعره يتمثل يف ذلك االنتقال احلاد
الذي ن�شاهده يف �شعره بدء ًا من عام  1967بعد
�أن قر أ� لأ وّل مرة كتاب عامل الآثار الإيرلندي (ب.
ف .غلوب) �أهل امل�ستنقعات .The Bog People
�أحدث ذلك الكتاب يف �شعر هيني ت�أثري ًا عميق ًا

مياثل الأ ثر الذي �أحدثه كتاب جي�سي و�ستون من
الطق�س � إىل الرومان�س يف �شعر (ت�.س � .إليوت).
لقد فتح كتاب �أهل امل�ستنقعات عينيه على
امل�ستويات العميقة لتطابق التاريخ والأ �سطورة.
يقول هيني عن ذلك الكتاب � إنه« :يركز
ب�صورة �أ�سا�سية على �أج�ساد الرجال والن�ساء التي
وجدت حمفوظة يف م�ستنقعات �أرا�ضي اجلوت
عارية� ،أو م�شنوقة� ،أو مقطوعة الأ عناق ،ترقد
�أ�سفل نبات اخلُثّ ن�صف املتفحم منذ الع�صر
احلديدي املبكر .ويجادل امل�ؤلف ب�صورة مقنعة
ب�أن عدد ًا من هذه الأ ج�ساد ،وعلى الأ خ�ص � إن�سان
تولند الذي يُحتفظ بر�أ�سه يف �آرو�س يف متحف
�سيلكيبريغ ،قد كان جزء ًا من طق�س ت�ضحية
للإ لهة الأ م � ،إلهة الأ ر�ض التي كانت بحاجة � إىل
عر�سان جدد تقطع ر�ؤو�سهم كل �شتاء ليتزاوجوا
معها يف الربيع».
ميكننا �أن نلحظ ،من ثمّ  ،الت�أثري العميق لهذا
االكت�شاف الآثاري يف جمموعات هيني ال�شعرية
التي �أ�صدرها بعد عام  .1966فهو يتخذ من
�سكان امل�ستنقعات منوذج ًا بدئي ًا archetype؛ � إذ
متتزج يف ذهن ال�شاعر �صور ه�ؤالء ال�ضحايا التي
ال تن�سى مع �صور الأ عمال الوح�شية التي ترتكب يف
املا�ضي واحلا�ضر يف طقو�س ال�صراع ال�سيا�سي
والديني يف � إيرلندا ،كما ي�شري هيني نف�سه.
واملجموعات ال�شعرية باب يف�ضي � إىل العتمة
( ،)1969و�شتاء نحو اخلارج ( ،)1972و�شمال
( ،)1975ت�ستمد من هذا الفهم اخلا�ص بطق�س
الت�ضحية املا�ضي واملعا�صر مادتها ال�شعرية التي
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منحت �شعر هيني خ�صو�صيته وعمقه .وميكن لنا
من عناوين هذه املجموعات �أن نحدد مو�ضوعات
هيني ال�شعرية :الطبيعة ،والف�صول ،واخلطر
الذي يتهدد احلياة الإيرلندية يف املناطق
الريفية ،يف املا�ضي ،واحلا�ضرِ الذي ي�سود فيه
عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي.
� إن �صورة الأ ر�ض الإيرلندية ،التي ت�شرّبت
دم املا�ضي واحتوت عظامه ،ت�صبح رمز ًا �أ�سا�سي ًا
ومفتاح ّي ًا يف �شعر هيني .وبهذه الطريقة تدخل
ال�صراعات ال�سيا�سية احلية واملريرة لإيرلندا
املعا�صرة �شعره من باب االهتمام باملا�ضي ورموزه
وطقو�سه وعوامله الدموية ،يف حماولة من ال�شاعر
التمل�ص من التعبري املبا�شر عن م�شكالت �شعبه
ال�سيا�سية املعا�صرة .وهو يتجنب بذلك تب�سيط
هذه امل�شكالت املعقدة ،ويثبت يف الوقت نف�سه �أنه
ظل ،منذ عام  ،1970يدور حول م�س�ألة جوهرية
يف داخله ال ي�ستطيع القب�ض عليها �أو فهمها،
وهي م�شكلة عالقة ال�شاعر املعا�صر بالق�ضايا
ال�سيا�سية الراهنة لوطنه .وتعود هذه احلرية
وهذا االرتباك � إىل عدم قدرة ال�شاعر على �سجن
نف�سه يف قالب الر�ؤى التب�سيطية لل�صراعات بني
الب�شر وال�شعوب ،وعدم رغبته يف حتويل �شعره
� إىل معر�ض للآ راء ال�سيا�سية التي تر�ضي فريق ًا
وتغ�ضب �آخر.
� إن هيني ،على الرغم مما يبدو من
ان�شغاله مبا�ضي � إيرلندا التاريخي و�أ�ساطريها
وطقو�سها� ،شاعر معا�صر بكل ما يف الكلمة من
معنى ،ولي�س توجهه � إىل املا�ضي � إال حماول ًة
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لفهم احلا�ضر والقب�ض على جوهر �صراعاته.
وهو يبدو ،يف معظم �شعره ،مهموم ًا باحل�صار
الذي يفر�ضه عليه دوره ك�شاعر مهتم ب�صورة
عميقة بامل�شكالت ال�سيا�سية لإيرلندا املعا�صرة.
وتظهر هذه امل�شكالت ب�صورة ال تخطئها العني
يف ق�صائده التي كتبها بعد جمموعته �شمال،
خ�صو�ص ًا يف عمل ميداين ( ،)1979وجزيرة
املحطة (.)1984
يف قنديل الزعرور ( )1987و� إب�صار
الأ �شياء ( )1991يدخل �شيمو�س هيني �أر�ض ًا
تخيلية جديدة .ق�صائده هنا ،خ�صو�ص ًا يف قنديل
الزعرور ،ت�ستق�صي مو�ضوع الفقدان ،الفقدان
بعامة وفقدان والدة ال�شاعر بخا�صة (التي
توفيت عام  .)1984وهو يت�أمل يف الوقت نف�سه
وعيه ككاتب ،ويعود بالطبع � إىل ذكريات الطفولة
والن�ضج � ،إىل حياة العائلة و�أر�ض امل�ستنقعات
التي عبرّ عن �أ�سطورتها يف �شعره من قبل .ومن
هنا يبدو عامله ال�شعري متما�سك ًا حول مو�ضوعات
�أ�سا�سية؛ � إذ � إنه يت�شكل حول �صور تتطور من عمل
�شعري � إىل �آخر .وهو يثبت من خالل توا�صل
جتربته ال�شعرية �أنه بالفعل حفار يقوم بالك�شف
عن ما�ضي �شعبه وجذوره التاريخية من خالل
الكتابة.
�أ�صدر �شيمو�س هيني �أكرث من جمموعة
�شعرية وكتاب نقدي وم�سرحية بعد ح�صوله
على جائزة نوبل للآ داب ،وقد القت هذه الكتب
اهتمام ًا نقدي ًا ملحوظاً ،والقت رواج ًا بني القراء.
لكن مو�ضوعات هيني الأ ثرية ،التي تدور حول
العدد الرابع والثمانون 2013

� إرث � إيرلندا القدمي وتاريخها الرعوي ،ظلت
مركز االهتمام يف �شعره ،كما يف جمموعاته
�ضوء الكهرباء ( ،)2001واملقاطعة والدائرة
( )2006التي نال عليها جائزة (ت� .س � .إليوت)
يف ال�سنة نف�سها .لقد ظل هيني ،الذي �أعاد
ترجمة الق�صيدة امللحمية بيوولف الأ جنلو-

�سك�سونية ال�شهرية ،جمهولة امل�ؤلف ،ترجمة
جديدة عام � ،1999شاعر � إيرلندا الذي يجدل
تاريخها و�أ�ساطريها ورموزها القدمية بالت�أثريات
الأ جنلو�-سك�سونية وحكايات عائلته الريفية
و�أحزانها ال�شخ�صية � .إنه �شاعر رعوي معا�صر
من طراز رفيعu
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مــراجـعــــــات

ع��������ل��������ي حم������اف������ظ������ة
خ������ل������ي������ل ال�����������ش�����ي�����خ
ح�����������������س����ي���ن ي�������اغ�������ي
ع�����������اي�����������دة وك�����ي�����ل�����ة

احلركة العربية

�سرية املرحلة الأ وىل للنه�ضة العربية احلديثة ()1924-1908
مراجعة:علي حمافظة
النا�شر :دار ورد أالردنية للن�شر والتوزيع ،عمان (� 700( ،)2013صفحة)
ت أ�ليف� :سليمان املو�سى
�صدرت الطبعة الرابعة لكتاب املرحوم �سليمان املو�سى احلركة العربية� :سرية املرحلة
الأ وىل للنه�ضة العربية احلديثة ( )1924-1908عن دار ورد الأ ردنية للن�شر والتوزيع يف
عام  .2013ويعد هذا الكتاب من �أكرث الدرا�سات التي تناولت هذه احلقبة من تاريخ احلركة
العربية عمقاً وتف�صيالً.
يت�ألف الكتاب من ع�شرة ف�صول تتوزع على (� )700صفحة .يحتوي الف�صل الأ ول منها
على عر�ض �سريع للعالقة بني العرب والأ تراك وحماوالت الإ�صالح يف الدولة العثمانية،
وظهور القوميتني الرتكية والعربية ،وتعيني ال�شريف ح�سني بن علي �أمرياً على مكة
وعالقته بالوايل العثماين للحجاز ،وقيام احلركات ال�سيا�سية العربية.
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ويدور الف�صل الثاين حول احلرب العاملية
الأ وىل و�أثرها على العرب وحركتهم القومية،
وبداية ات�صاالت �شريف مكة مع املندوب ال�سامي
الربيطاين يف القاهرة للتعرف على النوايا
الربيطانية يف املنطقة العربية ،وات�صاالت بع�ض
النواب وال�ضباط العرب بالدبلوما�سيني الإجنليز
والفرن�سيني للتعرف على نوايا دولتيهما ،ودخول
الدولة العثمانية احلرب � إىل جانب دولتي �أملانيا
والنم�سا يف  ،1914/11/4وفر�ض الدول احلليفة
(بريطانيا وفرن�سا ورو�سيا و� إيطاليا) احل�صار
على �آ�سيا العربية ،ونتائج هذا احل�صار الوخيمة
على �سكانها ،وحملة �أحمد جمال با�شا ،قائد
اجلي�ش العثماين الرابع ،على م�صر وف�شلها،
وتقدميه نخبة من املثقفني العرب يف بالد ال�شام
� إىل املجل�س الع�سكري العريف املنعقد يف عاليه
بلبنان ،واحلكم عليهم بالإعدام يف وجبتني:
الأ وىل يف  1915/8/21والثانية يف ،1916/5/6
وات�صال قادة اجلمعيتني ال�سريتني العربيتني
(العهد ،والعربية الفتاة) بالأ مري في�صل ،النجل
الثاين لأ مري مكة احل�سني بن علي ،الذي حمل
مطالبهم � إىل والده �سنة  .1915وقد ت�ضمنت هذه
املطالب االت�صال بامل�س�ؤولني الربيطانيني والعر�ض
عليهم وحدة �أقطار �آ�سيا العربية وا�ستقاللها
مقابل التعاون معها للخال�ص من النري الرتكي،
وتقدمي ت�سهيالت اقت�صادية لها بعد اال�ستقالل.
وقد قبل احل�سني و�أوالده مبطالب قادة احلركة
العربية.
يف الف�صلني الثالث والرابع من الكتاب
يتناول امل�ؤلف تفا�صيل املرا�سالت بني ال�شريف
ح�سني وال�سري هرني مكماهون ،املندوب

ال�سامي الربيطاين يف القاهرة بني 1915/7/14

و 1916/3/10التي �أ�سفرت عن قيام الثورة
العربية الكربى يف .1916/6/10

ويحتوي الف�صل اخلام�س على معلومات
تف�صيلية عن الثورة العربية وعملياتها الع�سكرية
يف خمتلف امليادين يف احلجاز ويف �شرقي الأ ردن
ودخول دم�شق يف .1918/10/1
ويدور الف�صل ال�ساد�س حول االتفاقيات
ال�سرية التي �أبرمتها الدول احلليفة فيما بينها
القت�سام ال�سيطرة على �آ�سيا العربية� ،ضاربة
عر�ض احلائط باالتفاقية بني احل�سني وهرني
مكماهون ،والوعود العلنية التي قطعوها للعديد
من قادة احلركة العربية .و�أول هذه االتفاقيات
اتفاقية �سايك�س-بيكو التي �أبرمت يف 1916/5/6
ون�صت على تق�سيم بالد ال�شام والعراق � إىل
خم�س مناطق هي :منطقة ال�ساحل ال�سوري
من � إ�سكندرونة � إىل �صور وتخ�ضع حلكم فرن�سا
املبا�شر ،ومنطقة واليتي الب�صرة وبغداد ومدينتي
عكا وحيفا وتخ�ضع حلكم بريطانيا املبا�شر،
واملنطقة الثالثة ت�شمل فل�سطني وتن� أش� فيها � إدارة
دولية باالتفاق مع رو�سيا وبقية احللفاء و�شريف
مكة ،واملنطقة الرابعة وت�ضم املو�صل وحلب وحماة
وحم�ص ودم�شق ويكون فيها لفرن�سا حق الأ ولوية
يف امل�شروعات االقت�صادية وتقدمي امل�ست�شارين،
واملنطقة اخلام�سة وت�ضم كركوك و�شرقي
الأ ردن والنقب يف فل�سطني والعقبة ،ويكون فيها
لربيطانيا حق الأ ولوية يف امل�شروعات االقت�صادية
وتقدمي امل�ست�شارين .وتن� أش� يف املنطقتني الرابعة
واخلام�سة دولة عربية �أو احتاد دول عربية
م�ستقلة حتت رئا�سة زعيم عربي.

145

العدد الرابع والثمانون 2013

�أما االتفاق الثاين الذي كان مناق�ض ًا
للوعود املقطوعة للعرب فهو ت�صريح �آرثر بلفور
يف  ،1917/11/2وين�ص على التزام احلكومة
الربيطانية نحو احلركة ال�صهيونية بت�سهيل
� إقامة وطن قومي لليهود يف فل�سطني .وبينّ امل�ؤلف
بالتف�صيل امل�ساعي الدولية التي �أدت � إىل � إ�صدار
هذين االتفاقني .ون�شر �أولهما يف �صحيفة � إزف�ستيا
الرو�سية يف ت�شرين الثاين  1917ثم يف �صحيفة
مان�ش�سرت غارديان Manchester Guardian
يف  .1918/1/19وبعث �أحمد جمال با�شا بر�سالة
� إىل الأ مري في�صل حولها .فبعث بها � إىل والده
الذي حولها � إىل املندوب ال�سامي الربيطاين يف
القاهرة� .أوفد املندوب ال�سامي هوغارث ،رئي�س
املكتب العربي يف القاهرة اىل جدة لإقناع امللك
ح�سني بعدم �صحتها .وت�أكد ح�سني من وجودها
يف �أوائل حزيران  ،1918فا�ضطرب ا�ضطراب ًا
�شديداً .وا�ضطرت ال�سلطات الربيطانية � إىل
الإدالء بت�صريح ل�سبعة من ال�سوريني املقيمني يف
القاهرة الذين �أعربوا عن قلقهم على م�ستقبل
بالدهم لدى وزارة اخلارجية الربيطانية ،التي
ردت على طلب ال�سوريني يف  1918/5/7ببيان
ت�ضمن االعرتاف با�ستقالل البالد العربية التي
حررها احللفاء .و�أما بقية البالد العربية فتلتزم
بريطانيا فيها ب�سيا�سة ت�ستند � إىل � إقامة حكم
بر�ضا املحكومني .ولكن جميع هذه الت�صريحات
مل تبعث الطم�أنينة يف نفو�س القادة العرب،
وظلت ت�ساورهم الظنون وال�شكوك.
يحتوي الف�صل ال�سابع على املتاعب والت�آمر
الدويل الذي واجهه الوفد العربي برئا�سة الأ مري
في�صل بن احل�سني يف م�ؤمتر ال�صلح يف باري�س،
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وات�صاالت الأ مري بالقادة الإجنليز والفرن�سيني
وال�صهاينة� .أما الف�صل الثامن ،فيدور حول
انعقاد امل�ؤمتر ال�سوري العام يف حزيران 1919
يف دم�شق ،على �أثر قرار الرئي�س الأ مريكي � إر�سال
بعثة برئا�سة ال�سيدين كنغ وكرين للتعرف على
رغبات �سكان بالد ال�شام يف نوع احلكم الذي
يختارونه .ويغو�ص امل�ؤلف يف تفا�صيل اخلالف
بني املتطرفني واملعتدلني يف امل�ؤمتر ال�سوري
العام ،ومدى ت�أثريهم على في�صل .ويحتوي هذا
الف�صل على م�شروع اتفاق بني الأ مري في�صل
ورئي�س وزراء فرن�سا كليمن�صو مل ي�ستطع في�صل
القبول به ،كما مل يقبل به قادة احلركة العربية
يف دم�شق .وتوتر الو�ضع يف �سورية مع تقدم
القوات الفرن�سية نحو البقاع وتوجيه اجلرنال
غورو ،قائد القوات الفرن�سية يف امل�شرق العربي
واملندوب ال�سامي الفرن�سي � ،إنذار ًا اىل الأ مري
في�صل باال�ست�سالم .وكان امل�ؤمتر ال�سوري العام
قد نادى بفي�صل ملك ًا على �سورية الطبيعية (بالد
ال�شام) و�أعلن ا�ستقالل �سورية و�أ�صدر د�ستور ًا
للبالد بني � 8آذار ونهاية حزيران .1920
ويت�ضمن الف�صل التا�سع ما جرى على
�أر�ض �سورية من �أحداث بعد معركة مي�سلون بني
قوات اململكة ال�سورية والقوات الفرن�سية ،التي
�أ�سفرت عن �سقوط دم�شق واململكة ال�سورية يف
 ،1920/7/24وخروج امللك في�صل من �سورية
� إىل م�صر وانتقاله � إىل نابويل وروما وميالنو
ف�سوي�سرا وانتظر يف �شمايل � إيطاليا حتى تلقى
دعوة لزيارة لندن حيث جرى تر�شيحه لعر�ش
العراق .ويف هذه الأ ثناء و�صل الأ مري عبد اهلل بن
احل�سني � إىل معان بنا ًء على طلب قادة احلركة
العدد الرابع والثمانون 2013

العربية الذين جل�أوا � إىل عمان بعد انهيار
اململكة ال�سورية .وعقد م�ؤمتر القاهرة برئا�سة
وزير امل�ستعمرات الربيطاين ون�ستون ت�شر�شل
بني 12و  ،1921/3/24الذي �أقر تر�شيح في�صل
لعر�ش العراق ،وعر�ض � إمارة �شرقي الأ ردن على
الأ مري عبد اهلل بن احل�سني .والتقى ت�شر�شل بعبد
اهلل يف القد�س يوم  1921/3/28وقبل عبد اهلل
بالعر�ض الربيطاين .ويحتوي هذا الف�صل على
تطور العالقات العدائية بني امللك ح�سني وعبد
العزيز �آل �سعود بني �سنتي 1918و .1924
�أما الف�صل العا�شر فيحتوي على الوحدة
العربية كما ت�صورها امللك احل�سني بن علي
وعلى مفهوم اال�ستقالل لديه ،وموقف بريطانيا

من هذا الت�صور ،ومواقف حكام �شبه اجلزيرة
العربية منه.
وخال�صة القول ،يبقى هذا الكتاب الغني
باملعلومات الغزيرة التي يحتويها مرجع ًا مهم ًا
لهذه احلقبة التاريخية املهمة من حياة عرب
امل�شرق احلديثة .لقد ا�ستند امل�ؤلف � إىل الوثائق
الربيطانية املوجودة يف دائرة ال�سجالت العامة
 ،The Public Records Officeوخل�ص
درا�ساته ال�سابقة عن احل�سني بن علي واملرا�سالت
بني احل�سني وهرني مكماهون ،والثورة العربية
الكربى ،و�أفاد كثري ًا مما قر�أه عن هذه احلقبة
من م�ؤلفات القادة الع�سكريني وال�سيا�سيني
الإجنليزu
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احلداثة وم�صطلحات النه�ضة العربية
يف القرن التا�سع ع�رش

درا�سة يف مفردات �أحمد فار�س ال�شدياق يف جريدة (اجلوائب)
مراجعة:خليل ال�شيخ
النا�شر :امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�شر ،بريوت (� 335( ،)2013صفحة)
ت�أليف :حممد �سواعي
يجيء هذا الكتاب امتداداً جلهود حممد �سواعي املتوا�صلة يف االهتمام بال�شدياق
( )1887-1804من جهة ومب�س�ألة امل�صطلح من جهة �أخرى .فقد �سبق ل�سواعي �أن ن�شر
عام  1998مقالة يف جملة جممع اللغة العربية يف دم�شق تناق�ش ر�أي ال�شدياق يف النحت
وامل�صطلح اللغوي  ,لين�شر يف ال�سنة الالحقة كتاباً بعنوان �أزمة امل�صطلح العربي يف القرن
التا�سع ع�شر الذي توقف يف �أحد ف�صوله عند ال�شدياق وتطوير املعاجم العربية ,ليعود يف
 2004لل�شدياق فين�شر ر�سائل ال�شدياق املحفوظة يف الأ ر�شيف الوطني التون�سي وليتوقف
يف الكتاب الذي نحن ب�صدده عند جريدة اجلوائب ال�شدياقية التي �صدرت يف � إ�ستانبول يف
احلادي والثالثني من �أيار  1861وا�ستمرت حتى عام .1887
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من خالل تتبع الأ لفاظ التي ا�ستخدمها ال�شدياق
يف اجلوائب .وقد توقف �سواعي يف الف�صل
الثاين من كتابه الذي �سماه مدخل لغوي عند
ق�ضية امل�صطلح من منظور لغوي ,فناق�ش الفروق
بني اال�صطالح وامل�صطلح عند العرب القدماء
مناق�شة دقيقة ,مبين ًا �أن القدماء ا�ستخدموا
اللفظتني وملمح ًا � إىل طرق و�ضع امل�صطلحات
عند علماء العربية القدامى ,و�شارح ًا هذه امل�س�ألة
يف العربية املعا�صرة وما يجابهها من � إ�شكاالت
وحتديات.

واحلق �أنّ ال�شدياق جدير بهذا االهتمام
لعدة اعتبارات ,منها ما يتعلق ب�شخ�صيته املركبة
التي عرفت حتوالت الفتة ,وعا�شت النجاحات
والإخفاقات ,ومنها ما يخت�ص مبنجزه املعريف
الذي يعبرّ عن حلظات التحول يف العالقة بني
الذات والآخر ،ويعك�س ما كان لل�شدياق من
�آفاق معرفية وا�سعة؛ فـ ال�ساق على ال�ساق فيما
هو الفارياق ي�شكّل ال�سرية الذاتية الأ وىل يف
الأ دب العربي احلديث� .صحيح �أنها �سرية متتزج
بالكثري من اال�ستطرادات اللغوية � ,إال �أنها تظل
تك�شف عن اهتمامات ال�شدياق الوجدانية ,مثلما
تك�شف عن طبيعة عقليته التي ت�شكلت يف � إطار
من التحديات والتحوالت املف�صلية� .أما ك�شف
املخبا عن فنون �أوروبا ف� إنه يج�سد حلظات
لقاء مع الغرب الأ وروبي يف القرن التا�سع ع�شر
حتر�ص على ت�شييد �آفاق من التفاعل احل�ضاري,
�أ�سهمت يف بناء �أطر العالقة املعرفية مع الغرب
يومها ,و� إن ظل ال�شدياق ميزج الذاتي باملو�ضوعي
يف �أثناء ذلك التفاعل .وجتربة ال�شدياق على
امل�ستوى الزمني تالية لتجربة الطهطاوي ,لكنها
جتمع بني احلديث عن باري�س ,التي �صارت وجهة
املثقفني العرب ,وبني لندن التي عا�ش ال�شدياق
فيها قرابة عقد من ال�سنوات ,وكانت حياته فيها
ترتدد بني الأ مل وال�شعور بالإحباط.

يف كتاب �سواعي جمهود علمي وا�ضح يبد أ�
من قراءة اجلوائب قراءة دقيقة ,والوقوف
على ما فيها من م�صطلحات وا�ستخراجها,
ثم يف تبويب هذه امل�صطلحات وترتيبها ترتيب ًا
معجمي ًا دقيقاًعلى نحو ي�سهّل ا�ستيعاب ما كان
لـ اجلوائب من دور يف تنمية العربية ورفدها
ب�ألفاظ جديدة.

وقد كان �سبق ل�سواعي �أن توقف يف كتابه
�أزمة امل�صطلح العربي عند الأ بعاد الإ�شكالية
مل�س�ألة امل�صطلح يف م�صر يف القرن التا�سع ع�شر,
لكنه �أراد �أن ينحو يف هذا الكتاب منحى تطبيقي ًا

تتوزع �ألفاظ اجلوائب على جماالت احلياة
املتعددة كالتعليم واملوا�صالت والفنادق والربيد
والطب و�أماكن اللهو و�ألفاظ بحرية و�أخرى
متعلقة بالعمران والرتقي .وهي �ألفاظ مت�صلة
باحلياة وتطوراتها .و�أغلب الظن �أنّ احلداثة
التي ي�شري � إليها عنوان الكتاب تعني التحديث
�أو التطور ولي�س احلداثة باملعنى الذي ي�شري
� إليه م�صطلح احلداثة .من هنا تتفاوت �أهمية
�ألفاظ اجلوائب يف القيمة واال�ستمرارية .ويبدو
لقارئ كتاب �سواعي �أنّ كثري ًا من م�صطلحات
اجلوائب بقي حمدود اال�ستعمال ,ومل يقدر له
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االنت�شار .و�أخ�ص بالذكر امل�صطلحات املت�صلة
باجلوانب املادية من احلياة املجتمعية .ولكن هذا
ال يقلل من جهد �سواعي ,لأ ن هذه الأ لفاظ ت�شري
� إىل مرحلة من مراحل تطور تلك الأ لفاظ على
امل�ستوى التاريخي التي جمع ال�شدياق يف �سكّها
بني التعريب والرتجمة.
لكن �أكرث اجلوانب متعة يف الكتاب على
�صعيد الأ لفاظ يتمثل يف الف�صل احلادي ع�شر
الذي �سماه �سواعي ت�سمية ت�ضفي على �ألفاظه
طابع ًا خفيف ًا ال يت�سم باجلدية «�ألفاظ �أماكن
اللهو» (�ص ،)238-215مع �أن احلديث يدور فيه
حول امل�سرح والتمثيل ،وهو فن جاد كان حديث
الطهطاوي وال�شدياق وعلي مبارك واملويلحي
(عندما ي�صل � إىل باري�س) عنه يت�سم باجلدية
والرتكيز على وظيفته التهذيبية والتثقيفية و� إن
كان املويلحي قد �أنحى بالالئمة على التمثيل
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يف م�صر لأ نه مل ي�ستطع �أن ي�ؤدي دوره .لقد
تو�سع �سواعي على نحو وا�ضح وهو يتحدث عن
تلك الأ لفاظ املتعلقة بامل�سرح وقدم للقارئ
معلومات مفيدة عن «امل�سرح والرواية التمثيلية
والت�شخي�ص» وغريها ما ميكن �أن يدخل يف باب
التاريخ الثقايف لهذه الأ لفاظ .لكنني �أرى �أنه على
الرغم من اجلهد الوا�ضح الذي قدمه حممد
�سواعي ,وعلى الرغم من املنهجية ال�سديدة التي
بنى كتابه عليها ,ف�إنّ الكتاب يف النهاية انتهى
ليكون قريب ًا من التمارين البحثية الدقيقة التي
تثبت مقدرة الباحث دون �أن يرتتب على هذه
املقدرة نتائج بحثية خطرية .ومع ذلك ،ف� إن هذا
الكتاب يفتح الطريق لدرا�سات �أخرى تتوقف عند
جمالت م�شابهة وتدر�س م�صطلحات النه�ضة
فيها ,وبهذا تكتمل �صورة امل�صطلح اللغوي
وتتكامل مالحمهu
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العربية يف امليدان:
� آيديولوجيا اللغة و�سيا�سة الثقافة
مراجعة :ح�سني ياغي

النا�شر ،Edinburgh University Press :نيويورك (� 308(،)2013صفحات)

ت أ�ليف :يا�سر �سليمان

ظهر قبل ب�ضعة �أ�شهر يف الأ �سواق كتاب جديد ليا�سر �سليمان عنوانهArabic in the :

 .Fray: Language Ideology and Cultural Politicsوهو يقع يف � 308صفحات من
القطع املتو�سط يف طبعة �أنيقة .ويا�سر �سليمان نار على علم يف اللغويات االجتماعية ال�سيما
تلك املهتمة باللغة العربية؛ �أ�ستاذ كر�سي ال�سلطان قابو�س للدرا�سات العربية بجامعة
كيمربج .وهذا الكتاب هو احللقة الرابعة من �سل�سلة خما�سية اخت�صها مبناق�شة اللغة
العربية يف املجتمع؛ فقد �صدر له عن مطبعة جامعة جورج تاون عام The Arabic 2003
 ،Language and National Identity: A Study in Ideologyناق�ش فيه دور العربية يف
�صياغة الهوية القومية ويف �صياغة الهوية القُطرية وما جنم عن هاتني الهويتني من
�صراع.
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و�أتبع يا�سر �سليمان هذا الكتاب بثانٍ عام
 20044بعنوان A War of Words: Langua
age and Political Conflict in the Mida
 ddle Eastعن مطبعة جامعة كيمربج ،أ�كّد فيه

�أن الهوية اجلمعية تُ�ستثار زمن النزاعات العرقية
والقومية ،وا�ستدل على ذلك ببع�ض مظاهر
املناف�سة بني لهجة عربية و�أخرى وبني الدارجات
والفُ�صحى وبني اللغتني العربية والعربية يف
ال�سياق الفل�سطيني .ثم �أ�صدر كتاب ًا ثالث ًا عام
 2011عن مطبعة جامعة �أوك�سفورد بعنوان

Arabic, Self and Identity: A Study
 ،in Conflict and Displacementجمع

فيه بني الهوية وال�صراع ،وركّز على �أثر ال�شتات
الذي ي�سببه ال�صراع على هوية الفرد �أ�سا�س ًا
وهوية اجلماعة �سياقاً .ثم �أ�صدر كتابه الرابع
ذا ،ليتناول جمدد ًا مو�ضوع الهوية وال�صراع
و�آيديولوجيا اللغة وال�سيا�سة الثقافية ،لكنه هذه
املرة يُظهر امتداد جذور هذا املو�ضوع يف �أغوار
الرتاث .وهو ي�سعى � إىل �أن ي�صدر كتابه الأ خري
يف هذه ال�سل�سلة اخلما�سية حول التخطيط اللغوي
وعالقته بالهوية.
ما يجمع بني الكتب اخلم�سة لي�س الهوية
والآيديولوجيا ح�سب ،بل منهجية البحث �أي�ضاً.
فهو ال ي�ستخدم معامل االرتباط لإثبات العالقة
بني اللغة والهوية كما هو احلال يف الدرا�سات
الل�سانية االجتماعية التقليدية ،وال الأ رقام �أو
الإح�صاء � إطالقاً ،بل يعتمد حين ًا على اال�ستبطان
وحين ًا على الو�صف ،حين ًا على �أ�سماء الأ عالم
وحين ًا على �أ�سماء املدن وال�شوارع ،حين ًا على
املتون وحين ًا على احلوا�شي و�أطراف الن�صو�ص.

152

ما يعنيه هذا هو �أن منهجية يا�سر �سليمان غ ُري
منطية �أبداً؛ لعلها ت�شي برغبته يف �أن يختط
لنف�سه طريق ًا للبحث يتفرد فيه عن كل مَ ن �سواه.
ف�إن اقتدى به طلبة العلم� ،أ�صبح رائد ًا ال مُناز َع
له ،و أُ��شري � إليه بالبنان.
لهذا ف�إن العربية يف امليدان يتخذ م�سار ًا
المنطي ًا يعترب اللغة ذاتها رمز ًا ومطي ًة وجت�سيد ًا
لأ فكار تتجاوز دورها التداويل التوا�صلي وتتخذ
مما بني يدي الن�ص وحواليه مادة جديرة
بالدر�س اللغوي االجتماعي .يعالج هذا الكتاب
اللغة العربية وق�ضايا الهوية وال�صراع يف الع�صر
احلا�ضر وما قبله .في�ستخدم معلومات لغوية من
خارج ال�سياق املعهود للتوا�صل ،مو�ضوعها اللغ ُة
عينُها بعيد ًا عن الرتكيب من نحو و�صرف...
وينطلق يف هذه املعاجلة من جمموعة مبادئ
ترى �أن للغة رمزي ًة تدخل يف �صميم الهوية
القومية ،و�أن اللغ َة قد تُ�ستَخدم مطي ًة لتحقيق
�أغرا�ض تتجاوز غر�ض التوا�صل ،و�أن اللغ َة قد
تكون خميا ًال يت�صور به �أهلُها العا َمل من حولهم.
وكانت هذه املبادئ عنا�صر مهمة خلقت للكتاب
وحدة مو�ضوعية جمعت قدمي ًا مع حديث ،دين ًا مع
فل�سف ٍة مع اجتماع مع �سيا�سية ،فكر ًا مع لغة مع
ثقافة .وهكذا جمع امل�ؤلف باقتدار ما قد يبدو غري
مرتابط � :إعجا َز القر�آن الكرمي وا�ستع�صاءَه على
واحلرف العربي
َ
الرتجمة مع ال�شعوبية قدمياً،
مع الترتيك والتغريب حديثاً ،وال�شع َر والن َرث يف
متون الكتب مع ما يُكتَبُ على كعب الكتاب وجلده
وتوطئته.
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 اللغة رمزال يختلف اثنان على �أن اللغة تُ�ستخدم
للتوا�صل بني الأ فراد واجلماعات وللتعبري عن
الأ فكار واحلاجات ،لكن يا�سر �سليمان يرى �أنها
ت�ؤدي كذلك وظيفة رمزيةً .لهذا فهو يُلزم نف�سه
يف هذا الكتاب مببد أ� التفريق بني اال�ستخدام
الأ داتي للغة واال�ستخدام الرمزي لها .في ُع ُّد
التعب َري عن الأ فكار والعواطف والتوا�صلَ بني
النا�س ت�أكيد ًا وتوجيه ًا وتعهد ًا وتعبري ًا و� إعالناً،
� إعالم ًا والتما�س ًا وندا ًء وحتي ًة واعرتا�ض ًا من
�أوجُ ه ا�ستعمال اللغة ا�ستعما ًال �أداتياً� .أما اختيار
لغ ٍة ما �أو لهج ٍة ما لأ داء هذه الأ غرا�ض فقرا ٌر
يرتك ُز على �أنَّ هذه اللغة �أو اللهج َة ترم ُز � إىل هوي ٍة
موقف مبدئي �أو توجُ هٍ �سيا�سي.
ح�ضارية� ،أو � إىل ٍ
فحني اختار العرب املحدثون �أن ال يكتبوا لغتهم
باحلرف الالتيني كانوا قد جعلوا احلرف العربي
رمز ًا لهوية �شرقية تعتز مبا�ضيها وتُ�صر على �أن
ت ُع َّد نف�سها امتداد ًا للح�ضارة الإ�سالمية العريقة.
ؤلف �أنَّ اختيا َر لغة ما للتوا�صل قرا ٌر
ويرى امل� ُ
مرتبط بالهوية اجلمعية تاريخ ًا وثقاف ًة و�سيا�سةً.
لهذا ف� إن اقرتاح اال�ستعا�ضة عن اللغة العربية
ب�أخرى �أو بلهج ٍة من لهجاتها قُوبِلَ منذ القدم
مبعار�ضة �شديدة لأ ن هذا اجلدل «يُالمِ ُ�س وتر ًا
ح�سا�ساً» ح�سب يا�سر �سليمان .وال تنفرد العربي ُة
بهذه الرمزية؛ فاختيار �أن تُكتَب اللغة الكرواتية
باحلرف الالتيني وال�صربية باحلرف ال�ساليف
مع �أن الفرق بني اللغتني ال يزيد كثري ًا على الفرق
بني لهجتني من اللغة ال�صربوكرواتية ،هو اختيار

م�ؤدلَج .متام ًا كما هو احلال عند كتابة الأ ردية
باحلرف العربي والهندية باحلرف الدفناجري.
لهذا ،ف� إن ما ترمز � إليه اللغة العربية من معتقد
هو الذي �أذكى �أوار اجلدل يف الوطن العربي يف
القرن الع�شرين حول اال�ستعا�ضة عن احلرف
الالتيني بالعربي .واملعنى الرمزي للحرف العربي
هو الذي �أدى � إىل ف�شل كل حماوالت التغيري.
وقد �سبق �أن �أ�شار امل�ؤلف يف كتابه العربية
والأ نا والهوية � ،إىل �أنَّ �أ�سماء املدن والقرى
وال�شوارع واملعابد يف فل�سطني ُتغَيرَّ ُ من العربية
� إىل العربية ملا ترمز � إليه اللغتان من ت�أكيد للحق
العربي �أو ت�أكيد للحق اليهودي يف ملكيتها � .إذَ ن
فاللغة رم ٌز للهوية جتتذب الوالء �أو العداء.

 اللغة مطيةترتبط قدرة اللغة على �أن تكون مطية بدورها
الرمزي ،فتعمل من خالل هذه القدرة يف الف�ضاء
العام لأ ن لديها براع ًة يف التعبري عن الوالء
للجماعة وعن التفريق بني طائفة وطائفة وعن
ا�ستبعاد ُم َكوِّنٍ اجتماعي دون ُم َكوِّنٍ �آخر.
ويف هذا ال�سياق ،يتفق يا�سر �سليمان مع
كوملا�س يف �أن اللغة عاد ًة ما ُتتَّخذُ مطي ًة للتعبري
عن مواقف �سيا�سية وفكرية ال يجر ؤ� املرء على
التعبري عنها �أمام امللأ  ،عن مواقف تتعلق بالهوية
اجلمعية مثالً ،فيلج أ� � إىل ركوب اللغة للتعبري عن
تلك املواقف .فقرار لثوانيا و� إ�ستونيا والتفيا،
قبل انحاللها من االحتاد ال�سوفييتي ب�سنتني،
ب�أن تتخذ اللثوانية والإ�ستونية والالتفية لغات
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ر�سمية كان دافعُه عقدي ًا يتعلق بالهوية يف الدرجة
الأ �سا�س ،لكن لثوانيا و� إ�ستونيا والتفيا مل جتر ؤ�
على التعبري عن معتقدها .كما �أن اجلدل الدائر
يف الواليات املتحدة الأ مريكية حول التعليم بلغة
غري الإجنليزية هو مطية للتعبري عن مواقف
الأ مريكيني املتباينة � إزاء الهجرة املتزايدة � إىل
بلدهم .وكذا احلال بالن�سبة لفل�سطينيي الأ ر�ض
املحتلة عام  1948حني يطالبون بحقوقهم اللغوية
ف�إنهم يتخذون اللغ َة مطية لرغبتهم احلقيقية يف
احلديث عن حقوقهم الوطنية.
يخل�ص امل�ؤلف � إىل القول � إنّ «اللغة تتجاوز
دورها الرمزي فتكون مطي ًة للتعبري عن الوالء
جلماعة �أو لطائفة داخلها �أو للتفريق بني طائفة
و�أخرى �أو ال�ستبعاد طائفة دون طائفة .وما كان
للغة �أن ت�ؤدي هذه الأ دوار � إال لأ نها ال تبدو �أدا ًة
وا�ضحة لل�سيا�سة؛ فهي ت�ؤديها ب�أ�سلوب ال ينبو عن
الذوق العام ،ورمزيتها حتمل معاين اجتماعية
مهمة يف التعبري عن الهوية؛ �أي �أن االختيار
اللغوي يلقي ال�ضوء على �سيا�سة املجتمع».

 اللغة خمياليرى يا�سر �سليمان �أن اللغة �أي�ض ًا خميا ٌل
لتالعب مق�صود يَ�سِ م
ٍ
ي�ستعملها �أ�صحابها
خ�صائ�ص لغوية ما ب�أنها ف�صحى ،و�أخرى
ب�أنها عامية ،وي ُع ًُّد بع�ض الرتاكيب والأ �ساليب
دون غريها معيارية .وهو يرى �أن اللغة م�شروع
غري من�ضبط و�أن اللغة الف�صيحة نتا ٌج عَ قَدي.
وهو َي ُع ُّد اللغة م�ؤ�شِّ ر ًا للهوية ُتوَظَّ ف للتعبري عن
بع�ض امل�صريني
ت�صورات متباينة لها .فقد تخيَّل ُ
يف فرتة تاريخية ما اللغ َة العربية م�ؤ�شر ًا لهوية
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بع�ضهم الآخر
م�ص َر امل�صرية يف حني تخيلها ُ
م�ؤ�شر ًا لهوية م�صر العربية .ويف لبنان ا�س ُت ِغلَّت
العربي ُة للتعبري عن هويتني متناق�ضتني � إحداهما
ت�ؤكد عروب َة لبنان والأ خرى ت�ؤكد لبننتها .وي ُع ُّد
امل�ؤلف التخيُّل الذي يلت�صق باللغة «عملي ًة معقدة
يختلط فيها التخريف واالختالق والتالعب
والإفا�ضة واال�ستطراد» ،وقد يقوم على مادة
�صحيحة �أو مُ�ست َّل ٍة من الذاكرة اجلمعية .وهو
يُعرِّف خميالية اللغة ب�أنها «تخيرُّ املادة املنا�سبة
و�صوغها على نحو ي�ؤيد موقف ًا مبدئي ًا �أو قراء ًة ما
للعالقة بني اللغة والهوية وللعالقة بني احلرف
والهوية .ال �شك يف �أن هذا التخيرُّ ي�ستلزم درجة
من التالعُ ب واالعتباط كما هو احلال يف اختيار
اخلط �أو تقرير �أ�شكال الف�صيح ،لكنه لن ينجح � إن
مل يرتتب عليه التزا ٌم بالرتويج للمبادئ العقدية
�أو للقراءة اخلا�صة التي تتبناها الأ مة».
م�أخذي الرئي�س على تفريق يا�سر �سليمان
بني رمزية اللغة واتخاذها مطية وخميا ًال هو �أن
املبادئ الثالثة التي بنى عليها كتابه متداخلة وال
يكاد املرء ي�ستطيع �أن يف�صل �أحدها عن الأ خرى.
فال فرق بني مبد أ� �أن اللغة رمز ومطية وخميال
� إال وجه النظر .فلن�أخذ العربية الف�صحى
مثاالً؛ فارتباطها بالقر�آن الكرمي جعلها رمز ًا
للهوية الإ�سالمية .والدفاع عن الرتاث والهوية
الإ�سالمية اتخذ العربية الف�صحى مطيةً ،ف�صار
املُدافع عن الف�صحى مُدافع ًا عن الرتاث .وال
يتحقق الدفاع عن الرتاث والهوية الإ�سالمية دون
تخيُّل الف�صحى جت�سيد ًا للهوية؛ �أي �أن اتخاذ
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اللغة رمز ًا �أو مطية �أو خميا ًال �أمر واحد� ،أو لعل
فهمي لهذه املبادئ قا�صر.
		

 � إعجاز القر�آن الكرميوملا كان يا�سر �سليمان يُفرِّق بني ا�ستخدام
اللغة للتوا�صل وا�ستخدامها رمزاً ،في�ؤطّ ر بحثه
بالدور الرمزي الذي ت�ؤديه اللغة ،فقد �شرح
�أن العربية ا�ستُخدمت قدمي ًا وحديث ًا رمز ًا
لق�ضايا هامة يف املجتمع .فقد عبرَّ ت قدمي ًا
بالق�ضية الفكرية املتعلقة ب� إعجاز القر�آن الكرمي
وا�ستع�صائه على الرتجمة عن ال�صراع بني
العرب والعجم الذي عُ رِ َف يف الع�صر العبا�سي
بال�شعوبية .كما �أن فكرة الإعجاز ا�ستخدمها
القدماء واملحدثون للتدليل على الو�شائج املتينة
بني اللغة والهوية؛ فم�صطفى �صادق الرافعي ذكر
يف ع�شرينات القرن املا�ضي �أن � إعجا َز الكتاب
الذي يقد�سه العرب وفطرتَهم اللغوية يجدر بهما
�أن يخلقا وحدة �سيا�سية بني العرب ت�ؤهلهم لأ ن
يُ�صبحوا قلبَ الأ مم الناب�ض.
�أما � إعجاز القر�آن الكرمي ،فهو مرتبطٌ من
جهة بال�سليقة اللغوية التي حتلّى بها العرب قبل
الإ�سالم ،ومن جه ٍة بتحدي القر�آن ب�أن َي ْأ�تُوا
يث مِ ْث ِل ِه [الطور ]34 :و ِبعَ�شْ رِ �سُ َو ٍر مِ ْث ِل ِه
بِحَ دِ ٍ
[هود ]13 :وبِ�سُ و َر ٍة مِ ْث ِل ِه [يون�س .]38 :فلمّا
اجتمعت الفِطر ُة اللغوية مع �شرف اختيار ل�سانهم
لكتاب اهلل الذي ال ي�أتيه الباطل من بني يديه
وال من خلفه ،تفاخر العرب بهذا وت�ساموا على
غريهم ،فنتجت ال�شعوبية .وقد ا�ستقطبت هذه

الفكر ُة م�شاهري يف الأ دب والفل�سفة مثل اجلاحظ
الذي نظَّ ر لها ،ف�صنّف الأ �شياء ،يف طبقات من
هرم � ،إىل �صامت وناطق ،والناطق � إىل �أعجم
وف�صيح ،والف�صيح � إىل عجم وعرب مُنز ًال العرب
منزل ًة ت�سمو على مَ ن �سواهم.
ال �شك يف �أن يا�سر �سليمان ربط باقتدار بني
رمزية اللغة وال�صراع العرقي بني العرب والفُر�س
من جهة وعقيدة الإعجاز من جهة �أخرى ،لكن
الذي قد ي�ؤخذ عليه هو ما يوحيه هذا احلديث
من امتداد حتى احلا�ضر .فقد ذكر يف �أكرث من
مو�ضع �أن امتداد هذه الأ فكار «ال يعني ا�ستمرارية
النَّ�سَ ب الفكري بني املا�ضي واحلا�ضر ،بل يعني
�أنها جزء من خمزونٍ من املباحث الفكرية التي
ال يزال لها رنني يف املجتمع العربي»� .ألي�س الرن ُني
ا�ستمرار ًا لل�صوت؟ �أ�ستغرِ بُ حق ًا كيف يُوفّق امل�ؤلف
بني جَ لْدِ الذات الذي ميار�سه العربُ املعا�صرون
و�أيِّ رنني ل�شعور بالتّفوُّق قد يختلج يف �صدورهم!
فما كانوا يعتزون به من الف�صاحة �أ�صبح مع َّر ًة
لهم .هل �آيديولوجيا العربية املعا�صرة فيها �أيُّ
رنني لآيديولوجيا العربية العبّا�سية؟

 احلديث عن العربيةوت�أكيد ًا على �أن �آيديولوجيا العربية املعا�صرة
خمتلف ٌة �أميا اختالف ،فاحلديثُ اجلاري هو �أن
العربي َة يف �أزمة و�أنها تعاين من التحجر و�أن
حرب ًا تُ�شَ نُّ عليها .فكثري ًا ما ن�سمع عن «� إنقاذ
اللغة العربية» و«� إنقاذ الهوية» و«تطوير اللغة
العربية» ،عبارات توحي ب�أن العربية يف ورطة.
وقد �صدرت كتب حتمل عناوين مثل العرب
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واالنتحار اللغوي وهل تنتحر اللغة العربية؟
والتاريخ الفكري لأ زمة اللغة العربية و�أزمة
اللغة العربية يف املغرب .كذلك ،ف� إن ت�صور
العربية ب�أنها متحجرة ينعك�س يف عناوين بع�ض
الكتب مثل جناية �سيبويه ولتحيا اللغة العربية،
ي�سقط �سيبويه� .أما احلرب فرتاها يف عناوين
مثل :ثمانون عاماً من احلرب الفرانكوفونية
�ضد الإ�سالم واللغة العربية وق�ضايا فكرية:
لغتنا العربية يف معركة احل�ضارة والعربية يف
مواجهة املخاطر والعربية تواجه التحديات
والزحف على لغة القر�آن ودفاعاً عن العربية.
يرى يا�سر �سليمان �أن جمازات الأ زمة
والتحجر واحلرب ما هي � إال و�سائل ُتعبرِّ ُ عن
�آيديولوجيا اللغة ،هي و�سائل ل�شحذ الهمم
والدعوة � إىل العمل ،يوظِّ ف بها املتو�سلون املُقد ََّ�س
الديني حين ًا واحلِ َّ�س القومي والغَرية الوطنية
�أحياناً ،فيُجَ يِّ�شون لفكرهم .فما ا�ستخدام الآيات
القر�آنية والأ حاديث النبوية التي ُت ِق ُّر �أن العربي َة
لغة الوحي املُنزَ ل على حممد يف افتتاحيات الكتب
التي ت�سعى للمحافظة على الفُ�صحى وما يُقابلها
من خطاب عاطفي يُحارب التقليد الأ عمى ويدعو
� إىل هجر املوروث من نحو و�صرف لتحرير العقل
واالنفتاح على العالمَ وعلومه احلديثة ،ما هذه � إال
ا�ستغالل لرمزية اللغة وامتطاء لها للجدال حول
ق�ضايا فكرية و�سيا�سية وطنية عميقة .وهكذا ف� إن
الهجوم على الفُ�صحى هو هجوم على �صورة من
ُ�صوَر الهوية الوطنية.
ومن و�سائل الدفاع عن الآيديولوجيا املرتبطة
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بالفُ�صحى احلديثُ عن العربية ك�أنها أُ� ٌّم للعرب.
فبهذا املجاز ي�ستطيع املُدافعون عن الفُ�صحى
�أن ي�ستثريوا العاطفة الدينية ،عاطف َة بالوالدين
� إح�ساناً ،لرب الوالدة والدفاع عنها� .أما مَ ن
ي�ستنكف عن ذلك فهو ابن عاق تخلى عن واجبه
الديني والأ خالقي فا�ستحقَّ �أن ينبُذَ ه جمتمعُه.
ومن و�سائل الدفاع ا�ستثارة امل�شاعر القومية
بتذكري العربي بعراقة ح�ضارته و� إجنازاتها عرب
�أربعة ع�شر قرناً .فالف�صحى لغة دين يدين
به باليني الب�شر ،ولغ ُة مكتبة هائلة يف الآداب
والعلوم والفل�سفة والفكر ،ولغ ُة �أم ٍة غلبت �أعتى
الأ مم ،ولغ ُة ح�ضارة �صهرت احل�ضارات التي
�سبقتها وبزّتها باخرتاعات واكت�شافات وريادة.
فالدفاع عنها دفا ٌع عن الهوية القومية ،عن الهوية
احل�ضارية.
وال يكون الدفاع عن �آيديولوجيا العربية
حرب فيها عدو يتهدد هذه اللغة.
الف�صحى دون ٍ
قد يكون عدو ًا من بني جلدتنا ،وقد يكون من
الأ غراب ،لكن م�صالح العدو اخلارجي والعدو
الداخلي قد تتالقى يف ال�سعي � إىل � إ�ضعاف هذه
اللغة.

 العربية والفكر والواقعُيعَنوِنُ يا�سر �سليمان الف�صل الأ خري يف
العربية يف امليدان مبا يُذكِّر علماء اللغة بكتاب
اللغة والفكر والواقع ( )1956الذي جمع عدد ًا
من كتابات �صاحب الن�سبية اللغوية بنجامني
يل وورف ،فيُ�سميه العربية والفكر والواقع،
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ويناق�ش فيه فكر ًة �شاعت من �أن بناء اللغة ي�ؤثر
يف طريقة تفكري �أ�صحابها .فيبتدئ بالتعليق
على عبدالرحمن اجلربتي (ت )1822 .عندما
ا�ستخدم الرمزية اللغوية ملمار�سة ال�سيا�سة يف
كتابه تاريخ عجائب الآ ثار يف الرتاجم والأ خبار.
فاجلربتي ع َّد الأ خطاء اللغوية يف � إعالن حملة
نابليون على م�صر عام  1798دلي ًال على ف�ساد
�أخالق الغُزاة ومدعا ًة لأ ن ال يثق بهم امل�صريون.
وبهذا ف� إن ال�شكلَ اللغوي كان موطن رمزية �أغنى
عن حتليل امل�ضمون الفكري لإعالن احلملة
الفرن�سية .كما �أنَّ � إ�شار َة اجلربتي � إىل �أخطاء
نحوية و�صرفية يف هذا الإعالن هي فِع ٌل لغوي
يمُ ثِّل رمزي َة املقاومة �ضد الهيمنة الأ جنبية؛ �أي
�أن اللغ َة ا�ستُخدِ مَ ت مطي ًة لل�سيا�سة.
ثم ينتقل � إىل ه�شام �شرابي الذي يعتنق
احلتمية اللغوية يف كتابه ال�سلطوية اجلديدة:
نظرية التغيري امل ُ�شَ وَّه يف املجتمع العربي
( )1988ال�صادر عن مطبعة جامعة �أوك�سفورد،
فيدَّعي �أن بِنيَة اللغة العربية ُت ؤ�ثِّر يف الفكر العربي
على نحو حا�سم؛ فيقول« :تخلق اللغ ُة العربية
الفُ�صحى نوع ًا من اخلطاب هو مِ نظا ٌر للواقع
ُيعبرِّ عنه ب�آيديوجليا ثنائية� :آيديولوجيا مُت� ِّأ�صلَة
يف «الغيبوبة اللغوية» التي يُنتِجها ويُعي ُد � إنتاجَ ها
�سح ُر ال�شعارات الربّاقة والتمائمُ والقوالبُ
اللفظية اجلاهزة واملرجعياتُ املحلية من ناحية،
والآيديولوجيا التي تُنتِجها لغ ُة التجيي�ش لل�سلطة
من ناحية �أخرى؛ تلك اللغ ُة التي ُي َروَّجُ لها يف
ظل ال�سُ لطة الدينية �أو ال�سيا�سية مبا تمُ ثله من

�شرعية» .فريى يا�سر �سليمان �أن الدور الذهني
الذي يعزوه �شرابي للغة يُعطيها قدر ًة كبرية على
اال�ستبداد وعلى حتديد طرائق التفكري والنظر
� إىل الواقع ،لكنه ال يتفق معه يف هذا املذهب،
فينتقد �شرابي ومَ ن ذهب مذهبه مثل الق�صيمي
الذي ي ُع ُّد العرب ظاهر ًة �صوتية ،ويعزو � إىل
لغتهم التحجُّ ر الثقايف وال�سيا�سي؛ وحممد عابد
اجلابري الذي يرى �أن بدو اجلزيرة العربية
الأ قدمني هم �صانعو العقل العربي املعا�صر لأ نهم
هم الذين قرروا قواعد النحو وال�صرف حتى
�صار املحدثون يحكمون على اجلديد مبا يراه
القدمي ،وب�أن «�صناعة اللغويني والنحاة قد قو َلبَت
بدورها العقل العربي الذي يمُ ارِ�س فعالياته يف
هذه اللغة وبوا�سطتها»؛ وباربرا جون�ستون التي
تدَّعي �أن �أ�سلوب التكرار الذي ي�ستعمله العرب
يف املحاججة هو نوع من «ترويع» املخاطَ ب حتى
«ي�سقط �صريعاً»؛ ورفائيل باتاي الذي يرى �أن ثمة
تناق�ض ًا لدى العربي بني الفكر والكالم من جهة
وال�سلوك من جهة �أخرى ،و�أن العربي «ينظر � إىل
املا�ضي ك�أنه �أحداث خمتلطة تتالقى يف احلا�ضر
وت�ستمر � إىل امل�ستقبل».
ينتقد يا�سر �سليمان ه�ؤالء جميعاً؛ �شرابي
والق�صيمي واجلابري ب�أنهم مل يقدموا �أدلة علمي ًة
على ما ذهبوا � إليه ،بل يتهمهم �أي�ض ًا ب�أنهم قر�أوا
الثقافة العربية على نحو م�ؤدلج .وهو يُ�شكِّك
بحِ �سِّ ه اللغوي املُ َميَّز يف �أن تكون اللغ ُة هي امل�س�ؤولة
عن قَدَ ر الأ مة التي تتحدثها .وينتقد جون�ستون
وباتاي و�سواهما من غري العرب ب�أنهم اعتمدوا
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على الرتجمة يف �أحكامهم ،وهم بهذا ا�ستخدموا
لغات غربية معيار ًا ومنوذج ًا تقرتب منه العربية
�أو تبتعد .وهو محُ ق ًا ي�س�أل � إن كان علم اللغة ُي ِق ُّر
مبعايري لل�سلوك اللغوي والثقايف حتى يُحكَم على
العربية بها؛ بل يتهم باتاي بالعن�صرية اللغوية
ويتهم بالتهمة ذاتها جون الفني حني يقول« :لو
ا�ستبدلنا كلمة عربي بعربي يف [ن�ص يقتب�سه]
لكفى ذلك يف � إظهار العن�صرية التي يُكِ نُّها الفني
للعرب».
يخل�ص يا�سر �سليمان � إىل �أن اتهامَ العربية
ب�أنها ت�ؤثر يف تفكري العرب ونزعتهم للتطور
اتها ٌم �آيديولوجي له �أغرا�ض �سيا�سية .وهو اتهام
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ميثِّل خري متثيل امتطاء اللغة للتعبري عن ق�ضايا
�سيا�سية وفل�سفية وثقافية.
يف اخلتام ،ف� إنني �أو�صي كل مثقف ،مهتم ًا
بعلم اللغة �أو غ َري مُهتم ،ب�أن يقر أ� هذا الكتاب
املُ َميَّز .ففكرته جيدة ومنهجه جيد ولغته جيدة.
ال ميلك القارئ املتخ�ص�ص وهو يُقلّب �صفحات
العربية يف امليدان � إال �أن يفتخر بيا�سر �سليمان
وهو يُنظِّ ر يف �آيديولوجيا اللغة و�سيا�سة الثقافة.
فاملادة العلمية التي ي�ستخدمها يف هذا الدر�س
واملنهجية التي اختطها مثريتان للإ عجاب حقاً.
هذا لي�س كتاب ًا خلدمة العربية ح�سب ،بل هو
� إ�ضاف ٌة نوعية للبحث اللغوي االجتماعي بعامةu
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جنالء �سعيد بني رحلتي
الت�صالح مع الذات وا�ستنطاق ال�صمت
مراجعة :عايدة وكيلة

النا�شر :ريفريهيد بوك�س ،نيويورك (� 272(،)2013صفحة)

ت أ�ليف :جنالء �سعيد

بحثاً عن فل�سطني �أو «العي�ش املرتبك يف �أ�سرة عربية �أمريكية» هو عنوان ال�سرية
الذاتية للكاتبة امل�سرحية جنالء �سعيد ،ابنة املفكر الفل�سطيني الراحل � إدوارد �سعيد.
ل�سنا هنا � إزاء «�سرية ذاتية» بحتة .فرحلة الكاتبة جنالء �سعيد ،هي رحلة ا�ستك�شافية
للذات �أتت يف مزيج رائع من وقائع حقيقية ونوازع روحية كانت تختلج يف �صدرها ل�سنوات
طويلة.
وت�ستح�ضر الكاتبة مذكراتها هذه ب�صدق وعذوبة وب�أ�سلوب م�سبوك بر�شاقة الكلمات
و�شفافية عالية وبوح �أليف �صريح يجمع بني املرح وال�سخرية املبطنة تارة وبني حزن دفني
تارة �أخرى.
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ت�ستهل جنالء �سعيد حكايتها عن خبايا النف�س
يف داخلها يف رحلة البحث عن الآخر ،م�ستخدمة
جم ًال ق�صرية و�سريعة �أو مفردات �أحادية
فتك�شف عن نف�سها بدقة متناهية بعيد ًا عن �أي
ترهل لغوي�« :أنا امر�أة فل�سطينية – لبنانية
– �أمريكية – م�سيحية» ،ثم ت�ضيف م�ستخدمة
لفظ ًا �أوائلي ًا  :waspو«لقد بد�أت حياتي كفتاة
بي�ضاء� ،أجنلو�-سك�سونية -بروت�ستنتية».
تروي جنالء يف الف�صول الأ وىل للكتاب
طفولتها وجتربتها ال�شخ�صية كابنة لأ حد �أهم
�أعمدة املثقفني الفل�سطينيني وم�ؤلف كتاب
اال�ست�شراق «الذي ينبغي على كل طالب يف
اجلامعة �أن يقر�أه» ولأ �ستاذ جامعي يف جامعة
كولومبيا ،ولأ م لبنانية تولّت مهام البيت وتربية
�أوالدها على �أمت وجه تدعى مرمي قرطا�س،
و�أخ ا�سمه وديع ورث عن والدها طلعته اجلذابة
و�سحره اجلامع الفتان.
وبهذا ال�سرد احلي ،ت�أخذنا جنالء �سعيد
ف�ص ًال تلو الآخر وت�صور لنا م�شاعرها م�ستخدمة
الذاكرة وال�سرد الذاتي لت�صف لنا كيف ن�ش�أت يف
«بيت عربي �شرقي خال�ص ت�ضج يف �أركانه الكتب
والأ قالم وال�سجائر وال�سجاد العجمي واللوحات
اجلدارية» ،م�ستقطب ًا �أ�صحاب الفكر ورجال
الو�سط الأ كادميي �أمثال نعوم ت�شوم�سكي ،ونورمان
ميلر ،وجاك دريدا ،و�سوزان �سونتاغ .ناهيك عن
�سيل ال�ضيوف الفل�سطينيني واللبنانيني.
حتدثنا الكاتبة يف الف�صول الأ وىل عن
�أيام طفولتها الدرا�سية وكيف �أنها ترعرعت يف

160

ال�سبعينات من القرن املا�ضي يف حي مرتفعات
مورنينغ �سايد وهو حي من �أحياء مانهاتن ي�ضم
بنايات مرتفعة ويقع يف اجلزء الغربي العلوي
ملدينة نيويورك .ففي مرحلة طفولتها مل تكن
جنالء تختلف كثري ًا عن �أقرانها من �سكان
الطوابق العلوية يف املدينة املح�سوبني على الطبقة
املتو�سطة.
� إال �أن والديها �آنذاك حر�صا �أ�شد احلر�ص
على �أن حتظى ابنتهما ب�أرقى م�ستوى درا�سي.
فاختارا لها وهي يف اخلام�سة من عمرها مدر�سة
خا�صة للبنات يف �سنرتال بارك الذي يقع يف
اجلزء ال�شرقي ملانهاتن .وهكذا تلتحق جنالء
باملدر�سة اخلا�صة بالبنات؛ مدر�سة توين ت�شاين،
التي در�ست فيها جاكلني كيندي.
فرت�صد لنا بداية معاناتها يف املدر�سة وت�صور
لنا م�شاعر احلرية واالرتباك لديها« :كنت فخورة
يف بداية الأ مر بالزي املدر�سي املوحد الأ خ�ضر
اللون الذي يحمل �شعار املدر�سة على �صدره � .إال
�أن هذا الزي مل يخ�صني من بني ال�شعوب ب�أنني
خمتلفة عن زميالتي ال�شقراوات يف املدر�سة؛ فقد
كنت جمرد فتاة عربية ،وال�شعر الأ �سود الكثيف
يك�سو ذراعي ،وال �أحمل �سوى ا�سم ًا عربي ًا معناه
عينان �سوداوان كبريتان مثل عيني البقرة».
وحت�سم جنالء �أمرها يف �سن ال�سابعة فتكتب
مبفردات حازمة ،حادة ملخ�صة تركيبتها البدينة
والنف�سية كالتايل�« :أنا ل�ست � إال فتاة بدينة،
�ضخمة مك�سوة بال�شعر وغريبة الأ طوار».
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 فو�ضى االنتماءوت�شد القارئ � إىل كتابها عندما ت�سرت�سل
عن �أ�سباب معاناتها وت�شخ�ص لنا �أ�سباب احلرية
واالرتباك لديها ،ويرافق القارئ الكاتبة يف
رحلة ال�صراع والبحث عن الهوية ال�ضائعة عن
«الآخر».
فتبد أ� حتدثنا عن النهج الذي حاول والداها
اتباعه يف تربيتها ،الفتة النظر � إىل �أنها ،ك�سائر
�أوالد املهاجرين � إىل �أمريكا ،كان من ال�صعب
عليها فهم القيم املتناق�ضة وا�ستيعاب ثقافتها
ال�شرقية الأ �صلية ال �سيما �أنها كانت ت�شعر بوط�أة
احلياة يف مانهاتن حيث كانت م�س�ألة العِرق والفئة
االجتماعية التي ينتمي � إليها الفرد م�س�ألة حا�سمة
يف تقييمه ونظرة هذا املجتمع � إليه .وتذهب بنا
�أبعد عندما تعرتف الحق ًا ب�أنها كانت حتاول
� إخفاء هويتها العربية بني زميالتها حتى تتمكن
من االندماج الكامل يف املجتمع الأ مريكي «كفتاة
بي�ضاء اللون» ال �أكرث.
فها هي ترتاوح بني حدي التناق�ض بني
بيت �شرقي عربي �صرف وبني «ع�صرية مدينة
�أمريكية» ،فتتخبط يف م�ستنقع متعدد الهويات.
فوالدها � إدوارد �سعيد ،فل�سطيني مقد�سي حتى
النخاع ،ولد يف مدينة القد�س ثم انتقل ليعي�ش مع
عائلة لبنانية ت�ضرب جذورها يف �أعماق جبال
لبنان وكالهما يتمتعان باجلن�سية الأ مريكية
ومت�شبثان يف الوقت ذاته بجذورهما العربية
الأ �صيلة ،راف�ضان متام ًا �أن ي�سكبا يف قالب
�سيا�سي �أو � إطار ديني حمدد.

ويف ظل هذه البلبلة الفكرية �أو ما ت�سميه
فو�ضى االنتماء ،تبد أ� معامل اال�ضطراب تربز
عندها لدرجة �أن والديها ا�ستعانا بطبيبة نف�سية
ت�ساعدها على اخلروج من حمنتها هذه وقوقعتها،
فتقول جنالء:
«لقد جاهدت كثري ًا لأ ت�صالح مع فكرة وجود
عاملني يف منزلنا :العامل اجلميل املريح واملطمئن
والدافئ اخلا�ص ببيتي وثقافتي وعائلتي ،وواقع
النا�س يف اخلارج الذين يعتقدون �أن عاملي هو
عامل «بربري ومتخلف».
وت�سرت�سل الكاتبة يف ذكر بع�ض التفا�صيل
احلميمية عندما تتحدث عن �صداعها ومكافحتها
مر�ض فقدان ال�شهية الذي الزمها ل�سنوات عديدة
من حياتها .وتروي لنا كيف ا�ستطاعت �أن تتخطى
هذا املر�ض بعدما وجدت �ضالتها يف التمثيل،
وتتذكر كيف �ساعدها والدها على كتابة ف�صل
كامل من م�سرحيتها قائ ًال لها باحلرف الواحد:
«لوال فقدان �شهيتك ملا ح�صلت على فكرة هذه
امل�سرحية � ،إنها جزء ال يتجز أ� من ق�صة حياتك».
وفع ًال مل تتجاوز جنالء م�شكلتها هذه � إال
بعد اقتناعها ب�أن التوازن ي�أتي من تقبلها فكرة
اكت�سابها �أكرث من هوية ،الأ مر الذي جتلى كثري ًا
يف حديثها الدائم عن بلديها فل�سطني ولبنان.
وتتغري الأ مور مع بلوغها �سن الر�شد وو�صولها
� إىل مرحلة من الن�ضج الفكري عززته زياراتها
املتكررة � إىل وطنها الأ م «لبنان» كما ت�سميه،
وفل�سطني .وت�صحب القارئ معها � إىل �أعايل
�سفوح لبنان وتتذكر مب�شاعر مفعمة باحليوية
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والفرح رحالتها اال�صطيافية لبيت جدها يف
برمانا امل�شرف على مدينة بريوت مبا�شرة.
ووجدت يف البيت الدافئ امل�سقوف بزنود خ�شب
ال�صنوبر طرائف ونوادر �سحرية.
«كنت كما لو �أنني �أعي�ش حكاية ق�صة هناك.
�أحببت بريوت كثرياً؛ فهي ت�شبه � إىل حد كبري
مدينة نيويورك � ،إال �أن �سحر ًا عجيب ًا كان يجذبني
كل مرة � إىل هذا املكان البديع».
فعلى هذه الأ ر�ض املختمرة بعبق الأ زهار
والأ �شجار وكافة الأ �صوات اجلميلة املمتزجة
بالعطور والروائح الذكية «ي�سكنك �شعور روحاين
وجداين»« ،ويحرك يف داخلك تلك امل�شاعر
الغام�ضة ،وك�أن الإن�سان يلتقي ب�أنبياء الكتاب
املقد�س»« .هذا املكان الذي يثري الوجدان كلما
�سمعت فجر ًا �صوت امل�ؤذن يدعوك لل�صالة».
�أما فل�سطني ،فلم تعد جمرد مكان معني
ملمو�س ،يروي لها عنه والدها ق�ص�ص ًا من
الذاكرة و� إمنا �أ�صبح بالن�سبة لها واقع ًا معا�ش ًا
وجتربة ذاتية يف �آن .تقول الكاتبة عن تعرفها
� إىل الق�ضية الفل�سطينية من خالل والدها امل�ؤمن
� إميان ًا �صلب ًا بحق الفل�سطينيني يف احلياة والدفاع
عن �أر�ضهم وحق العودة � إىل وطنهم حتى بعد
�سنوات طويلة من التهجري والتفكيك � إنها قررت
حينذاك مرافقة �أبيها � إىل فل�سطني املحتلة مبا
فيها قطاع غزة لر�ؤية وطنها عن كثب؛ هذا الوطن
الذي �سمعت عنه طويالً ،وتريد �أن تكت�شف احلالة
املفزعة لو�ضع غزة .فغزة لي�ست جمرد «مع�سكر
اعتقال مرعب».
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كما رافقت والدها عندما زار جنوب لبنان
ورمى حجر ًا عرب احلدود اجلنوبية على برج
حرا�سة � إ�سرائيلي مهجور .لقد كان موقف ًا رمزي ًا
من � إدوارد �سعيد مما �أدى � إىل تفاقم الو�ضع بعد
ن�شر �صورته «واحلجر االنتفا�ضي بيده»؛ � إذ اتخذ
منها املغر�ضون يف و�سائل الإعالم الغربية ق�ضية
ال �أول لها وال �آخر.

 � إدوارد �سعيد «الأ ب»وتعاين جنالء �أ�شد معاناة حاملا ت�ستلم خرب
ت�شخي�ص والدها مبر�ض �سرطان الدم .وال نكاد
ن�سمع �صوتها الالهث وراء جملها املقت�ضبة،
�سريعة الوم�ضات ،املتق�شفة .وتتوقف متام ًا عن
تناول الطعام فتقول�« :أردت �أن �أ�صبح زاهدة
يف احلياة� ،أن �أ�صلب على خ�شبة� ،أن �أقا�سي �آالم
ال�شهيد� ،أن �أرحل عن الوجود� ،أن �أتال�شى� ،أن
�أختفي عن الأ ب�صار».
«�أردت �أن �أ�صرخ بلوعة وحرقة :ملاذا يحدث
كل هذا؟ ملاذا؟ � إال �أن �صوتي مل ينطق ،لقد كان
دفيناً ،و�أ�صبح ج�سدي الهزيل يعك�س مر�آة �صوتي؛
فها هو كل �شيء يتال�شى ويرتك مكانه لفراغ
�صامت ،ولغتي املحكية هي عدم تناول الطعام».
وظلت جنالء حتمل حنني والدها و�آالمه
لفرتة طويلة ،وبحميمية خال�صة ت�صور لنا
والدها � إدوارد الذي مل يغب يف طيات الزمن
�أبداً ،فت�صفه بالأ ب احلنون العطوف املحب؛ هو
«ذاك الرجل الأ نيق الكي�س يف بدلة من اجلوخ
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املطروحة ،وكانت تعلم حقّ العلم �أن الفل�سطينيني
هم �أ�صحاب ق�ضية حمقة و�أنّ لهم احلق يف احلياة
واال�ستمرار يف العي�ش بحرية.

الربيطاين ،رفيق دربي � .إنه بالن�سبة يل والدي،
ذلك ال�شاب اجلذاب الذي كان يجلب يل الهدايا
من كل �أطراف الدنيا � .إنه �أبي الذي كان يحدثني
عن كتابي املف�ضل و�أنا يف �سن الثانية ع�شرة».
«� إنه �أبي الذي كان يحملني وي�ضمني كلما
بكيت ويرا�ضيني � .إنه �أبي الذي كان يوبخني بلكنة
بريطانية تارة و�أمريكية تارة �أخرى .كان يلعب
كرة امل�ضرب وال�سكوا�ش .كان يقود �سيارة فولفو،
ويدخن الغليون ،ويجمع الأ قالم .كان �أ�ستاذ ًا
جامعياً .كان �أبي يل وحدي».
«هو �أبي �أنا� ،أبي الذي كان �أكرب من املكان
و�أبعد من زمانه».

 ال�صحوةجاءت �أحداث � 11أيلول  ،2001وقد �شكلت
نقطة حتول �أ�سا�سية يف حياتها؛ فنجالء �سعيد
قد تنقلت يف املدار�س اخلا�صة و�صو ًال � إىل جامعة
برن�ستون ووجدت الكثري من الطلبة ومنهم
اليهود الذين مل يتوقفوا يوم ًا عن منا�صرة
� إ�سرائيل والدفاع عنها ومل يكن �أح ٌد منهم م�ؤيد ًا
للفل�سطينيني .لقد �شكلت الهجمات �صدمة قا�سية
لها � ،إال �أن ردة فعل املجتمع الأ مريكي جتاه الأ قلية
العربية كان وقعها �أكرب بكثري عليها.
فنجالء كانت ت�ستمع جيد ًا وت�صغي برتكيز
كبري لتلك املناق�شات والآراء التي كانت تدور يف
بيت والدها �آنذاك ،وتعلمت ما هي الأ فكار التي
كان يحملها ،وكثري ًا ما كان ي�شرتك يف حوارات
الأ مم املتحدة وقراراتها وغريها من الأ مور

وبدء ًا من تلك النقطة املحورية ،ت�ؤكد جنالء
�أنها ح�سمت �أمر هويتها ومل تعد ت�ضعها مو�ضع
ال�شك �أو اخلجل �أو االنتقاء واالختيار ،بل �أ�صبحت
تعرف عن نف�سها ب�أنها «عربية�-أمريكية».
وتن�صهر يف هذا التعريف كلتا الثقافتني
متاماً ،وتت�صالح مع ا�سمها العزيز عليها ،وبكل
طرافة تروي لنا كيف ف�سر لها والدها ا�سمها
ثالثي املقطع؛ فهي تدعى جنالء � إدوارد �سعيد.
�أما زميالتها َفكُنَّ يُطلقن عليها ا�سم «ناج»
للتحبب والتخفيف.

 جنالء ت�ستنطق ال�صمتوت�صبح جنالء ،ابنة  39عاماً ،كما ي�صفها
النقاد واحد ًا من �أبرز الأ �صوات التي متثل
اجليل الثاين من املهاجرين العرب يف �أمريكا.
وتقوم على ت�أ�سي�س فرقة م�سرح بيزا�س للممثلني
العرب الأ مريكان ،وتقدم فيها م�سرحية «�سجل»
وهي �أوىل م�سرحيات هذه الفرقة .وبعد مرور
�سبع �سنوات على رحيل والدها تطلق م�سرحيتها
«فل�سطني» عام  2010وتقدمها يف �سياق عر�ض
منفرد معرفة مفهوم الآخر الذي كان يُعرف
العرب به.
«لقد تطلب �شرح الق�ضية الفل�سطينية
هذه وقت ًا طوي ًال من والدي ،وهو �أخربين �أن
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الفل�سطينيني هم �شعب حمروم من احلقوق
املت�ساوية ،وهم �أ�صحاب ق�ضية حمقة» ،ف�أدركت
حينها �أنني �أملك �صوت ًا كامر�أة فل�سطينية
و�أمريكية.
ها هي جنالء �سعيد ابنة اجليل الثاين تك�سر
حاجز ال�صمت بداخلها وتخرجه على �شكل �سرية
ذاتية � إىل حيز الوجود الفعلي.
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متام ًا مثل والدها الذي جاهر باحلق يف
وجه ال�سلطان على مدى �سنوات عديدة .ت�ستنطق
جنالء الأ �صوات ال�صامتة ،لتتبلور يف خطاب
�سردي م�شوق يقع يف � 272صفحة ،لي�صبح كتابها
كتاب كافة الفل�سطينيني الذين ظلمهم التاريخ
وهم�شهم ،ولي�صبح �صوتها �صوت كل فل�سطيني
مقموع ومغيبu
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