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امجلة الثقافية
 خطوة اأخرى على الطريق

كلمة العدد

ردنية، اإذ كان اأول اإ�سداراتها قد ظهر قبل نحو اأربعة عقود.  �سدارات الثقافية �سيئًا جديدًا على اجامعة الأ لي�ست الإ
ول، كانون الثاي 1969، الذي �سدر بعد  ول: العدد الأ داب« امجلد الأ ول حت عنوان: »جلة كلية الآ �سدار الأ جاء ذلك الإ
�سبع �سنوات من عمر الكلية، بعد اأن »حالت الظروف التاأ�سي�سية، ما فيها من اأوليات مقدمة على غرها، دون ظهوره قبل 

)هذا( الوقت، على �سدة الرغبة ي ذلك«، كما جاء ي تقدم هيئة التحرير اآنذاك.

م�سوؤوًل،  حررًا  ال�سمرة:  حمود  الدكتور  من  تكونت  حرير  هيئة  اأ�سماء  داب«  الآ كلية  »جلة  من  ول  الأ العدد  حمل 
وع�سوية كل من الدكتور اأحمد اأبو حاكمة والدكتور األرت بطر�ص. و�سم العدد بن دفتيه �ستة اأبحاث باللغة العربية، كتبها 
اأ�ساتذة مقيمون واآخرون زائرون ي الكلية اآنذاك، اإ�سافة اإى بحثن باللغة الإجليزية. وروعي ي البحوث، كما قالت مقدمة 
�سالة والدقة، وهما �سفتان ل تتوافران اإل ي جو من احرية الفكرية، التي هي اأ�سا�ص  هيئة التحرير »اأن تكون مت�سفة بالأ

البحوث العلمية«.

ردنية، والتي انبثقت عنها، فيما يبدو، »جلة درا�سات«  داب« كانت اإذن اأّم امجات ي اأّم اجامعات الأ »جلة كلية الآ
�سمت  ن،  والآ  .1983 عام  منذ  الثقافية«  و»امجلة   ،1974 عام  منذ  ردنية  الأ اجامعة  ت�سدرها  التي  امحّكمة  امتخ�س�سة 
قام ال�سابة والواعدة، التي تبحث دومًا عن فر�سة للتعبر  اجامعة اإى اإ�سداراتها جلة »اأقام جديدة« لتكون حا�سنة لاأ

ي مو�سم ال�سباب امبكر.

هيئة التحرير
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اأن  اأين ينبغي  ول،  رها�ص الأ اأربعة عقود من ذلك الإ واإذن، وبعد نحو 
�سدارات جميعًا، واإى اأين تتجه؟ �سوؤال ل  تقف »امجلة الثقافية« بن هذه الإ
جابة عنه. ينبغي على »امجلة الثقافية« اأن جد لها مكانًا خا�سًا،  ت�سهل الإ
بن  واإما  فح�سب،  ردنية  الأ اجامعة  ت�سدرها  التي  امجات  بن  لي�ص 
امجات امحلية، والعربية، ثم العامية. اإنها لن تكون جلة اأبحاث حكمة 
ردنية. وهي لن  ي ظل وجود جلة خت�سة بذلك ت�سدر عن اجامعة الأ
اأخرى تهتم  قام اجديدة، ما دامت هناك جلة  تكون جلة حت�سن الأ
بهذا ال�ساأن، ولن تكون جلة تعنى بالنتاج الثقاي امحلي ما دامت وزارة 
اأمر  تتوى  اأخرى  وجهات  عمان  واأمانة  ردنين  الأ الكتاب  ورابطة  الثقافة 

نتاج. فماذا تكون »امجلة الثقافية« اإذن؟ العناية بهذا الإ

ذلك،  كل  من  �سيئًا  الثقافية«  »امجلة  تكون  اأن  �سماته  هذه  واقع  ملي 
واأن تكون �سيئًا غر ذلك كله ي الوقت نف�سه. اإنها ل تريد اأن تكون حمًا 
فائ�سًا عن احاجة، ول اأن تكرر غرها على نحو م�سجر ول طائل حته. 
فما العمل؟ رما ي�ستدعي هذا ال�سوؤال واأ�سباهه امفهوم اجديد للثقافة. اإن 

الثقافة م تعد تعني النغاق على »طريقة حياة« حلية خ�سو�سة، واحر�ص على نقائها عر غلق البوابات ي وجه كل 
قادم، واإما بات رقي الثقافة يتحدد مدى قدرتها على النخراط ي الكل امعري اجمعي الكوي، اأخذًا وعطاءًا، يرافق 
ذلك ماحظة انفتاح احقول امعرفية على بع�سها البع�ص، وانهيار احدود بن ثقافة النخبة وثقافة العامة. وبهذا الفهم، 
كادمية ال�سارمة، واأعلى  مكن اأن ت�سم  »امجلة الثقافية« مواّد ذات نوعية اأقل جفافًا من البحث امحّكم املتزم بامعاير الأ
م�ستوى من امقالة العابرة التي تكتب بغر عناية ول غاية. وهي ترغب اأن ت�سم الفكرة النظرية اجديدة امتنورة اإى الفن 

بداع، حليًا وعربيًا وعاميًا، ي ن�سيج منمنم مّت�سق وغر منفر. اإى الإ

ل ترى امجلة باأ�سًا اإذن ي التكاء على تاريخها و�سمعتها واإرثها لت�سعى اإى �سم اأقام كبار الكتاب وامفكرين ي الغرب 
ردنين والعرب، واأن تكون مو�سعًا تتحاور فيه الثقافات وتتجاور وتتوا�سل. وقد بداأ هذا العدد  والعام اإى اأقام كتابنا الأ
التجربة با�ستكتاب عدد من امفكرين البارزين ي اجامعات الغربية، عربًا مهاجرين وغر عرب، والذين ا�ستجابوا، مع 
باإر�سال مو�سوعات تت�سم منظور ثقاي مرموق. وعلى ما انطوى عليه ذلك من ال�سطاع بعبء ترجمة  كامل تقديرنا، 
مل يبقى ي اأن تعو�ص النتيجة عن هذا اجهد. ومثل اأقرانهم، ا�ستجاب  امواد امر�سلة بلغات كتابها اإى العربية، فاإن الأ
مل، بكتابة مواد ترقى م�ستوى امجلة الثقافية وتطلعاتها. وباخت�سار، يبقى  ردنيون والعرب بدورهم، كما كان الأ كتابنا الأ
الطموح الكبر اأن ت�سبح هذه امجلة مرجعًا موثوقًا لطاب امعرفة، واأن تن�سم ذات يوم اإى كريات امجات التي ت�سدرها 

ردنية اأن تكون من بينها. اجامعات العامية التي ت�ستحق اجامعة الأ

لن نتحدث ي هذا امقام عن ام�ساعب التي عانتها هيئة التحرير ي اإ�سدار هذا العدد على نحو ختلف، ي�سيف خطوة 
اأمامًا اإى ام�سرة التي بداأها زماوؤنا من �سبقونا ي اإ�سدار امجلة، لكننا نلتم�ص العذر عن اأي هنات رما تكون خالطت 
�سوات  اأن يكون ذلك خطوة اأوى ي اجاه اإجاز اإ�سدارات لحقة اأكر غنى، واأكر تنوعًا ي الأ اأمل  �سدار، على  هذا الإ
قدم  م، الأ ردنية الأ وامناخات، على نحو يكّر�ص للمجلة الثقافية هوّية اأ�سيلة تليق بامكانة اخا�سة التي حتلها اجامعة الأ

u  عرق والأ
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ي حليله للمثقفن، مّيز اأنطونيو غرام�شي بن امثقفن العادين، الذين مار�شون العمل الذهني، 
اأفكاراً جديدة تنقد  حفين وق�شاة وحامن، وبن امثقفن الكبار، الذين ينتجون  اأم �شُ معلمن كانوا 
امقولة  اإى  �شك،  با  �شعيد،  إدوارد  ا الكبر  الراحل  ينتمي  م�شبوقة.  غر  معرفية  اآفاقاً  وتفتح  القدم 
اأ�ّش�شا دعامة هامة  مريالية  الثانية، التي �شغلت غرام�شي، ذلك اأن كتابيه: Gô°ûà°S’G¥ والثقافة والإ

لبحث نظري جديد، ا�شطلح الدار�شون على ت�شميته: ما بعد الكولونيالية. 

فـي الثقافــة

ي�سع  الذي  هو  بداعي  الإ النظري  �سعيد  اإجاز  لعّل 
كتابيه الهامن اإى جانب كتابات القرن الع�سرين الامعة، 
 ÜÉàch دب؟ حال كتاب الفرن�سي جان بول �سارتر: ما هو الأ
 ÜÉàch الهنغاري جورج لوكا�ص: التاريخ والوعي الطبقي
ر�س. حيث احتل مو�سوع »امثقف  فرانتز فانون: معذبو الأ
عمل  من  �سعيد  به  قام  ما  �سمل  وا�سعًا،  حيزًا  املتزم« 
خر من القرن الع�سرين.  تاأ�سي�سي هام ي نهاية الربع الأ
ا�ستاأنف �سعيد تقليدًا تنويريًا يعود اإى القرن التا�سع ع�سر 

من ناحية، وكاأنه يريد ال�سباحة �سد التيار، اإذ اأنه و�سع 
امثقف النقدي ي نهاية القرن اما�سي دليًا ينق�سه الكثر 
من من�سة التنوير، واإذا كان ي مقاومة التيار التقليدي ما 
يو�سح قدرة ال�سخ�سية امقاتلة و�سجاعتها، فقد كان فيها 
يكن  �سعيدًا م  ن  لأ امعرفة«،  »مو�سوعية  م�سك حقيقي 
كان  بل  ومغرياته،  امعري  الثقاي  ال�سياق  اإى  م�سدودًا 
يلبي نداًء داخليًا م�ستقًا، ل يفر�ص و�سول احقيقة اإليه 
من اأحد، واأّكد ي غر منا�سبة على اأن يكون اخطاب من 

 اافتتاحية

رئي�س  التحرير



7 الـثـقافـيــــة العدد الواحد وال�سبعون 2008امـجـلـة 

اإنتاجنا ل اأن نكون جرد م�ستهلكن خطاب غرنا، واأن 
نكون  اأن  بدًل من  رئي�سيًا  التاريخ  دورنا ي �سناعة  يكون 

اأداًة م�سّرًة طّيعًة ي يد التاريخ.
�ص له ملفًا ي هذا العدد، ي�سع بن  �سعيد، الذي نخ�سّ
فكار القيمة، التي عاجت امثقف من  اأيدينا جملة من الأ
اأراد �سعيد، وهو مار�ص دوره مثقفًا،   وجوه ختلفة. وقد 
�سيل  اأن يف�سل بن الزائف واحقيقي، وبن ال�سادق الأ
كاذيب.  ونقائ�سه التي تتك�سب احياة من خال جميل الأ
نقديًا،  مثقفًا  دوره  �سعيد  مار�ص  ي هذه احالت جميعًا 
متهمًا كل و�سع ي�ساوي بن القوة واحقيقة، ومب�سرًا بواقع 
بديل، يعيد اإى ال�سدق اعتباره، ويرجع احّق اإى هوؤلء 
الذين ُنهبت حقوقهم، ولعّل �سغفه بالقيم امو�سوعية، التي 
التنديد  اإى  به  حدا  ما  هو  وامعرفة،  خاق  الأ بن  توّحد 
اأو »امثقف امهني«،  ال�سديد ما دعاه »امثقف الحراي« 
حوًل  –اأخاقية،  ثقافية  ر�سالة  كل  من  يتحرر  الذي 
امعرفة اإى �سلعة، وال�سلعة امعرفية اإى فائدة �سخ�سية. 

األوان  امو�ّسع عن كل  �سعيد من احديث  اأن فرغ  بعد 
دعاه  به  خا�سًا  موقعًا  اختار  »امهنين«،  اأو  »امحرفن« 
اإى  يتطلع  ل  خر  الأ وهذا   (amateur) الهاوي«  »امثقف 
ما  ول  باخت�سا�ص  ينبهر  ول  امعرفة،  اأجل  من  امعرفة 
هو معادل لاخت�سا�ص، فما يق�سد اإليه هو امعرفة التي 
العلم  هو  اإليه  ي�سبو  وما  العام،  هذا  �سرور  من  تخّفف 
ووجودهم.  حقوقهم  عن  الدفاع  ي  الب�سر  ي�سعف  الذي 
ومع اأن ي تعبره »الهاوي« ما ي�سر اإى مثقف ل يكرث 
يكتمل  م  مثقف  يوحي  ما  فيه  فاإن  بالخت�سا�ص، 
م  الذي  »امثقف  ي  اأن  مر،  الأ وواقع  بعد.  اخت�سا�سه 
ام�سغول  التحرر«  »مثقف  اإى  م�سمرة  اإ�سارة  يكتمل« 
اأن  اإدوارد �سعيد هنا  التي ل تنتهي. يريد  الب�سر  بق�سايا 
اآخر،  اخت�سا�سًا  لمع  اأكادمي  اخت�سا�ص  اإى  ي�سيف 
قيود  معرفة  الخت�سا�ص  وهو:  وتعقيدًا،  ات�ساعًا  اأكر 

الب�سر وحريرهم. 

ال�سديد ي كل هذا وذاك؟  الو�سوح  اأين يكمن  ولكن 
امجّرد  الب�سيط  معناها  ل  الثقافة،  معنى  هو:  الوا�سح 
امعنى  بذلك  ولكن  وكتابة،  قراءة  اإى  يخت�سرها  الذي 
الذي يبحث عن العمق ليكون اأكر نفاذًا اإى دهاليز ذلك 

قوة  امعرفة  اأن  اأمرين:  ماحظة  من  هنا  بد  ول  امعنى. 
فاعلة، ت�سهم ي ت�سكيل امجتمعات وحديد اأقدارها، واأن 
نتاج الثقاي  الثقافة عاقة اجتماعية معقدة، تت�سمن الإ
وا�ستهاكه وتوزيعه، واإدراجه ي عقول النا�ص واأعمالهم. 
ول غرو اأن يقول رموند وليامز اأن منطوى الثقافة مثل 

ثاي اأعقد مفهومن ي الإجليزية مع الدمقراطية.

ت�ستلزم  الثقافة  اأن  فريد  نادر  ب�سكل  �سعيد،  اأدرك 
اموؤ�س�سات  الثقافة ي  عن�سرين مت�سافرين هما: منتجو 
هذه  ي�ستقبل  الذي  واجمهور  والإعامية،  كادمية  الأ
ي  كان  بتوزيعها.  تقوم  التي  امختلفة  والقنوات  الثقافة 
تاأتي �سرعية  اأين  كتاباته ومار�ساته يطرح �سوؤالن: من 
امثقف، ومن الذي اأناط به وظيفة التحدث با�سم غره؟ م 
كادمية  يكن جوابه اأكادميًا، وم يكن باإمكان اموؤ�س�سة الأ
اأن تعطيه اجواب ال�سحيح، ذلك اأن �سرعية امثقف من 
على هذه  �سعيد  لها. عر  يت�سدى  التي  الق�سايا  �سرعية 
ال�سرعية وهو يتاأمل اأحوال »ال�سحايا«، فل�سطينين كانوا 
نه  ولأ »الامَثلن«.  من  وغرهم  هنودًا،  اأم  عراقين  اأم 
ذاتها،  اللحظة  ي  عليه  كان  »ال�سحايا«،  عن  يدافع  كان 
من  »�سجروا«  كلما  الذين  هوؤلء  »باجادين«،  يندد  اأن 
�سحايا بحثوا عن �سحايا ُجددًا. اأما ال�سوؤال الثاي فكان: 
�سئلة من تاأمل امعي�ص  من اأين تاأتي اأ�سئلة امثقف؟ تاأتي الأ
اخطابات  طبقات  عن  بعيدًا  اكت�سافه  من  بل  العادي، 
اللغة  يوجد ي  اللغة  اأ�سل  اأن  امتغطر�سة، ذلك  الر�سمية 
اليومية العادية التي م تخت�سرها القوامي�ص وم ت�سّوهها 

اجتهادات امخت�سن. 

طرح �سعيد �سوؤال الثقافة من حيث هو فاعل اجتماعي، 
الوجوه.  متعددة  قوة  هي  حيث  من  امعرفة  �سوؤال  وطرح 
اأ�ساءهما ب�سكل غر م�سبوق جعاه  اللذين  �سوؤاليه  ولعل 
اأمام ال�سيا�سة الثقافية ام�سيطرة ي نهاية القرن  يتوقف 
مريالية.  الع�سرين، واأمام ال�سيا�سة امعرفية ي الدوائر الإ
برهن ي �سوؤاليه، ولي�ص بعيدًا عن اأفكار �سديقه رموند 
اأن امعرفة كما الثقافة، عمل موؤ�ّس�ساتي  وليامز ام�سيئة، 
والرجال.  العفوية  بعيدًا عن  والغايات،  �سباب  الأ وا�سح 
امعرفة  ال�شت�شراق عالج  ال�ستثنائي  واإذا كان، ي عمله 
ي  كما  امثقف،   �شور  كتابه  ي  تاأّمل  فقد  اموؤ�س�ساتية، 
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اإليه،  التوجه  اأن  ذلك  اجمهور،  معنى  اأخرى،  كتابات 
والعمل على التاأثر فيه، يقت�سي معرفة العنا�سر الثقافية 
امائمة  والقنوات  الو�سائل  واختيار  وعيه،  �سكلت  التي 
بغية الو�سول اإليه. اأدرك �سعيد، ولي�ص بعيدًا عن اأدورنو، 
على  قادرة  الوجوه  امتناق�سة  الراأ�سمالية  العقانية  اأن 
فيه.  هو عقاي  ما  ي�سيف  ما  اليومي«  الوعي  »�سناعة 
واأن عليه اأن يعيد اإى العقل اعتباره، متطلعًا اإى حرير 
الوعي الذي ا�ستلب منه ب�سكل عقاي. ولعل ف�سله احاد 
بن الوعي ام�ستلب والوعي النقدي هو الذي جعله يتعامل 
الطبقي  والوعي  التاريخ  لوكا�ص  كتاب  مع  كبرة  باألفة 

ر�س. خر وكتاب فانون معذبو الأ واأن يقارن بن هذا الأ

ك�سف �سعيد، ي مار�ساته، عن العاقة بن امعرفة 
بن  العاقة  عن  كتاباته  ي  اأي�سًا،  وك�سف  خاق.  والأ
الثقافة واح�سارة، مدركًا اأن اح�سارة ت�ستق من الثقافة، 
واأن ا�ستعمالت اح�سارة ل تنف�سل عن امعاير الثقافية. 
واإذا كانت الثقافة هي ما نفكر به، فاإن اح�سارة هي ما 
فكار  والأ والقيم  الت�سورات  من  جملة  وى  فالأ به؛  نعي�ص 
وامعتقدات، بينما الثانية هي احيز العملي، اأو التطبيقي، 
علماء  يق�ّسم  ولهذا  الثقاي.  البناء  اإليه  يف�سي  الذي 
الجتماع، اأو بع�سهم، الثقافة اإى: ثقافة نظرية، قا�سدين 
ي  وى  الأ ترجم  عملية،  واأخرى  التفكر،  طرق  بذلك 
كما  الزراعي،  امجتمع  كثقافة  ختلفة،  حياتية  جالت 
اإى  ميل  التي  امثال،  �سبيل  على  مو�سى  �سامة  يرى 
زراعية  ح�سارة  وتنتج  امعروف،  والن�سياع  ال�ستقرار 
اجديد  من  وتتطر  وامتاح،  امعطى  ت�ستاأنف  هادئة، 
ال�سناعي  امجتمع  ثقافة  ميل  حن  على  اإليه.  ترتاح  ول 
ال�سناعية  ن اح�سارة  لأ والتجريب،  والنمو  اإى احركة 
على  اجديد  تفر�ص  جددها،  ي  ومت�سارعة  متجددة 
ام�ستقر وعلى ما هو نظري وعملي معًا. بل اإن ما هو نظري 
والفنون،  دب  والأ الفل�سفة  ي  ال�سناعية،  امجتمعات  ي 
ال�سناعية  بامنجزات  مبا�سر  وب�سكل  با�ستمرار  يتاأثر 

ول للمجتمعات احديثة. والعلمية التي هي امحرك الأ
ي �سوء اأفكار �سعيد، تتجلى الثقافة ي �سكلن: فهي 
قيمي  ارتقاء  عن  تعر  بذاتها  م�ستقلة  مو�سوعية  قيمة 
وام�ساواة،  والعدالة  احرية  معاير  اإى  يطمئن  اإن�ساي، 

وهي قيمة وظيفية، اإن �سّح التعبر، تلعب دورًا حا�سمًا ي 
توليد اح�سارة وتطويرها. كان �سعيد ي احالتن تنويريًا 
ن�سان  الإ وبن  ن�سان،  والإ الثقافة  بن  يربط  كا�سيكيًا 
امثقف والقيم الرفيعة. وكان ي احالتن داعيًا اإى ثقافة 
مكنة  التنوير ي جميع الأ تنويرية جديدة تفيد من معنى 
التنويرية  الإجازات  اخت�سار  ب�سدة  وترف�ص  زمنة،  والأ
ن�سان  الإ ا�ستغلت  التي  الراأ�سمالية«  »ال�سيطرة  اإى 
وروبية نظرة دونية،  وروبي، ونظرت اإى ال�سعوب غر الأ الأ

وروبية اإى اإرهابين وبرابرة. بل وحّولت ال�سعوب غرالأ
من اأين تاأتي الثقافة، ما هي م�شادرها، وهل هناك 
»ثقافة اأ�شلية« مكتفية بذاتها اأم اأنها عر�شة موؤثرات 

ختلفة؟

ظاهرة  فهي  اجتماعي،  موروث  من  الثقافة  تاأتي 
يختارها،  اأن  دون  و�سلوكه  ن�سان  الإ نظر  تتعدى  معطاة، 
ينتقيه.  ول  يعطاه  الذي  ن�سان،  الإ قريب من مياد  �سيء 
ن�سان  مع ذلك فاإن الثقافة �سرورة، تقرح مط حياة الإ
وتغيرها.  تعديلها  تقرر  بل  امتبدلة،  امتحولة  وحاجاته 
و�ساكنة  نقية  �سلية«  الأ »الثقافة  عن  الدفاع  فاإن  ولهذا 
وهام، حتى لو ظن امدافعون  ومتجان�سة، جرد وهم من الأ
عنها اأنهم متلكون احقيقة امطلقة. ولعل تبدل احاجات 
الذي يتطلبه تطور احياة هو الذي يفر�ص ترهن اموروث، 
اأن  حن  ي  احياة  من  مفرغ  اجامد  اموروث  اأن  ذلك 
ن�سانية،  ترهن اموروث، من وجهة نظر تبدل احاجات الإ
امعا�سرة  الثقافة  من  ع�سويًا  جزءًا  اموروث  من  يجعل 
كّثف  بعبارة  اموقف  پاوند هذا  اإزرا  وقد خ�ص  امعي�سة. 
امعا�سرين  اإذ دعا  امعا�سرة واموروث،  العاقة بن  فيها 
من الكّتاب اأن يحولوا ما هو موروث اإى �سيء جديد فقال: 

.»make it new«

ثقافتها  فاإن  مغلقة،  جزرًا  لي�ست  امجتمعات  ن  ولأ
لي�ص  اإذ  اأجمع؛  العام  ثقافات  على  بال�سرورة  مفتوحة 
الذي  الكوي«  »بام�ستهلك  يعرف  ما  بذلك  امق�سود 
يعي�ص ي جتمع وي�ستهلك �سلعًا ينتجها جتمع اآخر، بل 
خرين ولغاتهم والدرا�سة  امق�سود النفتاح على ثقافة الآ
ي جامعاتهم، كما احوار معهم ي ق�سايا كثرة، �سّيان 
مر اأن  انتهى احوار اإى اتفاق اأم اإى اختاف. وواقع الأ
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ي  موّحد  الكثرة،  خ�سو�سياته  رغم  ن�ساي  الإ امجتمع 
م�سائره واأقداره، وموحد على م�ستوى »ال�سيا�سة العملية« 
نتاج وال�ستهاك الكونين. وامجتمع العامي،  وم�ستوى الإ
كر  القوى الأ العامي، يقاد بال�سرورة من  كما هو الزمن 
قدرة وفاعلية، دون اأن منع ذلك عاقات التاأثر والتاأثر 
بن�سبة غر متكافئة. وقد ولدت الرواية، على �سبيل امثال، 
والنت�سار  التمدد  من  امن�ساأ  هذا  منعها  وم  الغرب،  ي 
ي اأقطار العام قاطبة. وكذلك حال النظريات الفل�سفية 
والبنيوية  وال�سكانية  اجديد  النقد  مثل  والنقدية، 
اإى  والوجودية والتفكيكية التي ولدت ي الغرب، ورحلت 
والتفاعل  والقتبا�ص  الرجمة  طريق  عن  العربي  العام 
الثقاي باأ�سكال متنوعة. ولهذا ال�سبب، فاإن تعابر »التبعية 
الثقافية«، كما القول بـ »الثقافة الوافدة«، ل يحمل الكثر 
العرب  تاأثر  فقد  دّراج،  في�سل  ياحظ  وكما  امعنى.  من 
ام�سلمون، ي زمن م�سى، بغرهم واأّثروا ي غرهم اأكر؛ 
على  كذلك  تظل  وهي  كونية،  ن�سانية  الإ امعرفة  اأن  ذلك 
الرغم من �سرورة مييزها، اأي نقدها وحويلها من وجهة 

ن�سانية.  نظر م�سالح امجتمعات الإ

�سعيد  اإدوارد  دفع  الذي  هو  والتاأثر  التاأثر  جدل  اإن 
اإى موقف النقدين من مفهوم »الهوية الثقافية« بخا�سة 
كونية،  امعرفة  اأن  فطاما  بعامة.  ن�سانية«  الإ و»الهوية 
مثلما اأن توق الب�سر اإى احرية وام�ساواة والعدالة كوي 
معنى  ول  الثقاي،  النغاق  لدعوات  �سرورة  فا  اأي�سًا، 
و»الهويات  امطلقة«  و»اخ�سو�سية  ال�سفاء«  »لدعوات 
فكار جميعًا جرد دعوات اأيديولوجية  ن هذه الأ النقية« لأ
بالوقائع  لها  عاقة  ل  �سيا�سية  اأهداف  مبعثها  خا�سة، 
»النزوعات  قبول  هذا  من  يق�سد  ل  احقيقية.  امعي�سة 
الكوزموبوليتية« التي تتوهم ثقافة اإن�سانية متجان�سة لدى 
خر«،  جميع ال�سعوب، واإّما امق�سود هو النفتاح على »الآ
ن�ساي.  الإ للعقل  يجابية  الإ الجازات  من  وال�ستفادة 
وى:  ولذلك مكن القول باأطروحتن اأ�سا�سيتن، تقول الأ
ي  �ساركت  موّحدة،  اإن�سانية  بثقافة  العراف  ينبغي 
�سياغتها اأم متعددة ي اأزمنة ختلفة. فا مكن النظر 
اإى ما ُدعي بـ »ع�سر النه�سة العربية« دون روؤية دور الثقافة 
وروبية،  وروبية فيه، كما اأنه ل مكن قراءة النه�سة الأ الأ

بل  �سامية،  الإ العربية  بالثقافة  بتاأثرها  العراف  دون 
على  التعرف  دون  ي�ستوي  ل  خرة  الأ هذه  اإى  النظر  اإّن 
طروحة الثانية  غريقية والهندية فيها. اأما الأ العنا�سر الإ
عامية،  اإن�سانية  ثقافة  عن  للحديث  معنى  ل  اإنه  فتقول: 
الوقت  ي  بالعراف،  اإل  ال�سعوب،  جميع  فيها  �ساركت 
وباأن لكل  العامي،  ام�ستوى  الثقافية على  بالتعددية  ذاته، 
�سعب خ�سو�سياته الثقافية ولكل ثقافة تاريخ خا�ص بها. 

البعيدة  جذوره  ي  الثقاي  اموروث  اإى  اإ�سافة 
التي تختلف من  العامية  الثقافة  تاأثرات  واإى  والعميقة، 
�سعب اإى اآخر، تتمتع الثقافة مرجع ثالث عنوانه: »اح�ص 
الب�سر  التي ت�سدر عن حياة  ال�سعبية«  »الثقافة  اأو  العام« 
جموعة  العام«  »اح�ص  يت�سمن  وجاربهم.  وخراتهم 
يد  على  تراكمت  التي  امتجان�سة  غر  والقيم  الروؤى  من 
�سعب معن ي تاريخه الطويل. ومع اأن هذا »اح�ص« يجمع 
بن امو�سوعي واميتافيزيقي، فهو ي اجاهه العام يتجه 
اإى اخطاأ. ومن  يتجه  اأكر ما  ال�سواب  اإى  بال�سليقة 
جتمع  بن  احياة  مط  باختاف  يختلف  اأنه  امحقق 
احداثة  بن  يجمع  اأو  تقليديًا،  اأم  كان  �سناعيًا  واآخر، 
يبدو  ما  فاإن  ولهذا،  الياباي.  امجتمع  حال  والتقاليد، 
م�ستهجنًا  يكون غريبًا  معّن،  لدى جتمع  وعاديًا  مقبوًل 
اأن  الإطاق  على  ذلك  يعني  اأن  دون  مغاير،  �سعب  لدى 
خر خطٌئ. وي هذه احالت جميعًا،  اأحدهما م�سيب والآ
اأو معاير  خذ معاير عقانية  الأ هو  لنا  يتبقى  ما  فاإّن 

جاي العقل وامعرف به عند �سعوب كثرة.

ن هو التاي: اإذا كانت م�سادر الثقافة، لدى  وال�سوؤال الآ
ال�سعوب جميعًا، ختلطة وغر متجان�سة، فمن هو الطرف 
الذي يقوم بامجان�سة الثقافية ال�سرورية لكل �سعب ملك 
اأهدافًا معينة ويعمل على حقيقها؟ اأو: اإذا كانت الثقافة 
وعلماء  امنّظرين  بع�ص  عند  يديولوجيا  بالإ تلتب�ص  التي 
لتما�سك  يوؤ�س�ص  الذي  الجتماعي  اماط  هي  الجتماع 
يفيء  الذي  امرجع  هو  فما  الجتماعي،  وتوازنه  امجتمع 
الدور عادة  يناط هذا  غاياته؟  وما هي  اماط  اإليه هذا 
جهزة  الأ الهدف عن طريق  التي حقق  امركزية  بالدولة 
امدر�سية التعليمية، والتي تن�سر لغة واحدة موحدة وتقدم 
لطابها جملة من امعارف تلبي حاجات امجتمع، وتعلمهم 

اأهدافًا ينبغي التم�سك بها والدفاع عنها. 
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وام�سالح  القومية  للحاجات  وفقًا  العقول  �سياغة  اإن 
اإى  الدول  تدفع  التي  هي  جتمع  بكل  اخا�سة  الوطنية 
اقراح وتطبيق جملة من ال�سيا�سات ي اميادين امختلفة: 
وتعميم  القومية  اللغة  عن  الدفاع  غايتها  لغوية  �سيا�سة 
مبادئها وقواعدها بال�سكل ال�سحيح الذي تراه، و�سيا�سة 
علمية ت�سعى اإى دعم العلم وتطويره، واإى حويل امنتج 
العلمي النظري اإى منتج تطبيقي، واإى الربط بن العلم 
النظري التطبيقي واحاجات القومية امبا�سرة. و�سيا�سة 
امبدعن  وت�سجيع  والفنون  داب  الآ دعم  اإى  تتطلع  اأدبية 
و�سيا�سة  واجوائز.  امكافاآت  توفر  طريق  عن  بعامة 
ال�سرورية  جنبية  الأ اللغات  حدد  بحيث  الرجمة،  دعم 
حيز  اإى  النظر  حيز  من  القراح  تنقل  التي  والو�سائل 
التطبيق. وما ل �سك فيه اأن امجتمع امدي يلعب دورًا ي 
الدور  يقع  بينما  امتقدمة،  امجتمعات  ال�سيا�سات ي  هذه 

قل تطورًا. معظمه على كاهل الدولة ي احالت الأ

و�سواء نظر البع�ص اإى مفهوم »النخبة الثقافية« بخفة 
طاغية اأم بجدية حقيقية، فاإن لهذه النخبة، ي جتمعات 
معينة، دورًا فعليًا تقوم به، ل عن طريق عملها ي امدار�ص 
نوعي  جال  ي  بل  خرى،  الأ الدولة  واأجهزة  واجامعات 
بالنتاج  الهتمام  هو  خر  الأ امجال  وحور  اأي�سًا.  اآخر 
التي حتاج  الجتماعية  احياة  امرتبط مرافق  النظري 
�ساح، واإلقاء ال�سوء على الوجوه ال�سلبية التي توهن  اإى الإ
ام�سوؤولية  بعدم  امت�سمة  امري�سة  امظاهر  ونقد  امجتمع، 
القيام  مكن  ول  اخا�سة.  ام�سالح  اإى  والن�سراف 
اإذا كان امثقف منعزًل عن جتمعه ومغربًا  العمل  بهذا 
عنه، واإذا نظر اإى ق�سايا احياة م�سخ�سة بتعال وترفع. 
والنتاج النظري يق�سي بالعزلة والن�سراف اجّدي اإى 
التاأّمل والتدقيق، لكن هذه العزلة تكون قاحلة عقيمة اإذا 

م تتزّود خرة ومعرفة حقيقية بق�سايا النا�ص.

النخبة  ودور  الدولة  اأجهزة  بن  الفّعال  التكامل  لعّل 
الثقافية  امجان�سة  بناء  ي  ي�سهم  الذي  هو  الثقافية، 
يعطي  الذي  الثقاي  الرتقاء  �سروط  ويوّطد  وامجتمعية، 
مر الذي ل مراء  للمواَطنة ام�سوؤولية اأ�س�سًا عقانية. فالأ
تتحّرر  ن�سان ل  الإ وامواطنة وحقوق  الوطن  اأن معنى  فيه 
من الت�سّورات اخاطئة وامتخلفة اإل بوعي ثقاي متاز، 

على  العامة  الوطنية  ام�سالح  ويغلب  نانية  الأ يهم�ص 
اأن  فمثلما  ع�سائرية.  اأم  كانت  اأ�سرية  ال�سيقة،  ام�سالح 
مع  التعامل  فاإن  فنية،  تربية  يتطلب  الفنية  اللوحة  وعي 
ثقافية  تربية  ي�ستلزم  امختلفة  امواطنة  وحقوق  الوطن 
وطنية. وعلى هذا، فاإن الثقافة ل تختزل اإى قراءة الكتب 
اممار�سات  ت�سّور  فاعلة  عاقة  هي  اإما  وا�ستظهارها، 
التقدم  اآفاق  وم�ّص  �سواء،  حد  على  واجماعية  الفردية 
الجتماعي ب�سكل مبا�سر. هنا تظهر العاقة بن الثقافة 
واح�سارة، اإذ اإن قيمًا ثقافية متخّلفة ل ت�سهم ي اقراح 
اإنتاجه،  وتعيد  التخلف  حجب  بل  م�سيء،  جديد  �سيء 

ب�سكل واع اأو عن غر ق�سد. 

من  الجتماعية  الثقافية  امجان�سة  اإى  التطلع  اإّن 
الذي يدعو  به هو  والنهو�ص  بالوطن  وجهة نظر الرتقاء 
النخبة الثقافية اإى التوقف اأمام ثاث ظواهر اأ�سا�سية: 
قيمًا  حمل  التي  ال�سعبية  الثقافة  على  احفاظ  اأولها 
اإيجابية كثرة، والعمل على حريرها من وجوهها ال�سلبية 
ال�سعبية تراكم  نانية. فالثقافة  والأ والقدرية  التواكل  مثل 
اجتماعي طويل مثل ال�سعب ي طموحاته واأوهامه وح�ّسه 
بالنح�سار  خذة  الآ الثقافة،  هذه  جانب  واإى  النقدي. 
ت�سبه،  التي  اجماهرية  الثقافة  هناك  والراجع، 
نها  لأ والدللت  بالتاريخ  عنها  وتختلف  وى  الأ ظاهريًا، 
اإى  تنظر  التي  الب�سرية  ال�سمعية  جهزة  لاأ ح�سلة 
الربح وامردود والنت�سار، ول تعباأ بالنقدي وال�سحيح. بل 
نها تن�سد الت�سلية اخفيفة  اإنها ل ت�سبح جماهرية اإل لأ
التجميلية، وتن�سر قيمًا تعطل معنى اجمال احقيقي. اأما 
الظاهرة الثالثة فعنوانها: ال�سورة اأو �سلطة ال�سورة التي 
هي من �سلطة الإعام والإعان. ومع اأن ا�ستثمار ال�سورة 
التي تتوالد يوميًا ي جهاز التلفزيون مكن اأن يكون نافعًا 
ومفيدًا اإذا ا�ستند اإى �سيا�سة تربوية ناجعة، فاإن ال�سيا�سة 
ال�ساعدة  جيال  بالأ تلحق  اأن  الع�سوائية مكن  الإعامية 
بن  وهمية  م�ساواة  تفر�ص  اأنها  ذلك  مدمرة؛  اآثارًا 
امتفرجن، وتتجه اإى ما ير�سي اآراء »امتفرج الع�سوائي« 
فاإن  هذا،  وعلى  عقله.  حاكاة  اإى  التوجه  عن  عو�سًا 
ال�سعبية  للثقافة  نفي  هي  ام�سيطرة  اجماهرية  الثقافة 

بعامة، ونفي للثقافة معناها الراقي بخا�سة.
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من اأين تاأتي احداثة الثقافية؟

الثقافة امعا�سرة بوجوهها  اجواب هو النفتاح على 
وت�سّور  والفل�سفة،  دب،  والأ وامو�سيقى،  الفن،  امتنوعة: 
امعلوم  من  بالنتقال  ويطالب  بالعلوم  يهتم  الذي  العام 
ن  لأ يكفي،  ل  وحده  العن�سر  هذا  ولكن  امجهول.  اإى 
اإذا عرت  اإل  اإيجابية  اآثارًا  »الثقافة اخارجية« ل تعطي 
»منظرو  يعطيه  ما  وهو  لها،  مائمة  داخلية«  »بيئة  على 
الثقافة« م�سميات متعددة مثل: »تبييء الثقافة«، »توطن 
الثقافة الكونية«. وب�سبب ذلك،  الوافدة«، »مييز  امعرفة 
فاإن تفعيل الكينونة الثقافية بحاجة اإى بعدين اجتماعين 
اأ�سا�سين: الربية الجتماعية التي تعلم الن�سان اأن يوحد 
فكار  فالأ والتجربة،  الفكرة  بن  اأو  والعمل،  القول  بن 
اأن  اأي  غائمة،  اأفكارًا  تظل  عنها  الرهنة  مكن  ل  التي 
من  نقله  وي  مار�سته،  ي  عادة  توجد  ال�سيء  حقيقة 
حال جردة ذهنية اإى حال معينة تقبل التحديد. ويتمثل 
البعد الثاي ي بناء امجتمع احواري الذي يدرك اأفراده 
واأن  احقيقة،  حتكر  جماعة  اأو  ل�سخ�ص  وجود  ل  اأنه 
امتبادل،  بالعراف  النا�ص  ياأمر  جماعي  بحث  احقيقة 
وتتغر  تنمو  ن�سبية  احقيقة  باأن  بالعراف  ياأمرهم  بل 
خرة ل وجود لها اإل اإن كانت ميتة  وتتبدل. فاحقائق الأ
قام  لقد  وتطويره.  نقله  ي  ت�سهم  ول  الواقع  عن  منعزلة 
العلم احديث كله على مبداأ اأولوية التجربة على الفكرة، 
وعلى مبداأ  مواز هو ن�سبية امعرفة الذي فتح للعلوم اآفاقًا 
متجددة، كما هو احال ي علم الفيزياء والريا�سيات، اأو 

كما ي الفل�سفة وعلم الجتماع.

مكن القول اعتمادًا على ما �سبق: تتحدد حداثة ثقافة 
التي تتمازج ي بنيتها، حيث يتفاعل  العنا�سر  ما بتحدد 
ن�ساي.  احديث والقدم، والوطني والقومي، والقومي والإ
ومكننا القول اإن التفاعل الثقاي من وجهة نظر امعرفة 
وحطيم  ثراء  والإ والتجديد  التجدد  يعني  ن�سانية  الإ
اجدران الثقافية التي تف�سل بن جتمعات ختلفة. وجد 
ال�سكانية  مثاًل م�سخ�سًا على ذلك ي حولت امدر�سة 
ثم  الرو�ص،  ال�سكانيون  �سقلها  التي  دبي،  الأ النقد  ي 
اأن ت�سعد  الت�سيكية قبل  »براغ«  اأخذت لحقًا �سفة حلقة 

من جديد ي فرن�سا ي منت�سف �ستينيات القرن اما�سي، 
كي متد اإى بريطانيا واإيطاليا والوليات امتحدة. غر اأن 
هذه ال�سكانية التي تبادلتها اجتهادات اأوروبية متنوعة، 
التي  العربية  الباغة  لها ي  ن�سب  تعر على  اأن  ت�ستطيع 
الثقافية  ت�ساوي احداثة  القادر اجرجاي.  طورها عبد 
هي  التي  الثقافية«  بـ»الهجنة  يدعى  ما  احدود  هذه  ي 
امكونات من وجهة  ثقافية متعددة  تفاعل وحوار عنا�سر 
ال�سلب  يعني  ل  الثقاي  بامعنى  فالهجن  ثقافية حددة. 
والت�سغر، بل هو احوار والعراف امتبادل الذي يقنع 

طراف امتحاورة بتبادل اخرات والت�سورات والقيم. الأ

من اأين تاأتي اح�شارة؟

اإى  النظر  �سريطة  الثقافة،  من  اح�سارة  تاأتي 
هي  ن�سانية  الإ فالثقافة  اجمع.  ب�سيغة  العاقتن  هاتن 
ن�سانية هي ح�سارات. واح�سارة  الإ ثقافات، واح�سارة 
تقدمًا،  كر  الأ الثقافة  التي ت�سدر عن  تقدمًا هي  كر  الأ
�سا�سية  الأ الع�سر  اأن خ�سو�سية  التي تدرك  اأي عن تلك 
ع�سر،  ال�سابع  القرن  ي  بداأت  التي  العلمية  الثورة  هي: 
وغدت  �سناعية،  ثورة  اإى  تاه  الذي  القرن  ي  وحولت 
امعلوماتية  الثورة  اإى  و�سوًل  علمية-تقنية،  ثورة  لحقًا 
الثورات  هذه  من  الرغم  وعلى  اليوم.  اآثارها  نلم�ص  التي 
ن�سان  الإ يعي�ص  ال�سوؤال متجددًا: هل  يبقى ذلك  امتعاقبة 
بالعلم وحده؟ وهل اأنتجت الثورات العلمية حولت موازية 
ن  ن�سان؟ واجواب معروف، لأ خاق وحقوق الإ ي علم الأ
ام�ساواة  وعن  العادل  ال�سام  عن  بعيدًا  يزال  ل  العام 
اأو غر عربي، ل  ن�سان، عربيًا كان  الإ ال�سعوب. لكن  بن 
اإل  امعقد،  ال�ساخب  امت�سابك  عامنا  م�ساءلة  ي�ستطيع 
ام�سلحة  اإى  تر�سده  وطنية-ع�سرية،  ثقافة  امتلك  اإذا 
ن يرى ما يجري ي  الوطنية قبل غرها، وجعله موؤهًا لأ
وال�سلبية  يجابية  الإ بالوجوه  امليء  ال�سا�سع  الوا�سع  عامنا 
معًا، بعيدًا عن التقوقع، وعن ذلك الوهم القاتل الذي ل 
واأن  حديًا،  تفا�سًا  متفا�سلة  امجتمعات  اأن  يعتقد  يزال 
الن�سحاب من القرن احادي والع�سرين اإى قرون ما�سية 

u مثل خا�سًا اأبديًا



12 الـثـقافـيــــة العدد الواحد وال�سبعون 2008امـجـلـة 

جتمعه  عن  امرء  ُغْرَبُة  هو  الداخلي  امنفى  وخارجّي.  داخلّي  ووجهان:  كثرة،  اأ�شماء  للمنفى 
منظور  عن  وجوده  معنى  وعن  العام  عن  منظوره  اختاف  ب�شبب  الذات،  ي  عميق  ٌل  وتاأُمّ وثقافته، 
الذات  إّنه مقيم ي  ا للمنفى حدود مكانية.  تكون  باأنه ختلف وغريب. وهنا، ل  ي�شعر  خرين، لذلك  الآ
امحرومة من حريتها ال�شخ�شّية ي التفكر والتعبر، ب�شبب اإكراه ال�ّشلطة ال�شيا�شية اأو �شلطة التقاليد. 

يحدث هذا ي امكان ام�شاّد، تعريفاً للمنفى. يحدث هذا داخل الوطن.

عـن امـنـفـــى
حمود دروي�س

امنفى اخارجّي هو انف�سال امرء عن ف�ساء مرجعي، 
ول وعن جغرافيته العاطفية. اإنه انقطاع حاّد  عن مكانه الأ
يقاع. هنا، يحمل امنفّي ُكَل  ي ال�سرة، و�سرٌخ عميق ي الإ
الذاكرة،  الطبيعية،  وام�ساهد  الطفولة،  تكوينه:  عنا�سر 
خ�سو�سيته  عن  دفاعًا  اللغة،  مرجعيات  الذكريات، 
وُهوّيته. وياأخذ التعبُر عن حنينه اإى الوطن �سكل ال�ساة 

نه  لأ خرين  الآ عن  اختافه  امنفّي  ُيطّور  هنا  للُمقّد�ص. 
الوا�سع  الهام�ِص  على  ويعي�ص  والن�سيان.  الندماج  يخ�سى 
بن »هنا« و»هناك«. يرى اأن اأر�سه البعيدة هي ال�سلبة، 

خرين غريبة ورخوة.  واأّن اأر�ص الآ

امنفُي هو الاُمْنَتمي بامتياز. ل ينتمي اإى اأي مكان 
وى. ت�سبح الذاكرة بادًا وُهوية، وتتحّول  خارج ذاكرته الأ
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امنفُي  ي�سِخم  وهكذا  معبودات.  اإى  الذاكرة  حتوياُت 
امفقود.  الفردو�ص  وُي�سفي عليها �سفات  جمالياِت باده 
ابُن  اأنا  هل  يت�ساءل:  ل  بغ�سب  التاريخ  اإى  ينظر  وحيث 

التاريخ، اأم �سحّيته فقط؟

ب�سبب  اإجبارّيًا،  امنفى  يكون  عندما  ذلك  يحدث 
اأو  ال�سيا�سي  ال�سطهاد  اأو  الطبيعية  الكوارث  اأو  احرب 

الحتال اأو التطهر العرقي.

وهناك منفى اختيارّي، حيث يبحث امنفُي عن �سروط 
العزلة  من  حالة  عن  اأو  جديد.  اأفق  عن  اأخرى...  حياة 
قا�سي، واختبار قدرة الذات على  عاي والأ والتاأمل ي الأ
امغامرة واخروج من ذاتها اإى امجهول، والنخراط ي 
�سكًا  كّله  ن�ساي  الإ الوجود  باعتبار  ن�سانية،  الإ التجربة 
من اأ�سكال امنفى، منذ اأن عوقبنا نحن اأحفاد حواء واآدم 

بالتاريخ!

وهناك اأدباء اختاروا امنفى لتكون ام�سافة بينهم وبن 
وهناك  واأمكنتهم.  نف�سهم  لأ اأو�سح  لروؤية  مراآًة  ما�سيهم 
ي  اأكر  ح�سور  عن  بحثًا  اللغوّي  امنفى  اختاروا  اأدباء 
ال�سّيد  من  لانتقام  اأو  انت�سارًا...  كر  الأ اللغات  ثقافات 

بلغته ال�سائدة.

وهناك اأدباء م يجدوا مكانًا اأف�سل من امنفى للدمج 
فاخرعوا  امعا�سر،  ن�سان  الإ وغربة  الذاتية  غربتهم  بن 
باأن  اأي�سًا  واأقنعونا  الب�سري.  ال�سياع  عن  للتعبر  امنفى 
�سهر  على  وقادر  الثقافية،  للحدود  عابر  امنفى  اأدب 
تفاعل  عن  تعبرًا  واحدة  بوتقة  ي  ن�سانية  الإ التجربة 
مفهوم  عن  جديد  من  الت�ساوؤل  اإى  ودفعونا  الثقافات. 
دب العامي« ي اآن واحد.  دب الوطني« وعن مفهوم »الأ »الأ
دباء األغوا احدود، وانت�سروا على خطر امنفى،  هوؤلء الأ

واأثروا ُهويتهم الثقافية بتعُددَية امكونات.

دباء،  لكن، اإذا كان احّظ قد حالف مواهب هوؤلء الأ
ن�سانية، فاإن  دبية الإ ووّفر لهم طريقة لتطوير التجارب الأ
كتابًا.  كّلهم  فلي�سوا  امنفّين،  جميع  على  ينطبق  ل  مر  الأ

لم  والآ البوؤ�ص  ين�سى  اأن  الكاتب  حّق  من  لي�ص  لذلك، 
والكوارث التي يعي�ص فيها اماين من الاجئن وامنفّين 
اإى  العودة  حق  من  امحرومن  وام�سرّدين،  وامُهّجرين 
ي  امواطنة  حقوق  من  وامحرومن  ناحية،  من  بادهم 
َب�َسٌر  اإنهم  اأخرى.  ناحية  من  فيها،  ُيقيمون  التي  البلدان 
اإى  النظر  ي�ستطيعون  ل  ُمْقَتلعون...  ُمَهّم�سون،  عائمون 
اإى  العودة  ي�ستطيعون  ول  ُيخيفهم.  ام�ستقبل  ّن  لأ اأمام، 
حا�سرهم  حول  يدورون  اإنهم  يبتعد.  اما�سي  ن  لأ وراء 
الرحمة  من  اخالية  البوؤ�ص  �سواحي  ي  يجدوه،  اأن  دون 

مل. والأ

ال�سعب  اأكرية  تعّر�ست  الفل�سطينية،  حالتنا  وي 
الفل�سطيني اإى جرمة القتاع والتهجر والنفي منذ �ستن 
عامًا. ما زال اماين من الاجئن يعي�سون ي خيمات 
ولية  امناي والديا�سبورا، حرومن من �سروط احياة الأ
ومن احقوق امدنية، وحرومن من حق العودة. وعندما 
ُتدّمُر خيماتهم، وهذا ما يحدث ي كل حرب �سغرة اأو 
ّيم ُموؤَقٍت ي انتظار العودة ل اإى  كبرة، يبحثون عن ُخَ

ّيم �سابٍق اأو لحق. الوطن... بل اإى ُخَ

ومن امفارقات اماأ�ساوية، اأن الكثرين من الفل�سطينين 
يعي�سون  زالوا  ما  �سلية،  الأ بادهم  ي  يعي�سون  الذين 
بادهم  ي  لجئن  �ساروا  نهم  لأ لجئن،  خيمات  ي 
بعدما ُهّدمت قراهم و�سودرت اأرا�سيهم، واأقيمت عليها 
يكونوا هنودًا  ن  اإنهم مر�سحون لأ اإ�سرائيلية.  م�ستوطنات 
حمرًا من طراز جديد. ُيطّلون على حياتهم التي يحياها 
خرون، على ما�سيهم اجال�ص اأمامهم دون اأن يتمكنوا  الآ
من زيارته لذرف بع�ص الدموع اأو لتبادل الغناء احزين. 

هنا، ي�سبح امنفى ي الوطن اأق�سى واأ�سّد �سادية.

الحتال منفى. يبداأ منفى الفل�سطيني منذ ال�سباح 
جنود.  ع�سكرية.  حواجز  النافذة  يفتح  اأن  منذ  الباكر: 
�سغرة  اأر�ص  تعرف  فلم  منفى.  واحدود  وم�ستوطنات. 
الفرد  بن  احدود  من  الهائل  العدد  هذا  مثل  اأخرى 
وحيطه. حدود ثابتة وحدود متنقلة بن خطوتن. حدود 
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اأو على �سيارات جيب. حدود بن  حمولة على �ساحنات 
القرية والقرية. واأحيانًا بن ال�سارع وال�سارع. وهي دائما 
ن�سان وحقه ي اأن يحيا حياة عادية. حدود  حدود بن الإ
منفى.  واجدار  يومية.  ُمْعجزًة  الطبيعية  احياة  جعل 
بل  �سرائيلين...  الإ عن  الفل�سطينين  يف�سل  ل  جدار 
يف�سل الفل�سطينين عن الفل�سطينين وعن اأر�سهم. جدار 

ل يف�سل بن التاريخ واخرافة... بل يوّحدهما بامتياز.

لي�ص  منفى.  ال�سام  وغياب  منفى.  احرية  غياب 
فق بال�سباب  امفنى دائما طريقًا اأو �سفرًا. اإّنه ان�سداُد الأ
مل لي�ص داءًا لن ن�سفى  الكثيف. فا �سيء ُيب�ّسرنا باأن الأ
ُيَعّزينا  ول  امنفى.  فينا  ويولد  منفى،  ي  ُنوَلُد  نحن  منه. 
اأن ُيقال اإن اأر�ص الب�سر ُكّلها منفى، لكي ن�سع منفانا ي 

َمُقوٍلة اأدبية.

الوطن، وع�ست  امنفى ي  منذ طفولتي ع�سُت جربة 
جربة امنفى اخارجي. و�سرت لجئًا ي بادي وخارجها. 
امنفى  ي  منفى.  اأي�سا  ال�سجن  ال�سجن.  جربة  وع�ست 
امنفى  وي  بالكلمات.  نف�سي  اأُحّرر  اأن  حاولُت  الداخلي 
�سارت  بالكلمات.  عودتي  اأحّقق  اأن  حاولُت  اخارجي 
الكلمات طريقًا وج�سرًا، ورما مكان اإقامة. وحن ُعْدُت، 
جازًا، كان امنفى اخارجي يختلط مع امنفى الداخلي، 
نه كان كذلك  نه �سار جزءًا من تكويني ال�سعري، بل لأ ل لأ

واقعّيًا.

م تكن ام�سافة بن امنفى الداخلّي واخارجّي مْرئّية 
من  قريب  اأنا  كم  اأدركت  اخارجي  امنفى  ي  مامًا. 
البعيد... كم اأن »هنا« هي »هناك«، وكم اأن »هناك« هي 
اإى  ُيحيل  ما  �سيء �سخ�سيًا من فرط  اأّي  يعد  »هنا«. م 
عاّم. وم يعد اأي �سيء عاّمًا من فرط ما م�ُص ال�سخ�سي. 
الوطن  ن  لأ الوطن.  اأم  امهاجر: نحن  اأّينا هو  اأعرف  وم 

مفهوم  �سورته  تتطّور  الطبيعي،  م�سهده  بتفا�سيل  فينا، 
نقي�سه امنفى. من هنا، �َسُيَف�ّسر كل �سيء ب�سّده. و�ستحّل 
الق�سيدُة حّل الواقع. �ستحاول اأن تلملم �سظايا امكان. 
وعلى  عامي  ت�سكيل  اإعادة  على  القدرة  اللغة  و�ستمنحني 
حاولة تروي�ص امنفى. وهكذا، كلما طال منفى ال�ساعر 
توطدت اإقامته ي اللغة، و�سارت وطنه امجازّي... �سارت 

و�سيلته وجوهره معًا، و�سارت بيته الذي يدافع عنه به.

وطفولة  لهام  الإ منَبع  بو�سفه  الوطن،  عن  البتعاد 
اللغة، قد ُيدّمر ال�ساعر. فهذا البتعاد هو امتحان ع�سر 
للقدرة على اخراع اأُلَفٍة مع مكان جديد، واخراع �سداقة 
مع حياة ل�سنا ُموؤّهلن لها، وام�سي على �سوارع ل نعرفها، 
والتكّيف مع مناخ ختلف، وال�ُسكنى ي حّي ل تربطنا فيه 
الثياب.  ومغ�سلة  وامطعم  وال�سيدلية  ببائع اخبز  عاقة 
وباخت�سار، هو تدريب الذات على اأن تولد من نف�سها با 
م�ساعدة، واأن ت�ستعّد مواجهة اموت وحدها. ولكن، اإذا م 
نك ا�ستخدمت طاقاتك  اأقوى، لأ ُيدّمْرَك امنفى �ست�سبح 
م�ساواًة  لتجد  اأو  لتاأتلف  ل  الداخلية  وحريتك  الق�سوى 
اخ�سارة.  وعلى  عليها  ولتتفّوق  نف�سك،  لت�سالح  بل  ما، 
وعندها، قد ي�ساألك اأحٌد ما: لول امنفى، هل ُكْنُت �ساأ�ستمع 
ر�ص  اإليك؟ لن تعرَف كيف ُجيب. وقد تقول: لول تلك الأ
ُوِلْدُت عليها ومنها، هل كنُت ما اأنا عليه اليوم؟ هل  التي 

ُكْنَت �ست�ساأُلني؟

للمنفى اأ�سماء كثرة، وم�سائُر ُمَدِمرة قد ل ينجو منها 
فراد الذين ل ُي�سّكلون القاعدة. اأما اأنا، فقد  اإل بع�ص الأ
احتَلني الوطن ي امنفى. واحتَلني امنفى ي الوطن... وم 
يعودا وا�سحن ي �سباب امعنى. لكني اأعرف اأي لن اأكون 
اإّل اإذا حَرَرت بادي. وعندما تتحَرر بادي،  فردًا حرًا 

u !لن اأخجل من تقدم بع�ص كلمات ال�سكر للمنفى
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ن�ساي الكوي اإى جانب  اإدوارد �سعيد هو امفكر الفل�سطيني الذي ا�ستطاع اأن ينق�ص ا�سمه بوثوق ي ذاكرة الفكر الإ
�سالة ومغايرة  والأ بالفرادة  ن�ساي. وميز منجزه  الإ الفكر  خرين من �سّناع  والآ وفوكو  ووليامز  �سينا  وابن  ر�سد  ابن 
اماألوف، وا�ستطاع بعبقريته ومنطقه الذي ل يقبل النق�ص ا�ستخدام منهجية اخطاب الغربي واأدواته ي اإنتاج خطاب 

عادة ا�ستنطاق الكثر من ام�سلمات ال�سائدة من منظورات جديدة. ختلف اأ�سبح عامات فكرية ومنهجًا جديدًا لإ
�سلية. وقد �سرح ي اأكر من مكان باأنه م ي�ستطع اأن يعي�ص  ميز هذا امفكر الفذ بعمق التزامه وجذره ي ثقافته الأ
حياة غر ملتزمة، �سواء على �سعيد ق�سيته ال�سخ�سية كفل�سطيني اأجر على الهجرة من وطنه، اأو على م�ستوى ق�سايا 
ن�سانية امعذبة وام�ستلبة ي اأي زمان ومكان. وقد زود عمق و�سدق هذا اللتزام اإدوارد �سعيد بقدرة ا�ستثنائية على  الإ
ال�سمود ي وجه امحاولت ام�ستمرة التي ا�ستهدفت عزله وحا�سرته وكتم �سوته. كما وفرت له معرفته امو�سوعية 
وعمقها  اأطروحاته  جّدة  من  ب�سبب  معه،  اختلفوا  واإن  حتى  اإليه،  ال�ستماع  على  خرين  الآ رغام  لإ الو�سيلة  ومنهجيته 

وتنوعها وقوة فر�سياتها ونتائجها.
وى  ولد امفكر والناقد اإدوارد وديع �سعيد ي مدينة القد�ص الفل�سطينية عام 1935، وق�سى فيها �سني درا�سته الأ
طالبًا ي مدر�سة »�سينت جورج« قبل اأن يجره الحتال على الهجرة مع عائلته اإى القاهرة ي وقت م يتجاوز فيه 
الثانية ع�سرة من عمره. وهناك ا�ستاأنف درا�سته امبكرة ي كلية فيكتوريا. ثم انتقل بعد ذلك للدرا�سة ي اأمريكا، واأم 

درا�ساته الثانوية والعليا هناك.
دب امقارن  اأ�ستاذا لاأ 1963، ثم  دب الإجليزي ي جامعة كولومبيا عام  اأ�ستاذًا لاأ كادمية  بداأ �سعيد حياته الأ
دب وال�سيا�سة وامو�سيقى. وكان اأول كتبه عن  فيها عام 1970. وكانت له خال تلك الفرة كتابات ر�سينة وم�سهبة ي الأ
كر من �سمعته  �سل جوزيف كونراد الذي ظل يكن له احرامًا خا�سًا. لكن اجزء الأ الروائي الإجليزي البولندي الأ
يعود اإى ا�ستغاله بالفل�سفة والنظرية ي اأوروبا، حيث قام باإعادة اإنتاج نظريات كبار الفا�سفة واموؤرخن وامفكرين 
من اأمثال جاك دريدا ومي�سيل فوكو وغرهم، �ساعيًا ي كل ما كتب اإى مقاومة هيمنة الثقافة الغربية وتعرية اأ�ساليبها 

ودهاليزها التي حققت بها تلك الهيمنة.
ينظر اإى كتاب اإدوارد �سعيد ال�شت�شراق (1978) على اأنه ي�سكل اإ�سهامه الرئي�ص ي الفكر امعا�سر، وفيه يبحث 
ذلك  لعبه  الذي  الدور  عن  يك�سف  كما  وحوله،  ال�سرق  عن  الغرب  كر�سه  الذي  اخطاب  وتركيب  طبيعة  بالتف�سيل 
دبية وال�سيا�سية ال�سائدة ي الغرب، وعما انطوى عليه من ت�سورات للمهم�سن  اخطاب وما يزال ي واقع الثقافة الأ

وامن�سين ي هذا العام. 
دبي، فقد كتب اإدوارد �سعيد كتابه العام، الن�س والناقد (1983) وكذلك كتابه الهام الثقافة  اأما ي جال النقد الأ
وبرا،  الأ خا�سة  الكا�سيكية،  امو�سيقى  يدر�ص  فاإنه   ،(1991) مو�شيقية  تنويعات  كتابه  اأما   .(1993) مريالية  والإ

لة البيانو و�سلتها بال�سياقات ال�سيا�سية والثقافية التي م عر�سها واأداوؤها فيها.  عمال امكتوبة لآ وكذلك الأ
�سافة اإى الكتب، قدم اإدوارد �سعيد عددًا يجل عن اح�سر من الدرا�سات وامحا�سرات وامقالت وامقابات  وبالإ
ذاعة والتلفزة ي ختلف اأنحاء العام. وقد ظل  وامراجعات التي حفلت بها الدوريات وال�سحف وامجات وحطات الإ
خرة من عمره دائم الن�سغال بالق�سايا التي كر�ص لها حياته، مراوغًا مر�ص لوكيميا  اإدوارد �سعيد حتى اللحظات الأ
خرة. وا�ستطاع امر�ص  الدم الذي مكن اأخرًا من اإطفاء هذا اجذوة التي ظلت م�ستعلة وم�سيئة حتى اللحظات الأ
ن�ساي الذي خّلفه، والذي �سيظل  رث الفكري والإ الغادر اأخرًا اأن يطوي ج�سد اإدوارد �سعيد، لكنه لن يقوى على طي الإ
حيًا اأبد الدهر. وتوي اإدوارد �سعيد ي اأيلول-�سبتمتر عام 2003 ي امنفى الذي �سنع اأقداره، والذي كان على الدوام 

u .ق�ساء حا�سرًا ي ذهنه ي �سياق ن�ساله الطويل �سد فكرة النفي والإ

اإدوارد �سعيد
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كان �شوؤال امثقف، ول يزال، يحتل مكاناً وا�شعاً ي احوار النظري واحياة الجتماعية ي اآن. ويعود ذلك، ب�شكل 
اأ�شا�شي، اإى ثاثة اأ�شباب: يّرد اأولها اإى موذج من امثقفن يدعى عادة بـ »امثقف الر�شوي«، اأي ذلك امثقف الذي يق�شد 
اإى تنوير امجتمع وتهذيبه وحري�شه، متطّلعاً اإى قيم ومار�شات اجتماعية جديدة. ويعود ال�شبب الثاي اإى جمهور 
حّدد ينتظر من امثقف اإجابة عن اأ�شئلته، ويرى فيه مر�شداً يف�شل بن اخطاأ وال�شواب. ولعل �شعور جمهور معن 
باحاجة اإى مرجع معري، يلتم�س منه الن�شح والهداية، هو الذي يجعل من امثقف، �شادقاً كان اأو ل تنق�شه امخادعة، 
�شرورة اجتماعية متجددة. ويرتبط ال�شبب الثالث، وهو اأكر ما�شكاً من �شابقه، بن�شق موروث من القيم الثقافية، 
اأخذ ذات مرة �شفة »اللتزام«، الذي يعني حويل الثقافة اخا�شة اإى ثقافة عامة، تق�شد ام�شلحة الجتماعية، بعيداً 

عن منظور فقر، ي�شاوي بن الثقافة وامُْلكية اخا�شة، وبن الثقافة اخا�شة والربح وام�شلحة.

اأفكار  اإى  امختلفة،  �سوره  ي  امثقف،  مو�سوع  يحيل 
ج�سيد  اإى  �سعى  اأنه  ذلك  ومار�ساته،  �سعيد  اإدوارد 
اأن تكون، بقدر ما اأخ�سع ت�سّور  �سورة امثقف كما يجب 
الثقافة كملكية خا�سة اإى نقد �سديد، ل م�ساومة فيه ول 

التبا�ص. وعلى ذلك، فاإن كل مقاربة حالة �سعيد تت�سمن، 
حدد  مثقف  عن  احديث  متداخلن:  بعدين  لزومًا، 
مغاير،  مثقف  عن  واحديث  والنتماء،  واممار�سة  ال�سم 

راأى �سعيد فيه خ�سمًا ونقي�سًا.

امثقف الدنيوي وامثقف الر�سوي 
عند 

اإدوارد �سعيد
في�شل دّراج
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�شور امثقف ي مرايا ختلفة:

عن  �سدرت  حديثة  كمقولة  تاريخيًا،  امثقف،  يتّعن 
نظمة الإطاقية التي كانت حكم »الرعية« ول  �سقوط الأ
تعرف بها، وظهور اأنظمة دمقراطية اأخذ فيها »ال�سعب« 
مكان  والواجبات،  احقوق  من  بن�سق  يتعّرف  الذي 
»الرعّية« القدمة التي كانت مثقلة بالواجبات وحرومة 
من احقوق. �سمحت ولدة امجتمع امدي للمثقف بوظيفة 
ببديل  القائم  امجتمع  نق�ص  ام�ستمر  قوامها  نقدية، 
التي  الوظيفة،  هذه  ولعل  وارتقاء.  تطورًا  اأكر  اجتماعي 
اأقامت  التي  اآخر، هي  ببديل  اجتماعي  بديل  كل  ت�سحح 
عروة وثقى بن امثقف وال�سيا�سة، بلغة معينة، اأو بينه وبن 
الف�ساء ال�سعبي بلغة اأخرى. ذلك اأن هذا الف�ساء هو امتكاأ 
مر اأن احديث  الذي يبداأ منه امثقف ويعود اإليه. وواقع الأ
عن امثقف، بامعنى النظري العميق ل ي�ستقيم، ول مكنه 
احديثة،  امقولت  من  جملة  با�ستدعاء  اإل  ي�ستقيم،  اأن 
مثل: امجتمع امدي، الدمقراطية، احداثة الجتماعية، 
جميع  اإليه  تنتهي  جوهري،  كزمن  ام�ستقبل  اإى  والتطلع 
مو�سوع  يطرحها  التي  �سئلة  الأ تكن  ومهما  زمنة.  الأ
بامعنى  ولو  وظيفته،  حقق  فاإن  كثرة،  وهي  امثقف، 
بق�سط  حظي  جمهور  وجود  �سرطن:  ي�ستلزم  الن�سبي، 
من امعرفة والثقافة، فا مكان للمثقف ي حيّز اجتماعي 
مية والنغاق، ووجود م�ستوى دمقراطي، يوؤّمن  حكمه الأ
اإر�سال الر�سالة الثقافية وا�ستقبالها، ذلك اأن الثقافة، ي 

خر، تعبرًا عن ارتقاء اجتماعي وجتمعي. التحديد الأ

احديثة،  زمنة  بالأ مرتبطة  ظاهرة  امثقف  كان  اإذا 
فما هو �سكل »العارف« الذي �سبقه؟ �سبق امثقف احديث، 
»رجل  اأو  الكن�سي«  »العارف  وروبي،  الأ ام�ستوى  على 
الاهوت« الذي اأوكل اإى ذاته النطق باحقيقة، وتعارف 
ومع  القدا�سة.  من  يقرب  للحقيقة  كحامل  عليه  النا�ص 
اأن هذا العارف التزم، تاريخيًا، بتو�سيع م�سالح ال�سلطة 
عليه  اأ�سبغت  امتوارثة،  الدينية  �سورته  فاإن  قطاعية،  الإ
»جاك  الفرن�سي  اموؤرخ  يقول  كما  والقدا�سة،  الع�سمة 
لوجوف«. اأّما على ام�ستوى العربي، فقد �سبق امثقف، الذي 
ل يزال حالة وليدة م توّطد مواقعها، ما مكن اأن يدعى 

بـ »كاتب ال�سلطان« الذي هو »عارف« متعدد الخت�سا�ص، 
ي�سع اخت�سا�سه، ي وجوهه امختلفة، ي خدمة احاكم، 
و�سوًل  الرعّية،  �سوؤون  وتنظيم  الر�سائل  كتابة  من  بدءًا 
بنيامن  فالر  ماي  الأ كان  امختلفة.  الفتاوى  تقدم  اإى 
»امثقف  امقولتن، مفهوم نظري عنوانه  قد جمع هاتن 
كلها  اإمكانياته  يكّر�ص  »عارف«  اإى  اإ�سارة  الطقو�سي«، 
لها  حق  ل  »رعية«  عن  بعيدًا  ام�سيطرة،  الطبقة  خدمة 
القراءة والكتابة، ول الظفر بق�سط من امعرفة كثرًا كان 

اأم قليًا.1 

زمنة  الأ اأعادت  زمنة،  الأ اختاف  من  الرغم  وعلى 
بالقرون  الل�سيق  الطقو�سي«  »العارف  اإنتاج  احديثة 
الذي  امهني«  »امثقف  هو  جديد،  م�سّمى  حت  الو�سطى 
�سلطة  بن  ذاتيًا،  ويوائم،  بام�سلحة،  امعرفة  يقاي�ص 
ال�سلطة، مفر�سًا الربح امتبادل و�سيطًا  امعرفة ومعرفة 
�سعيد  اإدوارد  اأخ�سع  وقد  وامثقف.  ال�سلطة  بن  منطقيًا 
اإى نقد �سديد ي درا�سة �سهرة له عنوانها  هذا امثقف 
مثقف  ناق�سًا  وجماعة«،  دوائر  جماهر،  »معار�سون، 
مغاير  مثقف  العام  ال�ساأن  من  امن�سحب  الخت�سا�ص 
حاجات  مع  ثقافته  يكّيف  الذي  الهاوي«  »امثقف  دعاه 
اأو  الخت�سا�ص،  مثقف  كان  فاإذا  الجتماعي.2  �ساح  الإ
اأكادمي،  باخت�سا�ص  وينتهي  يبداأ  الحراي«،  »امثقف 
مرجعه الكتب، فاإن امثقف الهاوي هو امنفتح على امجال 
اأولوية  فار�سًا  �سئلة جميعًا،  الأ يعيد �سوغ  الذي  الدنيوي، 
النظرية«.  »رماد  على  امتنوعة  امتبّدلة  امتغرة  احياة 
التي  كادمية«  الأ »الرطانة  �سعيد  نقد  ذلك  وب�سبب 
تتو�سل لغة معقدة تدور ي حّيز مغلق، وطالب بلغة اأخرى 
تعرف باجمهور وق�ساياه، وتزعزع ام�سافة الفا�سلة بن 
»الرطانة  اأن  مر  الأ وواقع  امخت�سن.  وغر  امخت�سن 
فهي،  اآن:  ي  متجان�سن  غر  دورين  توؤِمن  كادمية«  الأ
به،  واعراف  معري  اخت�سا�ص  اإى  اإ�سارة  مو�سوعيًا، 
وهي ي الوقت ذاته اإ�سارة تق�سم الب�سر اإى عامن؛ عام 
العامة  وعام  غرهم،  يعرفها  ل  لغة  لهم  الذين  العلماء 

الذي ل ي�ستطيع تعلم »اللغة العاِمة« والتعّرف عليها.

اأف�سى ت�سنيم الخت�سا�ص اإى اإنتاج »مثقف تقني«، 
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وبالغة  �سيقة  ق�سايا  امتنوعة  احياة  بق�سايا  ي�ستبدل 
العلم  اأهل  جمع  متعالية  بنخبة  �سمنًا،  قائًا،  ال�سيق، 
الت�سور،  هذا  مقابل  ي  واحد.  حّيز  ي  ال�سلطة  واأهل 
تكنوقراطي«  »ت�سور  اإى  وينتهي  العلم  من  يبداأ  الذي 
»امثقف  مفهوم  اأنتج  به،  يلتقي  اأو  القمع  ي�سّوغ  للعام، 
املتزم«، ي اأ�سكاله الفقرة امتداعية، ما مكن اأن ي�سمّى 
اإر�ساء  غايته  �سعبوي«،  »مثقف  هو  الذي  »الداعية«  بـ 
ينقد  ل  اأنه  ذلك  بر�ساها،  والتمتع  الوا�سعة«  »اجماهر 
الوا�سع  ول يحاور ول يعّلم، بل يقول ما ينتظره اجمهور 
الزائفة«  »البداهات  جميع  ويبارك  ي�سّوغ  م  اإن  منه، 
امنت�سرة.3 ي�ستبدل امثقف ال�سعبوي، اأو الداعية، بامعرفة 
فكر  كل  وي�سجب  النقد  يعرف  ل  متو�سًا خطابًا  اجهل، 
نقدي، مطمئنًا اإى البدايات الراكدة التي ل توؤّرق اأحدًا. 
موَطد  نقدي  ح�ّص  هو  النبيل،  بامعنى  امثقف،  مّيز  فما 
كل  بعيدًا عن  والوطن،  امجتمع  غايته م�سلحة  بامعرفة، 
وب�سبب  �سهلة.  خطابة  اإى  امعرفة  ي�سّر  ذاتي  ح�سبان 
اجاهز  باجمهور  يحتفي  الذي  »الداعية«  ي�سكل  ذلك 
قبل  ما  اأزمنة  اإى  ارتدادًا  به،  اجاهز  الوعي  ويحتفل 
ن اجمهور الذي يبارك »البداهات« يكّون رعية  حداثّية، لأ

جديدة، تبحث عن الطماأنينة ول تهج�ص بامعرفة.

ي  امثقف  عن  متواتر  حديث  من  الرغم  وعلى 
دبيات العربية«، فاإن و�سع امثقف العربي يق�سي ببع�ص  »الأ
تعرف،  م  العربية  اللغة  اإن  اأولها:  تقول  اماحظات، 
القوامي�ص  له ي  الذي ل وجود  »امثقف«،  تاريخيًا، تعبر 
ن الثقافة والتثقيف وامثاقفة، حيل ي القوامي�ص  امختلفة، لأ
ن�سان  الإ وعلى  الرماح،  و�سناعة  والرمح  الرّماح  على 
امثقف،  كلمة  فاإن  وعلى هذا،  اح�سوب.  ريب  الأ احاذق 
عربيًا، هي مفردة جديدة ترّد اإى �سناعة يدوية قدمة، 
من  ام�ستق  وربية،  الأ اللغات  ي  امثقف  م�سطلح  خافًا 
باأن  الذهن والعمل الذهني. ولي�ص امق�سود بذلك القول 
والفا�سفة  وال�سعراء  اموؤرخن  يعرف  م  العربي  التاريخ 
وعلماء اللغة، فهذا كام ل معنى له، اإما امق�سود اأن هذا 
مفكّرين  بقدر،  اإل  يعرف،  الثقاي، م  �سكلة  التاريخ، ي 
م�سغولن بنقد امجتمع وتقدم البدائل الجتماعية. ورما 

كبار  باأحوال  مّثل  قد  احديث،  بامعنى  امثقف،  يكون 
الذين  وغرهما،  عربي  وابن  احاج  مثل  امت�سوفن، 
مجتمع  وهج�سوا  القيم،  �سعيد  على  اغرابًا،  عا�سوا 

يج�ّسد القيم الروحية العالية.

العاقات  من  بجملة  العربي  امثقف  ولدة  ارتبطت 
نهاية  ي  النه�سوي  ال�سياق  اأنتجها  التي  الجتماعية 
القرن التا�سع ع�سر وبداية القرن الع�سرين، �سهدت ولدة 
وولدة  الرجمة،  و�سعود  وال�سحف  ال�سيا�سية  حزاب  الأ
األوان جديدة من الكتابة مثل: الرواية وام�سرحية والق�سة 
الق�سرة. والوا�سح ي هذا هو تكّون جمهور جديد يتوّجه 
التقليدية.  والطرق  وامعاهد  امدار�ص  امثقف، خارج  اإليه 
للمثقف  تتيح  دمقراطية،  ف�سحة  ر  تبلُوٍ اأكر  والوا�سح 
الف�سحة كافية  النا�ص. و�سواء كانت  اأفكاره بن  ين�سر  اأن 
حدد  �سيء  ي  �سا�سي  الأ امرتكز  مَثل  فقد  متق�سفة،  اأو 
هو: الف�ساء ال�سيا�سي، الذي هو تعبر عن الدمقراطية 
ن الدمقراطية هي امدخل التاريخي لكل  واحداثة معًا، لأ
العربي  امثقف  ولدة  اأن  ذلك  من  اأكر  حتملة.  حداثة 
احديث ل تنف�سل اأبدًا عن ال�سجال بن القدم واجديد، 
اأو بن التقليد والتجديد؛ فامثقف ل يولد من ذاته، بل من 
�سراع بن فكر يطالب بالركود واجمود وال�ستقرار وفكر 
اإى حاجات اجتماعية وفكرية  ي�سائل ويحاور ويرى  اآخر 

جديدة.4

ي  امثقف،  بن  الفرق  م�ّص  لحقة  ماحظة  ثمة 
ول  وروبي، وامثقف ي �سكله العربي. فقد ولد الأ �سكلة الأ
الثورة  اآيتها  اجتماعية حا�سمة،  �سهد حّولت  ي جتمع 
ال�سلطة  اإ�سقاط  على  انطوت   ،1789 عام  الفرن�سية 
عماده  مدي  جتمع  وتاأ�سي�ص  قطاعية–الكن�سية،  الإ
ام�ساواة  مبداأ  نظريًا،  قالت،  التي  الجتماعية  امواطنة 
�سدر  للجميع.  مت�ساوية  وواجبات  حقوقًا  يوؤمن  الذي 
احر،  امجتمعي  واحوار  التعبر  حق  ام�ساواة  مبداأ  عن 
مكان  نظريًا،  يرك،  الذي  التناف�ص  مبداأ  والعراف 
عن  بعيدًا  »اجميع«  لـ  متاحًا  مكانًا  اأي  »خاليًا«،  ال�سلطة 
من  الد�ستور  به  يقول  ما  وخا�سعًا  ناحية،  من  الحتكار، 
وروبي،  الأ �سرطه  ي  امثقف،  فكرة  تكن  م  ثانية.  ناحية 
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اخاي«  ال�سلطة  »مكان  �سوغ  واإعادة  �سوغ  فكرة  اإل 
اإى  امجردة  اإمكانياته  من  ام�ساواة  مبداأ  نقل  عنت  التي 
اإمكانيات م�سخ�سة وحقيقية وملمو�سة. وعن هذه الفكرة 
التي ت�ستبدل باحا�سر م�ستقبًا اأكر ارتقاء وعدًل، �سدر 
تدّخل امثقف ي ال�ساأن العام، الذي هو فعل يعِرف امثقف 
اأحزاب  ي  امثقفن  اندراج  و�سدر  به،  خر  الأ ويتعَرف 
متنّوعة.  اإ�ساحية  اقراحات  ذات  ختلفة،  �سيا�سية 
وروبية  الأ الثورات  جربة  على  اتكاء  امثقف،  تعَرف 
احديثة، باأمرين: نقد الوقائع الجتماعية كلها من وجهة 
وعمًا،  نظرًا  امواطنة  حقوق  حقيق  اأي  ام�ساواة،  نظر 
ن�ساي ي  واعتبار ام�ستقبل حِيزًا نوعيًا، يج�ّسد اجوهر الإ

اأ�سواقه امتعددة، دون غربة اأو اغراب.5

ثاثة  وجوه  له  ختلفًا  م�سرًا  العربي  امثقف  عرف 
اجتماعية  حا�سنة  يعرف  م  فهو  قل:  الأ على  مغايرة 
وروبية التي اقرنت بجملة  منت�سرة، كتلك الرجوازية الأ
ثورات: الثورة القومية، الثورة العلمية وال�سناعية، والثورة 
الفل�سفية؛ فقد كانت ال�سلطة ال�سيا�سية ي العام العربي 
ي نهاية القرن التا�سع ع�سر، متداعية تقليدية حا�سرة 
وروبي. وب�سبب ذلك جاء  بال�سلطة العثمانية وال�ستعمار الأ
امثقف العربي من جملة �سراعات متوقعة وغر متوقعة: 
الثقاي؛  ام�ستوى  على  والقدم،  اجديد  بن  ال�سراع 
وال�سراع بن التحرر وال�ستعمار، على ام�ستوى ال�سيا�سي؛ 
الجتماعي.  ام�ستوى  على  واجهل،  العلم  بن  وال�سراع 
ب�سلطة وطنية حديثة،  اأن يهج�ص  امثقف  ولهذا كان على 
واأن يتطلع اإى جديد اجتماعي ي�ساعد ال�سلطة امنتَظرة 
على الو�سول والتحقق. وبداهة، فاإن هواج�سه التي تنق�ص 
�سلطة باأخرى، م تكن مكنة اإل بف�سل »�سعف ال�سلطة 
ال�ستعماري«.  »اح�سور  هيبتها  ا�ستلب  التي  القائمة«، 
اإذن، وب�سكل جزوء، ي ال�سراع بن  ت�سَكل هذا امثقف 
القدم واجديد، وبن ال�سيطرة ال�ستعمارية والنزوع اإى 
اإليه امثقف وحلم به ما م لبث  اأن ما تطّلع  التحّرر. بيد 
بذلك  وامق�سود  التداعي.  تخوم  اإى  م�ساره  حا�سر  اأن 
�ساوت  التي  الوطني«  ال�ستقال  »دولة  من  حدد  �سكل 
و»القائد  ال�سعب  وبن  ال�سلطة،  واحتكار  ال�ستقال  بن 

اإى  ذلك  انتهى  كاملة.  نيابة  عنه  ينوب  الذي  امخِل�ص« 
حو  واإى  الوطنية«،  »الوحدة  با�سم  »الرعية«  ا�ستعادة 
اموحدة«.  الجتماعية  رادة  »الإ با�سم  ال�سيا�سي  الف�ساء 
اأدت هذه اممار�سات اإى تقوي�ص ال�سرط الجتماعي الذي 
ل يقوم امثقف اإل به، على اعتبار اأن الّنقد ام�سوؤول احّر 
ال�سرط امو�سوعي  الذي يربط بن امثقف وجمهوره، هو 
الذي ي�سمح بولدة: ظاهرة امثقفن. وعلى هذا، فقد عا�ص 
الولدة،  لزمت  اإعاقة  مزدوجة:  اإعاقة  العربي  امثقف 
ي  واإعاقة  احديثة،  الجتماعية  احا�سنة  غياب  ب�سبب 
حقوق  �سادرت  الوطني«،  ال�ستقال  »دولة  ن  لأ التكُون، 

القول والتعبر ب�سعارات اإيديولوجية مت�سخمة.6

اإى  اأ�سرنا،  كما  �سعيد،  اإدوارد  عن  احديث  يقود 
اأدبي  ناقد  حول  منه  ول  الأ اجزء  يدور  مزدوج:  حديث 
خت�ص انتهى اإى مثقف ر�سوي، بامعنى النبيل للكلمة، 
ر�ص.  الأ على  العدالة  ويحقق  باحقيقة  يجهر  اأن  اأراد 
طرحتها  التي  الق�سايات  جملة  حول  الثاي  جزوؤه  ويدور 
مفاهيم  ت�ستدعي  التي  �سعيد  اإدوارد  امثقف  مار�سات 
عديدة: النقد، اجمهور، �سلطة امعرفة، الهيمنة الثقافية 
والعاقة  امثقفن،  م�سوؤولية  ام�سادة،  الثقافية  والهيمنة 

خاق وامعرفة. بن الأ

ك�شر احتكار امعرفة والهيمنة الثقافية ام�شادة:

ال�شت�شراق، كما هو معروف  ا�ستفاد �سعيد ي كتابه 
مي�سيل  الفرن�سي  الفيل�سوف  اأفكار  من  الباحثن،  لدى 
اأو  معينة،  بلغة  وامعرفة،  ال�سلطة  بن  العاقة  عن  فوكو 
عن �سلطوية امعرفة، بلغة اأكر دقة. بيد اأن �سعيد، الذي 
خطاب  ن  لأ لينقده،  اإل  فوكو  يقراأ  م  يحاكي،  ول  يحاور 
اإى  النقدي،  بعده  رغم  ينتهي،  الفرن�سي  الفيل�سوف 
اأ�سهب  فقد  هو خارجها.  ما  كل  ت�سل  القدرة  كلّية  �سلطة 
�سعيد  تاأمل  ال�سلطوية«، ي حن  »امعرفة  فوكو ي حليل 
مواجهتها ببديل ثقاي ي�ستطيع مقاومة ال�سلطة وَيِعد بفتح 
اأفق جديد. كان ي خطاب فوكو ما يحيل على »الحتكار 
ال�سلطوي للمعرفة«، اإذ ال�سلطة حتاج اإى امعرفة وت�سّر 
امعارف ي اأ�سكالها كلها معارف �سلطوية. األغى الفيل�سوف 
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التناق�ص بن  ال�ستن، فكرة  يبلغ  الذي رحل وم  الامع، 
وحيد  معرّي  مرجع  ال�سلطة  اأن  طاما  وال�سلطة،  امجتمع 
الب�سر  ويلّقن  واأج�سادهم،  الب�سر  اأفكار  وم�سيطر، ي�سوغ 
التجديد  يكن  ومهما  طواعية.  اختاروه  اأنهم  يظنون  قوًل 
الفكري الذي جاء به الفيل�سوف البنيوّي، اإن �سّح القول، 
ترى غرها،  ول  ال�سلطة  ترى  نزعة عدمية،  فقد حايثته 
ا�ستبدل  �سعيد  لكن  متناظرة.  اأقنعة  اإى  الب�سر  ختِزلة 
ب�سلطة امعرفة، التي تهند�سها ال�سلطة وت�ستثمرها، �سلطَة 
�سلطة  عن  الباحثن  الب�سر  جميع  تخ�ص  التي  احقيقة 
 Qƒ°U كتابه   الراحل، كما جاء ي  الناقد  انتهى  العدالة. 
امثقف، اإى فكرة اجمهور، ذلك امجموع الب�سري احّي 
اإى  معًا  ويتطلعان  امثقف،  ويحاوره  امثقف  يحاور  الذي 

معرفة واأخاق جديدتن.7

ال�سلطة  باأن  ن�سلّم  اأن  لنا  بّد  »ل  فوكو:  مي�سيل  يقول 
من  متازمتان  وامعرفة  ال�سلطة  واأن  امعرفة،...  تنتج 
حيث الدللة بطريقة مبا�سرة، واأنه ل وجود لعاقة �سلطة 
وجود  ول  امعرفة.  من  حقل  مرابط  تاأ�سي�ص  دون  من 
ي معرفة ل ت�ستلزم ول توؤ�س�ص ي الوقت ذاته عاقات  لأ
ال�سلطة،... وباخت�سار، لي�ست فعالية مو�سوع امعرفة هي 
التي تنتج جموعة من امعارف، مفيدة لل�سلطة اأو مقاومة 
تقاومها  التي  وال�سراعات  ال�سلطة،  معرفة  ولكن  لها، 
امعرفة  اأ�سكال  حّدد  التي  هي  لها،  جزءًا  تعتر  والتي 
فقد  للتاأويل،  قابل  فوكو  اأعطاه  ما  اأن  ومع  وميادينها«.8 
خر يخت�سر  راأي �سعيد، كما غره من نقاد فوكو، اأن الأ
وى: اإن تاريخ  امعرفة اإى اأطروحتن اأ�سا�سيتن، تقول الأ
مر الذي ل  نتاج ال�سلطوي امعري، الأ امعرفة هو تاريخ الإ
فكار التحرر �سيئًا، طاما اأن ال�سلطة م�سوؤولة عما  يرك لأ
ا�ستهاك  اإن  الثانية:  وتقول  اأي�سًا.  يقاومها  وعّما  تنتجه 
ال�سلطوي  ال�ستهاك  هو  كلها،  اأ�سكالها  ي  امعرفة، 
نتاج  الإ واأن  ا�ستهاك،  هو  اإنتاج  كل  اأن  طاما  للمعرفة، 

امعري �ساأن �سلطوي.

يفتح  اآخر،  نظري  اأفق  عن  باحثًا  فوكو  �سعيد  نقد 
ن�سان اأفقًا اجتماعيًا اإن�سانيًا، وياأخذ بيده اإى التحّرر  لاإ
ت�سنيم  ي  �سعيد،  راأي  كما  فوكو،  وقع  فقد  وامقاومة. 

ت�سنيم  هو:  اآخر  ت�سنيم  اإى  ي�سل  اأن  قبل  النظرية 
اأفكار  عن  بعيدًا  لي�ص  وهو  ول،  الأ الت�سنيم  اأما  ال�سلطة. 
و�سديقًا  لفوكو  معا�سرًا  كان  الذي  اآلتو�سر،  الفيل�سوف 
واأن  ذاتها،  فكار  الأ من  تاأتي  فكار  الأ �سّحة  اأن  فرى  له، 
النظرّية حمل ي عاقاتها الداخلية �سمان حقيقتها، كما 
يحدث  اليومية  الوقائع  اإى  النظرية  من  اخروج  كان  لو 
الثاي ي  الت�سنيم  النظري. وجّلى  الت�ساق  خدو�سًا ي 
تن�سيب ال�سلطة قّوة هائلة كلَية اح�سور، تتحكم بذاتها 
يعر على معناه  ل  اأن هذا اخارج  بل  وما هو خارجها، 
خر، اأي ال�سلطة.  ول والأ ودللته اإل من خال مرجعه الأ
»الت�سخيم  عن  فوكو،  ينقد  وهو  �سعيد،  حدث  ولهذا 
تنتج  التي  امتحذلقة«  »العقلنة  وعن  لل�سلطة،  جوف«  الأ
الذي  النظرية«  »فّخ  وعن  امجردة،  العاقات  من  ن�سقًا 
الراحل  الناقد  اأنهى  �سائبة.  غر  تعميمات  باإنتاج  يغوي 
درا�سته »النظرية امرحلة« بال�سطور التالية: »من اموؤكد 
امعرفة’  ‘حفريات  الدقة ي  ي�ست�سيغ  �سوف  اأن غرام�سي 
امجال، حتى  تف�سح  ل  كونها  �سي�ستغرب  لكنه  فوكو،  لدى 
ولي�ص  ال�ساعدة،  احركات  اأمام  اإ�سمية،  ب�سورة  ولو 
التكتات  اأو  ام�سادة  والهيمنة  للثورات،  تقدمه  ما  لديها 

التاريخية«.9

الذي  غرام�سي،  اأنطونيو  امارك�سي  اإى  �سعيد  رجع 
باأ�سباب  مدفوعًا  يطالية،  الإ الفا�سية  �سجون  ي  مات 
اأربعة: البحث عن نظرية ت�سمح ببناء خطاب عن امقاومة 
من  القريبة  فوكو  عدمية  عن  بديًا  الثقافية،  وامقاومة 
فكار النيت�سوّية. وال�سبب الثاي هو النزعة الدمقراطية  الأ
لدى غرام�سي الذي طالب باإ�ساح »اح�ص ال�سعبي العام«، 
تنتمي  نظرية  باأدوات  معًا،  يجاب  والإ بال�سلب  مليء  وهو 
باإ�ساح »معرفة  ة«، بقدر ما طالب  اإى »امعرفة امخت�سّ
ن« عن طريق النفتاح على الثقافة ال�سعبية. دعا  امخت�سّ
وال�سعبية  كادمية  الأ الثقافتن  بن  احوار  اإى  غرام�سي 
وتوحيدهما بـ: »فل�سفة الراك�س�ص« التي هي فل�سفة حررية 
ما  بقدر،  ولو  الجتماعي،  الثقاي  التجان�ص  اإى  تتطلع 
تلغي ام�سافة امتوارثة بن امثقفن وغرهم.10 اأما ال�سبب 
الثالث فيعود اإى دمقراطية اخطاب لدى �سعيد، الذي 
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يق�سي بانفتاح امثقف على غره من امثقفن، وبالو�سول 
اإى حوار مثمر قوامه تكامل وتفاعل وجهات نظر متعددة. 
م يكن �سعيد الذي قدم ي »ال�ست�سراق« بحثًا لمعًا عن 
يديولوجية،  الأ والثقافة  امو�سوعية  الثقافة  بن  ال�سراع 
الهيمنة  اإى  ي�سل  كي  يطاي  الإ امارك�سي  اإى  بحاجة 
فكار امتحررة اأملى عليه اأن  ام�سادة، لكن اإمانه بن�سق الأ
يكون ابنًا جيبًا مثقف حرري �سبقه، مثلما �سي�سبح هو، 
بعد كتابه ال�شت�شراق، اأبًا جيبًا لباحثن ي�سوغون اأفكارًا 

جديدة عن امقاومة والتحرر.

و�سائل  اأو  فكرية  اأهدافًا  الرابع  ال�سبب  يرجم  ل 
نظرية، فهو يتمحور كليًا حول جربة �سعيد ي اجامعات 
مريكية، من حيث هو »ذات �سرقية« حا�سرة مناهج  الأ
تربية قدمة وحديثة م تَر ي ال�سرق اإل »مهنة« اأو »�سناعة 
�سعيد  عر  اخراعه.  بعد  اإل  بال�سرق  تعرف  ل  فكرية« 
وهو يتاأمل »جربة الذات ال�سرقية« على �سطور ي كتابات 
اأبعاد جربته و�سبل تقدمها. ي�سر  غرام�سي اأ�ساءت له 
يطاي ي ال�سطور  ي مقدمة ال�شت�شراق اإى امارك�سي الإ
نقطة  اإن  ال�سجن’  ‘دفاتر  ي  غرام�سي  »يقول  التالية: 
عداد النقدي هي وعي امرء ما هو عليه حقًا،  انطاق الإ
اللحظة  حتى  التاريخية  لل�سرورة  كمنتوج  ذاته  مدركًا 
الراهنة، التي ت�سع فيه اآثارًا ل ح�سر لها، دون اأن ترك 
الإجليزية  الرجمة  »ترك  �سعيد:  ويتابع  بها«.  جردًا 
الوحيدة التي ي متناولنا عبارة غرام�سي على هذه ال�سورة 
يطالية  دوما �سبب وا�سح، ي حن اأن ن�ص غرام�سي بالإ
ال�سروري  من  فاإنه  ‘ولذلك،  التالية:  �سافة  بالإ يختتم 
مامًا اأن ي�سار اإى و�سع هذا اجرد منذ البداية’. ومن 
نواح عديدة، فقد كانت درا�ستي ال�ست�سراق حاولة جرد 
ثار التي تركتها عّلي، اأنا الذات ال�سرقية، تلك الثقافة  الآ
جميع  حياة  ي  القوة  بالغ  عامًا  �سيطرتها  كانت  التي 

ال�سرقين«.11

اأي  البداية«،  منذ  »اجرد  بـ  ال�سابقة  ال�سطور  تقول 
خرين، كي تعود  بت�سفية ح�ساب الذات مع ذاتها ومع الآ
امعاير  وا�ستبداد  الزائف  الوعي  من  متحرّرة  »بريئة« 
بتحليل  اإل  كامًا  يتك�ّسف  ل  امعنى  اأن  بيد  كادمية.  الأ

ي  القوة  بالغ  عامًا  �سيطرتها  كانت  التي  »الثقافة  تلك 
اأف�سى  ال�سرق  اخراع  اأن  ذلك  ال�سرقين«؛  جميع  حياة 
اأعطت  كادمي  الأ ال�ست�سراق  هيبة  واأن  ا�ستعماره،  اإى 
�سورة  اأخذ  الذي  الخراع  وما  البداهة.  �سكل  الخراع 
التي  ال�ستعمارية  الثقافية  الهيمنة  اإل  العلمية«  »البداهة 
اأملت على »الذات ال�سرقية« اأن تاأخذ بامعاير الغربية اإى 
اأن ا�ستيقظت ي حظة �سعيدة وذهبت اإى »جرد« نظري، 
غرام�سي  بنى  »البداية«.  منذ  اإليه  تلجاأ  اأن  عليها  كان 
م�سروع  من  منطلقًا  ام�سادة  والهيمنة  الهيمنة  مفهومي 
 »°SÉ«°S–سيا�سي يواجه الثقافة ام�سيطرة م�سروع ثقاي�
بديل، واأطماأن �سعيد اإى ما قال به غرام�سي منطلقًا من 
امعاير  من  ذاتها  حرير  اإى  ترمي  �سرقية  ذات  جربة 
يطاي الرجوازية بـ »فل�سفة  كادمية الغربية. واجه الإ الأ
الخت�سا�ص«  »ثقافة  �سعيد  جابه  حن  ي  الراك�س�ص«، 

بقوة احقيقة.

ك�سف �سعيد، ي مفتتح ال�شت�شراق عن »اأزمة ذاتية« 
�سرورتن:  بال�سرورة،  م�ستدعيًا،  جاوزها،  و�سبل 
مثقفًا،  �سعيد  �سّكلت  التي  هي  وى  الأ الثقافية  ال�سرورة 
بعد تاريخًا، هي ال�سرورة  وى والأ و�سع من الأ والثانية، الأ
مريالية التي وعاها »امثقف ال�سرقي« ومّرد  الثقافية الإ
ثقافية خا�سة  بناء �سرورة  اأنه قادر على  عليها، وبرهن 
يوجد  ل  ال�سرق  »اأن  فكرة  على  ال�ست�سراق  قام  فقد  به. 
باأن  ال�سرقية«  »الذات  م�ستوى  على  تعني  التي  ذاته«،  ي 
وت�سّوراته  الغرب،  من  فعلمه  ذاته«،  ي  يوجد  ل  »�سعيد 
وهو  احتفى،  ولهذا  اأي�سًا.  غربّية  وتطبيقاته  العلم  عن 
يقراأ غرام�سي، بفكرة الهيمنة الثقافية وتو�سيفها وحليل 
اآلياتها، ورد عليها بفكرة »امقاومة الثقافية« التي توؤ�س�ص 
لهيمنة جديدة. عّر هذا الحتفاء عن ذاته ي درا�سات 
ول منها: اإن ال�سرق له وجود  �سعيد باأ�سكال ثاثة، يقول الأ
مو�سوعي م�ستقّل بذاته، وله تاريخ وثقافة وب�سر مقاتلون 
تعيد  اأكادمية«  اإى »مهنة  فاعلون، ل مكن اخت�سارهم 
تركيبهم كما ت�ساء. واأن للمعرفة العلمية مرجع خا�ص بها 
امقاي�سات  عن  البعيد  العلمية،  امعرفة  اإنتاج  تاريخ  هو 

يديولوجية اخا�سعة اإى �سيا�سات ا�ستعمارية. الإ
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تاأكيد  الثالث،  ال�سكل  وهنا  بداهة،  هذا  يحتقب 
تاأتلف  �سعيد لذاته فرديًة حرًة م�ستقلة تقبل باحوار ول 
الوجود  حكام اجاهزة. واتكاء على مبداأ  التلقن والأ مع 
الذاتي ام�ستقل، الذي ينطبق على ال�سرق والعلم وامثقف 
ام�سيطر  كادمي  الأ الت�سُور  عن  �سعيد  انف�سل  النزية، 
للعلم وامعرفة، وا�ستعا�ص عنه بالت�سور احواري للعام، 
الب�سر  حياة  حيث  يقول،  كان  كما  الدنيوي  بالت�سوّر  اأو 
قّوامة على الكتب وامكتبات، وحيث الذات العارفة الطليقة 
كادمية. واإذا كان مفهوم  ن�ساق امفهومية الأ قّوامة على الأ
الثقافات  بتعددية  القول  اإى  قاده  الذاتي«  »ال�ستقال 
»ثقافة  اإى  ام�ساءلة احّرة  �سغف  اأو�سله  فقد  امتحاورة، 
منفّي  ام�سيطر  الن�سق  على  امتمرد  امثقف  اإذ  امنفى«، 
امنفين.  �سوات  لأ تتويج  امحتملة  احقيقة  واإذ  بامتياز، 
امثقفن  بهوؤلء  احتفاله  امنفى  بفكرة  �سغفه  ويف�ّسر 
اموّزع  اأورباخ،  مكنة:  الأ من  جملة  على  توزعوا  الذين 
الهارب  واأدورنو  امتحدة،  والوليات  وتركيا  اأوروبا  على 
من اأمانيا اإى اأمريكا رجوعًا اإى اأمانيا، وفرانتز فانون، 
وروبي اجزائري. لي�ص امنفى، واحالة هذه،  الكاريبي الأ
ينبغي  لل�سكن،  ي�سلح  ل  ظام  عام  على  احتجاجا  اإل 
الفردّية  بامبادرات  يقبل  حتمل،  اآخر  بعام  ا�ستبداله 

امبدعة ويتحرر من �سلطة العادات والعادات ال�سلطوية.

�سواء كان موقف �سعيد من غرام�سي مت�سقًا، اأم يعوزه 
الت�ساق، فاإن ما اأجذب اإليه يلبّي ت�سوراته الذاتية، كما 
لو كانت »دفاتر ال�سجن« مراآة �سقيلة وا�سعة ت�سمح للناقد 
الفل�سطيني باأن يرى اأغرا�سه بو�سوح. ويتمثل ما اجذب 
اإليه، كما اأ�سرنا، ي مو�سوعن، اأولهما: امقاومة الثقافية 
من حيث هي فعل دينامي متجدّد مفتوح، ي�ستبك مع هيمنة 
جمهور  مع  ويتحاور  والغايات،  الو�سائل  متجددة  ثقافية 
يتعّن  ام�ساءلة.  ورغبة  بالف�سول  احتفظ  كليًا  يرّو�ص  م 
التي  العملية-النظرية  ثار  بالآ الت�سور،  الدنيوي، ي هذا 
وبتوّجه  العادين،  الب�سر  على  ام�سيطرة  الثقافة  تركها 
الثقافية  اخطابات  ت�سوغهم  الذين  الب�سر  اإى  امثقف 
امعي�ص  الدنيوي  اّتخاذ  ولعل  ختلفة.  بن�سب  ام�سيطرة 
مرجعًا لـ »العمل النظري« هو الذي و�سع �سعيد على طريق 

نظرية  اجتهادات  اإى  اأحيانًا،  ودفعه،  النظري  التجديد 
ل�سيق  وهو  الثاي،  امو�سوع  اأما  امجازفة.  تنق�سها  ل 
ف�سادر عن  بفكر غرام�سي،  �سعيد  اأغرى  والذي  ول،  بالأ
ام�سافة«،  »فل�سفة  لـ  الراف�ص  الثقافة،  من  خر  الأ موقف 
والقائل بت�ساوي حظوظ الب�سر من العقل وامحاكمة، فقد 
يوؤّدون  ل  لكنهم  مثقفون،  النا�ص  كل  »اإن  يطاي:  الإ قال 
جميعًا وظيفة ثقافية ي امجتمع«.12 يعرف القول بت�ساوي 
الب�سر؛ فكل الب�سر مثقفون، واإن كان بع�سهم اأكر ثقافة 
عن  يتحدث  غرام�سي  جعل  الذي  مر  الأ اآخر،  بع�ص  من 
ب�سكل  النا�ص  اأفكار  ي�سوغون  الذين  الكبار«،  »امثقفن 
اجاهاتها  ي  غرام�سي  اأفكار  �سعيد  ي�سرح  ل  وا�سح. 
عليه  الذي  لديه،  امثقف  اأمام معنى  يتوقف  بل  امختلفة، 
اأن يندرج ي ال�سراع الجتماعي، اأو اأن يقوم بتوليد حركة 
جتمعية مقاومة ومّدها باإ�سارت م�ستقبلية. يقول �سعيد 
الراأ�سماي  عمال  الأ منّظم  »اإن  امثقف:  �شور  كتابه  ي 
ي  والخت�سا�سي  ال�سناعي  التقني  جانبه  اإى  يخلق 
اأو  ن�ساء ثقافة جديدة،  ال�سيا�سي، وم�سوؤولن لإ القت�ساد 

نظام قانوي جديد وما اإى هنالك«.13

مزدوج:  معنى  امتجددة  امثقف  وظيفة  �سعيد  اأكّد 
عمال الراأ�سماي،  وظيفة امثقف التي يحتاجها منِظم الأ
النقدي  امثقف  ووظيفة  والفاعلية،  بالتجديد  امت�سم 
ول، بعيدًا عن النخبة احاكمة وقريبًا من  الذي يواجه الأ
�سا�سي هنا هو حّرر �سعيد من  الب�سر العادين. بيد اأن الأ
الت�سور الرومان�سي للمثقف امعت�سم بروؤية ذاتية منعزلة 
الحراي  �سكليه  ي  لديه،  امثقف  اأن  ذلك  احياة.  عن 
اإنتاجها،  واإعادة  نتاج  الإ عمليات  يتكّون ي  معًا،  والهاوي 
وي ال�سراع مع الهيمنة امتجددة التي ت�ستلب حاكمات 
مرتن:  امثقفن  رومان�سية  �سعيد  نق�ص  ال�سليمة.  الب�سر 
»امثقف الخت�سا�سي« ي  ت�سُكل  اإى  اأوى وهو يرى  مرة 
وامردود،  والربح  والتوزيع  وال�ستهاك  نتاج  الإ عمليات 
الكلَية  خاقية  الأ حكام  الأ من  يتحّرر  وهو  اأخرى  ومرة 
اجاهزة، متدِخًا ي �سوؤون العام ام�ستجدة، م�ّص ذلك 
وجميل  �سام  الإ �سورة  ت�سويه  اأم  وفل�سطن  العراق 
اموقف،  هذا  يحتقب  والإحاقية.  العن�سرية  الدعوات 
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ام�ستق من وعي تاريخي ل التبا�ص فيه، بعدًا معرفيًا، يرى 
امتحِولة  الجتماعي-الثقاي  ال�سراع  مواقع  ي  امعرفة 
ياأمر  غرام�سي،  بلغة  اأخاقيًا-معنويًا،  وبعدًا  امتنقلة، 
وامواجهة،  للنقد  امتواتر  وال�ستعداد  بالنتباه  امثقف 
هي  نوعية،  بطولة  مار�سة  الكبار«  »امثقفن  اإى  موكًا 
البطولة  �سعيد  خاق. مار�ص  والأ امعرفة  وثقى بن  عروة 
امعرفة  الذي ي�سِر  امهني«  »امثقف  فا�سًا بن  النقدية 
اأخرى قانونها العر�ص والطلب، و»امثقف  مهنة بن مهن 
الهاوي« الذي يحّول ق�سايا ام�سطهدين اإى اأ�سئلة نظرية 
مقاتلة، دون اأن ينتظر اأجرًا اأو ثوابًا. ولعل اللتزام ببطولة 
احقيقة التي حايث حركة احياة ول تلتب�ص بوجه اأخر، 
التنقل«  »دائم  �سعيد  النقدي عند  امثقف  التي جعل  هي 
ذلك  والكهنة«.14  امعلمن  عك�ص  على  الت�سُكل،  ودائم 
خاف  على  ُمعطى«،  »برناجًا  يطّبق  امهنّي  امثقف  اأن 
»امثقف الهاوي« الذي ي�سيق بالرامج امعطاة ويقاتل من 

اأجل برنامج مغاير.

اأقام �سعيد برناجه الثقاي على مقولت متكاملة ل 
ن«، م�سرًا، كغره من  تقبل التجزيء، ترتبط بـ»الُهنا والآ
كبار امثقفن اإى ما يدعي بـ: »اللحظة التاريخية للخطاب 
النظري«. فاإذا كان حلم الثقافة النقدية، بامعنى النبيل، 
احلم  هذا  فاإن  فيه،  اغراب  ل  قَيمي  م�ستقبل  اقراح 
امتعددة، منبعًا ذهبيًا جميع  يعّن احا�سر، ي ق�ساياه 
�سئلة، طاما اأن احا�سر، بامعنى امو�سوعي، هو الزمن  الأ
منه  ينطلق  الذي  الزمن  وهو  اما�سي،  اإليه  انتهى  الذي 
درا�سة  ي  هذا  منظوره  عن  �سعيد  برهن  وقد  ام�ستقبل. 
نوعية له عنوانها: »معار�سون، جماهر، دوائر وجماعة« 
الذي  احداثة«  بعد  ما  »ثقافة  جماعي:  كتاب  ي  ظهرت 
وتناولت  واآخرون.  جيم�سون  وفريدريك  هو  فيه  �سارك 
كادميات  الأ ي  الريغانّية¨  ال�سلطة  اآثار  الدرا�سة  هذه 
اخت�سا�سه،  على  كادمي  الأ تغلق  التي  واجامعات، 
وحّر�ص على توليد اخت�سا�سات مغلقة، تتوّجه اإى تاريخ 
امعرفة وامراجع ال�سلطوية، ول تنفتح على �سوؤون احياة 
اليومية ي �سيء. م ينقد �سعيد الخت�سا�ص ي ذاته، فقد 

كان خت�سًا كبرًا ي مو�سوعه، واإما نقد الخت�سا�ص 
جديد  لون  اإى  اجامعين  �ساتذة  الأ يحول  الذي  ال�سّيق 
يدركها  ل  عاِمة«  »لغة  لهم  الو�سطى،  الع�سور  كهنة  من 
بتجزيء  درا�سته  ي  ونّدد  الخت�سا�ص،  اأ�سحاب  اإل 
عن  والثقافة  الفكر  عن  »اخيال  يف�سل  الذي  امعرفة 
ال�سلطة والتاريخ عن ال�سكل، والن�ص عن كل ما هو خارج 
الن�ص، وهكذا...« 15 انطوى التنديد على رف�ص لتجزيء 
ول  خرى،  الأ امعارف  مع  حوار  دون  معرفة  فا  امعرفة، 
اللغة  وفل�سفة  بالتاريخ  اإل ي عاقته  دبي  الأ للنقد  وجود 
الهيمنة  نقد  على  اأوًل،  انطوى،  لكنه  والنروبولوجيا، 
اجامعة  بن  تف�سل  التي  الريغاي،  �سكلها  ي  الثقافية، 
�سدر  الجتماعي.  والنقد  دبي  الأ النقد  وبن  وال�سارع، 
عن هذا الرف�ص »النقد الثقاي«، الذي يوّحد بن اأجنا�ص 
ي  �سعيد  عنه  برهن  ما  وهو  الخت�سا�ص،  من  ختلفة 
مريالية. وما »امثقف الهاوي«  كتابه الكبر الثقافة والإ
الذي قال به ي كتابه �شور امثقف اإل ذلك امثقف الذي 
نظر  وجهة  من  معارفه  وي�سائل  امعارف  بحوارّية  ينادي 
امعري  بن  يجمع  متوتر  انتقال  ي  وذلك  »اجمهور«، 
مكن  ل  جليًا  كبرًا  ن�سًا  »الدنيا«  ي  ويرى  والدنيوي، 

ا�ستنفاده.

البداية«  �سعيد من غرام�سي فكرة »اجرد منذ  اأخذ 
يديولوجية امخادعة  قمطة الإ التي هي حرير للذات من الأ
التي منعت الذات قبل هذا اجرد، اأن تكون ذاتًا. واكت�سف 
»من  اأنه  النقدي  وعلى عقله  التجربة  على  متكئًا  الناقد، 
»علم  الذي ك�سف عن  ال�شت�شراق  كتابه  فو�سع  ال�سرق«، 
موروث  له  عربي  عام  من  وافد  واأنه  ا�ستعماري«،  غربي 
�شام,  الإ تغطية  كتابه  يقدم  اأن  عليه  اأملى  اإ�سامي 
اخراع  رف�ص  ما  بقدر  �سام  الإ اخراع  فيه  رف�ص  الذي 
اأنه  جديدة،  نظر  وجهة  من  اأي�سًا،  واكت�سف  ال�سرق. 
قدم  الذي  ال�شحايا  لوم  كتاب  على  فاأ�سرف  فل�سطيني، 
فيه م�ساهمة لمعة اإى جانب م�ساهمات من غره. لي�ص 
الوهم  من  مَراأة  ذاٍت  ا�ستعادة  اإل  امعنى  بهذا  اجرد 
واخديعة الذاتية، ومَراأة اأكر من زيف اإيديولوجي تقَنع 

مريكي ال�سابق رونالد ريغان. ¨الريغانية: ن�سبة اإى الرئي�ص الأ
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بلغة اأكادمية ذات هيبة ووقار. رما كان هذا الكت�ساف 
بعاد، هو ما جذبه اإى فرانتز فانون، الكاريبي  امتعدد الأ
قنعة، اإذ الوجه  الذي عا�ص ي فرن�سا وكتب عن الوجوه والأ
ال�ستعماري الظاهري قناع، واإذ وراء القناع وجه �سريح 

يغتال احق والعدالة. 16

باختزال  التب�سيطي  �سكلها  ي  �سعيد  قراءة  تغوي 
اأَمنت له  مفهومه لليهمنة الثقافية اإى مو�سوعية ثقافية، 
اأن يرا�سف جملة من امفاهيم، اأو باخت�ساره اإى اأ�ستاذ 
اللغة،...  وعلم  دب  والأ الثقافة  عن  حديثًا  يدير  جامعي 
القول  اأن  ذلك  امعنى؛  وما�سخة  نافلة  القراءة  وهذه 
واأن  م�سادة،  بهيمنة  قول  احقيقي  معناها  ي  بالهيمنة 
مرين معًا ينتهي اإى منظور حدد هو: التحُرر  القول بالأ
فردي- ثقاي-�سيا�سي،  فعل  هو  حيث  من  ن�ساي،  الإ
دبي،  الأ النقد  من  �سعيد  بداأ  وطني-اإن�ساي.  جماعي، 
ن�سان  الذي ي�ستدعي ن�سًا ويقارنه بغره، وانتهى اإى: الإ
الن�سو�ص جميعًا. ورما  اأهميته  من حيث هو ن�ص تفوق 
ن�سان والتحرر هي التي جعل  كانت العروة الوثقى بن الإ
جربته  كانت  ورما  بامتياز،  تنويريًا  مثقفًا  �سعيد  من 
الذاتية، التي كثفت حوار امعرفة وامعاناة، هي التي اأمَدت 

هذا امثقف التنويري الكبر ب�سوت ر�سوي.

الــــتــــداخــــل بـــــن الــــ�ــــشــــوت الــــدنــــيــــوي والــــنــــرة 
الر�شولية:

»يوؤّلف  امثقف:  �شور  كتابه  مطلع  ي  �سعيد  يقول 
امثقفون احقيقيون طبقة مثقفة من هم حقًا خلوقات 
ن ما يدعمونه ويدافعون عنه، وهي امعاير  نادرة جدًا، لأ
العام«.  هذا  من  حديدًا  لي�ست  والعدالة،  للحق  زلية  الأ
يغاير  الذي  احقيقي،  امثقف  حول  القول  هذا  يتمحور 
مثقفًا اآخر هو: »امثقف امهني«. غر اأن �سعيد، رغم حديثه 
عن »طبقة مثقفة« يوؤكد با التبا�ص معنى امثقفن الذين 
ينت�سب اإليهم: فهم ندرة، بل ندرة �سديدة، تتم�سك بالقيم 
زلية التي ل يرحب العام الدنيوي بها كثرًا. تعِن هذه  الأ
الدنيوية  بلغته  ي�ستكمل  ب�سريًا«،  »ر�سوًل  امثقَف  ال�سفات 
نبياء. ينو�ص  الأ التي دافع عنها  النبيلة  القيم  الدفاع عن 
موقف �سعيد ي الواقع، بن ت�سور دنيوي يعالج الق�سايا 

اليومية ام�سخ�سة، معرفة حديثة متغِرة وت�سور اأخاقي 
زمنة،  ر�سوي يتحدث عن »مدافع عن احقيقة« ي جميع الأ
كما لو كانت »اأبدية الظلم« جعل من امثقف مقولة اأبدية 
النه�سوي  يطاي  الإ اإى  اجذابه  ف�ّسر  اأنه  ومع  اأي�سًا. 
ما  بتف�سر  ن�سان  الإ تاأمر  التي  الدنيوية،  بفل�سفته  »فيكو« 
اأنتج والتزام »ال�سمت« اأمام ما اأنتجه اه، فاإن ي تعبر 
الزمن  قبل  احقيقي  امثقف  ي�سع  ما  زلية«  الأ »امعاير 
النه�سوي وبعده، كما لو كان حاجة �سرمدية، ل ي�ستقيم 
ل�سيق  النهاية  ي  مر  والأ دونها.  من  ن�ساي  الإ الوجود 
م�سوؤولية »نادرة« ل يقدر على حمل اأعبائها اإل لون فريد 
من الب�سر. وب�سبب ذلك، يتداخل ي خطاب �سعيد �سوت 
امثقف، من حيث هو مقولة حديثة، و�سوت الر�سول الذي 

زمنة القدمة واحديثة معًا. يت�سادى ي الأ

العمومي  »الدور  امعنونة:  �سعيد  مداخلة  ت�سمح 
بتاأمل  خرة،  الأ مداخاته  من  وهي  والكّتاب«،  للمثقفن 
بعاّمة،  وامثقف  ة  بخا�سّ فالكاتب  لديه:  امثقف  معنى 
اإن�سان متلك معرفة مكنه من »التدخل ي احيز العام«، 
�سواء كان ذلك ي اأمر يخ�ص بلده، مثل العن�سرية والغن 
الجتماعي وقمع احريات، اأو كان اأمرًا خارج بلده له اأبعاد 
اإن�سانية واأخاقية، مثل احتال العراق والقتل اجماعي ي 
وروبي،  رواندا. والتدخل هذا موروث نه�سوي، بامعنى الأ
ع�سر،  الثامن  القرن  مطلع  ي  �سويفت،  جوناثان  مار�سه 
ديب الفرن�سي اإميل زول، ي نهاية القرن التا�سع ع�سر،  والأ
و�سوًل اإى مثقفن �سهرين ي القرن الع�سرين، حال جان 
بول �سارتر وبير بورديو، الذي ن�سر قبل رحيله بعقد من 
التدخل  وهذا  العام.  بوؤ�س  �سهرًا عنوانه:  كتابًا  الزمن 
جماع ول ياأبه  بامعنى الذي ق�سده �سعيد، ل ي�سعى اإى الإ
اآخر،  �سد  لطرف  حُيزًا  يكن  م  اإن  له  معنى  ل  اإذ  به؛ 
مر الذي  ومواجهة بن امدافعن عن احق وخ�سومهم، الأ
�سفة  له  توحيدًا  امبا�سر«  و»ال�ستباك  التدخل  بن  يوِحد 
ال�سرورة. يقول �سعيد: »اإن امثقف الذي ل يقت�سر دوره 
له خ�سوم  يكون  اأن  بد  ل  �سواه  الدفاع عن م�سالح  على 
من  له  بد  ل  خ�سوم  حوال،  الأ اإليه  اآلت  عّما  م�سوؤولون 

ال�ستباك معهم ا�ستباكًا مبا�سرًا«.17
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حت�سن  مقاتلة،  مار�سة  ي  ام�سوؤول  امثقف  يتكّون 
يرف�ص  الذي  والتحدي،  امبا�سر  وال�ستباك  التدخل 
عن  الوا�سح  والدفاع  التطبيعية،  وال�ستكانة  ال�سمت 
وت�ستدعي هذه  تقابلهم »منظومة قوية«.  الذين  ال�سعفاء 
ترجم  مك�سوفة  جراأة  امختلفة،  وجوهها  ي  اممار�سة، 
جلي  النزيهة  خاق  الأ ب  وتن�سّ اأخاق،  اإى  امعرفة 
اإل  الدفاع عن احقيقة ل ي�ستوي  ن  للمعرفة ال�سائبة، لأ
باأدوات تنتمي اإى احقيقة اأي�سًا. وقد دفع جدل اجراأة 
والو�سوح اإدوارد �سعيد اإى موقف اإ�سكاي من الفيل�سوف 
امتقاطعة وغر  التجارب  »اإن  كاأن يقول:  اأدورنو،  ماي  الأ
القابلة للم�ساحة، ي اآن، تتطلب من امثقف جراأة القول: 
التي  تقريبًا،  بالطريقة ذاتها،  �سهود عليه،  ما نحن  هذا 
اأ�سر فيها اأدورنو، على امتداد اأعماله عن امو�سيقى. على 
امجتمع  مع  م�ساحتها  مكن  ل  احديثة  امو�سيقى  اأن 
الذي اأجبها؛ ذلك اأن امو�سيقى -ي خاتلتها الكثيفة، بل 
الباعثة على الياأ�ص، من حيث �سكلها وم�سمونها- ت�ستطيع 
اأن تلعب دور ال�ساهد ال�سامت على الااإن�سانية امحيطة 
بنا،...«18 ي�سّرح �سعيد باإعجاب باأدورنو ل اقت�ساد فيه، 
لكنه ل يلبث اأن يتحَوط ي قوله م�ستعمًا كلمة »تقريبًا«، 
ماي منقو�سة، اأو تعاي  كما لو كانت جراأة الفيل�سوف الأ
من نق�ص ينبغي البحث عنه، ولذلك يقوم تعبر »ال�ساهد 
اأدورنو،  اأن  اإليه؛ ذلك  ام�سار  النق�ص  باإ�ساءة  ال�سامت« 
من  لي�ص  نخبوية  اأكادمية  لغة  اأ�سر  بقي  مرده،  رغم 
ال�سهل التعامل معها. نادى �سعيد بـ»�ساهد يك�سر ال�سمت« 
ي�ستولد من جابهة ال�سمت حقيقة جهرة، مثمرة ونافعة 

زلية«. وتن�سر »القيم الأ

امبا�سر«،  »ال�ستباك  على  ي�سر  وهو  �سعيد،  يتك�ّسف 
مثقفًا دنيويًا مقاتًا انت�ساري النرة، يقاتل ب�سكل عارف 
وهو  يعود،  اأن  يلبث  ل  لكنه  اأجله.  من  يقاتل  ما  ويعرف 
اآخر م�سبع  اإى حِيز  بالف�سل والتحديد وامعركة،  القائل 
بالتاأ�ّسي والنتظار، رما، كما لو كان ل ي�سطدم بالعام 
موؤجل.  نقّي  عام  اإى  ناظرًا  منه،  لين�سحب  اإل  اليومي 
هو  للمثقف  اموؤقت  امنزل  اأن  بفكرة  »اأختم  يقول:  فهل 
�سف  حومة فن متطّلب، مقاوم، غر م�ساوم، ل مكن لاأ

على  حلول.  عن  فيه  يبحث  اأن  ول  امرء  اإليه  ين�سحب  اأن 
اأن  امرء  ي�ستطيع  ذاك  اله�ص  النفي  حقل  ي  فقط  اأنه 
ُيقِدم  واأن  اكتناهه،  ما ل مكن  �سعوبة  على  يقب�ص حقًا 
ذلك.«19  من  الرغم  على  اكتناهه،  حاولة  على  ثَم  من 
يلتب�ص الكام بنزعة رومان�سية ل يعوزها الت�سُوف، بدءًا 
من »امنزل اموؤقت« الذي يومئ اإى اإقامة طويلة ي مكان 
اآخر، و»حقل النفي اله�ص«، الذي هو اإقامة قلقة ي مو�سع 
ل يراهن عليه، و»القب�ص على ما ل مكن اكتناهه«، الذي 
تخطئه  ما  بالقلب  يرى  الذي  الرائي«،  بـ»ال�ساعر  يذكر 
العن. يراءى امنفى اله�ص موقعًا وحيدًا للمثقف، يعك�ص 
فكار امطابقة لها دائمًا. وال�سوؤال  اأحامًا ل تعر على الأ
هو: ما اج�سور امحتملة بن امقاومة الثقافية النت�سارّية 
النرة وحقل النفي اله�ص، الذي ير�سل بامثقف من منفى 
اإى اآخر؟ يطرح ال�سوؤال، رما، ثنائية ال�سوت ي خطاب 
�سعيد، الذي يحت�سن امعرفة امفهومية ال�سارمة واأطياف 
�سخ�سية  على  عينها  اللحظة  ي  ويحيل  الرائي،  ال�ساعر 
امفكر  يحتفي  اأن  غرابة  ل  امبهرة.  تعدديتها  ي  �سعيد 
واأن يرى ي  الراحل بفكرة امنفى، ي طبقاتها امتعددة، 

امثقف احقيقي منفيًا بامتياز.

ال�ستاء:  »ذهنية  مقالته:  ي  امنفى  دللة  �سعيد  تاأمل 
تاأمات حول احياة ي امنفى«، التي ن�سرها عام 1984. 
جغرافية  اأ�سباب  عن  امنفى  عن  فكرته  �سدرت  وقد 
ومن  القاهرة،  اإى  القد�ص  من  امنفّي  فهو  وثقافية: 
امتحدة،  الوليات  ي  ال�سرقي  »ال�ساحل  اإى  القاهرة 
لحقًا.  مناهجها  واأنكر  فيها  تعّلم  جامعة  ي  �ستاذ  والأ
الراقية،  ماذجها  ي  الع�سرين،  القرن  ثقافة  اأن  لحظ 
هي ثقافة امنفى وامنفين، مثل اآين�ستاين وكونراد واأدورنو 
بداع، يجتمع فيه  وبيكيت... كما لو كان امنفى حا�سنة لاإ
الذات،  حول  �سديد  ومركز  اجماعة  بفقدان  اإح�سا�ص 
اإ�سافة اإى بعد نقدي ياأمر الفرد باأخذ م�سافة عن ثقافته 
امنفى  كاأن  فيه.  يعي�ص  الذي  امنفى  ثقافة  وعن  �سلية  الأ
بينهما اختاف،  ي�سائل ثقافتن،  للم�ساءلة،  موقع ذهبي 
ويعلم امنفَي اأن يبتكر ثقافًة خا�سًة به، ل تاأتلف مع ثقافة 
مر  الأ وواقع  وحا�سرة.  ماثلة  ثقافة  مع  تتكيف  ول  بعيدة 
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اأن امنفى لدى �سعيد، وكما قال ي »ذهنية ال�ستاء«، هّوة 
ما  بقدر  �سلي،  الأ وموطنه  الغريب  بن  التج�سر  تقبل  ل 
يحاول  واحرمان،  بالفقد  متواتر  ماأ�ساوي  اإح�سا�ص  هو 
بداع، بهذا امعنى،  امنفُي معاجته دون جاح نهائي. والإ
هو  واإما  التوازن،  اإى  ي�سعى  فقط  نف�سي  فعل  رد  لي�ص 
ّن النفَي �سكل من الغراب،  ا�ستعادة لكرامة مفقودة، لأ
ن�سان واأ�ساعه،  واأن الغراب بحث عن مفقود، امتلكه الإ

اأو م يعر عليه اأبدًا.

يحايث امنفى، وهو جربة وجدانية حارقة، نزوع اإى 
الت�سامي، فعلى امنفي اأن ي�ستق من روحه وطنًا، واأن يعر 
اأن  مر  الأ وواقع  مقبولة.  �سكنى  على  ال�ستقاقي  وطنه  ي 
الوطن ال�ستقاقي عودة اإى الذات، اأو رجوع جازي اإى 
�سل الذي افتقده امنفي. ينطوي امنفى، واحال هذه،  الأ
على ا�ستعادة هوية مفقودة، اأو ابتكار هوية جديدة، قوامها 
واحلم  والعودة  امنفى  ولعل  والتحرر.  والبعث  الرتقاء 
ب�سكنى على اأر�ص فا�سلة هو الذي يقيم عاقة بن امثقف 
اأوطانهم، قبل  اأجروا على هجر  نبياء، الذين  امنفي والأ
بن  فرق  من  كان  واإذا  مظّفرة.  عودة  اإليها  يعودوا  اأن 
نبياء فهو ماثل ي اختاف النهايات،  امثقفن امنفين والأ
ن امثقف، ي هام�سه اله�ص، ل ينتظر انت�سارًا ول عودة  لأ
رة. بل اأن جمالية امنفى، اإن �سح القول، قائمة اأبدًا  مظّفّ
ي جدده، ي ذلك اح�ص امتجدد بالختاف، الذي ي�سع 
�سعيد:  يقول  امجازي.  بامعنى  اموؤ�س�سات،  خارج  امنفَي 
النف�ص،  عن  ر�سًى  حالة  اأبدًا  يكون  اأن  مكن  ل  »امنفى 
هو  �ستيفنز  وال�ص  بكلمات  امنفى  وا�ستقرار.  واطمئنان، 
‘ذهنية ال�ستاء’، حيث تكون عواطف ال�سيف واخريف، 

ي  لي�ست  ولكنها  قريبة  للربيع،  الكامنة  العواطف  مثل 
امنال. امنفى هو احياة خارج اماألوف...«20 يتكثف معنى 
خرة: »احياة خارج اماألوف«، التي  امثقف ي اجملة الأ
اجماعة  وقبول  وبالر�سا  التنقل،  بال�ستقرار  ت�ستبدل 
جراأة  عراف  بالأ بالتم�سك  وت�ستبدل  والتفّرد،  التمّرد 
خرين ول يعي�ص  امغامرة. اإنه امن�سق الذي يعي�ص من اأجل الآ
خرين ما يختل�ص من »امثقف  معهم، ففي الندماج مع الآ

امنفي« هويته.

�سعيد  خارجهم  والعي�ص  خرين  بالآ العراف  دفع 
نوعي،  وعام  نوعي  كائن  بن  تربط  متميزة،  نرة  اإى 
اإنتاج  تعيد  التي  ال�سلطة،  ومع  واماألوف  العادة  مع  يقطع 
العادة هي  اأن  العادات ي وجوهها امختلفة. فكما  �سلطة 
من  تاريخ  هي  حيث  من  ال�سلطة،  فاإن  للحقيقة،  نق�ص 
العادات نق�ص لكل ما يرتبط باحقيقة. يقول �سعيد: »اإن 
وي�ستجوب  بل تقوي�سها«.  ال�سلطة،  ا�ستجواب  امثقف  دور 
ب�سلطان  ال�سلطة  ويقّو�ص  احق،  ب�سلطة  ال�سلطة  امثقف 
احقيقة موؤمنًا، ب�سكل بديهي، باأن احقيقة هي ال�سلطة 
الإمان،  هذا  ويتجلى  بها.  بالعراف  الوحيدة اجديرة 
ام�سبع بنرة ر�سولية، بجمل ق�سرة باترة وا�سحة »اجهر 
مواجهة  ي  امثقف  »قول  ال�سلطة«،  مواجهة  ي  باحق 
ي  والوا�سح  احق«.  بقول  ال�سلطة  »جابهة  ال�سلطة«، 
منه،  وجزء  احق  عن  مدافع  احقيقي  امثقف  اأن  القول 
من  جزءًا  ت�سكل  احقيقة  عن  الدفاع  و�سائل  اأن  طاما 
على  احق  انت�سار  اأن  اأي�سًا  والوا�سح  ذاتها.  احقيقة 
على  التحديد،  الع�سي  ام�ستقبل،  انت�سار  هو  ال�سلطة 

حا�سر �سلطوي ل عدل فيه.

جمع �سعيد ي خطابه بن بعد نقدي زمني وبعد ر�سوي 
ال�سلطة  »مواجهة  اأن  ذلك  التعين.  على  ع�سّي  مفتوح 
ثم احا�سر  باحق«، هي مواجهة ال�سر باخر، والزمن الآ
بزمن خا�سي قادم. واإذا كان البعد النقدي الدنيوي قد 
مرياي، ي م�ستوياته امتعددة،  مثل ي ك�سف اخطاب الإ
فقد ظهر البعد الر�سوي ي وجوه موازية: قراءة احا�سر 
بطموحات زمن قادم، بل قراءة الزمن اموجود مقولت 
زمن واجب الوجود. ويتمثل الوجه الثاي باللتزام بق�سية 
وهو  �سعيد،  على  كان  لو  كما  امغلوبن،  اأو  »الامثلن«، 
فردية متميزة، اأن يكون �سمرًا �سريحًا �سا�سعًا جماعات 
الثالث،  الوجه  اأما  عنها.  يدافع  من  اإى  حتاج  مقهورة 
كما اأ�سرنا �سابقًا، فقائم ي لزمنية امثقف احقيقي، اإن 
�سح القول، التي تعطي »امر�سد ال�سالح« مكانًا ي جميع 
امعرفة،  اإن�سان متميز  زمنة. فالق�سية ل تقوم ي دور  الأ
اأ�ستاذًا جامعيًا مو�سوعيًا كان اأو عارفًا حدود امعرفة، بل 
جهار  تقوم ي وعي اأخاقي نوعي، يعهد اإى �ساحبه بالإ
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باحق ول �سيء غر احق. يقول �سعيد ي »�سور امثقف«: 
مدى  م�ستمر  نزاع  ي  النهماك  امثقف  على  اإن  »واأقول 
و�سياء على الروؤى امقد�سة،...« ومهما  احياة مع جميع الأ
تكن تكملة القول، التي توؤكد وظيفة امثقف العلماي، فما 
يفر�ص  الذي  احياة«،  »مدى  تعبر  ي  يتجلى  لفت  هو 
رادة ما منع  اإن�سانًا متجان�ص اموقف، وله من احزم والإ

عنه ال�سعف وام�ساومة.

هو  �سعيد  اإدوارد  مثقف  اإن  النهاية:  ي  القول  مكن 
ال�سوت ال�سادق اجهر، الذي يتوَزع على »الدنيا« وعلى 

عوام امدن الفا�سلة ي اآن.

�شرورة امثقف ي ت�شُور �شعيد:

ي  احقيقي  امثقف  عن  مدافعًا  �سعيد  �سوت  ارتفع 
النهايات. فبعد  ب�سعار:  اأُتخم  اإيديولوجي-�سيا�سي  �سياق 
القول بـ »نهاية التاريخ«، تدافعت اأ�سوات متعددة نادت بـ: 
امكان؛  دللة  نرنت«  »الإ األغى  اأن  بعد  اجغرافيا،  »نهاية 
ام�ساريع  التاريخ  اأ�سقط  اأن  بعد  يديولوجيا،  الإ وبنهاية 
الغربية،  الليرالية  منها،  وا�ستبقى  امتنوعة  ال�سيا�سية 
و�سوًل اإى نهاية »ال�سيادة القومية«، ذلك اأن الف�سائيات 
تخرق احدود جميعًا. نق�ص �سعيد اإيديولوجيا النهايات 
ي اأ�سكالها امختلفة، مدافعًا بحزم غر م�سبوق عن وظيفة 
اإى  خاقي الذي يتطلع  كر من �سبب: ح�ّسه الأ امثقف لأ
جتمع مكن ل ي�سلب الب�سر حقوقهم، ووعيه التاريخي 
الدمقراطي امفتوح، الذي يرى ي اإغاق التاريخ تاأبيدًا 
ذعان، ودعوة اإى ا�ست�سام امظلومن اأمام  لل�سيطرة والإ

ظاميهم.

التاريخ«  »نهاية  اإيديولوجيا  وبعيدًا عن  مكن نظريًا، 
النت�سارية، طرح مو�سوع »انطفاء وظيفة امثقف« انطاقًا 
من ال�سرط التاريخي الذي اأنتج امثقف كمقولة اجتماعية 
اإن  منهما:  ول  الأ يقول  اأمران:  بذلك  وامق�سود  حديثة. 
ل  وروبي،  الأ التنوير  ع�سر  عن  تنف�سل  ل  امثقف  ولدة 
خاقي والتهذيبي، بل معنى اآخر مادي و�سديد  بامعنى الأ
التحديد. فقد جاء امثقف، اأديبًا كان اأو فيل�سوفًا اأو مربيًا، 
على  عملت  التي  احديثة،  القومية  الدولة  لظهور  نتيجة 

توحيد امجتمع ثقافيًا ولغويًا واإيديولوجيًا. فقبل ولدة هذه 
الدولة، وي فرن�سا على �سبيل امثال، كان امجتمع موَزعًا 
على اأقاليم ختلفة ذات لغات ولهجات ختلفة، حول دون 
ظهور دولة قومية قائدة، ت�سو�ص جتمعًا يتكلم لغة واحدة 
لعب  امجان�سة.  تنق�سهما  وم�ستقبل ل  اإى ما�ص  وينتمي 
نه اأ�سهم ي  امثقف ي هذا دورًا تقدميًا، اإن �سح القول، لأ
دمج الكيانات ال�سغرة ي كيان وا�سع ينزع اإى التجان�ص. 
و�سدرت عن هذا الدور، تاريخيًا، تعابر: وظيفة امثقف، 
امدر�سة  اعتبار  اإى  اإ�سافة  للمثقفن،  التعليمي  الدور 
على  وتعمل  اللغة  تعِلم  بامتياز،  قومية  مدر�سة  الر�سمية 
دب  »الأ على  ُتقبل  �سعبية  ذائقة  وتوليد  قومي  اأدب  اإنتاج 

القومي«، الذي هو »اأدب برجوازي«، وتقبل به. 21

امثقف  تنتهي وظيفة  اأن  كان من امفر�ص، منطقيًا، 
الذي  امثقف  لكن هذا  القومية.  الدولة  مواقع  توطيد  مع 
عا�ص الزمن القومي، من حيث هو زمن تنويري، ما لبث 
عن�سرين:  على  متكئًا  جديدًا  اأفقًا  وظيفته  اأعطى  اأن 
فل�سفة التنوير ذاتها، التي قالت بتقدم اإن�ساي مت�ساعد 
ن�سان الكامل«، ياأمر امثقف بت�سريع هذا التقدم  غايته »الإ
ال�سيا�سي، الذي جاءت به  وام�ساهمة ي بنائه. والف�ساء 
بدائل  باقراح  �سمح  الذي  الرجوازية-القومية،  الثورة 
خر،  الآ البع�ص  اأكر تقدمًا من  �سيا�سية متعددة، بع�سها 
موذجي  جتمع  هند�سة  حلم  تاليًا،  للمثقف،  واأعطى 
اأو  معينة،  حالت  ي  ال�سراكي،  امجتمع  عنوانه  قادم، 
حلم امجتمع ال�سناعي امتقدم، الذي يوحد بن الرتقاء 

العلمي وامعنوي، ي حالت اأخرى.

وروبي، قد  اإذا كان حقق الدولة القومية، ي �سكلها الأ
منع عن امثقف وظيفته، فاإن اإخفاق ام�سروع ال�سراكي، 
مثال  تقدم  ي  امتقدم  ال�سناعي  امجتمع  اإخفاق  كما 
ال�سكوك  واأثارت  امثقف،  مواقف  اأ�سعفت  قد  اأخاقي، 
ظهور  بعد  امثقف،  ا�سطدم  احالن  وي  وظيفته.  حول 
النظام  انهيار  اأعقب  الذي  اجديد«  الدوي  »النظام 
امثقف«،  وظيفة  »نهاية  بررت  كرى  بخيبة  ال�سراكي، 
وبّررت اأكر �سعود تيار »ما بعد احداثة«، الذي مّثل ي 
اأوروبي« م ينجز  جوهره احقيقي احتجاجًا على »تنوير 
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ت�سور  على  بعديه،  ي  �سكال،  الإ هذا  اعتمد  به.  وعد  ما 
حددة  تاريخية  وحقبة  امثقف  وظيفة  بن  ربط  تاريخي 

البداية والنهاية.

و�سع اإدوارد �سعيد فكرة »التحقيب التاريخي« جانبًا، 
زلية«  ذاهبًا اإى موقف جديد، يربط بن امثقف و»القيم الأ
اإى  اأي حديد زمني. وو�سل ي موقفه  تفي�ص على  التي 
يدافع  الذي  امثقف هو  »اإن  يقول:  للمثقف  تعريف جديد 
واقع  من  انطاقًا  ثابتة،  اأخاقية  قيم  عن  ثابت  ب�سكل 
ملمو�ص، ي�سهد اأن ال�سراع بن ام�سَطَهدين وام�سطِهدين 
موقف  اأن  مر  الأ وواقع  بالنغاق«.  يقبل  ل  مفتوح  �سراع 
يحيل  النجباء،  مزايا  من  واللتبا�ص  املتب�ص،  �سعيد 
امثقف من  ي�ستق وظيفة  تاريخي  على اجاهن: اجاه ل 
بدي بن اخر وال�سر، ما يعّن امثقف تلميذًا  ال�سراع الأ
التنوير  اأزمة  باأن  يقول  تاريخي  واجاه  نبياء،  لاأ جيبًا 
اإى  والنطاق  اأزمته  حل  على  قادر  التنوير  واأن  عابرة، 

خطاء ال�سابقة. تقدم اإيجابي مّراأ من الأ

ا�ستق �سعيد وظيفة امثقف التي ل تنتهي من اجاهات 
ن�سانية  الإ ن�سق من ام�سلحن عرفته  اإى  النتماء  ثاثة: 
ام�ستقبل، زمنًا  وتاأكيد احا�سر، كما  اأطوار ختلفة،  ي 
التي  »الدنيا«  من  والنطاق  ن�ساي،  الإ الكفاح  ي�سنعه 
ال�سلطة  مع  حياته،  طيلة  ي�ستبك،  اأن  امثقف  على  ملي 
وامت�سلطن. والوا�سح، ي احالن، هو »امثقف الطوباوي« 
و»امدينة  يراه،  لن  فا�سل  عام  اأجل  من  يقاتل  الذي 
مّثلون  حقيقيون«  »مثقفون  طرقها  يعِبد  التي  الفا�سلة« 
والوا�سح  اآن.  ي  زلية«  الأ »القيم  ومّثلون  »الّامَثلن«، 
هو  بقدر،  ولو  احقيقة،  اإى  ي�سر  ل  مثقفًا  اأن  اأي�سًا 
جرد كي�ص من الكلمات امتقاطعة واح�سابات ال�سغرة 

والباغة امخادعة.

ف�سل �سعيد بن »مثقف ال�سياق«، الذي يلبي حاجات 
متغرة يفر�سها مرجع خارجي عنه، مثل ال�سلطة وال�سوق 
زي«، اإن �سّح التعبر،  واأغرا�ص امنت�سرين، و»امثقف الأ
»احق«،  بـ  يتماهى  داخلي  نداء  اإى  ي�ستجيب  الذي 

u ويت�ساوى به، وين�سره وينت�سر له دون م�ساومة
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اإدوارد �سعيد 
مريالية«  و»الثقافة وااإ

الثقافة  اأ�شدر  عندما  العامي  ال�شعيد  على  فاق  الآ �شهرته  طبقت  مرموقاً  علماً  �شعيد  إدوارد  ا كان 
دب، ومدافعاً عن الق�شية  á«dÉjÈe ي اأوائل الت�شعينيات من القرن امن�شرم، بو�شفه عّامة ي م�شمار الأ E’Gh

الفل�شطينية، وناقداً للمفكرين وامثقفن الغربين الذين تنكروا للقيم نف�شها التي يّدعون تبنيهم لها.

موؤلفاته  اأكر  مريالية  والإ الثقافة  يكون  ل  وقد 
ال�شت�شراق  اَمْعَلمية  اأ�سالة؛ فهو ل يكاد ي�ساهي درا�سته 
ي هذا امجال، بيد اأنه، على ما اأرى، مثل اأف�سل مثيل 
اإعان معتقداته. فالكتاب  اأو  ال�سيا�سية والفكرية  و�سيته 
طراف،  )�ساأنه �ساأن الكثر من كتاباته( �سفر مرامي الأ
متنوع الهتمامات، حافل بامعرفة والعلم الر�سن وبالنزوع 

اإى العدالة. اإنه كتاب ي�سدق عليه التعريف الذي و�سعه 
ن�ساي  الإ للمثقف  �سوفن«  »داركو  اليوغو�ساي  العّامة 
الثقاي  نتاج  لاإ ام�ستمر  والتدفق  اما�سي  »يف�سر  الذي 
�سرورة  ويوؤكد  ُيذكي  جمال  عن  للتعبر  �سيغة  بو�سفه 

حقيق العدل«.

كان اإدوارد �سعيد ناقدًا للغرب، غر اأنه كان هو نف�سه 

باتريك بارندر
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ي  طفولته  ق�سائه  بحكم  والغرب،  ال�سرق  للقاء  ح�سيلة 
الوليات  البلوغ ي  �سن  وبعد  ولبنان،  والقاهرة،  القد�ص، 
مريالية  خرة من الثقافة والإ امتحدة. وي ال�سفحات الأ
ي  تركوا  من  اآنذاك،  امفكرين  من  عدد  وفاة  يتذكر 
امثقفن  بع�ص  هوؤلء  بن  من  وكان  عميقة.  اآثارًا  نف�سه 
وامنظرين الفرن�سين البارزين ي ما بعد احرب العامية 
الثانية – جان بول �سارتر، رولن بارت، ومي�سيل فوكو– 
�سافة اإى الناقد الريطاي الي�ساري رموند وليامز،  بالإ
واموؤرخ والكاتب الكاريبي �سي. ل. ر. جيم�ص. وي مقدمة 
فرانتز  ال�ستعمار  مناواأة  العظيم  امُنِظر  جميعًا  هوؤلء 
وهو  باللوكيميا  اإ�سابته  اإثر   1961 عام  توي  الذي  فانون 
ي ال�ساد�سة والثاثن من العمر. وعلى حد تعبر اإدوارد 
عام  الأ »من  كانوا  جميعًا  امفكرين  هوؤلء  فاإن  �سعيد، 
فق ي عدة ميادين ما هو  الثقات الذين منحهم ات�ساع الأ
ناقدًا«  اأ�سلوبًا فكريًا  اأي  امهنية،  الكفاءة  اأكر من جرد 
�سعيد  اإدوارد  كان   .)398  ¢U مريالية:  والإ (الثقافة 
اأنه م يعد بيننا، فاإن علينا  اأهمية. وما  كر  خليفتهم الأ
اأن ننتظر بروز مفكرين اآخرين مكن اأن ُي�سَمْوا خلفاء له، 
ترى،  ناقدًا«.  فكريًا  »اأ�سلوبًا  �سيمثلون  اأي�سًا،  هم  نهم،  لأ
فادة  ما هي الدرو�ص التي ي�ستطيع ذلك اجيل اجديد الإ

مريالية؟ منها من كتابه الثقافة والإ

معاديًا  كان  �سعيد  اإدوارد  اأن  البيان  عن  غني 
الثقافة  اأن  غر  ال�سيا�سية،  الوجهة  من  مريالية  لاإ
مريالية.  الإ �سد  لذع  ت�سنيع  جرد  لي�ص  مريالية  والإ
فكيف مكن اأن يكون الكتاب نقدًا مّرًا ي الوقت الذي يقّر 
وروبية ي القرنن  مراطوريات الأ فيه اإدوارد �سعيد باأن الإ
التا�سع ع�سر والع�سرين قد اأنتجت اأ�سكال الفنون الثاثة 
احديثة،  الرواية  نف�سه:  ُجماع  عليه  ملكت  التي  الكرى 
فاإن  العموم،  وعلى  احداثي؟  وال�سعر  الفخمة،  وبرا  والأ
هم  امحلين،  خ�سومها  ل  وروبية،  الأ مريالية  الإ دعاة 
مريالية كانت َقَدر الغرب، وهي مفتاح  الذين راأوا اأن الإ
مريالية  الإ مناه�سي  اإن  والثقافية.  ال�سيا�سية  �سطوته 
مريالية عامًا َعَر�سيًا ي  الغربين نزعوا اإى اعتبار الإ
اإ�سراتيجية الدول الغربية، وخيارًا �سيا�سيًا خاطئًا مكن 
الرجوع عنه دون اأن يلحق �سررًا بالغًا بازدهار بلدانهم اأو 
مكانتها بو�سفها قوى كرى ي العام. وذلك هو ال�سبب 

كر من القرن  الذي مكن الوليات امتحدة، ي اجانب الأ
ذلك،  ومع  ا�ستعمارية.  قوة  اأنها  ُتنكر  اأن  من  الع�سرين، 
كل  ي  ح�سورًا  �سعيد،  اإدوارد  نظر  ي  مريالية،  لاإ فاإن 
جانب من جوانب ثقافة الدول ال�ستعمارية، ل ي و�سعها 
هذا  اأن  غر  فح�سب.  اخارجية  �سيا�ساتها  اأو  الع�سكري 
على  به  قرار  الإ م  اإذا  – هذا  به  ُيعرف  قّلما  اح�سور 
الإطاق – حتى من جانب النقاد الثقافين الذي يتعاطف 

اإدوارد �سعيد نف�سه معهم كل التعاطف.

مريالية يهدف، كما يقول  من هنا، فاإن الثقافة والإ
اأوبرا  معاجة  خ�س�سه  الذي  الف�سل  ي  �سعيد  اإدوارد 
عايده لـِ »ڤردي« اإى »اأن ن�سع اأمام القارئ مادة هي، من 
قبيل امفارقة، ما ل مكن التغا�سي عنه، ولكنها اأُغفلت 
بالفعل وُغ�ّص عنها الطرف على نحو منهجًي )�ص 138). 
اإدوارد �سعيد ما  لنا  ول من الكتاب يقدم  وي الن�سف الأ
األفتها  لروايات   (contrapuntal) ي�سميه »قراءت طباقية« 
واألبركامو،  كونراد  جوزف  كبلنغ،  رديارد  اأو�سن،  جن 
الثقافة  عليها  تنطوي  التي  الرا�سخة«  »الروؤية  ويعر�ص 
مريالية ويعك�سها هوؤلء الروائيون. ُترى، ماذا تغا�سى  الإ
مريالية  جميع القراء والنقاد تقريبا عن اأهمية عنا�سر الإ
الغربية ي اأعماِل روائيٍة مثل جن اأو�سن – وهي اأبرع من 
ر�سد ما يدور حول طاولة ال�ساي البورجوازية الإجليزية، 
– امحلل العظيم  ُيعتقد  األبركامو، وهو، على ما  اأو مثل 
الواقع  احديث؟  »الغريب«  ن�سان  لاإ الوجودي  للماأزق 
اأن  بو�سعهم  كان  اأو�سن  جن  لروايات  القراء  اأوائل  اأن 
والفتيات ي  ال�سبان  من  الوجهاء  اأن  عناء  دوما  يدركوا 
ájGhQ ُمَتَنّزه مان�شفيلد اإما كانوا يعتا�سون من ريع اإحدى 

د  – وذلك ما تق�سّ مزارع العبيد ي جزر الهند الغربية 
والبحوث  النقد  اأن  كما  يتجاهلوه.  اأن  امتاأخرون  القراء 
دبية خال مرحلة التخل�ص من ال�ستعمار ي  الدرا�سية الأ
القرن الع�سرين اآثرت اإغفال هذه اجوانب ي الن�سو�ص 

التي كانت تتعامل معها.

وعلى الرغم من ات�ساع حركات امقاومة التي انت�سرت 
مراطوريات  الإ اأرجاء  ي  الع�سرين  القرن  مطلع  ي 
الريطانية، والفرن�سية، والهولندية، والرتغالية وغرها، 
مراطوريات بدت منيعة ل تقهر حتى احرب  فاإن هذه الإ
احرب.  بعيد  فجاأة  انهارت  اأنها  غر  الثانية.  العامية 
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فبداأت عملية التخل�ص من النفوذ ال�ستعماري با�ستقال 
 .1948 عام  فل�سطن  من  والن�سحاب   ،1947 عام  الهند 
وبعد ذلك، خ�سرت القوى الغربية حروبها ال�ستعمارية ي 
الهند ال�سينية، وال�سوي�ص، واجزائر، وقر�ص، وفيتنام، 
اأو كادت.  مراطوريات القدمة  واكتملت عملية تفكك الإ
رث ال�ستعماري ي جنوب اأفريقيا، واأفريقيا  اأما ق�سايا الإ
وال�سرق  واإندوني�سيا،  وك�سمر،  وال�سرقية،  الو�سطى 
ال�ستقال  احديثة  للدول  اإما  اأمرها  فُرك  و�سط،  الأ
م امتحدة، اأو البنك  نف�سها، اأو للتدخات من جانب الأ
ثمة  وبداأت  امتحدة.  الوليات  وذاك،  هذا  وفوق  الدوي، 
كانت  التي  البلدان  اأهل  جانب  من  الهجرة  من  موجات 
 »gh  – مراطوريات  الإ مراكز  اإى  لا�ستعمار  خا�سعة 
من  �سعيد  اإدوارد  انتقال  منها  جانبا  مثل  التي  الهجرة 
اأن الغرب م  القد�ص اإى القاهرة ثم اإى نيويورك. غر 
مريالية م تنقر�ص بعد.  يعرف اإل ب�سورة بطيئة باأن الإ
الكولونيالية  بعد  ما  والنظرية  النقد  ظهور  تزامن  وقد 
بتطور اآخر ل ي�ستحق الحرام، وهو بروز تريرات مينية 
بر�سالة  خا�ص،  نحو  على  جلت،  الغربية  مريالية  لاإ
كتاب  ويقع  العام.  لزعامة  امعلنة  التاريخية  اأمركا 
امرحلة  1993، ي  عام  ن�سر  الذي  مريالية،  الإ الثقافة 
وى، وام�ستنقع الذي غا�ست  التي تف�سل حرب اخليج الأ

فيه اأمركا باحتال العراق.

الرواية  على  �سعيد  اإدوارد  ُي�سفي  ماذا  ولكن، 
التاريخ  ي  امحوري  الدور  هذا  مثل  دبية  الأ وال�سرديات 
ال�سيا�سية،  مريالية  الإ اإن  الغربية؟  مريالية  لاإ الثقاي 
على  بال�سيطرة  اأ�سا�سًا  ُتعنى  �سيعد،  اإدوارد  ياحظ  كما 
الرغم من  وعلى  ر�ص.  الأ ا�ستغال  وعلى حقوق  ر�ص،  الأ
فاإنها، على  الوح�سية،  القوة  الق�سايا تعتمد على  اأن هذه 
حد قوله، »تنعك�ص، ويدور حولها النزاع، بل يتخذ ِب�ساأنها 
 .(xiii )�ص  ال�سردي«  الن�ص  عر  الوقت،  بع�ص  القرار 
قادة جي�ص  وهو من  الرويجي،  الكابن  قول  ونتذكر هنا 
»اإما نذهب  هاملت.  �سك�سبر  فورتنرا�ص، ي م�سرحية 
ال�سم«  غر  فيها  نفع  ل  ر�ص  الأ من  رقعة  على  لن�ستوي 
)الف�سل الرابع، ام�سهد الرابع(، وكيف اأن هاملت يتفكر 
ي اأن »اأوهام ال�سهرة واألعيبها« �ستف�سي اإى »موت و�سيك 
»الوهم«  اأو  ال�سم  كان  واإذا  رجل«.  األف  ع�سرين  ُيداِهم 

فح�سب هو الذي يوجه م�سار اجيو�ص، فاإن ي ذلك مثاًل 
ولنتذكر  وال�سرد.  مريالية  الإ بن  ال�سلة  على  �ساهدًا 
وكيف  اأمانيا،  ي  باجامعة  هاملت  التحق  كيف  كذلك 
اأرغم  وكيف  باري�ص،  ي  العي�ص  يوا�سل  اأن  ليرت�ص  اأراد 
كاوديو�ص على ال�سماح للجي�ص الرويجي بالزحف داخل 
اأرا�سيه، وكيف و�سل فورتنرا�ص ليعتلي عر�ص الدمارك 
وي�سمه اإى جملة فتوحاته بعد موت هاملت. و»ثمة �سيء 
ن املك قد اغتيل فح�سب،  عفن ي دولة الدمارك«، ل لأ
ن دمارك �سك�سبر بلد �سغر �سبه م�ستعَمر  بل كذلك لأ

حت رحمة جران اإمريالين اأقوياء. 

وي ذلك مثال اآخر على نوع القراءات الطباقية التي 
ل  ام�سرح،  على  يطبقه  حن  �سيعد،  اإدوارد  من  نتعلمها 
ي  وام�سرحية  الرواية  بن  الفرق  ويكمن  الرواية.  على 
اأن  للراوي  يتيح  نحو  على  ال�سخو�ص  يحرك  القا�ص  اأن 
هي  تقرر  التي  الوجهة  اإى  الق�س�سية  ال�سخ�سية  يتتبع 
كثرا  الرواية  م�سرة  فاإن  ال�سبب،  ولهذا  نحوها.  ام�سّي 
»مراآة  بـ  �ستوندال،  تعبر  حد  على  اأو،  بالرحلة  ت�سّبه  ما 
للرواية تطورت  الواقعية  التقاليد  اأن  الطريق«. وما  على 
اهتمامًا  اأظهروا  الروائين  فاإن  ع�سر،  التا�سع  القرن  ي 
متزايدًا بو�سف الف�ساءات التي تعي�ص فيها �سخ�سياتهم. 
ر�ص هو الذي ي�سفي طابع  اإن انبهار الراوية بالف�ساء والأ
يناق�سها  التي  الروايات/الرحات  على  �سرة  الآ القوة 
لكبلنغ.  وِكْم  لكونراد،  الظام  قلب  ومنها  �سعيد،  اإدوارد 
اإن كونراد ي�سور امامح الداخلية لل�سفينة، والت�ساري�ص 
امكفهرة للمحطات التجارية التي ت�ستخدمها ال�سركة ي 
قلب  اإى  النهر  مع  ُعدًا  �سُ بحار  الإ وكذلك  ام�ستعمرات، 
الطرق  ذكرى  في�ستعيد  كبلنغ،  اأما  ال�ستوائية.  اأفريقا 
و�سيما  لهور  مثل  ومدن  الهندية،  احديد  وال�سكك 
هاي« و�سواٍح اأوروبية ينتقل بينها  مق�سمة اإى »اأحياء لاأ
ِكْم كما ي�ساء. اإن مثل كبلنغ للهند بو�سفها اأر�سًا �سا�سعة 
تتحرك عرها �سخ�سياته بحرية جيئة وُذهوبا هو اأقرب 
ما يكون اإى ام�سح الع�سكري الريطاي للهند الذي جرى 
قل، هو ما يوحي به اإدوارد  قبل ذلك، اأو اأن ذلك، على الأ
مراطورية،  الإ وال�سيطرة  ال�سيادة  عن  تعبر  اإنه  �سعيد. 
اأنه ي الوقت نف�سه، وما يبديه من حر�ص على دقة  بيد 
اماحظة والو�سف التف�سيلي، يعك�ص القلق الدفن الذي 
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اأننا  ذلك  مراطوري.  الإ العهد  حكام  نفو�ص  ي  يعتمل 
مر، اأكر ات�ساعًا وتنوعًا  ر�ص هي، اآخر الأ نعلم اأن تلك الأ
ر�سم  على  اموؤلف  قدرة  اأن  غر  الرواية.  به  ت�سي  ما 
معامها، وو�سفها، و�سرد حكاية عنها تبدو وكاأنها تتحكم 
�سيئًا  ثمة  اأن  اإل  تفهمها.  على  اأقدر  امخيلة  وجعل  فيها 
قلب الظام بتلك الكلمات  ناق�سًا - �سيئًا ُت�سِوره رواية 
ل  اأنه  اموؤلف  يبلغنا  ما  وهو   - الهول!«  »الهول!  امفزعة 
مكننا ال�سيطرة عليه. ويبدو كما لو اأن �سيطرة احكاية 
اأن على  اإل  مراطورية.  الإ ال�سلطة  فكرة  الروائية ج�سد 
الروائي اأن يذّكرنا باأن هذه ال�سلطة ما هي اإل وهم خادع 
وخيانة م�سللة للثقة، ونوع من الَغْطَر�سة التنكرية امتعالية 
وكاأنها نظام الطبيعة الدائم، بل اإن كبلنغ، اأعظم روائيي 
مريالية الريطانية، ل ي�ستطيع اأن يذكرنا بذلك. اأما  الإ
اإذا كان ذلك اأمرًا مق�سودًا اأو غر مق�سود، فتلك م�ساألة 

اأخرى.

مراطورية، هو اأحد موؤ�س�سي  كما اأن كبلنغ، روائي الإ
 »gh– الإجليزية  باللغة  احديثة  الهندية  الرواية 
الرواية التي ما زالت حاول توحيد تلك الدولة الف�سيحة، 
توحيد  كبلنغ  حاول  مثلما  امتباعدة  امرامية  واأطرافها 
جاوز  على  كبلنغ  رواية  تقت�سر  وم  الريطانية.  الهند 
اإى  تنتقل  زالت  ما  اإنها  بل  موؤلفها،  يديولوجية  الأ النوايا 
حد ما، من هذا اجانب اإى ذلك، عر الهوة التي تف�سل 
با�ستحالة  نف�سه  كبلنغ  اأقر  التي  والغرب،  ال�سرق  بن 
بالطريقة  �سعيد  اإدوارد  �سعر  وقد  ج�سرها.  اأو  ردمها 
ّقة  اآن معًا، على كا طري ال�ُسّ اأنه كان يعي�ص، ي  نف�سها 
 .(xxvi )�ص  وام�ستعَمرين  ام�ستعِمرين  بن  الفا�سلة 
بهام والتقلب الذي تت�سم به  ويعك�ص ذلك، بدوره، طابع الإ

ال�سردية الق�س�سية احديثة، وهي من اخراعات الغرب 
هنا  من  الغرب.  �سد  ا�ستخدمت  طاما  التي  مرياي  الإ
جاءت مقولة د.هـ. لورن�ص: »ل تثق بقا�ص معن ي الق�سة، 
قيام  عن  تتحدث  ق�س�سًا  فكتب  كاملة«،  بالق�سة  ثق  بل 
�سلين،  الأ اأمركا  �سكان  مثل  ام�ستعمرة،  ال�سعوب  بع�ص 
البي�ص.  الغزاة  على  وال�سيطر  ال�سلطة  على  بال�ستياء 
ويتحدث اإدوارد �سعيد عما ي الرواية من »طابع الاح�سم 
يحاء التنبوؤي )�ص115).  مانة التاريخية، والإ ال�سكلي، والأ
�سعيد على  اإدوارد  تركيز  باإعجاب عند  نتوقف  اأن  بد  ول 
اأداة �سكلية ي الرواية مثل حلقة الو�سل بن �سيق النطاق 
الذي تدور فيه احكاية امرّوية من جهة، وانف�ساح العام 
ال�سا�سع ي ما ورائها من جهة اأخرى. وذلك هو ما يدعوه 
 ,(regrasping) »م�ساك بنا�سية احياة م�سهد »اإعادة الإ
وجده عند جورج اإليوت وهري جيم�ص مثلما جده عند 
البطلة  اأو  البطل  يتغر منظور  اللحظة،  تلك  ففي  كبلنغ. 
على نحو مفاجئ، فيدرك اأو تدرك معنى احياة الفردية 
بو�سفها جزءًا من كّل اأكَر ات�ساعًا وكرًا. وعندها ل تبدو 
لنا الرواية ق�سًة منعزلة، بل عامًا »يتمازج فيه كل واحد 
خر« )�ص 401(. واآنذاك، يرتبط كل �سيء بكل  منا مع الآ

�سيء.

التي  الر�سالة  غاية  هي  الواقع،  ي  هذه،  اأن  اأعتقد 
غدت  ثم  ومن  مريالية،  والإ الثقافة  اإلينا  يحملها 
فينا،  فعلها  تفعل  والبحثية  النقدية  �سعيد  اإدوارد  اأعمال 
اإعجاب. ففي  اأّما  اأُعِجب بها  التي  �ساأنها �ساأن الروايات 
حد  على  ونهاياته  مريالية  والإ الثقافة  كتاب  بدايات 
�سواء، ي�سدد اإدوارد �سعيد على العتماد امتبادل وترابط 
النتائج  من  وذلك  العام.  هذا  ي  حيواتنا  بن  الو�سائج 
هي  اأنها  غر  احديثة،  مريالية  الإ عنها  اأ�سفرت  التي 
مر الذي تتنكر له اأيديولوجيات التفوق الثقاي،  نف�سها الأ
مريالية. ويرى  والعرقي، وال�سيا�سي التي تنطوي عليها الإ
امرحلة  اإى  منها  يعود جانب  �سباب  »لأ اأنه  �سعيد  اإدوارد 
مراطورية، فاإن الثقافات كافة يت�سابك بع�سها ببع�ص،  الإ
اأو نقي، وكلها هجن، متباين،  بينها ما هو متفرد  ولي�ص 
متمايز على نحو خارق للعادة، ولي�ص كتلة متجان�سة �سماء 
مريالية  ن�ساي ومقاومة الإ (xxix ¢U). ويتطلب التحرر الإ

 .(xxx  ¢U) بالنف�سال«  ل  بالندماج  تنادي  »�سرديات 

بع�شها  يت�شابك  كــافــة  الــثــقــافــات  اإن 
متفرد  هــو  مــا  بينها  ولــيــ�ــس  ببع�س، 
مــتــبــايــن،  هـــجـــن،  وكـــلـــهـــا  نـــقـــي،  اأو 
مــتــمــايــز عـــلـــى نـــحـــو خــــــارق لـــلـــعـــادة، 
ولــــيــــ�ــــس كـــتـــلـــة مـــتـــجـــانـــ�ـــشـــة �ـــشـــمـــاء
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وينبغي على تلك ال�سرديات اأن تت�سدى ما ي�سمية »ع�سر 
اآيات اه«، الذي يقوم فيه فيلق من احر�ص )اخميني، 
البابا، مارغريت تات�سر، ومن اموؤكد اأنـه كان �سي�سيـف بو�ص 
امـذهـب  هـذا  خــال  مـن  احقيقــة  باختزال  و�سارون( 
ذاك«  اأو  زلــي  الأ امعتقد  هذا  خـــال  مــن  اأو  وحمــايتــه، 

.(397 ¢U)

من  مريالية  والإ الثقافة  من  الثاي  الق�سم  يتاألف 
�سد  وامعار�سة«  »امقاومة  ول  الأ يعالج  طويلن،  ف�سلن 
ام�ستقبل«.  ي  الهيمنة  من  »التحرر  والثاي  مريالية،  الإ
�سعيد  اإدوارد  اأن  هنا  مل  الأ خيبة  دواعي  من  كان  ورما 
ي  امعا�سرين  الروائين  من  العديد  اأ�سماء  بذكر  يكتفي 
امرحلة ما بعد الكولونيالية مثل نايبول، نغوغي واثيونغو، 
اأن  غر  من  واآخرين،  �سالح  الطيب  ر�سدي،  ماركيز، 
وكونراد،  اأو�سن،  مع  فعل  كما  اأعمالهم  حليل  يحاول 
مطّول  با�ستعرا�ص  ذلك  عن  وي�ستعي�ص  وكامو.  وكبلنغ 
خرة،  الأ ونة  الآ ي  ظهرت  التي  والنظريات  للدرا�سات 
ر�س، وكتاب �سي. ل. ر.  وبخا�سة كتاب فانون معذبو الأ
تقديري-  –ي  ذلك  يعود  ول  ال�شود.  اليعاقبة  جيم�ص 
الق�سة  الثقافية لفن  القوة  تدّنيًا ي  ا�ست�سف  اأنه قد  اإى 
بل  والفرن�سية،  الريطانية  مراطوريتن  الإ �سقوط  منذ 
م�ساك  نه يريد من كتابه هذا اأن يج�ّسد فكرة »اإعادة الإ لأ
ي  وجدها  �سموًل  اأكر  روؤية  وحقيق  احياة«،  بنا�سية 
الروايات العظيمة. ورما كان قد اقرب من حقيق ذلك 
بيات من ق�سيدة  عندما اأورد ترجمة �سي. ل. ر. جيم�ص لأ

لل�ساعر امارتينيكي اإمي �سيزير.

مفهوم  جاوز  اإى  احاجة  يوؤكد  �سيزير  كان  لقد 
»الزنوجية« – اأي فكرة الحتفاء الفخور بالهوية العرقية 

ال�سوداء:

ن�سان مّا يبتدئ بعد، لكنما عمل الإ
واإما يتبقى عليه اأن يقهر

كل الق�سوة الهاجعة ي حنايا هواه

ما من �سالة ملك للجمال احتكارًا،
ول للفكر، ول للقوة..

وهناك مكان ومت�سع للجميع
حيث ثّمة موعد مع النت�سار!

ن  لأ طوباوّيًا،  ًا  ن�سّ لي�ص  مريالية  والإ الثقافة   ¿EG

اإدوارد �سعيد يت�سّور دائمًا اأنه ل بد للمثقفن اأن يجهروا 
من  »التحرر  اإى  يتطلع  اإنه  ال�سلطان.  وجه  ي  باحق 
اأعتقد،  كما  لديه،  يكون  اأن  دون  ام�ستقبل«  ي  الهيمنة 
احق  فيها  يقف  ا�ستنارة  اأكر  حكم  من  �سكال  لأ ت�سّوٌر 
والقوة ي �سف واحد. ولهذا ال�سبب، فاإنه يجلب النتباه 
من  مريالية  لاإ ال�سيا�سية  امعار�سة  من  كتلة  وجود  اإى 
جهة، وللمثل العليا التي ج�ّسد احرية الثقافية والدرا�سات 
دوارد  ن�سانية من جهة اأخرى. واإذا كان لإ ذات النزعة الإ
�سعيد »موعد مع النت�سار«، فاإنه لن يتحقق اإل من خال 
ومكننا  اجامعي،  احرم  يوفرها  التي  الفكرية  احرية 
والنزعة  الليرالية  فل�سفة  كانت  اإذا  عما  نت�ساءل  اأن 
مثيل،  خر  مثلونها  من  اأبرز  من  واحد  وهو  ن�سانية،  الإ
ت�سور  بدون  اإقناعًا  واأكر  متما�سكة  مر  الأ اآخر  �ستغدو 
اأن اجامعات  اأن ناحظ كذلك  م�ستنر؛ ومكننا  حكم 
اإما ازدهرت عادة ي  اأيامنا هذه وي اما�سي  احرة ي 
مراطوريات القمعية، واأن المراطوريات،  ظل حماية الإ
�سعيد،  اإدوارد  تعبر  حد  على  العام«،  »َوَحدت  التي  هي 
الفكرية  ن�سطة  الأ فعلته  ما  بكثر  اأكر  وب�سورة 
للجامعات )�ص40(، ولو كان اإدوارد �سعيد بيننا اليوم، 
لطرحنا عليه هذه الت�ساوؤلت، وانخرطنا معه ي مناق�سة 
وثقافته  بعلمه  فيها  �ساركنا  ولكان  الوطي�ص،  حامية  حية 
ل  التي  الفكرية  وبطاقاته  لها،  حدود  ل  التي  امو�سوعية 
تعرف الكلل اأو املل، وبباغته الرائعة باللغة الإجليزية 
التي تبناها. ول ي�سعنا، واحال هذه، اإل اأن ن�ستح�سر هذه 
اللحظات ون�ستعيدها بقراءة كتبه واإعادة قراءة موؤلفاته، 

  u  مريالية وبخا�سة الثقافة والإ
ترجمة: فايز ال�شّياغ 
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الهام�ش ال�سيا�سي لل�رد

�شلية لكتابة هذه امقالة، ي وقت قريب من موعد  إدوارد �شعيد، الذي كان امنا�شبة الأ حّل موعد تكرم ا
�شرائيلي،´ ي وقت كان فيه الو�شع ي امناطق الفل�شطينية، وخا�شة ي  ربعن لاحتال الإ حلول الذكرى الأ
ح�شا�س امتجدد بفقدان �شعيد، والذي كان  ن. لهذا، كان ذلك الإ غزة، يتدهور دراماتيكياً كما هو �شاأنه حتى الآ
2005، كنت  عام  نهاية  الكثافة. ي  بالغ  اإح�شا�شاً  يزال  كان ول  ي منا�شبة كهذه،  كان حا�شراً  لو  الكثر  ليقول 
ح�شرت مهرجان لومود ي اإجلرا Lummud Festival in England، وهو مهرجان يهودي ثقاي ي�شتقطب �شنوياً 
ورقة خ�ش�شها  اإحدى اجل�شات، وي  العام.. وي  اأرجاء  كافة  اليهود من  ام�شاركن  األفن من  اأكر من  نحو 
اأو�شــــح ال�شحــفي النا�شــط مـــن �شحيـفة هاآرت�س جــدعـون ليفـــي  إ�شرائيــــل دمقراطيـة،  ا لدح�س فكرة اعتبار 
Gideon Levy مغزى عام 2005، بو�شفه التاريخ الذي جاوز فيه زمن الحتال ذلك الوقت الذي امتد ما بن 

اأ�شَر  النقطة و�شاعداً، كما  القومية. منذ هذه  الدولة  اأ�ش�س  الذي  »اإعان ال�شتقال«  1967 وزمن  حرب عام 
إ�شرائيل. لقد  ليفي، لن ي�شتطيع اأحد ام�شّي بالتظاهر باأن الحتال كان جرد عَر�س، وطوراً عابراً ي تاريخ ا

مة وطبعها. اأ�شبح الحتال عرف الأ

تنطوي عليها  معّينة  اأ�سعر ب�سدقية  يهودية،  بو�سفي 
نني  هذه احقيقة. ول ياأتي ذلك، كما ينبغي ي اأن اأوؤكد، لأ
اأعتر كل اليهود م�سوؤولن ب�سكل ما عن �سيا�سات احكومة 
اأو منطوين على قابلية التماهي معها -وهو  �سرائيلية،  الإ
اعتقاد اأرى فيه معاداة لل�سامية، اأو هو واحد مكن له اأن 

قل، جذوة العاطفة امعادية لل�سامية- واإما  ي�سعل، على الأ
�سرائيلية تقول على نحو متكرر اإنها تعمل  ن احكومات الإ لأ
نيابة عن كل يهود العام. اإنني اأحدث من خارج الدولة، 
ي  راغبة  وهي  �سرائيلية  الإ احكومة  تبدو  ل  خارج  لكنه 
اأومرت  قال  ولهذا،  مكنًا«.  »اآَخَر  بو�سفه  وجوده  قبول 

¨تق�سد الكاتبة احتال ال�سفة الغربية وغزة واأرا�ص عربية عام 1967.

جاكلن روز
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ي ذروة حرب لبنان الثانية عام 2006 متحدثًا ي موؤمر 
وجهه بالفيديو اإى اأمركا: »اأعتقد باأن هذه احرب اإما 

يخو�سها اليهود كافة«.1

الغ�سب«  »عناقيد  عملية  اإ�سرائيل  �سنت  عندما 
1996، كنت  على بروت قبل عقد من تلك احرب، عام 
اأجل�ص ي نيويورك مع اإدوارد ومرم �سعيد. �ساألني اإدوارد 
لل�سحافة  اأكتب  اأكن  م  اأنني  ي  ال�سبب  عن  حينذاك 
انتهاجها  يتم  التي  ال�سيا�سات  على  احتجاجًا  الريطانية 
با�سمي. م يكن ذلك �سيئًا، اأعني، م يكن من ذلك النوع 
ي  اأ�سبح  لكنه  حينذاك،  فعلها  لأ كنت  التي  �سياء  الأ من 
ن.  اأفعلها الآ اأن  �سياء التي مكن  النوع من الأ جملة ذلك 
ن، م اأرد اأن اأ�سمع نف�سي اأحّدث وقد  اأعتقد باأنني قبل الآ
خ�سعت لا�ستفزاز بطريقة خاطئة. لقد اأردت اأن اأرف�ص 
ي  اخو�ص  لكن  احدث،  وبن  بيني  امفر�سة  ال�سلة 

مر يبدو ي اليوم اأمرًا حتميًا يتعذر جنبه. الأ

ول  دبي«.  الأ الناقد  �سعيد،  »اإدوارد  هو  عنواننا 
ال�ستارة  اإى  انتباهنا  لفت  فح�سب  مهيدي  ي�ستهدف 
القامة التي تقيم ي خلفية هذا التكرم. اإن هدي هو اأن 
اأفتح اأ�سئلة »الكام« speech، باعتباره �سيئًا مكن تفنيده، 
ومكن اإخراجه من �سياقاته واإ�ساءة تاأويله، كما ولتنبيهنا 
ال�سوت  بوحدانية  الدعاء  مكن  ل  الذي  امدى  اإى 
امنطوق دونه، وامتجلي ي التداعيات ال�سيا�سية امبا�سرة، 
اإى  اأهدف  اإنني  احالة.  هذه  ي  و�سوح  بكل  يتبدى  كما 
وامقلقة  امعقدة  الطرق  عن  هذه،  واحالة  التحدث، 
ي  واإيقاعهما  واللغة  ال�سيا�سة  ا�سطياد  بها  يجري  التي 
�سوؤال  اليهود؟«،   با�سم  يتحّدث  الذي  »َمن  معًا.  ال�سباك 
هوية  ي�سكل  ما  ماهية  حول  ال�سعب  ال�سوؤال  بدوره  يثر 
جماعة ما. اإنني، بينما اأ�ستنطق حّق اأومرت ي التحدث 
مرٍو،  باإ�سرار  اأ�سنع،  اإما  با�سمي،  احروب  وخو�ص 
اإنني  امعا�سر.  اليهودي  وتعريف  هوية  مفهوم  ي  �سدعًا 
اأقرح –وهو ما قد ي�سكل ف�سيحة بالن�سبة للكثرين من 
هم على عاقة باإ�سرائيل- اأن هوية اليهودي هي اأكر من 
اإ�سرائيل وبن  جرد هوية واحدة وحيدة؛ ثمة فجوة بن 
باأن  القانع  اليهودي  هوية  بن  فجوة  وثمة  ال�ستات،  يهود 
مقت  الذي  اليهودي  وبن  �سرائيلية،  الإ ال�سيا�سة  مثله 

هوؤلء  من  الكثرون  وثمة  كلّية،  ويزدريها  ال�سيا�سة  تلك 
خرين يقيمون داخل اإ�سرائيل نف�سها راهنًا. ويعني فتح  الأ
هذه الفجوة ال�سماح للغة بالنفتاح على كامل احتمالتها 

واإمكانياتها.

دوارد �سعيد، كما اأفهمه، ظلت هذه الغاية  بالن�سبة لإ
اإى  الرئي�سة،  النقد  مهمات  اإحدى  ت�سكل  وهي  خرة  الأ
امعا�سرة،  دبية  الأ للكتابة  امميز  الن�ساط  كونها  جانب 
كونـــراد   جــوزف  يكن  م  ولو  �سيا�سيًا.  مكينــها  واأداة 
عن  الب�سيط  وامنافح  امعتذر  ذلك  هو   Joseph Conrad

اأت�سيبي  اإليه �سخ�ص مثل ت�سينوا  مراطورية، كما راأى  الإ
Chinua Achebe، فقد جاءت هذه النظرة اإليه، ي حالة 

�سبيل  على   Heart of Darkness الظام  قلب  روايته 
امثال، ب�سبب الت�سو�سات التي اكتنفت لغة الراوي، والتي 
ترويجه  بن  اخلط  ذلك  اإى  م�ستمرًا  انتباهًا  ا�ستدعت 
تاأمل  اخا�سة.  نظره  وجهة  وبن  اأورثوذوك�سية«  »نظرة 
مريالية,  والإ الثقافة  �سعيد  كتاب  من  العبارات  هذه 

طبعة عام 1993: 

)لو( كان باإمكان كونراد اأن يرينا اأن كل الن�شاط 
واقع  ال�شيطرة على  اإى فكرة  ي�شتند  ن�شاي  الإ
للكلمات  مكن  والذي  ال�شطراب،  ي  مفرط 
فاإن  العتقاد،  اأو  رادة  بالإ فقط  معه  تتعامل  اأن 
من  مراطورية،  الإ على  ي�شح  نف�شه  ال�شيء 

حيث م�شاألة تقدي�شها الفكرة وما �شابه.2

اللـغـــة  اتـفـاقّيــة  اأو  عَر�سّيـة  نـ�سـّمـيـه  اأن  مـكــن  مــا  اإن 
contingency ي قدرتها على ت�سمية العام، وبحيث تبدو 

وكاأنها ت�سيطر عليه، هي ما نازعه كونراد وحَوره لي�سعه 
ي خدمة روؤية كا�سفة ونازعة لا�ستقرار ب�سكل اأ�سا�سي. 
وه�سا�ستها،  مراطورية  الإ حددات  الروؤية  تلك  تف�سح 
وبحيث تقي�ص –ولو اأن كونراد رما م يكن مدركًا حقيقة 
مراطورية  اأن ذلك هو ما كان يفعله- زمن دمومة تلك الإ

ر�ص: على الأ

نهايتها،  اإى  تاأتي  رما  مراطورية(  )الإ لكن 
اجهد  كل  –مثل  نها  لأ ذلك  كان  لو  حتى 
حن  رما  نف�شه-  الكام  ومثل  ن�شاي،  الإ
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اأن موت. وما  حظتها، وعندئذ يتحتم عليها 
ويك�شف  مريالية،  الإ »يوؤرخ«  كان  كونراد  اأن 
وعنفها  اأوهامها  وي�شجل  عَر�شيتها،  عن 
)كما  عليه  تنطوي  الذي  الهدر  وحجم  الهائل 
يتيح  فاإنه   ،)Nostromo نو�شرومو  روايته  ي 
�شيئاً  يتخيلوا  اأن  بعد  فيما  ام�شتقبلين  لقرائه 
غر هذه الـ »اإفريقيا« امق�شمة اإى ع�شرات من 
وروبية، حتى ولو اأنه، من جهته،  ام�شتعمرات الأ
إدراك قليل ما مكن اأن تكونه  كان ينطوي على ا

تلك الـ »اإفريقيا«.3

»تخُيل �سيء اآخر ختلف«. كان مكن لهذا القول اأن 
ي�سلح بدوره عنوانًا لهذه امقالة. اإنني اأريد القول اإن اأحد 
مكنة التي مكن اأن نبحث فيها عن مثل هذه التخيات  الأ
امكان  هذا  اأن  ولو  نف�سها،  �سرائيلية  الإ الكتابة  داخل  هو 
�سباب �سيا�سية، ذلك امكان الذي كان �سعيد  ل ي�سكل، لأ

نف�سه ليختار الذهاب اإليه، بالقدر الذي اأعرفه.

´´´

ثمة اأول انزياح هنا، ولو اأنني اآمل باأن يتبن اأنه لي�ص 
كذلك. ي مقالته عن »النر العربي والق�سة النرية بعد 
 ,Arabic Prose and Prose Fiction Ater 1948 ،»1948

بعد  ما  العرب  للكّتاب  امخ�سو�سة  امهّمة  �سعيد  ي�سف 
ن ُيخِلقوا نف�سهم كاأَمة: »ك�سفت  عام 1948: اإنها احاجة لأ
الكارثة للعرب عن اأن تاريخهم م ي�ستطع اأن ي�سنع منهم 
اأمة بعد«.4 وكان من �ساأن ذلك اأن ي�سع الكتابة العربية ي 

مط من الزمنّية  temporality امت�سظية وام�سروخة:

الكارثة،  تقف  وام�شتقبل  اما�شي  تقاطع  عند 
ينبغي  تك�شف من جهة عن الفراق عما  التي 
اأن يحدث، وم يحدث بعد )وجود هوية عربية 
اأخرى  جهة  من  وتك�شف  وجمعّية(،  موحدة 
العرب  اأن يحدث )مايز  اإمكانية ما مكن  عن 

باعتبارهم وحدة ثقافية اأو قومية(.5

قراأت �سعيد وكاأنه اأراد القول اإن الكاتب العربي وجد 

حتمين،  اإمائن  بن  موزعًا   1948 عام  نكبة  بعد  نف�سه 
مطلب  نف�سه  ُيلزم  اأن  اإى  م�سطر  وهو  حرى،  بالأ اأو 
م  هوّية  امُمكن  الكارثة  همود  من  ينتزع  اأن  م�ستحيل: 
م�ساألة  اّتخَذْت  ال�سياق،  هذا  وي  بعد.  موجودة  تكن 
من  واأهميته.  املّح  ال�سيا�سي  اللتزام  وزن  حا�سر  خلق 
ليكون  دب،  الأ scene ي هذا  »ام�سهد«  اأهمية  هنا جاءت 
موقعًا )خلفية زمانية ومكانية( ما ي�سميه �سعيد »تاريخًا 
التاأكيد  »اإن   .restorative history »ُمعيدًا«  اأو  ا�ستعاديًا« 
ويجري  تكثيفه،  »يجري  �سعيد،  يكتب  كما  ام�سهد«  على 
يرِجم،  ام�سهد  اأن  ذلك  و�سرورة:  اإحاحًا  اأكر  جعله 
�سكانيًا، الق�سايا احا�سمة الراهنة ي العام العربي.« 6 
وم�سي �سعيد بعد ذلك اإى قراءة ي رواية غ�سان كنفاي 
رجال ي ال�شم�س(1962)، التي كان تك�ُسف رعِبها الهائل 
تفا�سيل  من  �سغر  تف�سيل  كل  ي  وامُعطى  الراهن،  ي 
كان  النهاية،  ي  وامُنطفئة  امتنَف�سة،  امح�سو�سة،  احياة 
يقف �ساهدًا على التهديد بالكارثة، وعلى احاجة اإى اأن 
فناء،  ُينتزع من الُهمود اممكن �سجُل �سعب مهدد بخطر الإ
»ي�سنع  اأن  اإذن  كنفاي  على  كان  يولد.  اأن  قبل  حتى 
احا�سر«. وذلك ل ي�سكل، على العك�ص من حالة �ستوندال 
اأو ديكنز »ترفًا خياليًا«، واإما »�سرورة مو�سوعية، َحرفّية 
امقنعة  القوية  امقالة  هذه  قراءة  اأعاود  بينما  وجودية«.7 
والتي تلخ�ص كامل  فاإن ثمة قطعة،  الراهن،  من منظور 

طروحة، هي التي تده�سني على وجه التحديد: الأ

الُهمود،  نفي  يعني  م�شهد،  �شمن  ال�شيء  يكون  اأن 
يكون  وبهذا،  العدم.  حل  احياة  اإحال  يعني 
القول،   ،narration الرواية  ذاته،  ي  احكي  فعل 
ال�شيء، وهنا ي�شبح الراث  ال�شمانة حقيقية  هو 
 ,support )الدعم  �شناد  بالإ اخا�س  �شامي  الإ
اإى احياة، وُيوَظف  witness´(، وهو يعود   ógÉ°ûdG

خدمة غاية ا�شتطيقية حددة.8

كانت كلمة »ال�ساهد« witness هي التي اأده�ستني على 
اأ�سهر ق�سة ق�سرة كتبتها  اإنها عنوان  وجه اخ�سو�ص. 
�سرائيلية  �سوميت هرڤن Shulamith Hareven، الكاتبة الإ

خر مثابة �شاهد العيان بامفهوم  إليه الأ ول الذي �شمعه من الر�شول )�س(، بحيث يكون ام�شند ا �شامي هو تعقب �شل�شلة رواة احديث حتى م�شدره الأ ´ال�شناد ي الفقه الإ
امعا�شر، اأو هكذا يبدو اأن جاكلن روز قد فهمت وا�شتخدمت مفهوم »ال�شاهد«. )امرجم(
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نقدها  ي�سبح  �سوف  التي  ال�سام،  اأجل  من  والنا�سطة 
�سرائيلية، �سواء ي مقالتها ال�سحفية  للنزعة القومية الإ
اأن الفكرة نف�سها  ن. كما  اأو ق�س�سها، حط تركيزي الآ
 »àdG  ,S. Yizhar ييزهار  اإ�ص.  كتابات  ي  مركزية  تظل 

خرى مو�سوعًا لهذه امقالة. �ستكون هي الأ

اإن  اجوهرية.  الفروقات  بع�ص  اأوًل  ثمة  ذلك،  مع 
التهديد اإذا كان يتوجه، بالن�سبة للكاتب العربي، اإى �سعب 
م يخرج اإى الوجود بعد، �سعٍبٍ يعاي بذلك من حاولة 
فاإن  ك�سعب،  التاريخ  اإى  جومه  نقطة  نف�ص  عند  حوه 
�سرائيلي تظل ختلفة مامًا؛  الق�سية بالن�سبة للكاتب الإ
التاريخ  من  طاغية  لن�سخة  ووفقًا  �سرائيلي،  لاإ بالن�سبة 
فاإن  ذلك،  ومع  فعًا،  ح�سل  قد  التهديد  فاإن  اليهودي، 
�سا�سي مقولة الدولة  ال�سعب، ك�سعب –وهذا هو التاأكيد الأ
 Gòg) ,nation اليهودية- موجود فعًا. اإن اإ�سرائيل هي اأَمة
هو، ي احقيقة، امعنى امعا�سر للكلمة(. واأكر من ذلك، 
وكما يك�سف »اإعان ال�ستقال« عام 1948، بكل بو�سوح، 
اأنها  اإليها على  يرون  كانوا  اإ�سرائيل«  »دولة  موؤ�س�سي  فاإن 
التاريخية  الكوارث  من   redemption »اخا�ص«  مثل 
ت�ســكل  واأنهــا  كمــا  اليهـــودي،  بال�سعــب  حلــت  التــي 
»عودتـه« return اإى �سكل من الوجود ك�سعب، �سعٍب ُوجد 
ن ا�ستعادته وبعثه.  ي اما�سي، وتعر�ص للتدمر وجري الآ
الزمنية،  اإذن زمنية متخّيلة جُد ختلفة. لكن هذه  هذه 
رما بدون اإدراك ذلك دائمًا، تنطوي اأي�سًا على �سرخ اأو 
تناق�ص ي داخلها ذاتها. اإن »اإعان ال�ستقال« هو اأداء 
تقوم  دولة-اأمة،  الوجود  اإى  ي�ستح�سر  والذي  م�سرحي، 
اإنه  اخا�ص.  تاريخه  �سجل  من  �سعب وحوه  على طم�ص 
اأكر  داخل  ي  بالكارثة  ح�ص  على  حالته،  وهذه  ينطوي، 
يكون من اخطاأ،  راديكالية. ورما  لذاته  اأجزاء حقيقه 
فيما اأعتقد، اأن نرى اإى ذلك على اأنه اأيديولوجية فح�سب، 
يديولوجية وامناورات ال�سيا�سية  رغم اأن ال�ستخدامات الأ
خدمة  ي  اإ�سرائيل  يد  على  الفهم  هذا  لها  تعر�ص  الذي 
»اإننا  تاأكيد هنا.  اأي  اإى  يحتاج  ل  الدولة  مار�سة عنف 
�سوى  هذا  يبعد  ول  للتدمر«.  تعر�سنا  قد  »اإننا  �سعب«، 
»اإننا   :Herzel هرزل  عبارة  عن  فح�سب  واحدًا  منعطفًا 
�سعب واحد، وقد جعل منا اأعداوؤنا هكذا«. اإنه ي�سكل، كما 
طروحة.  الأ لهذه  الراديكاي  امكّثف  نقول،  اأن  لنا  مكن 

الكاتب  ماأزق  �سعيد  حليل  عن  مامًا  ختلفًا  يظل  لكنه 
ننا ل�سنا �سعبًا بعد، فاإننا مهددون بالفناء، حتى  العربي: »لأ
قبل اأن ن�سبح �سعبًا«. اإذا ما كانت امهّمة ال�سيا�سّية املّحة 
للكاتب العربي هي اأن ي�سنع حا�سرًا ل�سعبه )كتابة( على 
�سرائيلي؛  ال�سفحة، فاإن ام�سكلة تظل ختلفة بالن�سبة لاإ
ثمة رواية narrative جاهزة تنتظر هناك. بل اإنها م�سفرة 
ومتخفية ي احقيقة ي �سكل وجودها احا�سر وامتحقق 
الكارثة  حِور  رواية  ثمة  امعا�سر،  العام  ي  كمواطن 
وحولها اإى ُهّوية، ُهّوية تنغلق عندئذ على الفل�سطينين 

وعلى نف�سها معًا.

�سرائيلي  هكذا يدور ال�سوؤال حول ما يفعله الكاتب الإ
هذه  بداية  اإى  وراءًا  عدنا  ما  اإذا  اإننا  الرواية.  بتلك 
�سرائيلين  امقالة، فاإننا �سرى بكل الو�سوح اأن الكّتاب الإ
كما  كونراد،  موقف  اإى  اأقرب  اأنف�سهم  يجدون  ظلوا 
ُمب�ّسطة  م�ساواة  اأي  اأن  من  الرغم  وعلى  القول.  مكن 
كان  –اإذ  معيبة  ي  تبدو  وال�ستعمار  ال�سهيونية  بن 
وروبية،  الأ مراطورية  الإ ي  جذرهم  رغم  ال�سهاينة، 
stateless، وم تكن لهم عا�سمة ح�سرية- ومع  با دولة 
ذلك، ومن حيث العاقة مع الفل�سطينين، فاإنها/ اأو اإّنه، 
واأن  )خا�سة  بال�سلطة  امتمتعة  مة  الأ مثل  دور  يتقم�ص 
الفل�سطينين على وجه التحديد با دولة(. عندئذ ي�سبح 
ال�سوؤال: اإى اأي مدى يتواطاأ الكاتب مع تلك ال�سلطة –بل 
اأو  الكارثي-  جوهرها  مع  اأ�سيف:  اأن  اأود  واأنا  اأجدي 
وهو  نف�سه  الكاتب  يجد  عندما  با�ستنطاقها.  لنا  ي�سمح 
اإليها  ُيرى  اأن  التي مكن   rhetoric الدولة  يواجه خطابة 
القرن  كر هيمنة وتدجينًا ي  بو�سفها واحدة من بن الأ
الع�سرين، عندئذ، حت اأي �سروط، ومع امجازفة بتحدي 
مة، مكن للكاتب اأن يعمد اإى خلق حّيز بديل؟ اإذا  قلب الأ
بالن�سبة  ت�سكل  الوجود  اإى  العربي  ال�سعب  »كتابة«  كانت 
ل�سعيد اإماءًا �سيا�سيًا حتميًا، فاإن لك اأن تاحظ اأنه م 
كما  وهوى،  �سغف  هو  –بل  اإليه  بالن�سبة  لزومًا  اأقل  يكن 
اللحظات  تعُقب  مهمة  ال�سطاع  اأ�سّميه-  اأن  ي  مكن 
مراطورية امهيمن  دبية، حيث خطاب الإ داخل الكتابة الأ
تفكيك  حّد  بالفكرة  العميق  الإمان  ذلك  على  ينطوي 
امقالة  هذه  غاية  ت�سبح  ام�ستويات،  اأحد  على  نف�سه. 
روح  من  بوحي  اأ�ستح�سر،  اأن  الب�ساطة:  �سديدة  عندئذ 
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�سرائيلين  الإ الكّتاب  اأولئك  اأراها،  اأن  اأحب  كما  اإدوارد 
الذين اأعتقد باأنهم ي�سطلعون مهمة ماثلة ي عاقتهم 
بعد،  اأدركت  قد  اأكن  م  اإنني  اليهودية.  الدولة  ب�سناعة 
كم مكن  ال�سهيوي،  على اخطاب  العمل  بداأت  عندما 
دبية امعار�سة وامخالفة اأن تكون بالغة  �سوات الأ لبع�ص الأ

همية. اح�سم والأ

تعتر �سوميت هرڤن واحدة من اأ�سهر كّتاب الباد، 
ولو اأنها غر معروفة كثرًا خارج اإ�سرائيل. ولدت ي بولندا 
1930، وهربت من النازين مع عائلتها وانتقلت اإى  عام 
حيث  اآنذاك،  الريطاي  لانتداب  اخا�سعة  فل�سطن 
الهاغاناه،  منظمة  ي  قدمًا  ع�سوًا  باعتبارها  �ساركت، 
اجبهة  على  الطبي  الطاقم  ي  )خدمت  الدولة  خلق  ي 
موؤ�س�سي  من  اأي�سًا   وكانت   .)1948 عام  حرب  خال 
�سرائيلية، وعملت  ذاعة الع�سكرية الإ »غالوت�ص«، حطة الإ
مع امهاجرين اليهود من الدول العربية برتبة �سابط ي 
�سرائيلي. لكن ق�ستها اإذا ما كانت ج�سد  جي�ص الدفاع الإ
مة اجديدة، فاإن �سوتها نادرًا ما كان متناغمًا مع  ق�سة الأ
�سدى �سوت الدولة. لقد حولت لت�سبح �سحفية وكاتبة 
العرية  اللغة  اأكادمية  ي  ع�سوًا  ت�سبح  امراأة  –اأول 
اأجل  من  ونا�سطة   ،-Academy of Hebrew Language

 ,(1978 عام  ن«  الآ »ال�سام  حركة  )موؤ�س�سة  ال�سام، 
�سرائيلية  وواحدة من اأ�سد امنتقدين امفّوهن للحكومة الإ
 á«°ùfôØdG L‘Experss عام 1955، ذكرتها جلة اإك�سر�ص(

من بن مائة امراأة من اللواتي »يحركن العام«(.

اأ�سكال  اأقوى  عن  هرڤن  عّرت  كتاباتها،  كامل  ي 
ق�سى  متها. وتوجه تقريعها الأ النقد اإى اخطابة امهيمنة لأ
اإى الثمن الذي دفعه الفرد لقاء حقيق مثل هذا احلم 
اجماعي الطاغي وامقحم عليه عنوة. كانت جولدا مائر 
قد اأعلنت )متحدثة عن يهود ال�ستات(: »�سوف نح�سرهم 
وحتى  ب�سرية«.9  كائنات  اإى  نحولهم  و�سوف  هنا،  اإى 
تزدهر الدولة، كان ينبغي اأن يكون التماهي مع �سخ�سية 
ي  �ستاذ«  »الأ بكلمات  اأو  مطلقًا.  اجديدة  وروحها  مة  الأ
يوجه  كان  بينما   he Witness  (1980) »ال�ساهد«  ق�ستها 
الن�سح اإى الفتى �سلوميك Shlomek الذي كان قد هرب 

من بولندا التي مزقتها احرب اإى فل�سطن: »اإنك تعرف 
التعبر: ‘اأتكون جزءًا من امجموع اأم موت؟’«.10 ثم يعلق 
لحقًا: »اإن دوري كمعلم كان اأن اأبني جيًا جديدًا، فخورًا، 
جابوتن�سكي  قول  بذلك  مقـتـب�سًا  وقا�سيًا«،  بنف�سه  معتدًا 
Jabotinsky، موؤ�س�ص حركة ال�سهيونية التعديلية اليمينية 

Revisionist Zionism وحركة �سبيبتها القومية امت�سددة: 

       11Betar بيتار

اأكر ق�س�ص هرڤن �سهرة، وقد   ógÉ°ûdG رما تكون 
�سرائيلي �ساب تكون مهمته  كتبت ب�سوت �سمر امتكلم لإ
ول  اجديدة.  الدولة  ي  ودجه  »�سلوميك«  امت�سا�ص 
اأنها  ولو  ذاتية،  �سرة  اأنها  على  احكاية  تقدم  يجري 
اختارت  التي  الذاتية  ال�سرة  غر  من  الوحيدة  القطعة 
»اأيام  الذاتية  �سرتها  جموعة  ي  ت�سمنها  اأن  هرڤن 
كثرة« Yamim Rabim(2002)، التي كانت اآخر كتاباتها 
التي ن�سرت خال حياتها )توفيت عام 2003). ولكن، كم 
حميم  نحو  على  ال�سخ�سي  تاريخها  من  الق�سة  تقرب 
امولود  امعلم،  اأن  بحقيقة  يقا�ص  ذلك  فاإن  نقدي،  اأو 
تذكرها(  عدم  يف�سل  التي  )احقيقة  بولندا  ي  اأي�سًا 
ي  كان  عندما  هرڤن،  مثل  اإ�سرائيل،  اإى  جاء  قد  كان 
ال�ساخر،  احادية ع�سرة من عمره؛ ومن خال تقدمها 
اإعدادهم  يجري  من  ال�سف  ي  ولد  لاأ واجارح  بل 
بافتخار للتجنيد ي »الهاغاناه« التي كانت هرڤن نف�سها 
)اأحد  »بواز«  مثل  �سخ�ص  ي�سبح  وعندما  فيها.  ع�سوًا 
اأولد ال�سف( على حافة الهزمة ي عراك مع �سلوميك، 
ول: »كنت متاأكدًا من اأن  يتدخل امعلم منحازًا اإى جهة الأ
�سباط الهاغاناه عندما ي�سلون ي ال�سنة القادمة لتفح�ص 
جماعتهم من هذا العمر، فاإنهم �سيختارون »بواز« ليكون 
�سخ�سية قيادية »م اأكن اأ�ستطيع اأن اأ�سمح لزعامته باأن 
تنتق�ص«.12 بتحويل حا�سم ومربك للمنظور، تبدو هرڤن 

واأنها تعيد حكي ق�ستها هي.

الحتفاء،  لقيت  كانت  ما  اإذا  الق�سة  هذه  لكن 
ذلـك  بهـا  توثـق  التي  الطريقــة  ب�سـبب  جــاء  ذلـك  فـاإن 
اليــي�سـوف´   كانـت مار�سـه  الــذي   silencing �سكـات«  »الإ
اأمكن  اإ�سكات  وهو  اأوروبا،  ي  لليهود  يحدث  ما   Yishuv

إ�شرائيل )امرجم(. ´يي�شوف (The Jewish Settlement in the Land of Israel) حركة ال�شتيطان اليهودي ي اأر�س ا
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توثيقه ب�سكل كامل كتاريخ ي عقد الت�سعينيات ي كتابات 
 13Idith Zertal زيرتال  اإيديث  الامعة  الثقافية  اموؤرخة 
كل  ي  و�سطحيته  �سحالته  تتك�َسف  راٍو  �سوت  خال  من 
من  التجربة  هذه  دخول  هرڤن  ق�سة  لنا  تتيح  �سفحة، 
اأن و�سع »�سحية«  اأننا �سرى  ال�سحية )رغم  وجهة نظر 
هو اآخر �سيء ت�سعر هرڤن بوجوب تقُم�سه ي اإ�سرائيل(. 
اإى  الزمن  ي  وراء  بنا  تعود  اأهمية،  يقل  ل  نحو  وعلى 
كما  اجديدة،  مة  الأ جربة  من  احا�سمة  اللحظة  تلك 
القادم  هوال والرعب  الأ ترى، عندما م يكن كامل مدى 
قد تك�َسف بعد. هناك يكون �سلوميك »ناجيًا« منذ بداية 
كامل  ذبح  على  �سهد  والذي  نهايتها،  عند  ولي�ص  احرب 
عنوان  ياأتي  هنا  )من  النازين  اأيدي  على  عائلته  اأفراد 
اأيدي  –حيث كان والده قد �سنق على   (ógÉ°ûdG الق�سة: 
النازين ي احتفالت »العبور« اليهودية، وقتلت اأمه واأخواه 
ي الغابة عندما غامروا باخروج ي طلب خبزهم. لكن 
اأحدًا ي امدر�سة ل ي�سدّقه، ويعامله الكل على اأنه �سخ�ص 
مة امرعمة،  كاذب ووا�سع امخّيلة. وهو ل يبدو، ي عيون الأ
�سوى �سخ�ص با مكان، والذي يحتاج اإى دجه ي مكانه 
وتتحدث  اآخر،  �سخ�ص  كل  مثل  قريبًا  »�ستبدو  اجديد: 
مثل كل �سخ�ص اآخر، ولن يتمكن اأحد من معرفة اأنك م 
تولد هنا«. 14 هكذا، يكون �سلوميك �ساهدًا ور�سوًل معًا؛ اإنه 
�سربًا  يبدو  فيما  تعيد هرڤن،  وحده،  وي هذا  يتحدث. 
�سوتهم  اإليهم  معيدة  جيلها،  �سمت  كتابة  اجالة،  من 

الذي كان م�سادرًا وُم�سكتًا.

قائد  ي�سل  عندما  الق�سة  ي  الذروة  نقطة  تاأتي 
من  انبجا�سة  »ي  اليهودية  الوكالة  من  »اليي�سوف«  من 
العظمة«15 ليتحدث اإى طلبة امدر�سة. وبعد خطبة يف�سل 
فيها جاذبية احرب، ولو مع نبوءات بالعزاء، يقف �سلوميك 
لي�سلم  بالده�سة،  اجمع  ي�سيب  نحو  على  قدميه،  على 
ر�سالته ال�سبيهة باموت: »رفيق بينيو، لدي �سوؤال اأطرحه 
مان ينوون ا�ستئ�سال �ساأفة كل  عليك: ثمة دليل على اأن الأ
اموؤ�س�سات  هل  حكمهم.  حت  يعي�سون  من  اأوروبا  يهود 
اإزاءه؟«16 �سوؤال  هنا على علم بهذا، وما الذي تنوي فعله 
حمق احكيم. اإنه احقيقة ذاتها )كان الراوي قد قال  الأ
اأكر من مرة ل�سلوميك اإن احقيقة امطلقة لي�ست هي اأكر 
�سياء اأهمية(. ويعتقد الرفيق بينيو اإن هذه امزاعم قد  الأ

تعر�ست للمبالغة والت�سخيم: »ولكن، قل لرفاقك اإنه حتى 
خبار امحزنة، اأو جزءًا منها، �سحيحة،  لو ثبت اأن هذه الأ
)...(، حتى حينئذ، فاإنه لن يكون مقدورنا عمل �سيء.«17 
ول، واجبنا امقد�ص، هو العناية ببقايا �سعبنا  »اإن واجبنا الأ
امتجمعن هنا؛ لي�ص لدينا واجب اأعظم من واجبنا جاه 
هذه امغامرة العظيمة الرائدة: بناء ‘اأر�ص اإ�سرائيل’.«18 
ويهرب �سلوميك من امدر�سة ي تلك الليلة نف�سها –«با 
معطف، وب�سندله اخفيف وبنطاله الق�سر«- »مت�سلًا 
الذي  على  الأ امفو�ص  اإى  ذاهبًا  العربية،  القرى  بجوار« 
حداث التي �سُيجَر  ي�سلم اإليه تقرير �ساهد العيان عن الأ
على  اأنف�سهم،  »اليي�سوف«  اأع�ساء  فيه  ما  كله،  العام 
العراف بها فيما بعد. »ماذا م يكن بو�سعه النتظار؟« 
يت�ساءل امعلم بنغمة خطابية، »ماذا هرب ي حلكة الليل 
كما لو اأن �سمره م يكن نظيفًا؟«19 لكن ما م ي�ساأل امعلم 
فيه  كانت  وقت  ي  ذلك،  ليحدثه  كان  فرق  اأي  هو:  عنه 
مة اجديدة قد جردت نف�سها مامًا، كما يخمن الرفيق  الأ

بينيو، من اأي م�سوؤولية جاه يهود اأوروبا؟!

الهام�ص  على  هنا  تظهر  العربية  القرية  اأن  لحظ 
العربية«،  القرى  بجوار  الت�سلل  ي  جح  »كيف  فح�سب: 
اللحظة  ولكن، وحتى ي هذه  اأدري.«20  »ل  الراوي،  يقول 
من ال�ستنطاق غر امتحفظ امنتقد للذات، الذي مار�سه 
مرئين  غر  الفل�سطينيون  يظل  طور-النتظار،  اأّمة-ي 
–ولو اأن ذلك ياأتي �سمنًا باعتباره عمى اأكر الرواة عمى. 
نها  لكن هذه الق�سة اإذا كانت مهمة ي هذا ال�سياق، فهو لأ
وت�سّر  لليهود،  العرقي  التطهر  تاريخ  على  نف�سها  تقيم 
على واقعيته الو�سيكة ام�سلتة فوق الروؤو�ص، لكنها م�سي 
كر تكرارًا  بعد ذلك اإى نق�ص حتى تاأثرها ال�سيا�سي الأ
تقدمها  يجري  ل  )الهولوكو�ست(  امحرقة  اإن  نف�سه. 
ّمة  الأ اأن  ما  اإ�سرائيل،  دولة  لقيام  ترير  اأنها  على  هنا 
ي حظات ن�سوئها، كانت على مثل هذا النف�سال وفك 
الرتباط امفرط عنها. لقد جاء ا�ستغال امحرقة لغايات 
نها كانت بعيدة كل البعد  �سيا�سية فقط هكذا، بالتحديد، لأ
عن مكان احدث الذي يفر�ص اأنها تت�سبب به وحر�سه. 
 ¿Éc …òdG ,Gideon Hausner ي رثائها جدعون هاو�سر
مدعيًا عامًا ي زمن حاكمة اآيخمان Eichmann، تقارن 
وبن  )امحرقة(  »�سواه«  الـ  وجه  ي  توا�سعه  بن  هرڤن 
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ال�سا�سة »الذين ي�ستخدمون ا�سم ‘امحرقة’ على نحو غر 
م  الذين  امتغطر�سون  القرا�سنة  اأولئك   )...( �سلة  ذي 
يكونوا هناك، والذين ل يتمتعون مع ذلك بوازع من وخز 
للمناورة  ا�سمها  م�ستخدمن  ا�ستغالها،  اإزاء  ال�سمر 
)يبدو  اإى �سحايا  خرين  الآ لتحويل  وكت�سويغ  ال�سيا�سية، 
 ,Shoaoligists »و�سف هرڤن من ت�سميهم »الهولوك�ستين
 ,Shoa Business ت�سميه »جارة امحرقة«  وام�ستغلن ما 
خر قطرة، يبدو و�سفها وهو يجعل  الذين يحلبون الق�سية لآ
نورمان فنكل�ستاين Norman Finkelstein يبدو األيفًا جدًا 
ال�سيا�سي  انتقاد هرڤن لا�ستغال  مقارنة(.21 لقد بات 
نها  لأ اأخاقية  �سلطة  اليوم  يكت�سب  وهو  امحرقة  لق�سية 
»امعاناة«  وب�سكل �ساف مقاومة فكرة  بالتف�سيل  ر�سدت 

ي مرحلة تاأ�سي�ص الدولة.

امطابق  النظر  هي  امعاناة  اأن  هرڤن  ترى  ل 
ت�سعر  كانت  ما  اإذا  ّمة  الأ اإن  تقول  اإنها  ال�سحية.  مفهوم 
اعتنقت  قد  فاإنها  )امعاناة(،  وى  الأ من  باخجل  دائمًا 
تتمتع  جديدة  هوّية  باعتبارها  ال�سحية(  )و�سع  الثانية 
ممار�سة  الرخ�سة  �ساحبها  منح  والتي  باح�سانة، 
خرين اإى  العنف جاه الفل�سطينين )»ت�سويغًا لتحويل الآ
�سحايا«(: »اإذا كانت هويتي هي ‘�سحّية’، �سحية العام 
يبدو  هكذا  –اأو  بو�سعي  فاإن  قدريًا،  وامحكومة  احتمية 
هرڤن  ت�ساأل  ماذا؟  وح�سي.«22  عمل  اأي  اأرتكب  اأن  ي- 
ي اإ�سارة اإى هاو�سر: ماذا كان من �ساأن »مفهوم الدولة 
الذي ج�سد ي امحاكمة، باعتباره مناق�سًا منظومة فكر 
الغيتو الكامنة وراء فكرة النتقام )...( اأن ل يتم تعليمه 
تلك  يعرف  مدر�سة  طالب  كل  اإن  مدرا�سنا؟«23  ي  اأبدًا 
»الت�سرفات اليائ�سة ي تاريخنا من اأ�سا�سها. ولكن، ي كم 
 ,Éægh 24»مدر�سة اإ�سرائيلية يجري تدري�ص اأحكام امحاكم؟
حتكم هرڤن اإى حكم القانون ي مقابل حكم اخطابة 
بطريقة  اللغة  ا�ستخدام  يتم  باأن  تطالب  اإنها  rhetoric؛ 

اأما وهي تتخر ي اما�سي با�سم م�ستقبل كريه  ختلفة. 
خ�ساعها  لإ اللغة ي حاجة  فاإن  ومتوقع،  كارثي  نحو  على 
م�سوؤول مامًا  واموجع ي حا�سر  الدقيق  ال�ستنطاق  اإى 

عن نف�سه.25

 (1986) �سحية«  »الهوية:  مقالتها  ي  هرڤن  تكتب 

مر كما لو اأن ال�سهيونية تظل  Identity: Victim: »اإن الأ

معتمدة على عدم معرفتنا وعلى عدم رغبتنا اأن نعرف.«26 
وحيدًا  بدي،  الأ »ال�سحّية  ذلك  هو  روؤيته  الذي مكن  كل 
مغلقتان،  وعيناه  العر�ص  على  منت�سبًا  يجل�ص  العام،  ي 
خرى  الأ ال�سعوب  كل  الدخان  من  �سحابة  ي  خفيًا 
)خا�سة العرب(، وهو دائمًا، دائمًا م�سيب، م�سيب بنف�ص 
عمى بامتاك احق والعدالة الذي  ذلك اح�ص البارد والأ
ح�سه ال�سحية، بينما ترفرف فوق راأ�سه يافطة: ‘النتقام 
والثاثن  ربع  الأ ال�سنوات  مر، وخال  الأ واقع  ي’.«27 ي 
وى، كانت  ما بن »اإعان ال�ستقال« واحرب اللبنانية الأ
هناك خم�سة اأ�سابيع فح�سب من احرب امفتوحة ال�ساملة 
ووفق  �سرائيلي.  الإ الدفاع  جي�ص  جل  فيها  انخرط  التي 
الواقع ي  رهاب ي  الدفاع، كان الإ امتحدث با�سم جي�ص 
و�سع ت�ساوؤل خال ال�سنوات التي �سبقت احرب، )ثاثة 
و�سبعون قتيًا ي ثاث �سنوات، واحد منهم فقط �سقط 
ترى  كما  ثناء،  الأ وي  احرب(.  �سبقت  التي  ال�سنة  ي 
على  لاعتداء  رخ�سة  منح  اإ�سرائيل  تكن  م  هرڤن، 
الفل�سطينين فقط، واإما جلب الدمار على نف�سها هي: 
اإ�سرائيل  كانت  لو  كما  مور  الأ ت�سوير  نتيجة  فاإن  »واإذن، 
كنا  اأننا  هي  محرقة،  تهديدًا  لوجودها،  تهديدًا  تواجه 
فيها  ي�سقط  وباأيدينا نحن، مواقف  نخلق، بحديثنا نحن 
من �سعبنا ما يزيد ع�سرات اأو مئات امرات عمن يقتلون ي 
رهاب جتمعة، بدون ذرة من الت�سويغ.«28  كل عمليات الإ
�سرائيلين اأي فر�سة لتخاذ هوية »�سوى اأن  م ُترك لاإ
يكونوا اإما قتلة، اأو امقتولن، اأو كاهما معًا.«29 وتت�ساءل 
 ¿EG 30هرڤن بح�سرة: ماذا يت�سل اأي من هذا باليهودية؟
تراث اليهودية الذي تلتم�سه هرڤن هو تراث عدالة. لهذا 
ال�سبب وحده، رما ينبغي اأن اأحذر من مغبة مطابقة فكر 
اإدوارد �سعيد مع اأي من مفاهيم »ثقافة غر اليهود«. لو اأن 
اأنف�سهم  يروا  اأن  تلتم�ص هرڤن،  كما  ي�ستطيعون،  اليهود 
حمل  من  �سنة  اآلف  اأربعة  ذي  �سعب  �سالة  اأنهم  على 
للنظام  والن�سياع  ال�سمر،  بوازع  والتحلي  ام�سوؤولية، 
غالبًا  كنت  اأنني  لو  »وحتى  والعدالة، عندئذ:  الجتماعي 
اأ�سطهد من هم  لن  فاإنني  التاريخ،  خرين ي  لاآ �سحية 
اأجل  من  �سلطتي  ا�ستغال  اأبدًا  اأ�سيء  ولن  مني،  اأ�سعف 

نفيهم واإق�سائهم«.31
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فراط القول اإن هرڤن قد تناولت  ل اأعتقد باأن من الإ
ات�سالها  نقاط  ي  وفككتها  للدولة  الر�سمية  اخطابة 
ي  الكارثة  مكان  تفكيكها  بن  �سلة  عظيم  ثمة  نف�سها. 
اإ�سرائيل  معاملة  انتقادها  قوة  وبن  القومية،  امخيلة 
للفل�سطينين؛ فعلى العك�ص من اخطاب الر�سمي، م يكن 
مة اجديدة اأن تعرف باأم وواقعية الهولوكو�ست.  بو�سع الأ
ذاته  الرف�ص  هذا  كان  امفارقة،  على  ينطوي  نحو  وعلى 
–هوية  هوية  اإى  الكارثة  حِول  اأن  مة  لاأ اأتاح  الذي  هو 
عنف  بارتكاب  تخويل  مثابة  اأ�سبحت  التي  ال�سحية 
الدولة ي حق �سعب اآخر. وينبغي لهذا ي ذاته اأن يجعل 
من الوا�سح اأن العراف بالهولوكو�ست وانتقاد اإ�سرائيل 
لي�سا بديلن، ول نقي�سن. ي احقيقة، مكن بهذا امنطق 
مكانها  ي  الهولوكو�ست  و�سع  ولدى  اأقروؤه،  كما  البديل، 
رما  هوية،  كونها  من  اأكر  ذكرى  باعتبارها  ال�سحيح 
اأن كلمة »اإجبار« رما تكون  –ولو  اإ�سرائيل  مكن »اإجبار 
تفعله  ما  بحقيقة  العراف  على  الازم-  من  اأكر  قوية 

واإدراك ماهيته.

´´´

للكاتب  ام�ستعار  ال�سم  هو   S. Yizhar  QÉgõ«j  .¢S

عام  ولد  الذي   Yishar Smilansky �سميان�سكي  يي�سار 
الق�سرة  ق�سته  ب�سبب  الغرب  ي  م�سهور  وهو   .1916

عام  حرب  خال  كتبها  التي   he Prisoner »ال�سجن« 
 »gh ,Molad 1948، ون�سرت ي ذلك الوقت ي جلة ُماد

دورية �سهرية كان يرعاها احزب احاكم »ماباي«. وكان 
ييزهار نف�سه ع�سوًا ي الكني�ست، مثل هرڤن، بل ورما 
اأكر منها قربًا من موقع ال�سلطة. ولذلك متع نقده، مثل 
هرڤن، بال�سلطة التي ي�ستمدها من ذلك النتماء نف�سه. 
اأحمد،  حكي ق�سة »ال�سجن« حكاية عربي يدعى ح�سن 
خال  �سرائيلية  الإ القوات  اأيدي  على  اأ�سره  م  راع  وهو 
يجري  اأن  قبل  وح�سي  حقيق  اإى  واأخ�سع   ،1948 حرب 
اإى  خر،  الأ ام�سهد  ي  جيب،  �سيارة  �سندوق  ي  نقله 
مع�سكر »كان متخ�س�سًا ي ا�ستنطاق ال�سجناء واإعطائهم 
ا�ست�سرافًا  »ال�سجن«  ق�سة  وتعر�ص  ي�ستحقونه.«32  ما 
ماألوفة  اأ�سبحت  التي  احديثة  التعذيب  م�ساهد  مده�سًا 

يتعر�ص  فبينما  غريب:  اأبو  �سجن  ي  خا�سة  اليوم،  لنا 
اجنود  اأيدي  على  والتقريع  هانة  والإ لل�سخرية  ال�سجن 
�سرائيلين على �سفح اجبل حيث م اعتقاله: »كان اأحد  الإ

الرجال يلتقط �سورًا للم�سهد كله.«33

لكن ال�سيء امده�ص حقًا ي هذه الق�سة هو ال�سوت 
ب�سوت  غنائيًا،  تفتتح،  اإنها  به.  ق�سها  يجري  الذي 
جوانب  على  يتوزعون  وقطعانهم  الرعاة  »كان  الغائب: 
واأجمات  اخفي�سة  البطم  غابات  بن  ال�سخرية  التال 
ودية  الورد الري، بل وحتى فيما بن اخطوط امتلوية لاأ
التي تزبد بال�سوء، مع تلك اللتماعات اخ�سراء الذهبية 
التي توم�ص بها ال�سنابل ال�سيفية الهام�سة امتموجة على 
العريق،  الراب  برائحة  حتها  العابقة  الرملية  ر�ص  الأ
والتي تن�سحق، نا�سجة وطيبة، اإى طحن رمادي مجرد 
»جل�سنا  تنطفئ:  الغنائية  هذه  لكن  قدم.«34  م�سها  اأن 
على ال�سخور... ثمة دوامة من احقول اجبلية ام�سرقة، 
لوهلة  اأ�سابنا  كثيف  ب�سمت  ت�سع  و�سماء  زيتون،  تال 
اإى  يتوق  امرء  بات  حتى  ولفها  قلوبنا  و�سحر  بالعمى، 
 »g  Ée– »امخِل�سة«  ماذا  امخِل�سة.«35  البهجة  من  كلمة 
مر،  اإن م يكن الأ احاجة اإى اخا�ص، وماذا »الَتوق«؟ 
واأنه  فقط  يبدو  العام  هذا  اأن  هو  الفقرة،  م�سي  كما 
بعد  �سر  يكن هناك  الطيبة عندما م  يام  »الأ اإى  ينتمي 
خرى التي �ستاأتي؟«36 عند هذه  ي العام، ينذر بال�سرور الأ
ر�ص  الأ وتبدو  الرعاة بعد،  راأى  اأحد قد  النقطة، م يكن 
القطعان  »كانت  اإجيلية:  قومية  بعاطفة  حت�سدة  وهي 
واإ�سحق،  اإبراهيم،  اأيام  من  قطعان  ترعى،  الهادئة 
ويعقوب.«37 وبالنتقال اإى اأ�سر الراعي، يرينا اجنود اأن 
ر�ص لن تعود قادرة على حمل عبئها الغنائي اخا�ص.  الأ
اإى قلب تلك الغنائية ال�ستهالية،  وي�سق العنف طريقه 
ر�ص التي يقيم عليها  ومعه ذلك التقدي�ص ال�سهيوي لاأ
الزعم اليهودي بحقه ي فل�سطن. فيما يلي بع�ص ما ورد 

ي »اإعان ال�ستقال«:

ال�شعب  ولدة  موطن  إ�شرائيل  ا اأر�س  كانت 
الروحية  هويتهم  ت�شكلت  هنا  اليهودي. 
ول  لأ الدولة  اأقاموا  هنا  وال�شيا�شية.  والدينية 
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مرة، وخلقوا القيم الثقافية ذات امغزى القومي 
والكوي، واأعطوا العام كتاب الكتب اخالد..

اأر�س  اإى  تون  –امهاجرون الآ الرواد »معابليم« 
إ�شرائيل، متجاهلن القوانن امقيدة والعوائق،  ا
العرية،  اللغة  بعثوا  ترعم،  ال�شحراء  جعلوا 

بنوا القرى والبلدات.

نلتم�س من ال�شعب اليهودي ي كل اأرجاء ال�شتات 
إ�شرائيل... »اأن يقفوا  اأن يلتفوا حول يهود اأر�س ا
اإى جانبهم ي ن�شالهم العظيم من اأجل حقيق 

إ�شرائيل. احلم الذي بعمر قرن –خا�س ا

ي ق�سة »ال�سجن«، يكون اخا�ص ت�سوفًا �سيظل با 
وى، ي  حول، كما يقال لنا ب�سكل اأو باآخر على ال�سفحة الأ

مواجهة ذلك »ال�سر الذي �سياأتي«.

�سياء التي ت�سورها ق�سة »ال�سجن« بقوة هو  اأحد الأ
م�سيدة«،  ي  واقع  غزال  »مثل  ال�سجن:  حا�سرة  متعة 
»مرجفًا مثل اأرنب«: »اأًي �سحك، واأية متعة!«، تلك هي، 
–واإما  هنا  اإ�سارة  ثمة  لي�ص  وعنادها.38  احرب  حماقة 
اماأثورة:  وعباراتها  اإ�سرائيل  قوانن  اإى  مامًا-  العك�ص 
ال�سعارات  هذه  وانتحب«،  النار  »اأطلق  ال�ساح«،  »نقاء 
التي ما تزال ت�سر بها حتى هذا اليوم على تفوق جي�سها 
خاقي، وهو ما جرت تعريته على نحو خاق ومبدع ي  الأ
كتابات اأيان بابي´ Ilan Pappe. الرقيب »�سكران بن�سوة 
غنام »بانغما�ص  الر�سى«. واجنود ي�سقون طريقهم خلف الأ
اجمعية-  امتكلم  �سيغة  –لحظ  »و�سجيننا«  مفرط«.39 
النبتة امقطوعة عن جذورها  كان »يلفه ال�سمت، �سمت 
–كان بوؤ�سه �سديد الو�سوح حتى اأنه كان يرف حول راأ�سه 
باإيقاع مرتعب«.40 ت�ستحق عبارة »نبتة جتثة من جذورها« 
نه ل يوجد هناك ولو حيز �سغر ي  اماحظة بدورها، لأ
اأنهم  على  الفل�سطينين  لت�سوير  ال�سهيونية  اميثولوجيا 
ل  ال�سهيونية  اإن  اليهود.  مثل  اجذور«  عن  »مقطوعن 
باأن  العتقاد  دون  فل�سطن  ي  تاريخها  ترير  ت�ستطيع 

اليهود يتمتعون ميزة »امنفّي« ح�سريًا. ولذلك، ل يوجد 
ي ماثل  قل من ذلك، لأ مت�سع للتقم�ص العاطفي، بل والأ
مع  تدريجي  ب�سكل  يجري  كما  امنت�سر  اإهانة  على  يعمل 
اللحظة  تلك  مثل  لوهلة  ول  حتى  احكاية،  هذه  تقدم 
التي ي�سعد فيها اجنود اإى قرية عربية مهجورة: »اآثار 
القاعدة، قرية عربية فارغة... مرتفع مهجور. ثمة رائحة 
هرڤن،  »�سلوميك«  اأن  هنا  لنتذكر  امقززة«.41  الهجران 
هنا،  اأما  الليل.  ي  العربية  القرى  بجوار  ت�سلل  قد  كان 
اأن  علينا  اأن  ولو  نف�سها،  القرية  اإى  الق�سة  بنا  فتذهب 
مثقلن  مرعوبن،  ن�سانية،  الإ »عفن  اللتبا�ص:  ناحظ 
كلها  وا�ستغبائهم...  التع�ساء  القروين  فقر  بالقمل. 
ظاهرة ي عريهم، معدمن، مرتع�سن، يت�سوعون برائحة 
العطن،... الغرابة، العداء، اموات. ثمة ريح من النحيب 
النهار.«42  حّر  ي  هنا  -يطوف  ال�سجر؟  كان  اأنه  –اأم 
مكن اأن ُيرى اإى هذا على اأنه كتابة ا�ست�سراقية بامتياز، 
قل،  �سوى ي امدى الذي يتيح فيه لهجران القرية، على الأ
اأن يكون �سببًا للنحيب، ولو اأن ذلك ياأتي عابرًا فح�سب. 
ي  موروث  �سيء  وكاأنه  هنا  وذلهم  القروين  بوؤ�ص  يبدو 
مرة،  من  كر  ولأ هم.  خطئهم  من  اأنه  اأو  تقريبًا  طبعهم 
يجري و�سف ال�سجن الذي يتجلى بوؤ�سه بو�سوح، على اأنه 
الغرائبية،  اللحظات  هذه  وي  مر،  الأ حقيقة  ي  »منفر«. 
اجنود  فكر  منظومة  ي  يدخل  كان  ييزهار  باأن  اأعتقد 
نف�سها، جاعًا اإياها حّوم قليًا، ثم ت�سرع باإدانة نف�سها، 

ببطء، ولكن بوثوق، بينما احكاية م�سي قدمًا.

كنت قد بداأت بالقول اإن ال�سوت هو الذي يهم. واإذا 
الغائب  اإى  امحايد  من  ينتقل  نه  فاأ حاله،  هو  هذا  كان 
خر. ثمة �سخ�ص،  اإى نوع من �سوت امتكلم ي ام�سهد الأ
التي  ال�ساحنة  �سندوق  ي  يجل�ص  اجندي،  اأنه  نفر�ص 
اإى  �سيتعر�ص  حيث  التحقيق  مع�سكر  اإى  اأحمد  حمل 
كان  اإذا  عما  نف�سه  ي�سائل  والذي  تاأكيد،  بكل  التعذيب 
مر، يراوح  ينبغي عليه اأن يطلق �سراح ال�سجن. ي واقع الأ
امنطوق بن »اأنت« و »اأنا« من نوع ما، اجندي يتجادل مع 
وال�سوت  ق�سية احرية،  يدافع عن  ول  الأ ال�سوت  ذاته، 

´انظر عر�س كتاب بابي، التطهر العرقي لفل�شطن ي هذا العدد.
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كر  الثاي يتفوه مقولة الدولة ام�سجرة )الـ »اأنت« هو الأ
قوة، ما اأنه يطرح بو�سوح ما ياأمر اجندي نف�سه بفعله، 
»بالن�سبة  الدفاع(:  موقع  وي  �سعيفًا  »اأنا«  الـ  يبدو  بينما 
حتى  حرره،  اأن  واجبك  من  اإن  ال�سغر،  اإلَهُه  يا  اإليك، 
ولو اأنه نف�سه �سحك عليك، حتى لو راأى هو )اأو اأي �سخ�ص 
ملمح �سعف من جانبك، حتى  اأنه  مر على  الأ اإى  اآخر( 
اإذا  يقيدوك،  اأن  حاولوا  ما  اإذا  �سحبك،  منك  �سخر  لو 
حكمة  ع�سرين  اإى  ع�سكرية،  حكمة  اإى  قدموك  ما 
البهيمية  هذه  من  تتحرر  اأن  واجبك  من  فاإن  ع�سكرية، 
مدى  يتو�سع  حا�سم،  نحو  وعلى  بالتدريج،  العتيادية«.43 
قابلية  واأكر  مدى  اأو�سع  ق�سية  خلق  اأجل  من  ال�سوت، 
للتطبيق، معرًا عن حديه للمخيلة القومّية: »ليكن هناك 
امعاناة هي  لو كانت  –حتى  �سخ�ص واحد يكون م�ستعدًا 
كانت  التي  القذارة  كومة  حت  من  يخرج  ن  لأ الثمن- 
والتي  طيبن،  مواطنن  فيها  كنا  التي  يام  الأ ي  تراكم 
الر�سمية  امقبولة،  النظرة  تلك  مجدة،  ن  الآ اأ�سبحت 
للعام، التي يعتنقها اأولئك الذين يحملون اللقب الفخور: 
»جندي«.44 »البهيمية العتيادية« –يخر يزهار قارئه اأن 
واعتيادي  منتظم  ب�سكل  وح�سيًا  نف�سه  من  يجعل  اجي�ص 
النظرة  تلك  على  الق�سة،  تعلن  كما  منطويًا،  –ولي�ص 
لنا  ومكن  العام.  اإى  »امقبولة«  »اخفّية«،  »الر�سمية«، 
اأن نقارن قوة هذا الطرح ي مقابل اخطابة الكا�سيكية 
–اإن مثل هذا العنف هو اأمر غر مطي، غر من�سو�ص 
نف�سها  اخطابة  وهي  الدولة–  جي�ص  تعليمات  ي  عليه 
التي ا�ستجاب بها كل من بو�ص وبلر ردًا على تك�سف مثل 
هذا العنف والوح�سية عند جنود امملكة امتحدة والوليات 

امتحدة ي العراق.

رما يكون من ام�ستحيل التعبر عن مدى تناق�ص هذا 
�سرائيلي. اأن ي�سبح  مع البديهة بالن�سبة جي�ص الدفاع الإ
�سرائيلين،  امرء جنديًا كان، ويبقى بالن�سبة للكثر من الإ
لي�سبح  الطريقة  هو  امواطنية،  داخل  ي  امرء  حقن  هو 
امرء يهوديًا اإ�سرائيليًا حقًا. ي معر�ص كتابتها عن اليهود 
�سهاداتهم  من  خرة  الأ جموعتها  مقدمة  ي  ال�سوفيات 

رونيت  تعلق   ،Breaking Ranks الرتب«  »ك�سر  امعنونة 
لهوؤلء  »بالن�سبة  بقولها:   Ronet Chacham �سا�سام 
ال�سباط الذكور، عنى كون امرء مواطنًا اإ�سرائيليًا ورجًا، 
�سرائيلي  �سارة اإى اجي�ص الإ اأن يكون جنديًا. وترتقي الإ
اإى درجة ا�ستنطاق جزء اأ�سا�سي من هويتهم. اإن اخدمة 
امجتمع  ي  الكاملة  الع�سوية  اإى  ال�سبيل  هي  الع�سكرية 
على  ي�سادق  اجي�ص  ي  النخراط  حيث  �سرائيلي:  الإ

العاقة بن امواطنن والدولة«.45

لكن اجندي ل يت�سرف. اإنه ل يرك اأحمد م�سي. 
والغنائية تعود: »كان ال�سهل املتمع غالة رقيقة �سفافة«.46 
لكنها غنائية اأ�سابها اخراب على نحو ل مكن اإ�ساحه 
�سطر  الأ هي  ها  ال�سك.  نه�سها  وقد  حدث،  ما  ب�سبب 

خرة: الأ

ومع ذلك، ومن خلفنا )لكن اأحداً ل ينظر اإى 
هناك،  اجبال،  فوق  ام�شَبب  ام�شاء  ي  هناك(، 
يع�ّس، حزن:  �شعور ختلف، حزن  هناك  رما، 
الـ  ذلك  امخزي،  العجز  حزن  يدري؟«،  »من 
الـ  امنتِظرة،  امراأة  قلب  ي  امقيم  يدري؟«  »من 
»من يدري؟« القَدرّي، »من يدري« مفرد، وِجّد 
ذلك،  مع  اآخر  يدري؟«  »من  وثمة  �شخ�شي. 
اإجابة،  با  هنا  �شيظل  والذي  كلنا،  يخ�شنا 
ولوقت طويل، طويل بعد اأن تذهب ال�شم�س اإى 

فول.47 الأ

اإغواء  مع  يتعارك  وهو  يزهار  اأرى  ال�سطور،  هذه  ي 
حويل هذا ال�سوؤال اإى مع�سلة �سخ�سية وداخلية ح�سة 
–قدر، امراأة منتظرة- قبل العراف به، بدًل من ذلك، 
اآخر  يدري؟«  »من  �سوؤال  »ثمة  جمعية:  م�سوؤولية  اأنه  على 
خر  الأ ال�سطر  هذا  بقية  فاإن  ذلك،  ومع  كلنا.«  يخ�سنا 
»يخ�سنا كلنا، والذي �سيبقى هنا بيننا، با اإجابة، ولوقت 
فول«، تظل  اإى الأ ال�سم�ص قد ذهبت  اأن تكون  طويل بعد 
�سوؤال  اإنه  الغمو�ص.  و�سديدة  حرة  هذه  ال�سطر  بقية 
مثل  اإجابة،  با  �سيظل  �سوؤال  اأنه  على  اإما  قراءته  مكن 
مة التي ل اإجابة عنها )وهو ما اأعتقد باأنه ما  مع�سلة الأ
بال�سعف  حيية  ا�ستغاثة  اأنه  على  اأو  �سرائيل(،  لإ حدث 
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مرة  ثمة،  ال�سفحة.  اإى  باكتمال  الفل�سطينين  ت�سريد 
قرية  باإخاء  امــرة  هــذه  منخرط  �ساب،  جندي  اأخــرى، 
ببطء  يت�سو�ص  وهو  نف�سه  يجد  والذي   ،1948 عام  عربية 
وحن  هــمــيــة،  الأ ي  غاية  حظة  ي  بــه.  يقوم  مــا  ب�سبب 
الهروب  ترف�ص  ابنها  مع  عربية  امــراأة  �سجاعة  ت�سعقه 
اأمام اأعينهم، يتعرف اجندي ي نف�سه �سذرة من تاريخه 

ال�سخ�سي، والتي تنه�ص فيه حتى ت�ستحوذ عليه:

لدي فجاأة ي وم�شة.  اأ�شبح وا�شحاً  �شيء  ثمة 
ي  �شي  كل  راأيت  واحدة،  ومرة  غرة  حن  على 
)النفي  غالوت   – و�شوحاً  اأكر  جديد  �شوء 
النفي مثل هذا.  اإن  النفي.  بالعرية(. هذا هو 

هذا هو ما يبدو عليه النفي.49

عادات ام�ستوِقفة، وامقطعة: »هذا هو«، »مثل  لحظ الإ
ال�سذرات  هذا«، »هذا هو ما يبدو عليه النفي«. هذه هي 
امرددة من الذاكرة التي تقف �ساهدة على �سيء �سوف 
امهيمنة  اخطابة  ثنايا  ي  طائل  با  عنه  امــرء  يبحث 
اللحظة  �سرائيلية، ي  الإ مة  الأ باأن  اإنه العراف  للدولة: 
اموؤ�س�سة البانية لتاريخها كانت تقوم بنفي الفل�سطينين، 
توجهت  التي  امتكررة  �ساءات  الإ واحدة من  بذلك  معيدة 
جد  يــزهــار،  روؤيــة  �سمن  نف�سه.  اليهودي  ال�سعب  اإى 
مرة  وراءًا  تركه  اإى  اإ�سرائيل  خلق  ق�سد  الــذي  امنفى، 
بد، وهو يعيد نق�ص نف�سه  ولاأ
ولعل  ــا.  ــه ذات مــــة  الأ روح  ي 
معية ي هذا هي اإماحه اإى  الأ
اأن اإ�سرائيل طاما ظلت حجم 
ــم الـــذي  ـــاح الــظــل عـــن اإ�ـــس
وتوّجهه  مة،  الأ عليه  تاأ�س�ست 
نحو ال�سعب الفل�سطيني، فاإن 
تاريخها  مــن  ــواأ  ــس � الأ اجــزء 
اخا�ص �سوف يظل م�سي ي 
ال�ستب�سار  هذا  اإن  ركابها. 
امــنــاقــ�ــص لــلــبــديــهــة، الـــذي 
اختزال  اأن  فكرة  على  يقوم 

ن�ساي، باعتباره �سيئًا دائم التكرار وكونيًا وحقيقيًا مثل  الإ
بانفات  بال�سماح  قليًا  �سبيه  مر  الأ اإن  ال�سم�ص.  غروب 
اأخرى كانت حدث  اإى دراما تاريخية  ماح  حظة من الإ
خرة من  ي الوقت نف�سه، حيث تاأتي ال�سطور ال�سهرة الأ
الوطن  �شرخة،  امعنونة   Alan Paton بيتون  األن  رواية 
احبيب Cry, he Beloved Country، التي ن�سرت اأي�سًا 
نه الفجر هو الذي  عام 1948، تاأتي على النحو التاي: »لأ
اأتى، كما كان ياأتي دائمًا طوال األف قرن، دون اأن يخفق 
ي القدوم. لكن الفجر عندما �سياأتي، فجر انعتاقنا من 

خوف العبودية وعبودية اخوف، ماذا، يظل هذا �سرًا«.48

لـ »اإنعتاق«  اإنه م يعد �سرًا بالطبع، باأكر ما مكن 
جنوب اإفريقا عام 1948 اأن يحمل، عن ا�ستحقاق، �سمر 
عرقي  مييز  هناك  يكن  م  اأنه  لو  كما  »نحن«،  امتكلم 
تنبغي اإقامته، مييز اأقامت بقية رواية بيتون نف�سها عليه 
احال  هو  كما  بالطبع،  اإنه  الت�سويرية.  ي  مغرق  ب�سكل 
مع يزهار، ذلك احل الليراي الكا�سيكي، حيث ال�سود 
خرة ي كا  ال�سطور الأ والعرب، غر امف�سح عنهم ي 
بينما  الظال،  ي  ويخفتون  وراء  يراجعون  الق�ستن، 
يخفت قمعهم ي �سعود الفجر اأو مع ال�سم�ص الغاربة. ومع 
�سورة  تفكيك  اإى  يزهار  يعمد  ق�سته،  ج�سم  وي  ذلك، 
التي  ال�سورة  تلك  من�سفرين-  جد  نهما  –ولأ اجي�ص 

مة لتاأ�سي�ص نف�سها  ر�سمتها الأ
اأي�سًا.

باقتبا�ص  اأختتم  دعــوي 
امن�سورة  ق�سته  مــن  حظة 
هربيت  »ق�سة   ،1949 عــام 
اأقــل  ق�سة  وهـــي  ــزعــاه«،  هــي
ترجمتها  اأبدًا  تتم  وم  �سهرة 
حيث  الإجليزية،  اإى  كاملة 
يــذهــب يــزهــار �ــســاأوًا اأبــعــد، 
ــتــحــدي امــقــولت  فــيــ�ــســمــح ل
امهيمنة بالت�سلل اإى اللحظة 
اموؤ�س�سة للدولة، جالبًا م�ساألة 

اإ�شاح  إ�شرائيل طاما ظلت حجم عن  ا إن  ا
مة، وتوّجهه  تاأ�ش�شت عليه الأ الظلم الذي 
اجزء  فاإن  الفل�شطيني،  ال�شعب  نحو 
يظل  �شوف  اخا�س  تاريخها  من  �شواأ  الأ
ال�شتب�شار  هذا  اإن  ركابها.  ي  م�شي 
امناق�س للبديهة، الذي يقوم على فكرة اأن 
امهيِمنة  الرواية  ي  الفل�شطينين  اختزال 
-اإن م يكن قمعهم- هو الطريقة الوحيدة 
ام�شتمر  التهديد  من  إ�شرائيل  ا نقاذ  لإ
تكرار  على  ينطوي  ذلك  اأن  مع  وامقيم، 
�شواأ من تاريخها اخا�س نف�شه. اجزء الأ
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�سرائيلية بالطبع ليكون  جاء تركيزي على الكتابات الإ
بداية  اإى  وبالعودة  �سيء،  كل  قبل  كبر.  اأمل  من  جزءًا 
�سرائيلية،  هذه امقالة، جاء كي اأك�سف عن اأن الق�سة الإ
الدولة  خطابة  وتفكك  مزق  اإما  حظاتها،  اأف�سل  ي 
القومية، املَفقة وامدِمرة، وهو اأمر يت�سم باأهمية ق�سوى 
ي اإطار �سياق لعب فيه ال�سراع حول اللغة مثل هذا الدور 
اأنه فعل، ي  اإدوارد �سعيد دائمًا على  اأ�سر  امحوري، كما 
مة واإمانها بنف�سها.50 اإنني اأعتقد باأن هذا  تكري�ص واقع الأ
اجدالت  حيث  اإ�سرائيل،  حالة  ي  خا�ص  ب�سكل  �سحيح 
قلب  ي  بالبقاء  ت�ستمر  ال�سهيونية  ومعنى  التاريخ  حول 
مل،  الأ لنف�سها. يبقى  ام�ستمر  مة  الأ اإعادة تعريف  عملية 
من  اللحظات  تلك  اإى  �سارة  الإ تك�سف  اأن  ي  بالطبع، 

اخطابة  تلك  كون  عن  وامبدع  اخاق  ال�سوتي  الن�ساز 
حيــــان،  الأ غـالـــب  تبدو ي  لي�ست متما�سكة ومطلقة كما 
 Michel وار�س�ساو�سكي  مايكل  بـاقتبا�ص  اجـدار،  واأن 
ينهدم.51  �سوف  ختلف،  �سياق  ي  ولو   Warschawski

»اإى نهايته، رما �سوف ياأتي«.
كونراد:  ر�سمها  التي  الإمراطورية  عن  اإدوارد  كتب 
ن�ساي،  الإ –مثل كل اجهد  نها  لأ كان ذلك  لو  »... حتى 
ومثل الكام نف�سه- رما حن حظتها، وعندئذ يتحتم 
عليها اأن موت«. اإن اميزة ال�سيا�سية للق�سة هي قدرتها 
�سيء  روؤية  لنا  تت�سنى  بحيث  �سيء،  غزل  تفك  اأن  على 
اآخر، �سيء اأف�سل، ي مكانه. ي ق�س�ص هرڤن ويزهار، 
باجاه  اأوى  مرحلة  هذه  لتكون  ما�سيها  اإ�سرائيل  تواجه 
توؤّمن  عدالة،  اأكر  اآخر،  م�ستقبل  بروؤية  لنف�سها  ال�سماح 
فيه ام�ستقبل للفل�سطينين ولنف�سها معًا. ولعل روؤيا �سعيد 
ال�سافية حول ما مكن اأن ت�ساعدنا الكتابة ي اإجازه هي 
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ر�سالة من 
اإدوارد �سعيد

اإى �سديقه توي تانر

إدوارد �شعيد ليلقي �شل�شلة  جليزي ي جامعة كيمردج ا دب الإ قبل نحو ع�شر �شنوات، اختارت كلية الأ
اإمب�شـون  حياء ذكـــرى الناقـد وال�شـــاعـر الكبيـر ويليــام  امحا�شرات التذكارية التي خ�ش�شتها اجامعة لإ
William Empson، وهو خريج الكلّية نف�شها التي قررت اإحياء ذكراه �شنوياً بدعوة واحد من كبار نقاد العام 

إدوارد �شعيد ي تلك ال�شنة �شل�شلة من امحا�شرات عن  ومفكريه ليتحدث حول اأحد امحاور امعرفية. األقى ا
إلقاء �شعيد  وبرا، والتي قامت جامعة كيمردج بعد ذلك بجمعها واإ�شدارها مطبوعة ي كتاب. وخال ا الأ
حا�شراته، كانت القاعة ت�شج باحا�شرين الذين كانوا يتقاطرون من كل اأنحاء بريطانيا لا�شتماع اإى 

امحا�شرات التي كانت حظى بتغطية �شحافية كثيفة باعتبارها حدثاً ثقافياً بارزاً.
حميم.  �سديق  فهو   ،Tony Tanner تانر  توي  اأما 
وقد ذكر ي ي غر منا�سبة اأن ح�سور اإدوارد �سعيد اإى 
كيمردج ي كل مرة يزور فيها بريطانيا كان من بن اأغلى 
اأمنياته، حتى حقق له ذلك ي تلك ال�سنة منا�سبة اإحياء 
ذلك،  بعد   بالهاتف  تانر  توي  وحدثني  اإمب�سون.  ذكرى 

كلية  اإى  �سعيد  اإدوارد  قدوم  عن  التاأثر،  غاية  ي  وهو 
كينغز ي كيمردج، حيث يقيم تانر¨.

ات�سل بي اإدوارد �سعيد هاتفيًا قبل �سفره اإى كينغز، 
توفر  كينغز  كلية  ي  ام�سوؤولن  من  اأطلب  اأن  واأخري 

¨من تقاليد كليات جامعتي كمردج واأك�سفورد انتخاب عدد متميز من اأع�سائها منحهم زمالة مدى احياة. وهو ما يعني منحهم حق القامة الدائمة ي كلياتها وحق التمتع بخدمات 
امعي�سة فيها.

حمد �شاهن
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اأدويته،  فيها  ليحفظ  اإقامته  مكان  ي  له  �سغرة  ثاجة 
وعندما ا�ستو�سحت، اأعلمتني م�ساعدة عميد كلية كينغز 
�سديقه  من  بالقرب  مريحًا  �سكنًا  فعًا  له  جهزوا  باأنهم 
امبنى  اأ�سلحوا م�سعد  اإنهم  بل  ثاجة،  وفيه  تانر،  توي 
بعد اأن كان مهمًا حتى يتمكن اإدوارد �سعيد من ا�ستعماله. 

حمر. وفوق ذلك، فر�سوا له ال�سجاد الأ

ما  كان  كينغز،  ي  �سعيد  اإدوارد  تواجد  فرة  عن 
يتم�سى  كان  اإنه   John Beer بر  جون  الروفي�سور  قاله 
ذات يوم ي حرم كلية كينغز ي جامعة كيمردح، وملكه 
عجاب وال�سرور عندما �ساهد اإدوارد �سعيد  �سعور ببالغ الإ
بعبارته اجميلة:  وو�سفه  خ�سر،  الأ الب�ساط  يتم�سى على 

خ�سر مثل ملك«. »كان ي�سر على ام�سطح الأ

 á°ù«FQ  ,Gillian Beer بر  جوليان  الروفي�سورة  اأما 
على  حديثها  ق�سة  ي  فروت  الإجليزي،  دب  الأ كلية 
لقاء  الهاتف مع اإدوارد �سعيد وهي تدعوه اإى اح�سور لإ
�سل�سلة امحا�سرات امذكورة. كانت قد هاتفته بينما يتلقى 
احديث  وا�ستمر  ام�ست�سفى،  ي  العاج  دورات  اإحدى 
بينهما زهاء ن�سف �ساعة قبل اأن يوؤكد لها �سعيد ح�سوره. 
�سدة  من  يدها  من  الهاتف  �سماعة  �سقطت  وعندئذ، 

نفعال، كما تقول. الإ

فيما يلي، ن�ص ر�سالة´من اأوراق توي تانر اخا�سة، 
وهي ر�سالة كان اإدوارد �سعيد قد بعث بها اإليه قبل ذهابه 
تانر  بها  زودي  والتي  حا�سراته،  لقاء  لإ كينغز  اإى 

م�سكورًا:

عزيزي توي،

بت�سلمي  �سروري  مدى  عن  لك  اأعر  اأن  اأ�ستطيع  »ل 
اإّي  الكتابة  على  ال�سكر  بالغ  اأ�سكرك  خرة.  الأ ر�سالتك 
�سروري  بالغ  عن  عرب  لأ اإليك  اأكتب  واأنا  بي.  والتفكر 
اإى  رحلتك  من  اآمل،  كما  عدت،  قد  �ستكون  نك  لأ حقًا 
ن اأكون(  اأ�سراليا ونيوزيلندا عندما اأكون )اأو، اأخطط لأ

ي كيمردج.

خال   Gillian Beer بر  جوليان  مع  اأتوا�سل  »كنت 
اأنتهي  لن  اأنني  وما  امواعيد،  بخ�سو�ص  خرة  الأ الفرة 
ول من اآب، فقد اتفقنا على وجوب  من التدري�ص حتى الأ
اآب  من  ال�ساد�ص  منذ  اأي  مبا�سرة،  ذلك  عقب  ح�سوري 
الف�سل  ينتهي  متى  بعد  لدي  وا�سحًا  لي�ص  ف�ساعدًا. 
حرى متى يكون من غر امنا�سب  الدرا�سي لديكم، اأو بالأ
اإلقاء امحا�سرات، و�ساأكتب اإليها حول ذلك قريبًا. لكنني 
�سبوعن  لأ كيمردج  ي  للمكوث  حال،  اأي  على  اأخطط، 
اأنك �ستكون  اأمر رائع ما  اأيار، وهو  اأو ثاثة خال �سهر 
هناك اأي�سًا. اإنني لن اأكون – كما مكنك القول - ب�سحبة 
العائلة. وهكذا، وي حال ا�ستطعَت اأن ترتَب ي اإقامة ي 
كلية كينغز، فاإنني لن اأرغب �سيئًا اأكر من ذلك. اآمل اأن ل 

يت�سبب لك ذلك باأي اإزعاج اأو بتج�سم العناء.

»م�سكلة حياتي الرئي�سية بالطبع هي هذه امحنة التي 
تازمني. لقد ا�ستطاعوا ال�سيطرة على امر�ص نف�سه اإى 
حد كبر، وهو ما يعني ثاث دورات من العاج الكيماوي 
�سافة  ي كل �سنة، لكن كّل ما يجري بن هذه الدورات )بالإ
عرا�ص اجانبية امبا�سرة ام�ساحبة للعاج  طبعا، اإى الأ
بهذا  مت�سمة  يام  الأ هذه  حياتي  يجعل  ما  هو  الكيماوي( 
البوؤ�ص. ينبغي علّي اأن اأذهب اإى ام�ست�سفى كل اأ�سبوعن، 
ويتم اإعطائي عاجًا للمناعة مرة ي ال�سهر؛ كما يتحتم 
علي اأن اآخذ تلك احقن امم�سة التي يجب اأن اأحقن بها 
�سواأ، فهو اأنني  �سبوع. اأما اجزء الأ نف�سي اأربع مرات ي الأ
»غر قادر على اإنتاج امناعة«، وهو التعبر الطبي املطف 
عن كون امرء ه�سًا وقابًا لاخراق اأمام اأي ح�سرة عابرة 
هذا  مرتن  ام�ست�سفى  دخلت  كنت  بغي�سة.  جرثومة  اأو 
العام )كانت اإحداهما ي اأواخر اآب عندما كتبت ام�سودة 
وى( حيث كنت اأعاي من ذات الرئة. وهناك، كادوا  الأ
يقتلوي بكل نوع متوفر من ام�سادات احيوية التي مكن 
اأن تخطر ببالك ي ع�سر الف�ساء، والتي كانوا يعطونها 
امفر�سة.  العدوى  النيل من  بغية  اليوم  �ساعة ي   24 ي 

اأما فيما عدا ذلك، فاإن احياة تظل رائعة بحق.
¨توّد امجلة الثقافية اأن تقدم ال�سكر لل�سيدة مرم �سعيد على ال�سماح بن�سر هذه الر�سالة اخا�سة.
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نني  لأ الرحال،  من  القليل  ذلك  اأمار�ص  زلت  »ما 
ي  النعامة  منطق  اأمتع  اأنني  يبدو  فح�سب.  به  اأ�ستمتع 
اأق�سى حدوده، وهو ما اأو�سي به بقوة كو�سيلة للتحايل على 
هذه الفو�سى اج�سدية الهائلة التي ت�سكنني على نحو ل 
اأحيانًا  نكار« هي الكلمة التي ي�ستخدمونها  مفر منه )»الإ
بخ�سو�سي(. لكنك �ستتفاجاأ بكم اأ�ستطيع اأن اأكون ن�سطًا 
مع ذلك، �سواء ي تقم�ص ‘منطق النعامة’ اأو ي كل �سيء. 
اأجدي واأنا اأ�سرع بالتدري�ص ثانية ي الف�سل الثاي. هل 
اإى  طلبت  التي  امحا�سرات  باإلقاء  اآمل  اأنني  لك  ذكرت 
 Cambridge University كمبـــريــدج«  جامعـــة  »مطبــعة 

وبرا؟ Press، اإلقاءها عن الأ

خر، واأعلمني  »اأرجو اأن تظل على توا�سل معي من اآن لآ
باأي حال عن مو�سوع كلية كينغز. رما ت�ستطيع اأن تزودي 

يومًا بانطباعك عن ج. بر التي م األتق بها بعد.

»طلبت اإّي مرم اأن اأبعث اإليك بتحياتها، واأنا اأبعث 
اإليك بتحياتي بالطبع، كما دائمًا، من اإدوارد.

إدوارد« ا

اأن  اأحيانًا  للمرء  يخطر  الر�سالة،  هذه  قراءة  لدى 
حكومًا  يكن  م  لو  �سعيد  اإدوارد  حياة  احتمالت  يتاأمل 
بقدر الرحيل وجربة امنفى، لكن ذلك يظل تاأمًا عدميًا 
يعد  الذي م  امبعد  امهاجر  �سعيد كان هو هو، ذلك  ّن  لأ
مكنة  نه »خارج امكان«، وامفتون مع ذلك بالأ ياأ�سره مكان لأ
من  القليل  ذلك  اأمار�ص  زلت  »ما  والرحال:  اجديدة 
يكون �سحيحًا  به فح�سب.« رما  اأ�ستمتع  نني  لأ الرحال، 
ي�سبح  عندما  اأما  منزل«،  ول  »لأ دائمًا  يظل  احنن  اأن 
كلها  ماكن  الأ فاإن  �ساحبه،  دون  مو�سدًا  ول  الأ امنزل 
اأماكن؛ مو�سوعات لا�ستك�ساف وحطات  ت�سبح جرد 

للعبور.

�سعيد  قدر  ال�سفر  ي�سبح  اأن  امفهوم  من  فاإن  واإذن، 
اأو  نكار«  »الإ ذلك  ب�سبب  رما  اعتنقه  والذي  وهاج�سه، 
»امكان  بفقدان  ال�سعور  على  ليتحايل  النعامة«  »منطق 

امكان  على  ح�سا�ص  الإ هذا  يقت�سر  وم  اخا�ص«. 
يقول  وهو  �سعيد  جد  النظرية،  حقل  ففي  الفيزيائي، 
زمان  من  النا�ص،  مثل  مامًا  فكار،  والأ النظريات  ب�سفر 
ويكتب عن ذلك مطوًل  اإى مكان،  ومن مكان  زمان  اإى 
Travelling h- امرحلة«  »النظرية  ال�سهرة  مقالته  يي 
eory. وي حقول امعرفة، نراه وهو ينّظر، بل ويتنقل هو 

بن  ام�سافة  وينتقد  ام�سطنعة،  »حدودها«  بن  نف�سه، 
نخبة »العارفن« وبن العوام. وباخت�سار، كره �سعيد فكرة 
نها تقف دون النتقال احر للفكر واج�سد على  احدود لأ
امنظور  ال�سواء، وهو ما جعل منه عقًا مو�سوعيًا وكوي 

والروؤية.

فهي  �سعيد،  ر�سالة  ي  الافتة  الثانية  ام�ساألة  اأما 
با�سراتيجية  امر�ص  مقاومة  على  وقدرته  للحياة،  حّبه 
امرء  يدفن  باأن  �سعيد،  نظر  ي  اأحيانًا،  باأ�ص  ل  مبتكرة: 
ن غر  الواقع، لأ »اإنكار«  اإى  يعمد  وباأن  الرمل،  راأ�سه ي 
ذلك رما يقعده وي�سلمه اإى ح�ّص بالعدمية وال�ست�سام. 
اأن يوا�سل عطاءه بكامل الطاقة ي  هكذا ا�ستطاع �سعيد 
�سنّي مر�سه امزمن واميوؤو�ص من �سفائه، فيكتب م�سودات 
ات�سالته  ويوا�سل  ام�ست�سفى،  ي  وهو  حا�سراته 
ما  يعرف  ل  وهو  وحا�سراته  �سفاره  لأ وح�سراته 
ب�سغفه  امعروف  وهو  يعرف،  اأن  يريد  ول  الغد،  له  يخبئ 

بال�ستنطاق وال�ست�سراف.
يقول الإعامي ال�سهر ديفيد بار�ساميان ي تقدمه 

مقابات كان قد اأجراها مع اإدوارد �سعيد:
»على نحو ما، وي خ�سّم ان�سغالته وي اأوقات فراغه، 
ي�ستطيع رجل النه�سة والتنوير هذا اأن يجد الوقت ليعزف 
جدًا  متاأثر  وهو  وبرا،  والأ امو�سيقى  عن  ويكتب  البيانو 

بال�ساعر اأمي �سيزير، و يحب اأن يقتب�ص من �سعره:

ن�سان مّا يبتدئ بعد، لكنما عمل الإ
واإما يتبقى عليه اأن يقهر

كل الق�سوة الهاجعة ي حنايا هواه
ما من �سالة ملك للجمال احتكارًا،
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ام�ساي وخارجها، اإما على و�سك البدء ي دورة من العاج 
اأو ب�سدد النتهاء منها. ومكن خال ذلك كله من الكتابة 
ولكنه  �سامتًا،  يريدونه  خ�سومه  اإن  امحا�سرات.  واإلقاء 
الكتاب:  ي�سمها هذا  التي  امقابات  واحدة من  يقول ي 

u »ذلك ما لن يحدث اإل اإذا مّت«

ول للفكر، ول للقوة..
وهناك مكان ومت�سع للجميع

حيث ثّمة موعد مع النت�سار!
»...منذ اأوائل الت�سعينيات، بداأ اإدوارد �سعيد ي�سارع 
مر�ص �سرطان الغدد الليمفاوية، وكان م�سي الوقت بن 

ول  ... ي احقيقة، ل اأظن اأنني كنت الأ

اإى  �شعيد(  إدوارد  )ا اأعماله  قّدم  الذي 

اجلرا. كنت  كتبت مراجعات لثنن 

كان قد حقق  -لكنه  باإعجاب  كتبه  من 

إنني  �شهرته اخا�شة لنف�شه قبل ذلك. ا

غاية  ومعجب  هائل،  ب�شكل  به  مغرم 

عجاب ب�شجاعته ال�شخ�شية ي دفاعه  الإ

عن الق�شية الفل�شطينية.
�شتاذ الدكتور  )من ر�شالة توي تانر اإى الأ

حمد �شاهن بتاريخ 13 اآب 1994(
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حول اإرث
 اإدوارد �سعيد

رث ر�شيف والإ الأ

عندما  واأر�سيفه  اأوراقه  جميع  ب�سدد  اإدوارد  كان 
رحل، لكن هذه امهمة تركت لعائلته والقيمن على اأماكه 
�سفقة  اإبرام  اأجل  من  ن  الآ نتفاو�ص  ونحن  لإماها، 
بخ�سو�ص اأر�سيفه. وي حال اإبرامنا �سفقة مع اأي جامعة، 
ر�سيف. فاإننا �سوف نعلن امكان الذي �سي�ست�سيف ذلك الأ
م تاأ�سي�ص منا�سبة »حا�سرة اإدوارد �سعيد التذكارية« 
امحا�سرة  واألقى  وفاته.  مبا�سرة عقب  كومبيا  ي جامعة 

وى �سديقه امو�سيقي واموؤلف امعروف دانييل بارينباوم  الأ
امحا�سرات  األقى  ثم   ،2004 عام   Daniel Barenboim

التالية كل من فرانك كرمود Frank Kermode، وديفيد 
برومويت�ص David Bromwich، وكاهما اأ�ستاذان بارزان 
دبي. وتبني �سل�سلة امحا�سرات على منجزات  ي احقل الأ
�سل�سلة  ثيمة  تو�سيع  و�سيجري  دبي،  الأ الناقد  اإدوارد، 

امحا�سرات لحقًا لت�سم حا�سرين ي حقول اأخرى.
�سل�سلة  على  اإرثه  ي�ستمل  اأن  اإدوارد  رغبة  كانت 
 Gauss Seminar حا�سرات على غرار حلقة بحث غاو�ص

الذي  إرثه  ا اإى  الكثر  اأ�شاف  لكان  اأطول،  عا�س فرة  اأنه  ولو  وان.  الأ وقبل  مبكراً  إدوارد  ا غادرنا 
حوال متميزاً وفريداً. لكن عزاءنا يظل ي اأنه ترك لنا، واأعني بنا نحن طلبته واأبناء �شعبه  يظل ي كل الأ

الفل�شطيني والعرب عموماً، ناهيك عن باقي الب�شرية، كنزاً كبراً لنبني عليه.

مرم �شعيد
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لقاء �سل�سلة  ي جامعة برين�ستون. معنى دعوة مفكر �ساب لإ
تكون-  –اأو  يكون  حقل  ي  اأربع(  اأو  )ثاث  حا�سرات 
قيد العمل عليه. وكان اإدوارد نف�سه قد األقى حا�سرات 
عندما  ال�سبعينيات  اأوا�سط  ي  غاو�ص  بحث  حلقة  �سمن 
امنر  ذلك  له  واأتاح  ال�شت�شراق،  كتابه  على  يعمل  كان 
�سعر  وقد  يكتب عنه.  كان  ما  وي�ستك�سف  يذيع  اأن  فر�سة 
تلك،  اإى حد كبر من جربته  ا�ستفاد  باأنه  الدوام  على 
امثقفن  جتمع  من  عليها  ح�سل  التي  الفعل  ردود  ن  لأ
التفكر  على  �ساعدته  وت�سجيع،  نقد  من  وامفكرين، 
مو�سوع بحثه بطرق جديدة وعلى تو�سيع جال تفكره، 
اأكر  ب�سكل  اأطروحته  تقدم  ي  لذلك  تبعًا  و�ساعدته 
و�سوحًا وكونّية. اإننا ل ملك، ل�سوء احظ، التمويل الازم 
لتاأ�سي�ص حلقة بحث كهذه با�سمه ي الوقت احاي، لكننا 
الغ�سون،  وي  لحقًا.  ذلك  حقيق  من  نتمكن  باأن  ناأمل 
التي قدمت وتقّدم  هنا جموعة من �سل�سلة امحا�سرات 
با�سم  �سنوية  تذكارية  حا�سرة  ن  الآ هناك  ذكراه.  ي 
والتي  القاهرة،  ي  مريكية  الأ اجامعة  ي  �سعيد  اإدوارد 
ول من ت�سرين الثاي-اأكتوبر.  تقدم ي ذكرى مولده ي الأ
و�سرعت جامعة برين�ستون بتقدم �سل�سلة حا�سرات ي 
ذكراه، وقد جاءت امبادرة من الطلبة وناأمل لهذا اجهد 
ن  خرى هي الآ اأن ي�ستمر. وهناك العديد من اموؤ�س�سات الأ
تاأ�سي�ص �سل�سلة حا�سرات با�سمه. وهناك جهد  ي طور 
اإى العام  اأي�سًا لإطاق �سل�سلة حا�سرات تتوجه  يبذل 
العربي، حيث �ستكون هناك حا�سرة �سنوية يلقيها مفكر 
ثم  اه،  رام  ي  والتالية  مثًا،  القاهرة،  ي  �سنة  ميز، 
تنظيم كل حا�سرة  و�سيتم  ودبي...اإلخ.  ودم�سق  بروت 
الذي  البلد  ي  جنة  اأو  موؤ�س�سة  اأو  معهد  مع  بالتعاون 
ي�ست�سيف احدث، وتهدف هذه الفكرة اإى تقدم اإدوارد 
من  واثقة  واأنا  العربي.  الوطن  اإى  الا�سيا�سي،  خر،  الآ

اأننا �سنتمكن لحقًا من حقيق هذا ام�سعى.

�شدارات اخا�شة  اموؤمرات، وحلقات البحث والإ
من�شوراته

منذ رحل اإدوارد، اأقيمت عدة موؤمرات األقت ال�سوء 
على اجوانب امختلفة من اأعماله. و�سوف اأق�سر احديث 
وعلى  موؤخرًا،  ظهرا  عادين  غر  اإ�سدارين  ذكر  على 

موؤمر عقد ي اإ�ستانبول- تركيا ي اأيار- مايو عام 2007, 
تركيا(  ي  اإدوارد  )نا�سر   Metis ميتي�ص  دار  ونظمته 

.Bagazici University وجامعة باغازي�سي

اأبحاث  مركز  اأقام   ،2006 عام  اآذار-مار�ص  ي 
حلقة  كانرا  ي  الوطنية  اأ�سراليا  ي جامعة  ن�سانيات  الإ
�سعبي«  اإرث مفكر  �سعيد: مناق�سة  »اإدوارد  بعنوان:  بحث 
 Edward Said: Debating the Legacy of a Public

وراق التي قدمت ي حلقة  Intellectual. وقد م جمع الأ

اإدوارد باعتباره »مفكرًا عامًا  البحث، والتي  تعاملت مع 
ون�سرها  اإن�سانية«  �سيا�سيًا و�ساحب نزعة  ونا�سطًا  لمعًا، 
اإرث مفكر �شعبي، وقام  إدوارد �شعيد:  ا بعنوان:  ي كتاب 
ودبجاي   Ned Curthoys كرثويز  نيد  من  كل  بتحريره 
جامعة  مطبعة  عن  و�سدر   ،Debjani Ganguly غانغوي 

ميلبورن عام 2007.

 he Journal hird Text دبية  الأ امجلة  اأ�سدرت 
 Critical Perspectives on Contemporary Art and

Culture عددًا خا�سًا منا�سبة ذكرى رحيل اإدوارد �سعـيـد 

زمـــــة والثقافــــــة الب�ســـــريـة امـعـا�سرة  حت عنــــوان: »الأ
he Conlict and Con- واإ�سـرائيــــل«  فـلـــ�سطيـــن  يي 

 ,temporary Visual Culture in Palestine & Israel

وحررها اثنان من امفكرين ال�سيوف، هما حاييم بري�سيث 
Haifa Hammami, 80- وهيفا حّمامي Haim Bresheeth

و�سدرت   .2006 اأيار/موز   ،4/3 �سدار  الإ  ،20 امجلد   81

الطبعة  هذه  وتركز   .Routledge راوتلدج  دار  عن  امجلة 
الثقافية  والنتاجات  الب�سرية،  »الفنون  على  اخا�سة 
تفرز  �سياء  الأ وهذه  الجتماعي-ال�سيا�سي،  وام�سهد 
يدور  وما  بتحديدهم،  ذاته  الوقت  ي  وتقوم  خرين«  »الآ
�سدار هو م�ساألة الفنون الب�سرية ودورها ي  حوله هذا الإ

خلق م�ساريع الهوية ي كل من فل�سطن واإ�سرائيل«.

»ي  بعنوان:  فكان  تركيا  ي  عقد  الذي  اموؤمر  اأما 
 Waiting �سعيد«  اإدوارد  تكرم  ي  الرابرة،  انتظار 
 for the Barbarians: a Tribute to Edward W. Said

امفكر  دبي،  الأ الناقد  �سعيد:  اإدوارد  اجل�سات  وناق�ست 
ال�سعبي، حول الق�سية الفل�سطينية، والنظر اإى احا�سر 
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باإعداد  ن  الآ ميتي�ص  دار  وتقوم  �سعيد،  عد�سة  خال  من 
وراق للن�سر. الأ

خرة،  كانت هناك م�ساع اأخرى كثرة ي ال�سنوات الأ
خرتن،  الأ ال�سنتن  كامل  خال  جميعًا  حدثت  لكنها 
ن�سطة التي اأذكرها هي تلك  وبذلك م اأ�سمنها هنا. والأ
التي اأعرف باأمرها اأو �سمعت بها. واأنا واثقة من اأن هناك 

اأن�سطة كثرة ل اأعرف عنها تقام ي كل اأنحاء العام.

مريكية ي القاهرة موقعًا األكرونيًا  تدير اجامعة الأ
كل  اأحّث  واأنا  اإدوارد،  باإرث  تت�سل  التي  مور  الأ كل  يذكر 
اأولئك الذين يعملون على اأمور تخت�ص باإدوارد اأن يت�سلوا 

بذلك اموقع وي�سيفوا اإ�سهاماتهم.

اأعـمــــــال  اإ�شـــدار  إعــادة  وا جديـــــدة  اإ�شــــــدارات 
إدوارد �شـعــيـــــد ا

من  خر  الأ النوع  حول  كتاب  على  يعمل  اإدوارد  كان 
امادة  بن�سر  قمنا   ،2006 عام  وي  رحل.  عندما  الفنانن 
 Michael التي كان كتبها حول امو�سوع، وقام مايكل وود 
حول  بعنوان  ون�سر  له،  وقدم  الكتاب  بتحرير   Wood

 On دب ي مقابل الطبع خر: امو�شيقى والأ �شلوب الأ الأ
 ,Late Style: Music and Literature Against Grain

 Pantheon Vintage )فينتيج(  بانثيون  دار  ن�سرته  وقد 
اأقيم نقا�ص حوله ي  الكتاب،  Paperback. وعندما ظهر 

التي  وراق  الأ وكانت  �سدوره،  منا�سبة  كولومبيا  جامعة 
القائمون على احدث  يعمد  ورما  وهامة.  اأ�سيلة  قدمت 
اإى ن�سرها ب�سكل منف�سل ي وقت ما. اأما مقالت اإدوارد 
امو�شيقى  عنوان:  م جمعها حت  فقد  امو�سيقية،  �سعيد 
دانييل  لها  وقدم   ،Music at the Limits احدود  على 

بارينباوم و�سدرت عن مطبعة جامعة كولومبيا، 2007.

وق�شـة  كونـــراد  جوزيـف  ول  الأ اإدوارد  كتاب  اأما 
 Joseph Conrad and the Fiction of الذاتية  ال�شرة 
ن متوفرًا ي طبعة جديدة  Autobiography، فقد اأ�سبح الآ

مع مقدمة بقلم اأندرو روبن Andrew Robin، و�سدر عن 
مطبعة جامعة كولومبيا، 2007.

ام�شروع امو�شيقي

اأخرًا ولي�ص اآخرًا، اأعمل مع موؤ�س�سة بارينباوم- �سعيد 
اأ�س�سها  قد  كان  التي   Barenboim-Said Foundation

قليمية  ندل�ص الإ اإدوارد ودانييل بارينباوم. وتقوم حكومة الأ
برعايتنا،   he Regional Government of Andalusia

ندل�ص الذهبي كان موذجًا على التعاي�ص.  ما اأن ع�سر الأ
وهدف اموؤ�س�سة تعليمي، مو�سيقي واإن�سانوي. وقد بدا هذا 
ام�سروع كتجربة وتطور اإى عدة برامج. وبغية الخت�سار، 
اأذكر مثًا برنامج الربية امو�سيقية ي امناطق امحتلة، 
الطلبة  بتعليم  اأوروبا  من  مو�سيقى  مدر�سو  يقوم  حيث 
مو�سيقى  حفات  ويوؤدون  لية  الآ امو�سيقى  على  اموهوبن 
احجرة واأعمال اأورك�سرا ديوان ال�سرقية-الغربية، امكونة 
�سرائيلين اموهوبن، والتي اأدت  من امو�سيقين العرب والإ
ي كامل اأنحاء اأوروبا واأمريكا الاتينية والوليات امتحدة 
و�سمال اإفريقيا وي رام اه. وي ال�سيف اما�سي، كانت 
ورك�سرا تقيم ي �سالزبرغ، النم�سا واأدت عرو�سها ي  الأ

مهرجان �سالزبرغ.

رث. واآمل باأن يكون  اإنني »اأعمل با كلل« على هذا الإ
خرين ليبنوا عليه ي القريب العاجل. ر�سيف متاحًا لاآ الأ

إ�شتانبول´ إدوارد وا ا

 Muge �سوكمان  موغ  اإى  اأزجيه  خا�ص  ب�سكر  اأبداأ 
Sokman، نا�سر اإدوارد ي تركيا الذي اقرح فكرة اإقامة 

المتنان  بعظيم  اأتقدم  كما  اإ�ستانبول.  ي  احدث  هذا 
اإى امنظمن، دائرة ال�سو�سيولوجيا ي جامعة البو�سفور، 
نهما  لأ  ،Metis Publishing للن�سر  ميتي�ص  دار  وكذلك 
به  اأتقدم  اأجزله  وال�سكر  جعا من هذا احدث حقيقة. 
بول  ولهيريخ   ،Plum Foundation بام  موؤ�س�سة  من 
 Jean �ستاين  وجن   ،Heinrich Bell Stitung �ستيفتانغ 
اأتقدم  اآخرًا،  ولي�ص  واأخرًا  اماي.  دعمهم  على   Stein

 Basak Ertur ب�سكري اجزيل اإى كّل من با�ساك اإيرتور
ور�سا ال�سلطي Rasha Salti على كل الوقت الذي ق�سياه ي 
التفا�سيل  بكافة  لهذا احدث، وعلى عنايتهما  التح�سر 

التي اأتاحت اجتماعنا اليوم معًا.
¨ن�ّص الكلمة التي األقتها ال�سيدة مرم �سعيد ي افتتاح موؤمر اإدوارد �سعيد ي ا�ستانبول. 
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طلب اإّي امنظمون اأن اأرحب بكم جميعًا، وي�سري اأن 
اإدوارد واأ�سدقائه وطلبته ي�ساركون،  الكثرين من زماء 

اإى جانب اآخرين، ي مناق�سة اأفكار هذا امنتدى.

ي�سل  الذي  اج�سر  ذلك  القدم  منذ  البو�سفور  كان 
�سام،  والإ وام�سيحية  باأوروبا،  واآ�سيا  بالغرب،  ال�سرق 
ي  واأمامًا  وراًء  منه  ينظر  اأن  للمرء  مكن  الذي  وامكان 
الوقت نف�سه، حرفيًا وجازيًا. وي هذا الوقت من التاريخ، 
يتناغم  وهو  يبدو  اأن  مكن  اآخر  مكانًا  ثمة  باأن  اأ�سعر  ل 
مع اإرث اإدوارد الرّي اأكر من هذه امدينة اجميلة على 
م�سيق البو�سفور. وهذا ي احقيقة تكرم كبر لواحد من 
اأعظم امفكرين ي القرن الع�سرين، والذي تاأ�سل منجزه 

ي عدة حقول ومخ�ص عن ظهور حقول معرفية جديدة.

ن، اأ�ستطيع اأن اأرى يدي اإدوارد  بينما اأحدث اإليكم الآ
Au- واأ�سمع �سوته وهو يقـول لـي: »هـل تعرفـن اأن اأويرباخh

هنا  منفيًا  كان  عندما   Mimesis امحاكاة  كتب   erbach

ي اإ�ستانبول خال احرب العامية الثانية؟ لقد كتبه من 
كان  الذاكرة«.  من  ذلك؟  تخيل  ت�ستطيعن  هل  الذاكرة. 
اإدوارد يقول ذلك كثرًا، وي كل مرة يذكره، كان وكاأما 
وى. كان دائم الندها�ص  يعر على هذا الكت�ساف للمرة الأ
من الكيفية التي ا�ستطاع بها اأويرباخ اإنتاج رائعته هنا ي 

هذه امدينة.

اأعجب  الذين  دب  الأ واحدًا من عمالقة  اأويرباخ  كان 
اإدوارد بهم. وكان تقدم اإدوارد لطبعة عام 2003 من كتاب 
دب الغربي قد  إنتاج الواقع ي الأ اأويرباخ امحاكاة: اإعادة ا

ظهر قبل اأن يرحل. وكتب اإدوارد فيه اأن:
ثمة القليل فقط من الكتب التي تظل خالدة ودائمة 
اح�شور، والتي تتمتع، مقارنة مع الغالبية العظمى 
من معا�شراتها، بقدرة مذهلة على البقاء. ول �شك 
اأويرباخ  اإيريك  كتاب  على  ينطبق ماماً  اأن هذا  ي 

.IÉcÉëŸG اجليل

الكثرة،  اإدوارد  كتب  عن  نف�سه  ال�سيء  قول  مكن 
 …òdG  Orientalism ال�شت�شراق  اجليل  كتابه  خا�سة 
طل�سي  الأ بن  اأماكن  عدة  ي  امنفى،  ي  معظمه  كتب 

والبا�سيفيكي.

اإدوارد  فيها  زار  التي  خرة  والأ وى  الأ امرة  كانت 
اإ�ستانبول ي عام 1995، عندما ق�سى اأ�سبوعًا رائعًا هنا. 
اأتذكر اأنه بداأ ياأخذ مر�سه على حمل اجد هنا. وم ت�سر 
معاجته ي بواكر ذلك ال�سيف �سرًا ح�سنًا وكنا قلقن، 
لكن اإدوارد كان م�سممًا على اأن ل ي�سيع ثانية واحدة من 
اأي وقت تبقى له ي الوجود. ويجب اأن نتذكر ما كان يداوم 

مور تبدو ي و�سع يائ�ص. على قوله عندما كانت الأ

كانت م�ساريعه كثرة ومتنوعة. كان يقف على اأكتاف 
من  اأبعد  اآفاق  اإى  روؤيته  تذهب  بحيث  اما�سي،  عمالقة 
البديلة  الطرق  على  العثور  ي  معِلمًا  كان  روؤيتهم.  مدى 
من  للغرب  فل�سطن  اأ�سئلة  يف�سر  كان  �سياء.  الأ لروؤية 
منظور جديد كلية، وذهب اإى ربط الن�سال الفل�سطيني 
حتى  يتابع،  وظل  العام،  ي  خرى  الأ التحرر  بحركات 
حداث الراهنة مجرد  خر، وبالتف�سيل كل الأ النف�ص الأ
الكتابة  من  اأبدًا  يتعب  يكن  م  الواقع.  عنها  يتمخ�ص  اأن 
على  ي�سهد  وحليله،  اإ�سرائيل/فل�سطن  ي  الو�سع  عن 
ذلك نتاجه البارز. وقد راأى ي النهاية حًا واحدًا وحيدًا: 
اإقامة دولة ثنائية القومية. م يكن باأي حال هو ال�سخ�ص 
طروحة، وم يكن الوحيد. لكن  ول الذي يتبنى هذه الأ الأ
الذي فعله هو اأنه كان يف�سح بذكاء، كما مكن ي القول، 
دولة  يكون  اأن  ينبغي  النهائي  احل  اأن  ي  ال�سبب  عن 
ثنائية القومية. وقد ترك تفا�سيل التطبيق للفل�سطينين 
الروؤية  هذه  معًا.  م�ستقبلهم  يحددوا  حتى  �سرائيلين  والإ

باتت تبدو اإى حد كبر واأنها حل النقا�ص راهنًا.

القاهرة  اإى  ذهبنا   ،2003 عام  من  اآذار  �سهر  ي 
وبروت حيث كان من امقرر اأن يلقي اإدوارد حا�سرات. 
الرحلة  وكانت  متوترًا،  امنطقة  ي  ال�سيا�سي  امناخ  كان 
مكن  ما  اأفكر  وكنت  العراق،  غزو  من  قليلة  اأيام  قبل 
الذي  ما  �ساألته:  واأخرًا  امريع.  الوقت  يقوله ي ذلك  اأن 
بكلمة  التفاوؤل  دائم  اإدوارد  فاأجاب  ب�ساأنه؟  �ستحا�سر 
مل  ن�سانية humanism، واأ�ساف اإن ذلك هو الأ واحدة: الإ
امحاكاة  لكتاب  مقدمته  اختتم  قد  اإدوارد  كان  الوحيد. 

بهذه الكلمات:
والذي   IÉcÉëŸG كتاب  حققه  الذي  النت�شار  لكن 
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ي�شكل اأي�شاً �شقطته الراجيدية احتمية، يكمن ي 
دبية  اأن العقل الب�شري، بينما يدر�س التقدمات الأ
للعام التاريخي، اإما ي�شتطيع اأن يقوم بذلك، كما 
لزمنهم  ال�شيق  امنظور  من   – اموؤلفن  كل  يفعل 
وعملهم ذاته.  لي�س ثمة منهج اأكر علمّية اأو روؤية 
مر بالتعلم، والتعليم  اأقل مو�شوعية عندما يتعلق الأ
إنه هذا امزيج، وهذا الختاط  خاقية. ا والغاية الأ
�شاليب هو الذي يطلع منه IÉcÉëŸG. وح�شب  ي الأ
يظل  ن�شانوي  الإ مثاله  فاإن  التفكر،  ي  طريقتي 
من  �شنة  خم�شن  بعد  حتى  الن�شيان،  على  ع�شياً 

جليزية. ظهوره بالإ

ن�سانوية  الإ مثلة  الأ من  الكثر  مع  اإدوارد  تركنا  لقد 
بعنوان:  اأجزه  الذي  خر  الأ الكتاب  وكان  امنظور. 
 Humanism and the ن�شانوية والنقد الدمقراطي  الإ

.Democratic Criticism

ي كانون الثاي من عام 2003، األقى اإدوارد حا�سرة 
فريقية ي امملكة امتحدة  ي كلية الدرا�سات ال�سرقية والإ
ن�سانية للفل�سطينين: الذاكرة، التميز  بعنوان: »احقوق الإ
وخ�س�ص  ن�سان«،  الإ حقوق  وكونية  فل�سطن  وال�سلطة: 
فيمر  م�سروع  حكاية  ل�سرد  امحا�سرة  من  خر  الأ اجزء 
Weimer، وهي ق�سة ور�سة عمل واأورك�سرا ديوان الغربية 

ال�سرقية. كانت مارينا فارنر Marina Warner ي حديثها 
اما�سية،  ال�سنة  كولومبيا  ي جامعة  النقا�سية  احلقة  ي 
 On خر �شلوب الأ والتي اأقيمت حول كتاب اإدوارد حول الأ
�سلوب  Late Style قد و�سفت م�سروع ديوان باأنه كان »الأ

ن�سانية  الإ ال�ستك�سافية  الرحلة  هذه  دوارد.  لإ خر«  الأ
والتعاون، هي  ام�ساواة  ت�سود  وامو�سيقية، حيث  والربوية 
م�سروع اأ�س�سه اإدوارد مع �سديقه اموؤلف امو�سيقي وعازف 
كو�سيلة   ،Daniel Barenboim بارنباوم  دانييل  البيانو 
وتر�سل  الحتال  ت�سجب  والتي  الراهنة،  احالة  لتحدي 
الفو�سى  و�سط  يعي�ص  الذي  ال�ساب  للجيل  اأمل  �سعاع 

اإدوارد  بها  خ�ص  التي  الطريقة  هي  هذه  وال�سطراب. 
و�سفه للم�سروع:

مبدوؤنا  يظل  ونقا�شاتنا،  وخططنا  عملنا  ي 
حًا  ي�شكل  ل  النا�س  بن  الف�شل  اأن  هو  �شا�س  الأ
ي  �شك  ل  النا�س.  تق�شم  التي  ام�شكات  من  ي  لأ
م�شاعدة  اأي  يقدم  ل  وجاهله  خر  الآ اإغفال  اأن 
الذي  النوع  والتعاي�س من  التعاون  اإن  نوع.  اأي  من 
اأديناها  وقد  نحن،  وع�شناه  كما  امو�شيقى  عا�شته 
وتقا�شمناها واأحببناها معاً، رما ي�شاعد. واأنا اأ�شعر 
التي  ال�شماء  رغم  بالتفاوؤل،  مليء  باأنني  �شخ�شياً 
تزداد قتامة، ورغم الو�شع الذي يبدو �شبه يائ�س ي 

الوقت الراهن، والذي يطبق علينا.

الثاي  كانون  اإدوارد ي  قالها  التي  الكلمات  تلك هي 
ال�سماء  اأ�سبحت  �سنوات،  اأربع  بعد  ن،  والآ  .2003 عام 
اأحدث  بينما  علينا  يطبق  الذي  والو�سع  كلّية،  مظلمة 
اأ�سبح اأكر من يائ�ص، لكن م�سروع ديوان الغربي ال�سرقي 
ما يزال قائمًا. اإنه يفتح عقول امو�سيقين ال�سباب، ويقدم 
مكانيات والحتمالت، وهو ما يتيح لهم  لهم عامًا من الإ
قدام على امغامرات الفكرية. اإن فرقة اأورك�سرا ديوان  الإ
ول، والتي اأ�سبحت معروفة على م�ستوى  هي من الطراز الأ
رغم  العمل  ور�سة  اأقيمت  اما�سية،  ال�سنة  ي  العام. 
�سرائيلية  الفل�سطينية-الإ ام�ساريع  تظل  واليوم،  احرب. 
خر ي ام�سرح والفن  ال�سبيهة التي تنطوي على اإ�سراك الآ
ام�ساريع حية و�سامدة ي وجه كل  وامو�سيقى، تظل هذه 
لتكون  القائم،  الحتال  عن  النظر  وبغ�ص  التناق�سات، 
�سمنتي الذي يجري بناوؤه ليكون  احتجاجًا على اجدار الإ

حاجز ف�سل بن ال�سعبن.

جزء  ي  انخراطي  عن  باخت�سار  اأحدثكم  اأن  اأردت 
من اإرث اإدوارد. ومع ذلك، فاإنني اأقف بينكم هنا، تواقة 
كادمية  الأ اإدوارد  اإ�سهامات  عن  امزيد  وتعلم  ل�سماع 
امختلفة  القراءات  اإى  ولا�ستماع  ومفّكر،  كمثقف 

u وامناق�سات التي �ستدور هنا حول اإرثه
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اإدوارد 
ي رجع الذاكرة

كثراً ما اأفكر به، خا�شة -ولي�س لذلك فح�شب- عندما اأقراأ عن ال�شفقات الظامة التي ترتبط بها منظمة 
 ƒd– إدوارد و�شخطه امحّق؛ فما كان له مريكين. اأفتقد اندفاع ا إ�شرائيل وداعميها الأ التحرير الفل�شطينية مع ا
الفل�شطينية  التحرير  منظمة  ترغب  التي  الواهنة  ال�شغرة  بالبانت�شتونات¨  �شاأن  له  يكون  اأن  حا�شراً-  كان 
امثقفن من  اأولئك  ذرائع  اأو  ترتيب،  امنافحن والعتذارين عن هكذا  اأخاقياً، حجة  ليهّدم،  بقبولها. وكان 
الوليات  ال�شكوت عن حظر  يعني  الدفاع عن فكرة قيام فل�شطن علمانية  باأن  ال�شفر’، من يعتقدون  ‘رفاق 
خرة قد دعم �شلفاً فكرة خلق دولة  إدوارد ي كتاباته الأ وروبي امفرو�س على حما�س. وكان ا امتحدة والحاد الأ
واإفا�شها. رما م يكن ليتفق مع  الفل�شطينية  التحرير  إ�شرائيل-فل�شطن، و�شجب ف�شاد منظمة  ا واحدة ي 
�سرائيلي,¨¨ لكنه كان ليحتفي بن�شره بعاي  كل نقطة وفا�شلة ي كتاب مر�شيمر ووولت العظيم اللوبي الإ

ال�شوت ب�شبب عبوره اجريء حدود امحرم وامقد�س.

طارق علي

¨البانت�ستون: ن�سبة اإي البانتو، وهم جموعة كبرة من ال�سعوب الزجية اجنوبية، وعادة ما ي�سار اإليهم كمثال على قيام ال�ستعمار ي اإفريقيا با�ستخدام روؤ�ساء حلين للنيابة عنهم 
ي حكم ال�سعوب امحتلة.

¨¨ انظر عر�ص الكتاب ي هذا العدد.



58 الـثـقافـيــــة العدد الواحد وال�سبعون 2008امـجـلـة 

ُيفتقد �سوت اإدوارد كثرًا ي هذا الزمن الرديء. اأما 
ول�سيا�سات  ال�سهيوي  للم�سروع  يلن  واأنه كان خ�سمًا ل 
ال�سك،  يخالطه  ل  فذلك  مريالية،  الإ امتحدة  الوليات 
با  اأمريكي  هو  ما  لكل  متزمتًا  خ�سمًا  يكن  م  لكنه 
يعرفها  وكان  موطنه  كانت  نيويورك.  اأحّب  لقد  تب�سر. 
عن  يتحدث  ما  كثرًا  كان  �سغرًا.  �ساأنًا  ذلك  يكن  وم 
ي  زماوؤه  وكان  امرح.  من  وبروح  كبرة  بعاطفة  امدينة 
جامعة كولومبيا ي�سرون اإى مكتبه الوا�سع با�سم »ال�سفة 
الغربية«، وهو كان يقدر هذه الدعابة. كلما زار بريطانيا 
�سياء )تاريخ  اأو فرن�سا، كان ي�سعر باحما�ص جاه بع�ص الأ
الفكر الفرن�سي، مثًا( وبالنف�سال معًا. كان �سائحًا حبًا 
جيدًا  ينا�سب  رفيعة،  ذائقة  �ساحب  والتحقيق،  للبحث 
تتاخم  »بف�سيلة  تتمتع  ل�سخ�سية  جيبون  اإدوارد  و�سف 
حد اخطيئة؛ بذلك امزاج امرن الذي ي�ستطيع اأن ماهي 
اإى  الباط  اأطياف امجتمع، من  نف�سه مع كل طيف من 
اأن مِتع  الذي مكن  للروح،  ال�سعيد  الدفق  بذلك  الكوخ؛ 

وي�ستمع باأي رفقة وي اأي و�سع«.

فكار امعا�سرة بجذل، ولكنه، على  كان ين�سغل بكل الأ
اأجوف  فراغ  رتق  يحاول  م  معجبيه،  بع�ص  من  العك�ص 
اآن  ول وتعّمقه ي  لتوؤطر الفراغ الأ ببناء قبة جوفاء فوقه 

الذين  اأولئك  نف�سه، واحدًا من  الوقت  معًا. وم يكن، ي 
�سائبــة  غيــر  كانت  الع�سرين  القرن  نــزعة  باأن  ي�سعرون 
اإلــى العـقـل والـفـكــر،  هـمـيــة  اأ�سنـد الكـثـيــر مــن الأ حن 
ثمة   .character وال�سخ�سية   convention للتـقـليــــد 
نحن«،  »جهتنا  من  ارتكبت  التي  خطاء  الأ من  الكثر 
الكونغو،  ي  الغربية  اح�سارة  با�سم  ارتكابها  م  جرائم 
وتطهر اليهود العرقي ي احرب العامية الثانية، جرائم 
�سف العميق على  جعلت الراأي العام الغربي، وهو ي�سعر بالأ
ن وهو غر عابئ معاناة  ذلك التطهر العرقي، ي�سبح الآ
الفل�سطينين. اأحيانًا، عندما يكون ي مزاج حزين وي�سعر 
مان اأكر من امعتاد، كان اإدوارد يحتاج اإى ما  بفقدان الأ
وكم  العناء.  ي�ستحق  به  يقوم  ما  اأن  ي  اليقن  اإليه  يعيد 
كانت الكلمات التذكارية التي قيلت فيه بعد رحيله لتغمر 

قلبه بالغبطة.

على  نبقي  اأن  هي  ذكراه  حياء  لإ الطرق  اأف�سل  لعّل 
روح من ال�ستقالية حّية و�سامدة ي وجه الت�سلط بكافة 
اأنواعه، وبغ�ص النظر عن الرداء الذي يتزّيا به ليظهر ي 
على  اجماهر  اإجبار  وجه  وي  كما  الدمقراطية،  �سكل 

u الت�سليم واخ�سوع ل�سوجان احاكم الع�سكري

الرواية الرابعة ي الرباعية
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ذكرياتي مع
 اإدوارد �سعيد

كر  بعاد الذي عرفته لأ إدوراد �شعيد، ذلك الرجل متعدد الأ لي�س من الي�شر علّي اأن اأّخ�س ذكرياتي مع ا
 AAUG Arab-American العرب  مريكية  الأ اجامعات  خريجي  جمعية  تطوير  على  العمل  كان  عقدين.  من 
مريكين امحرفن: مهنين،  العرب الأ ال�شتينيات نحن  اأواخر عقد  University Graduates قد جمعنا معاً ي 

تاأثر  اإحداث  ال�شعي نحو  واأكادمين، وحامن، ومهند�شن، واأطباء، و�شحفين واآخرين. وكان الهدف هو 
الوليات  �شيا�شات  ي  التوازن  من  نوع  خلق  وحاولة  العربي،  العام  عن  مريكي  الأ اجمهور  معارف  ي  اأكر 
إدوارد �شخ�شية مركزية ي  امتحدة التي كانت منحازة ومزدوجة امنظور فيما يخ�س الق�شية الفل�شطينية. كان ا
نتاج. وكان ي�شعر، �شاأن الكثرين  ال�شعي نحو اإجاز هذه امهمة. كان متحدثاً موؤثراً، وناقداً حاداً، وكاتباً غزير الإ
و�شعوبه،  العربي،  العام  امتحدة عن  الوليات  ال�شائد ي  امغلوط  عام  الإ الذي يحدثه  ال�شلبي  بالتاأثر  منا، 

وثقافاته وتاريخه وتطلعاته. 

جميل جري�شات

اجامعات  خريجي  جمع  قيادته  لدى  اإدوارد  اأتذكر 
اأي�سًا  واإما  فح�سب،  له  كرئي�ص  لي�ص  العرب،  مريكية  الأ
كعامل دفع وا�ستنها�ص من اأجل اإجاز درا�سات حرفة 

دعم  وقد  العربي.  الوطن  عن  نوعية  واأف�سل  كّمًا  اأكر 
اإن�ساء برنامج  الن�ساط واحيوية،  و�سجع، بقدر كبر من 
اموؤمر  وظل  التجمع.  ع�ساء  لأ والن�سر  للبحث  طموح 
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يجتذب،  العرب  مريكية  الأ اجامعات  خريجي  ال�سنوي 
امعرفة  حقول  كل  ي  بارزين  اأ�سخا�سًا  �سنوات،  لعدة 
مريكية، لكن واحدًا من  اخا�سة بامجتمعات العربية والأ
كر ر�سوخًا ي ذاكرتي يظل اختام امعتاد لهذا  �سياء الأ الأ
خرة ي  اموؤمر. على نحو ثابت وم�ستمر، كانت اجل�سة الأ
اموؤمر تدعى، على نحو حميم: »اإفطار مع اإدوارد �سعيد«. 
اإدوارد  وي هذه اجل�سة التي يلفها الود وال�سداقة، كان 
يعر�ص منظوره حول ق�سايا الراهن. كان دائمًا متعاطفًا 
تتك�سف  التي  حداث  بالأ ومنهمكًا، مبا�سرًا، ومهتمًا بعمق 
والوليات  العربي  العام  وبن  العربية،  امنطقة  داخل  ي 
بالتطّر  ي�سعر  منا،  الكثرين  كما  اإدوارد،  كان  امتحدة. 
�ساح ي العام  اإزاء التقدم البطيء الذي و�سم حركة الإ
العام  �ساحات ي  الإ اأن  اأو�سح  ما  وكثرًا  العربي ككل. 
العتداءات  ب�سبب  الهوام�ص  اإى  تذهب  كانت  العربي 
�سرائيلية العديدة وامتكررة على الدول العربية. بل اإن  الإ
اإدوارد كثرًا ما اأعرب عن حرته، اإن م يكن غ�سبه، من 
رده  فعالية ي  ول  با حول  بدا  العربي  العام  اأن  حقيقة 

�سرائيلية. على كل هذه الخراقات الإ

عن  جّل  التي  باإ�سهاماته  �سعيد  اإدوارد  اأتذكر 
اأن  �سهامات  الإ مثلة على هذه  الأ لقائمة  اح�سر، ومكن 
اأفكاري  ترتيب  ولكنني، ي معر�ص حاولة  تكون طويلة. 
حداث اأقول ما قد يبدو واأنه جوال با غاية بن  حول الأ
مو�سوعات غر مت�سلة، اأجد هذه ام�ساهدات وهي تراكم 
بكثافة  متما�سكة  خا�سة  �سكل  لتتخذ  حتمي  نحو  على 
ومت�سمة بالقوة. لقد �سعى اإدوارد اإى ك�سر احواجز التي 
الوليات  الر�سالة ي  اإباغ  اإمكانية  على  ال�سيطرة  حكم 
امتحدة. ويكمن الفرق ي اأن اإدوارد كان ناجحًا ي ذلك 
التنميطات،  �سد  نا�سل  لقد  اآخر.  �سخ�ص  اأي  من  اأكر 
واأحادية النظرة، والنحياز، وال�سطهاد، مت�سلحًا ي ذلك 
بالباغة، والب�سرة النافذة، والعقل الذكي. لقد اأف�ست 
اإ�سرائيل  تاأليه  اإى  العربي  للعام  الغربية  التنميطات 
وتنزيهها عن النقد، وقمعت الإعام واحوار امنفتح حول 
الراأي  يبقى  اأن  �سمنت  حالة  وهي  اح�سا�سة،  الق�سايا 
مع  ومن�سجمًا  تابعًا  و�سط  الأ ال�سرق  اإزاء  مريكي  الأ العام 

ي  مريكية  الأ للحكومة  يتيح  نحو  وعلى  الر�سمي،  الفهم 
نهاية امطاف اتخاذ م�سارات غر م�ستنطقة ول متوازنة 
للفعل ي امنطقة. رف�ص اإدوارد القبول بهذا الواقع. و�سعى 
العربي،  العام  عن  للمعلومات  بديلة  م�سادر  تقدم  اإى 
اإى  يرمي  م�سعى  ي  مريكية،  الأ العربية  العاقات  وعن 

مقاومة امفاهيم ال�سائدة امنحازة.

اأتذكر  اموؤمرات،  اأحد  �سعيد ي  مع  كان ي  لقاء  ي 
رة وجاهزة،  اإدوارد وهو يقول اإنه ل يحمل معه ورقة ح�سّ
لكنه يريد اأن يقراأ علينا �سيئًا من خطوطة كان يح�سّرها 
امخطوطة  هذه  اأ�سبحت  بعد،  فيما  اخا�سة.  حياته  عن 
 Out of Place: A Memoir خارج امكان: مذكرات  كتابه 
الذي ن�سر عام 1999. كنت اأجل�ص ي غرفة تواجه اإدوارد 
وهو يقراأ لنا عن طفولته امبكرة وحواراته مع والده عندما 
اإمارات  وجهه  على  وراأيت  الوفاة.  �سرير  على  ب  الأ كان 
اأكر  اعتال �سحته وكيف كانت عيناه الذكيتان تذهبان 
غامر  اإح�سا�ص  انتابني  وفجاأة،  حجريهما.  ي  عمقًا 
بالفاجعة. بينما كان اإدوارد يقراأ لنا، كان كل ما ا�ستطعت 
اأن اأفكر فيه ي تلك اللحظة هو اأن عقله العبقري �سوف لن 
يظل معنا لوقت طويل. اأتذكر اأنني �سعرت بغ�سة ت�سعد 
امزيد.  اإى  ال�ستماع  حمل  اأ�ستطع  م  حتى  حلقي  اإى 
نني م اأرد اأن ياحظ اإدوارد  خطوت خارجًا من الغرفة لأ
�ستاذ  ثورة عواطفي. ثم تبعني ويليام حداد، ال�سديق، والأ
مريكي للتاريخ، وامحرر ال�سابق مجلة »درا�سات  العربي الأ
عربية« الف�سلية. �ساألني حداد عن �سبب مغادرتي، فقلت: 
ل اأ�ستطيع اأن اأنظر اإى اإدوارد اأكر من هذا، اإنني ينتابني 
القلق. لقد راأيت اآثار مر�سه ظاهرة على وجهه. وكان رده 
على تعليقي: »اإن احياة لي�ست عادلة يا �ساحبي«. وعدنا 
كلمات  اآخر  اأن  يخرنا  وهو  اإدوارد  اإى  لن�ستمع  كانا 
ي�سعى  بني. �سوف  يا  اإليه كانت حذرة: كن حذرًا  والده 

ذى بك ب�سبب اآرائك. ال�سهاينة اإى اإحاق الأ

دوارد، بدون �سك،  ب وحذيراته لإ اأ�سبحت نبوءات الأ
جامعة  ي  اإدوارد  مكتب  اإحراق  ّم  فقد  واقعة.  حقيقة 
يد  للتهديد على  ال�سخ�سية  وتعر�ست �سامته  كولومبيا، 
كر من ذلك فكان اأن مكتب  ال�سهاينة امت�سددين. اأما الأ
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 1967 عام  اأعقاب غزو  التي جاءت ي  الفرة  تركت 
اللوبي  اإى  وامنتمن  اإ�سرائيل  عن  امنافحن  اأولئك 
اليهودي ي الوليات امتحدة وقد اأ�سبحوا ي مزاج متبجح 
وواثق، حتى اأنهم اأ�سبغوا �سفة الوح�سية باأفراط، على اأي 
الوليات  دعم  تبعات  اإزاء  التحفظ  عن  مقت�سد  تعبر 
�سرائيل. كانت التهامات معاداة  امتحدة غر ام�سروط لإ
�سئلة،  الأ يثرون  �سا�سة  اأي  تدجن  وحاولة  ال�سامية، 
كادمين  الأ وابتزاز  امنتقدين،  ال�سحفين  مهن  وتدمر 
حرم  مراقبة  بنف�سها  نف�سها  ن�سبت  جماعات  بتوظيف 
اموؤيد  اج�سم  ت�سخيم  على  عمل  ذلك  كل  اجامعات،  
امتحدة  الوليات  بن  القائمة  الفجوة  وفاقم  �سرائيل،  لإ

ومعظم بقية العام ي الوقت ذاته.

من  واحدًا  اأعتقد،  ما  ح�سب  لغد،  اأبو  اإبراهيم  كان 
ب�سداقة  يرتبطان  الرجان  كان  اإدوارد.  اأ�سدقاء  اأقرب 
عظيمة غذتها ِحَرفيُتما الثقافية الفائقة، وحب فل�سطن، 
ي  ينف�سان  ل  الرجان  وكان  الظلم.  ومناه�سة 
فل�سطن  اإى  اإبراهيم  يعود  اأن  قبل  اجمعية  اجتماعات 
وقد  امطاف  به  ولينتهي  زيت،  بر  جامعة  اإى  لين�سم 
وبعد  ليلة،  ذات  اأحبها.  التي  يافا  مدينة  ي  الرى  ووري 
اإبراهيم ع�سوًا  كان  نورثوي�ست، حيث  اجتماع ي جامعة 
و�سفر  واإدوارد،  اأنا  اإبراهيم  دعاي  التدري�ص،  هيئة  ي 
�سيكاغو(،  )بجوار  اإيفان�ستون  ي  منزله  اإى  عربي 
حدثنا طويًا يومذاك عن الق�سايا ال�سيا�سية والثقافية 
اإنه  فاأجاب  �سحته،  عن  اأدوارد  �سوؤاي  واأتذكر  الراهنة. 
كان حظوظًا باأن يحظى بعناية طبيب هندي عظيم كان 
وبالعقاقر  العلمية  بالتطورات  دراية  على  وهو  به،  يعنى 
اجديدة التي تعالج مر�سه. يومها اأعطاي النطباع باأن 
كل �سيء ي�سر على ما يرام، وباأنه كان حظوظًا بتمتعه 
يجابية، رما  بهذه العناية الطبية اجيدة. هذه النظرة الإ
اأن يقّوي  اأمد حياته، وعلى  اإطالة  تكون قد �ساعدته على 
من ت�سميمه على م�سارعة مر�سه بنف�ص ال�سرا�سة التي 
كل  ي  ن�سانية  الإ غر  وال�سيا�سات  الظلم  �سد  بها  نا�سل 
مكان. وي احقيقة، اأهدى اإدوارد كتابه خارج امكان اإى 

مريكي FBI، كما تك�سف موؤخرًا،  التحقيقات الفيدراي الأ
براي�ص  لديفيد  ووفقـًا  دائمة.  مراقبة  اإى  يخ�سعه  كان 
David Price، الذي طالب بالطاع على هذه امعلومات 

م�ستعينًا بقانون حرية تدفق امعلومات، والتي وثقها ل�سالح 
»الكاونربنت�ص« CounterPunch، اأفرج مكتب التحقيقات 
�سعيد  اإدوارد  ملف  اأ�سل  من  �سفحة   147 عن  الفيدراي 
الحتمال  تاأمل  اإى  اأف�سى  ما  وهو   .áëØ°U  238 البالغ 
الذي ل مفر منه، وهو اأن الن�ساط ال�سيا�سي الذي مار�سه 
مركيون ظّل دائمًا حت امراقبة ومو�سع �سك  العرب الأ
جهات  طرف  من  لي�ص   ،1970 عام  منذ  مبكر  وقت  ي 
�سرائيلية فقط، واإما اأي�سًا من جهة وكالت فر�ص  من الإ الأ

مريكي اأي�سًا. القانون الأ

اجامعات  خريجي  جمعية  كانت  ا�ستهالها،  منذ 
مريكين حاول بداأب اأن تكون م�ستقلة، حرفة  العرب الأ
اأي�سًا  تكون  واأن  نتاجها،  لإ ت�سعى  التي  بالثقافة  وجديرة 
م�سنية  جهود  وُبذلت  امحرفون.  قوامه  نا�سطًا  ج�سمًا 
وي  دولة.  اأي  عن  مدافعة  تكون  لن  امنظمة  اأن  ل�سمان 
الوقت ذاته، يت�سمن النتاج الثقاي للجمعية تركيزًا ثابتًا 
�سباب التي تقف وراء ما بدا واأنه تاآكل م�ستمر ي  على الأ
مريكية،  الثقة والتوازن القائمن ي العاقات العربية-الأ
ن اإدوارد كان قوة يعتد بها ي  وهو اأمر يت�سل مو�سوعنا لأ
هذا الدفع، حيث وفرت جمعية خريجي اجامعات العرب 
اإى  منه  ي�سل  منا�سبًا  منرًا  �سعيد  دوارد  لإ مريكين  الأ

مريكي، كما واإى بقية العام. امجتمع العربي-الأ

عندما تراأ�ست جمعية خريجي اجامعات العرب عام 
اإدوارد بح�سوره وم�ساهمته  اأن ي�ستمر  1992، تاأكدت من 

من  وكان  �سي«.  »دي.  وا�سنطن  ي  ال�سنوي  موؤمرنا  ي 
واأخري ذات مرة كم كان  الدوام،  ي�سجعني على  جهته 
�سعيدًا لروؤيتي واأنا اأن�سم اإى اآخرين ي العمل على اإعادة 
بعث اجمعية التي كانت قد وهنت بفعل م�سكات ت�سببت 
تر�سل  اأن  »تاأكد من  مازحًا:  له  واأتذكر قوي  بالن�سقاق. 
بي،  »ثق  وقال:  فابت�سم  ال�سنوي«،  ا�سراكك  �سيك  اإلينا 

�سوف ي�سلك �سيكي قريبًا«.
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 Kanti Rai راي  كانتي  طبيبه  اأ�سدقائه:  واأخل�ص  اأقرب 
ولزوجته مرم.

اجمعية  اإدارة  وجل�ص  اأنا  ننا�سل  كنا   ،1992 عام 
من اأجل اإعادة بنائها رغم كل التناق�سات. وي النتيجة، 
على  الدراماتيكية  اخطوات  بع�ص  نوؤ�س�ص  اأن  ا�ستطعنا 
طقو�سنا  نقيم  اأن  وقررنا  وجديدها.  ترميمها  طريق 
ال�سنوية ي العام العربي نف�سه، مبتدئن موؤمر القد�ص 
فادة  الذي ا�ست�سافته جامعة بر زيت. وا�ستفدنا بالغ الإ
جامعة  ي  يعمل  كان  بينما  وت�سجيعه،  اإبراهيم  دعم  من 
بر  جامعة  اأنعمت  اأن  اموؤمر  هذا  خال  كان  زيت.  بر 
منحها  فخرية  دكتوراة  باأول  �سعيد  اإدوارد  على  زيت 
اجامعة. وكان ذلك احتفاًل دراماتيكيًا وحريًا بالتذكر، 
ح�سرة جل�ص اأمناء اجامعة وحافظو امدن الفل�سطينية 
نحو  على  وم�سو�سًا  عاطفيًا  �سعيد  اإدوارد  كان  ال�سبع. 
اأي�سًا  التاأثر  غاية  متاأثرين  كثرون  اآخرون  وكان  ظاهر، 
فل�سطينية عظيمة  موؤ�س�سة  كانت  وروعة احدث.  بجمال 
تكرم اإدوارد، ابن فل�سطن التي اأحبها، وال�سوت العظيم 
اأجل  من  ن�سالهم  ي  الفل�سطيني  ال�سعب  با�سم  الناطق 
ال�سكر، وبحزن  العدالة. وبعد تعليق ق�سر عر فيه عن 

عميق، قال اإدوارد: »اأمنى فقط لو كانت مرم هنا. لقد 
اأوقفتها القوى ال�سهيونية على اج�سر ي طريقها اإى هنا 

ردن«. من الأ

ي  كثرًا  معروفة  تكون  ل  رما  حقيقة  اأقول  اأخرًا، 
حرف  بيانو  عازف  كان  اإدوارد  اأن  هي  العربي،  العام 
مجلة  امو�سيقي  الناقد  هو  كان  امو�سيقى.  يع�سق  وكان 
امو�شيقى  بعنوان  ميزًاً  كتابًا  ون�سر   ،Nation »ني�سن« 
جامعة  )مطبعة   Music on the Limits احدود  على 
البارز  العامي  اموؤلف  �سديقه  كتبها  مقدمة  كومبيا( 
اإدوارد  كان   .Daniel Barenboim بارينباوم  دانييل 
ي�ستمتع بالتحدث عن م�ساريعه امو�سيقية امختلفة. وكان 
مع  �سداقته  ب�سبب  احقل  هذا  ي  للعمل  احما�ص  بالغ 
اإدوارد  فيه  يعر  اآخر  ف�ساءًا  امو�سيقى  كانت  بارينباوم. 

عن قوة ذهنه وي�سبع فيه حوا�سه.

وكانت  وخالدًا.  هائًا  ذهني  ي  اإدوارد  اإرث  يظل 
ومفكر،  كنا�سط،  معه  والتوا�سل  �سخ�سيًا  معرفته 
جربة  كانت  وام�ساواة،  للعدالة  قوي  و�سوت  واإن�سانوي، 

u ساحرة، غامرة ومدعاة للت�سامي والرتقاء�
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اإدوارد �سعيد 
امنّقب عن ال�رديات امتخفية

»اأغلب الذين ي�سابون مر�ض �سرطان الدم موتون اأو ي�سفون، لكنني م اأمت وم اأ�سف«.
والرهينة  مريكي  الأ ال�شحاي  معه  اأجراها  التي  التلفزيونية  امقابلة  ي  �شعيد  إدوارد  ا قاله  ما  هذا 

ال�شابق ي بروت ت�شارلز غا�س وعر�شها معهد الفن امعا�شر ي لندن اأخراً.

على  ق�سر  وقت  بعد  يغادر،  �سعيد  اإدوارد  هو  وها 
هذه الكلمات، بعد اأن عا�ص على احد الفا�سل بن اموت 
واحياة نحو ثاث ع�سرة �سنة م مت خالها وم ي�سف، 
ولكنه اأنتج، ي هذا الرزخ القام، هذه امنطقة الرمادية 
القا�سية، اأغزر واأن�سج ما مكن اأن ينجزه اأّي مفّكر ي 

و�سعه.
الثقافة  عن  الكبر  عمله  هنا،  له،  نذكر  اأن  يكفي 
التاأ�سي�سية  اأطروحته  خاله  من  و�سع  الذي  مريالية  والإ
من  ول  الأ واجزء  و�سردياته،  ال�ست�سراق  اأدبيات  عن 
طفولته  م�سرح  فيه  ا�ستعاد  الذي  امكان  خارج  �سرته، 
و�سبابه ي اأربعة اأماكن تقا�سمت هواه وم�سائره: فل�سطن، 
كان  وبرا.  الأ عن  كتبه  ما  مرورًا  اأمريكا،  لبنان،  م�سر، 
عازفًا بارعًا اأي�سًا، �سكرًاَ لوالدته التي عذبته، بتمرينات 

الدوؤوب  الفكري  البيانو، ف�سًا عن تدخله  تنتهي على  ل 
والعربية  الدولية  ال�سيا�سية  اللحظة  ي  اأي�سًا،  واحاد 

والفل�سطينية.
متقدًا  ون�ساطًا  حياة  �سعلة  الرزخ  نزيل  يكون  اأهكذا 
مل،  اأبدًا؟ قد يكون الرزخ، عند اإدوارد �سعيد برزخًا لاأ
م  فهو  للموت.  انتظار  حطة  بالتاأكيد،  يكن،  م  ولكنه 
تعبره،  بح�سب  دموقليطي�ص،  �سيف  اإرهاب  حت  يع�ص 
عن ال�سرطان الذي ت�سّلل اإى دمه، بدليل مئات ال�سفرات 
التي قام بها حول العام ي هذه الفرة بالذات، وع�سرات 
كادمية، ومئات،  امحا�سرات التي قدمها ي اأهم امنابر الأ
العام،  ال�ساأن  تناولت  التي  امقالت  اآلف  يكن،  م  اإن 
ور�سمت �سورة للمثقف، الذي م يعزله الخت�سا�ص، ي 
اإعادة  ي  بالذات،  امقالت  هذه  واأ�سهمت،  عاجي.  برج 

اأجد نا�شر
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العتبار اإى ال�سيا�سة عند امثقفن الذين �سككوا ي جدوى 
تدخلهم ي ال�ساأن العام بعد انتهاء احرب الباردة، وموت 

يديولوجيات، بل موت التاريخ. الإ
كهذه  عجالة  ي  �سعيد  اإدوارد  تناول  �سهًا  لي�ص 
التنوع  �سديد  فالرجل  اموؤمة،  الرحيل  منا�سبة  مليها 
العامية.  والفكرية  الثقافية  احياة  ي  اح�سور  وعظيم 
كتابه  ي  جاءت  مركزية  نقطة  عند  هنا  �ساأتوقف  لكنني 
مريالية، الذي اأثار �سده، عند �سدوره، ع�ص  الثقافة والإ
كادميا  الأ اأقنعة  وراء  يتخفى  الذي  الكولونياي  الدبابر 
النقطة  كاذبًا. وهذه  التي تدعي حيادًا  وامعرفة  امزيفة، 

هي ما اأ�سماها �سعيد »ال�سرديات«.
مر ل يتعلق هنا بال�سرد الروائي اأو الق�س�سي، بل  الأ
يتعدى ذلك لي�سمل حكايات ومرويات الذات عن نف�سها، 
�سمنه  حاك  متخيًا،  عامًا  يقيم  الذي  ن�ساء  الإ اإى  اأي 
وحيزات  اأهواء  فيه  وتندغم  ما�سيها،  عن  الذات  �سور 
وافرا�سات تكت�سب طبيعة البديهيات، ونزوعات وتكوينات 
عقائدية، ي�سوغها احا�سر بتعقيداته، بقدر ما ي�سوغها 

اما�سي بتجلياته وخفاياه.
م�سطلح  �سعيد  اإدوارد  ا�ستخدام  على  وقعت  اأن  بعد 
قف على  »ال�سرديات«، عّن ي اأن اأعود اإى ل�شان العرب لأ
الإجليزية  من  ام�سطلح  هذا  بن  امعقودة  ال�سلة  وجه 

ونظره العربي كما يثوي ي ل�شان العرب.
هو ذا اأحد معاي »�َسَرَد« ي »الل�سان«: ال�سرد ي اللغة 
تقدمة �سيء اإى �سيء ياأتي به مت�سقًا بع�سه ي اإثر بع�ص 
تابعه،   اإذا  �سردًا  ي�سرده  ونحوه،  احديث  �سرد  متتابعًا. 
وفان ي�سرد �سردًا اإذا كان جيد ال�سياق له، و�سرد فان 
»�َسَرَد« ي  اأحد معاي  فاإن  اإذن،  اإذا واله وتابعه.  �سومه 
معنى  يت�سل  وعندما  والتواي.  التتابع  هو  العرب  ل�شان 
»�سرد« باأي ن�ساط لغوي، فاإن امق�سود هو توا�سل وتتابع 
ي�سنع  اأي ما  �سياقًا وجرى،  ي�سكل  امنطوق ما  اأجزاء 

رواية مت�سلة، متما�سكة.
ويح�سري، هنا، معنى اآخر يجري على ل�سان البدوي 
ق�سة  بق�ص  امرتبط  والكذب  الختاق  يفيد  ال�سرد  عن 
»�سرد  فانًا  اأن  معناه  ما  ال�سامع  فيقول  رواية،  روي  اأو 
اختلقها ومقها، ورما  اأي  �سردًا،  اأي احكاية  ال�سالفة«، 
اأي�سًا، القدرة على �سياغة رواية فيها عنا�سر  امق�سود، 

عن  النظر  ب�سرف  قناع،  الإ على  وتتوافر  مرابطة، 
�سدقها اأو كذبها.

من  انطاقًا  �سعيد،  اإدوارد  عند  ال�سردية  ولكن 
داب التي مهدت لا�ستعمار الغربي تتجاوز  قراءاته ي الآ
هذا امعنى الب�سيط، لت�سل اإى تركيب عنا�سر معقدة من 
ين�سج  ي�سكل عامًا متخيًا متما�سكًا، بحيث  الذي  احكي 
حكاية تاأريخ الذات لنف�سها وللعام، منح طبيعة احقيقة 
وتوجيه  اجماعة  نفو�ص  ي  فعلها  ومار�ص  التاريخية 
بو�سفهاحقيقة  خرين،  ولاآ نف�سهم  لأ وت�سورهم  �سلوكهم 

ثابتة تاريخيًا.
حت هذا ال�سوء الكا�سف الذي ي�سّلطه اإدوارد �سعيد، 
�سولين والقومين امتع�سبن  مكن اأن نفهم �سرديات الأ
�سورة  ير�سم  الذي  بالتاريخ  و�سلتها  وحا�سرهم  لذاتهم 
خالدة للذات، معلقة ي ف�ساء امطلق، وغر خا�سعة ل�سن 
التاريخ، ومكن ا�ستئنافها ي اأي حن. ولكن لي�ص هناك، 
�سرائيلي عند احديث عن  كما اأظن، اأف�سل من امثال الإ

ال�سردية الكرى.
للتاريخ  رواية  هي  ال�ساملة  �سرائيلية  الإ فـ»ال�سردية« 
ال�سحري  الواقعي،  ب�سظايا  �سطوري  الأ فيها  يتداخل 
امزيج  هذا  من  لينتج  بالديني،  والفنتازي  بالتاريخي، 
اأن  والعام، في�سبح علينا  للذات  ت�سوٌر كامٌل ومتما�سٌك 
لهي بو�سفه حقيقة، واأن نرى اإى الواقع  ن�سدق الوعد الإ

الراهن كما لو اأنه كان هكذا على مدار التاريخ.
�سرائيلية على درجة من التما�سك  اإن هذه ال�سردية الإ
خ�ص  قناع ي الغرب بحيث ت�سعب زحزحتها، على الأ والإ
على  حمله  ي�ستحيل  الذي  العادي  ال�سارع  رجل  عند 
اإ�سرائيل م تكن موجودة قبل خم�سن عامًا  القتناع باأن 

ي امنطقة.
�سرائيلية اأن محو  ففي خم�سن �سنة، كادت ال�سردية الإ
ا�سم فل�سطن من التاريخ امعا�سر. األي�ص هذا قريبًا ما 
اإن الهزمة العربية  يق�سده حمود دروي�ص عندما يقول 
اأي  �سرائيلي،  الإ رواية  قبولنا  ي  هي  وال�ساملة  احقيقية 
�سرديته لذاته ولنا، وتبنينا لها؟ هذا ما جعل اإدوارد �سعيد 
اأن  معنى  روايته،  ي�سرد  اأن  فل�سطيني  كل  على  اأن  يرى 
ال�سردية امختلفة ل ينفع معها اإل �سردية لها م�سداقيتها 

u ي التاريخ والعام



ع
ـدا

بـــ اإ

�سعدي يو�سف
يو�سف عبدالعزيز
حمد القي�سي
وليد الزيادي
�سميح فرج

حمود الورداي
حمود الرماوي
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ق�ســائد نيويورك

اأوُل الكام

لو كنُت �سائَق تاك�سـي

واّتـخذُت، كما �ساءْت َي امهنُة، ا�ســمًا

�سرُت: روَبْرتــــو !

ل َتْعَجبوا !

مُر اأي ي امطاِر الأ

َيـُع حتى جاَء روبرتو... واأنني  الـُم�سَ

األقى على ال�سم�ِص �سيًا من �ســتائِمــِه

�شعدي يو�شف

تف�سيل من لوحة للفنان اإ�سماعيل �سموط-فل�سطن 
ردي للفنون اجميلة( )وهي من مقتنيات امتحف الوطني الأ
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وجاءي ب�ساٍم منُه...

اأنت ترى اأن الطريَق طويٌل

اأن عا�سفًة كانت �ستاأتي...

ولكني اأتيُت !

دِع الـَمامَة...

َن م�سي، ولتُكْن رُجًا بن الرجاِل، الآ

فماذا �سوف تك�سُب اإْن اأقمَت ي الظِل؟

�سم�ُص الُظهِر غادرٌة حقًا...

ولكنَك الـَمْعـِنـي ُبال�سَظِف !

نيويورك  2007/8/10

ي وا�سنطن �سكوير

غاريبالدي  ُيْغــِمُد �سيَف الثورّي،

وَثَمَت م�سطبٌة تتمّدُد فيها طالبٌة �ســوداُء

وَتْعــَرُق حت ال�سم�ِص.

وُرقــعُة �سطرٍج ذاُت بيادَق ي حجِم ال�سنجاِب

يحيُط بها ب�سعُة اأ�سياٍخ.

قالت �سيدٌة:

ما اأجمَل كلَب القحبــِة !

ي 2008/11/20

بي�ِص �سُيغادُر مبنى البيِت الأ

ي وا�سنطَن

كلٌب.

نيويورك   2007/8/2
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عمى مطعم اخنزير ااأ

عمى« ي ال�سارع 14 يقع »اخنزيُر الأ

ِفنيو الثالث... ِفنيو الثاي، والآ بن الآ

من  احّي  هذا  ي  كرى  حاناٌت  اأو  مطاعُم  هناك  لي�ص 
نيويورك...

عمى«! اإّل هذا »اخنزير الأ

�ســودِ : يرلنديُة ذاُت الثوِب الأ قالت ي ال�ساقيُة الإ

نحن هنا اإيرلندّيون

اإيرلندّيوَن اأمركيون،

اأنا اإيرلندّيْة...

قلُت لها: هل �ستزوريَن باَدِك  هذي ال�سنَة؟

يرلنديُة. ارتبكْت كالغ�سِن امقطوِع ال�ساقيُة الإ

قالْت: م اأفهْم ما تعني...

واأنا اأي�سًا لن اأفهَم حن تقولَن:

األ�سَت تزوُر باَدَك هذي ال�سنَة؟

عمى« يو�سُك اأن يكتَظ... »اخنزيُر الأ

ات. يرلنديُة ترك�ُص نائ�سَة الـُخ�سُ و�ساقيُة الباِر الإ

نيويورك 2007/8/2

ْكــوير حديٌث ي اليونيون �سِ

...’

لي�َص باإمكانِك بيُع  ُحــِلــٍي كاذبٍة ي اليونيون �سكَوير !

- لكني ل�سُت اأبيُع ُحِلـّيـًا كاذبًة...

اأنا اأن�سُج اأقراطًا وقائَد

من خيِط ُقطٍن !

ِكُن... - حتى هذا ل ُمْ
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فال�ساحُة لي�ست �سوَق ُحـِلـٍي

مثاي... اإن ال�ساحَة ي، ولأ

حمُر مثًا: هذا الهندّي الأ

�ساُف وقوٌف وبنادَقهم، يعر�ُص قم�سانًا فيها الأ

�ساُف يقولون: والأ

رهاِب جميعًا وقْفنا �سّد الإ

...1492 òæe

حمِر؟ هل اأدركِت امعنى ي قم�ساِن الهندّي الأ

- ل اأدري...

لكّن لدّي ُحـِلـّيًا للبيِع.

اأنا امراأٌة تاأكل خبزَتها بيَديها...

- اإن اأ�سرْرِت خ�سرِت !

ال�سرطّي امتخِفي ي هياأِة زجـٍي ذي �سبِع �سفائَر

�سوف ي�سيُدِك

مثل ال�سمكْة !

نيويورك 2007/8/3

Hamilton Fish Park م�ســبح

مبنًى قدٌم للجمارِك
وِل وْهلٍة، هكذا يبدو لأّ

لكنه �ســرعاَن ما يجلو امياَه خفيفًة
خ�سراَء

زرقاَء
امياُه خفيفٌة

طفاُل: يلهو بها الأ
�سينّيـَن

�سودًا
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اأو هنودًا من معابِد مك�سيكو
وَمتاِلِع البرو

حرا�ِص... وقرطاجّنــِة الأ
َن ي نيويورَك؟ كيف تقوُل: ل�سُت الآ

َن ي نيويورك. اأنت الآ
اأي اأن امدينَة هكذا كانت

وظّلْت.
فاقِرْب منها...

وَدْع ب�ستاَنَك الورقَي يغرُق ي اميــاه !

نيويورك 2007/8/4

احــّي ال�سيــنـّي

يطاّي ياأخذَك احُي ال�سينُي اإى احّي الإ

) اإى ما ُيْدعى اإيطاليا ال�سغرى (

Little Italy

اإّذاَك ح�ُص باأّن عليَك العودَة نحو الـحّي ال�سينّي

يطالين اتّفقوا اأن مطاعمهم هي عاَلــُمـهم كاأّن الإ

كَل ن�ساَن هو احيواَن الآ اأن الإ

اأن العاَمَ جبوٌل من اإثنِن:

ال�سارِق

وام�سروق...

�ساأعوُد اإى الـحّي ال�سينّي

طفاِل رى ُلَعَب الأ لأ

واأ�سماَك ال�ســوق !

نيويورك 2007/8/5
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الطَيــراُن احربُي

قد تبدو كُل امُُدِن، ال�سبَح، جميلْة
ذاَت �سوارَع  لمعٍة

ومتاجَر م َتفَتْح اأبواَب م�سائِدها، َبعُد
ومقاٍه قد ُفِتَحْت للتّو

قاعِة  ي  الـمعِدِن  من  كتماثيَل  ماثلٍة،  و�سّياراٍت   
َعر�ٍص...

قد تبدو كُل الـمدِن، ال�سبَح، جميلْة
حتى َلكاأَن التاريَخ يغادُرها عند الفجِر

لكي تاأتينا
بي�ساَء

ُمباِغــَتــًة
خارجًة من اأ�سواِر حارِتها

خارجًة عّما اعتدنا اأن نكتبُه...
هل تبدو نيويورك كذلك؟

قد تبدو...
لكّن هديَر الطَراِن احربّي

يخطُف حظَة غْفلِتنا
وبراءِتنا

ويقوُل مديدًا: لـ - ا- ا -ا- ا- ا – ’ !
نيويورك   2007/8/5

ال�ساحُة ي ال�سباح الباكر

ر�سّي حّطــُة حِت الأ
ي »اليونيون �ِسْكــوير«

م َتر�ُسْم، َبعُد،خطوَط ال�سورِة:
كان الرّكاُب قليلَن

وع�ّساُق ال�سطرِج بعيديَن
و�سوُق الفّاحَن، �ست�سَهُد، لكْن بعَد قليٍل،
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اأوى العرباِت  
ال�ساحُة تعرُف اأن م�ساطَبها

تتحّوُل، ي الفجِر، اأ�ِســّرَة نوٍم
كان زنوُج ال�ساحِة يفر�ســوَن غليَظ ماب�ِســِهم

وو�ســاَد حقائِبهم
وَيِغـّطوَن عميقًا...

ي ال�سارِع، ي�ستُد �سجيُج العرباِت ال�ساحنِة
عمى يفتُح عينًا واحدًة الزجُي الأ

ها... ُيْغم�سُ
يفتُح عينًا ثانيًة

ها... ُيغم�سُ
يفتُح كلتا عينيِه...

ال�ساحُة �سوَف تكوُن ال�ساحْة !
نيويورك 2007/8/6

NYU Gate  بــّوابُة جامعِة نيويورك
ُبـوَمتــا َحـَجــٍر  حـَطـتا  فوَق  َبــّوابِة اجامعـْة

ُبـوَمتاِن ِبحجــِم  طيوِر اجحيِم
النحا�ُص القدُم

ِدٌئ، �سَ
والنباُت الذي ُقــَد من َحــجـٍر حائِل اللوِن

قد �ساَر مثَل الراْب...
لي�ص من اأحٍد عند بّوابِة اجامعْة،

وطيوُر احديقِة غِر البعيدِة
قد هجرْت، منُذ قرٍن م�سى، مدخَل اجامعْة...

) اإنه البوُم... (
كان ال�سباُح َيُعــُد الثواَي...

هل ينطُق الطُر عنَد ام�ســاء؟

uنيويورك 2007/8/7 
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ق�سائد

مو�سيقى

ي الغرفِة

ثَمَة اأزهاٌر هائجٌة، و ترفرُف،

كر�سٌي يقفُز قربي

وامراأٌة تدخُل ي امراآِة

لقد غرَق البيُت مطٍر ه�سترٍي

اأي�سًا 

واأ�ساَء على �سفتَي الّذاهلتِن

كاُم اه.

يو�شف عبد العزيز

ردن اللوحة للفنان عزيز عمورة-الأ
ردي للفنون اجميلة( )وهي من مقتنيات امتحف الوطني الأ
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اعر �سورة ال�سّ

َمْن جل�َص الليلَة ي كر�سّيي

واأَ�ساَر اإى الفو�سى اأن تهداأ!

للّنار

ْن تلب�َص هذا الَثوب القطنَي اأَ

بي�ص! الأ

من لَوح للمراآة

واأ�ساَر اإليها

اأَن تغم�َص عينيها لراي

ر�ِص نايًا مك�سورًا ين�ُسُج ي طرِف الأ

وطاوو�َص غبار؟!

�سورُة امراأة

امراأُة التي تناْم

وحيدًة بجانبي

اأ�سمُع �سوَت َدِمها

وهو ي�سيُح ي الظام

اأ�سمُع �سوَت حلمتيها

وهما تنِقران كاحمام 

غالَة القمي�ْص

باح وعندما تنه�ُص ي ال�سَ

م�سي اإى مراآِتها

وتبداأُ الكام 

مع نف�سها

ْن اأ�سمَع ي الغرفِة لكّنه يحدُث اأَ

�سوَت امراأتْن



75 الـثـقافـيــــة العدد الواحد وال�سبعون 2008امـجـلـة 

ترثراِن حوَل �ساعٍر جنون

اأظُنه اأنا

ًة وفجاأ

ينقطُع احوار

بينهما، وتخرُج امراأة

ين�سفُق الباُب وراَءها

ن  الآ

�سرُت وحيدًا

غر اأََنني 

حن نظرُت ي امراآة

اأب�سرُت وجَه امراأٍة غريبٍة 

مق�سو�سِة ال�ِسفاه.

اأقدام الّن�ر

َن�سٌر مهجوْر

ي قف�صِ امراأٍة مهجورة

منذ ع�سوْر

ظَل َطوال الليلِة يت�سّبُب َعَرقًا

وُيهمِهُم:

قفَز ي مركبِة ال�ّسيطان اأعطوي قدمَي لأ

طر وري�سي لأ

ورة اأَبعَد من هذي ال�سّ

ي تلَك امراآِة امك�سورة.

حجر اأ�سود

حجٌر اأ�سوْد

مروٌك خلَف �سياِج الّدار
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من خا�سرته 

يتفَتُح برعُم �سوٍء

وعلى جبهتِه تتهَدُل ق�سفُة غار

حجر اأ�سود

حَط عليِه الع�سفوُر وطار

مَر عليه النا�ُص

وكانوا م�سغولَن بطابوِر اخبِز

وفاكهِة اموِت الدَوار

مَر عليِه ال�ّساعُر 

فتناوَلُه باأ�سابَع مرتع�سة

وبناُه ي بيِت الّنار.

مت ترتيلة لل�سّ

مِت نحُن نواعُر لل�سَ
و�سهقُة جمن حت الُراِب

فرا�ٌص غزيٌر على �ُسَلم الوقِت
زوُج حماٍم على غيمٍة ي كتاِب

و�سيفاِن للج�سِد امِر
ح�ُص و�سيَفن

للحجرين الَرجيمِن
واليا�سمِن امبَجِل بن القباِب

ونحُن ندماِن طفاِن، 
كّنا رفعنا على اخمِر

عر�سِن من بتاِت الِن�ساِء، 
ومنا طويًا
وحَن اأفقنا

وجدنا اخليقَة محَوًة
u والق�سيدَة واقفًة بيننا كالغراِب
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مقاطع من »جناز تذكاري«

له  اأخر  النهائية من عمل  ام�شودة  اأودع  الدنيا، كان قد  القي�شي عن هذه  ال�شاعر حمد  اأن يرحل  قبل 
ن. جاء ذلك  �شتاذ الدكتور حمد �شاهن طلباً لراأيه النقدي، والتي احتفظ بها الدكتور �شاهن حتى الآ لدى الأ
جزاء، يراوح بن النر  لف بجوار بيتك«، وهو ن�س كلي مت�شل الأ العمل حت عنوان: »جّناز تذكاري:للياي الأ
وق�شيدة النر وق�شيدة التفعيلة. وكما يوحي العنوان وامحتوى، فاإن ال�شاعر الراحل كاأما كان يجمع ي هذا 
خرون.  خر، وراأى اأن يكتب جّنازه التذكاري لنف�شه قبل اأن يكتبه الآ العمل زاده وحوائجة ا�شتعداداً لرحيله الأ

يكتب ال�شاعر ي اآخر العمل:
»اأجز هذا العمل ال�سعري خال عزلة بيتية ي مدينة عمان، ي الزمن اممتد من اليوم الثامن من �سهر موز اإى اليوم 
�سا�ص للحدث الذي يتاأ�س�ص  الثالث من �سهر اآب من العام 2002. وت�سكل لندن وبغداد والر�سيفة وعمان اخلفية امكانية الأ

خر من القرن اما�سي، وينطفئ بانطفاء القرن.« عليه العمل، بدءًا من الن�سف الثاي من العقد الأ

ي�سي جناز القي�سي برحيل قبل الرحيل، فال�ساعر اأنف من خالطة النا�ص و�سفاقة الواقع، وقرر اأن ي�ستكن اإى عام 

حمد القي�شي

اللوحة للفنان وليد اأبو �سقرا-لبنان
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واإى  بها،  ي�ساء ويركنها حن ي�سيق  تثقل عليه، يحاورها حن  اأن  التي حدثه دون  الكتب  لي�ص فيه �سوى  خا�ص مغرب، 
راوحت  ما  ورما  �سياء،  الأ والرغبة عن  »الكاآبات«  خرة من  الأ �سنواته  عليه  ما جلبته  وي�ستنطق  ذاته  بها  يحاور  الكتابة، 
ن�سان امعا�سر، خ�سو�سًا اإذا كانت له ح�سا�سية ال�ساعر، حيث  خالها اأحا�سي�سه بن اللتماعات واخيبات. والعزلة قدر الإ
لل وعلى اأن ي اجتزاء »جناز القي�سي« جور على تدفق ن�سه واكتماله، راأت »امجلة الثقافية« اأن ت�سم ي جنباتها مقتب�سًا من 

جناز ال�ساعر الراحل، على اأمل اأن يرى عمله النور كامًا ي وقت قريب.

من »جماليات العزلة«

»ظهرة الثالث من اآب ال�ساخنة، اأنهى الكاتب جَنازه التذكاري، موؤلفه اجديد الذي كان نتاج عزلته التي دفع نف�سه 
�سياء امائلة التي يراها ي امحيط وخارج امحيط، ونّفرته من اجو العام، الثقاي منه خا�سة، فلم يعد  اإليها دفعًا، بفعل الأ
يغادر البيت، اأو يّت�سل باأحد، اإنه وح�سب ي اآخر ام�ساءات مّر اإى مقهى قريب، ياأخذ قهوته امَرة وحده، يقراأ اأو يكتب، 

ليعود اآخر الليل راجًا، حت �سوء قمر عليل، حفوفًا باأ�سواء �سوارع خالية من العابرين...

اإى عوام من  الكابية،  ريلكه  دانتي وفردو�سه، وغنائيات  لهية، ما بن جحيم  الإ امناخات  بهذه  ماأ�سورًا  الكاتب  »ظل 
كوان جاهدًا ي التخلُ�ص من تاأثراتها، اإى اأن  العظمة والعبقرية ير�سدها بارن�ستون من بورخي�ص وعنه، ظل يجو�ص هذه الأ

خرة، بعد ذلك اأف�سى اإى فراغ عميم. اأجز جَنازه امبّلل بكاآبات �سنينه اخم�ص الأ

النظافة، هو اخواء واخاء  الكاتب نف�سه على مكتبه وحّدق ي فراغه اجديد، فراغ داخلّي، فراغ كامل  »... طوى 
نف�سه، كما لو اأنه اأقفر مامًا، من اأّي مو�سوع اأو فكرة، وقد اأُفرغ من الكلمات، اأو التعبر عن اأي �سيء، لكاأن جّنازه، خطوطه 
اأقَفَر  ن ل �سيء، وقد  اأثاثه ومعناه اجّواّي. والآ اأخرًا، كان كَل ما ملوؤه وي�سّكل ن�سيج رغباته الداخلية، وكَل  الذي و�سع 

مامًا...«

اأاأوُب والَطريُق ي وَحدي

َتزُجري الّريُح َول َتني

ّدي َتدُفعني �سِ

َحْت اأ�سباُح َنف�سي ّنني َوقد �سَ كاأَ

بعَد هذا ال�َسفْر

َماَء َنا�ِسَفٍة، اأُفيُق عْن َجداوٍل �سَ

كاأَنني َنهُب �سراعاٍت،

جْر ُت اأَطياري َوَرْيبُت ال�سَ َنني اأَقف�سْ واأَ
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اأَم�سي اإّي ي َنومي

كاأَّنني اُمنَتَظْر!

َوُل اللياي َهذه اأَ

َجردُاء َجردُاء مْن اأَواخِر اأَياِم ذو الِقعدِة،

َجرادُء دوَنِك.

َوُل اللياي َهذه اأَ

َيعزُف امزماُر َبَن اأَدراِج اَحديقِة،

ل َت�سُقني َطّلُتِك الُرحَيُة،

واأَهدابِك ال�ُسنبلِيُة َتن�سدُل َذبانًة،

َعلى َوجِهِك،

َول تكونَن َمعي

َوُل اللياي َهذه اأَ

َغَجٌر كثروَن َمُروَن َعلى َبابي

ُمبَت�سمَن ي

َغَجٌر َيعر�سوَن َخناِجَرهْم ومناقَل احديِد،

َول َيعرفوَن َما بي

واأَنا اأ�سرُد ال�َساعاِت دوَنِك،

َدقيقًة، َدقيقْة

واأَ�سِدُر ال�َسكوى

ل ال�سّروُة َتِرُق ي َبيِت الُر�سيَفة،

افُة عن ُجملِة الّنواْح. ف�سَ َول َتكُف هذه ال�سَ

اَحفيُف َحماٌم زاجٌل، ل

يكُل مَن الَطراِن، اأَو

َمُل َوظائَفُه ال�سَيارَة َبَن الَنا�ِص،

نْن ّل َفِمْن اأَيَن كُل هذا الأَ واإِ
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َوُل اللياي َهذه اأَ
�سى َوعَر هذا اخيِط الَطويِلِ مَن الأَ

ثمة اأَيٌل َداخلي َموُج،
َوما مْن �َسبيٍل،

ْن َي�سرَب بقرنِيه اُخرافَيِن، َغَر اأَ
اءَة دوَن َقمْر َهذه البَوابَة امُ�سَ

َعلى اأََن ل َنيزَك ِمْن
َعناقيِدَها اللوؤلوؤَيِة َيهوي

َول َعزاًء ُحُر،
َوُل اللياي دوَنِك وحدي. َوهذه اأَ

َوُل امُكاَبداْت. َواأَ
اأَقراي لهوَن َعّني

َوام�ساُفة اَت�سَعْت، َول َيدروَن
َما اعَرى الكتابَة َوالن�سيَد، َفَما َتركوا ي

نافذَة القوِل َبعيدًا اإِى َغِر �َسكلي
َوليلي

اأُ�سَميِك اأُختي
لوِع، َوحيَنًا اأُ�سَميِك بنَت ال�سُ

واأَُم الَنباِت، و�سَيدًة لل�َسَنابِل،
�سَيدَة اللوِز َبَن ُكرومي الَبعيدِة،

اأَ�سماَء َموزونًة ل ُتثُر الَغرابَة فيِك:
َكاأُّمي،

َوخمِرة َقلبي اإذا َجاَع،
ُكنُت اأُ�سّمي انفجاَر اُجنوِن امُفاجِئ معنًى

لَكينوَنٍة َتت�سَكُل،
�سحَر الُغمو�ِص البدائِي ي الَلَفتاِت،

َوَما يَتَتاى على الُروِح مْن َنرِج�ٍص،
u !فّيَة اإفريقيا واأُ�ّسميِك حينًا �سَ
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عندما األثُم �سفاَهِك ليًا
ويختِلُط الزعفراْن

بقمي�سي اممّزق
تئّن اجراُح التي
لزمتني اغرابًا
اأحّن حّي قدٍم

ودمَعَة اأّم....
ُتقّطع اأنفا�َسها حظاُت الوداع

ُتوّدع اأبناَءها كلما كُروا
لدروِب ال�سياع

حـنن
وليد الزيادي

ردن اللوحة للفنان ن�سر عبد العزيز-الأ
ردي للفنون اجميلة( )وهي من مقتنيات امتحف الوطني الأ
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على حاجبيها
بيا�ُص ال�ِسنن

وي وْجنَتيها
خيوُط الّزمْن

ّم حنون اأِحن لأ
ُت�ساِمُر اأولَد جراِنها

تلقُبهْم
باأ�سماِء اأبنائها الراحلن

ُتنادي عليِهم 
واحدًا واحدًا خلَف ناِفذٍة

ل زجاَج لها
ل َنهاْر

لتق�َص عليِهْم
حكايَة امراأِة الاُهوية

ل جواز �َسَفر
لمراأٍة من رماٍد وطْن

عاب اِمَحْن ُتقا�سي وحيدًة �سِ

جداِدنا الطّيبْن اأِحّن لأ
ل�ُسمَرة اأج�ساِدهْم

ِللوِن الُراِب
وطْعم ال�ّسفرَجِل والُرتقال

ورائحٍة لُكروٍم وتْن
ففي �َسَفَتيِك

u ُعنقود عا�سمٍة للَوَطْن



83 الـثـقافـيــــة العدد الواحد وال�سبعون 2008امـجـلـة 

النا�ُص

باِح للعمْل كاخيوِل يذهبوَن ي ال�سّ

النا�ُص كاخيوْل

ُيجرِجرون خلَفهْم

جزالة امناِم

والقياِم

واخروِج دوما  ت�ساُلِف الَفطوِر، واختباِء طفلٍة

َمِن ِمْن حريِرِ حِمها وراَء ِمع�سَ

ف ُعمِرها فذا ِجداُرها، واأُُمها تريُد َق�سْ
ُيجرِجروْن

لُهــــــــــاث
�شميح فرج

ردن اللوحة للفنانة نوال العبداه-الأ
ردي للفنون اجميلة( )وهي من مقتنيات امتحف الوطني الأ
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وَخ�ْسخ�ساِت اأََم�ِسنا اَحريِق
�سَرِة الُعرو�ِص وال�َسرائِر، الأَ

�ِسَرة الطُقو�ِص والأَ
�سَرة امجو�ِص والأَ

�سَرة الّتداوِل... الُدوْل والأَ
باِح للعَمْل الّنا�ُص كاخيوِل يذهبوَن ي ال�سّ

الَنا�ُص كاُخيوِل اإَنها
تفَتحت بيوُتنا

على الف�سيِح وا�ستقاَمِت الِرقاُب نحو �سِرِه احميْم
فائِح امكاْن َنُه ِلَتِوِه الزماُن ي�ستفيُق ِمْن �سَ كاأَ

َنُه، كاأَ
وَيْدِلفوَن ي م�سارِب ال�ّسوؤاِل اأو ُعبو�ِسِه

باْح ُيقِلبوَن ما يقولُه امُذيُع اأو جريدُة ال�سَ
�َسحوَن وقَتهْم وَمْ

ُهِل امري�ْص ِمَن الَتَجُعِد الَرَ
ُيقحقحوَن اإَنهْم

وينفخوَن ناَر غيظهم مع الُدخاْن
وَيلعن الرجاُل والن�ساء �سطوَة الغمو�ِص

اأو رفيَف قلبهم اإى ُخرافة الرهاْن
ويك�ِسُر النهاُر برَده وقيَظه على ُظهورهم فتنحنْي

روَن  وَيْع�سُ
روْن ُيْع�سَ

وَيبعثوَن ريحهْم
اإِى ام�سارب، امداخِل، اجهاْت

خَرَتِن الَنا�ُص يلهثوَن بن �سَ
�سخَرِة ام�ساِء حينما

يكوُن ُظلمًة
مْل و�سخرِة ام�ساِء حينما يكوُن ُذروَة الأ
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الَنا�ُص يلهثوَن ي �سوارِع ال�سوؤاِل دوما اإجابٍة
وي اأزَقِة اَجَدْل

ويركوَن خلفهْم ق�سوَر غيظهْم
ويركوَن �سيفهْم وراَء �سيفهْم

ذا تكّلموا جهامًة اإِ
ن تب�ّسموا جهامًة اإذا ت�ساحكوا واإِ

جهامًة اإذا جّهموا
جهامًة اإذا تكاتبوا، واإْن تعاتبوا

ْن حاربوا ْن ت�ساحوا واإِ واإِ
ْن ترَموا ْن تعانقوا واإِ واإِ

جهامٌة تفي�ُص ِمْن جهامٍة
لعَلُه اخراُب، وال�سباُب

اأَو �سافُة النقي�ِص
اأو...

الَنا�ُص يذهبوَن ي ال�سباِح رَما اإِى �سباحهْم
ورَما اإى جراحهْم

ورِما اإى َح�سافِة اجنوْن
ويطحُن اجميُع وقتهْم

وُيطحنوْن
وي�سرب اجميُع َح�سرًة

ُيقاُل ن�سوُة البطولِة... البطْل
الّنا�ُص يلهثوَن ي �سوارِع ال�سوؤاِل دوما...

وي اأزقة اَجَدْل
فاأَُي حكمٍة فظيعٍة

تدُقنا كما الراِب بينما
ُنوا�سُل الن�سيَد للَحَمْل؟
u !الَنا�ُص يلهثوْن
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�سبع  بعد  �سيماء،  وزوجتي  اأنا  ربي  اأكرمني 
خر  �سنوات، ق�سينا ن�سفها تقريبا ي الدمام، ون�سفها الآ
يرمح  �سقة  امتاك  ال�سارقة، وحققنا حلم حياتنا ي  ي 
منها  نطل  نكاد  مربعًا  مرًا  وثمانون  مائة  اخيل.  فيها 
على �سارع عبا�ص العقاد مدينة ن�سر، قبلة العائدين من 
اخليج ومنتهى اآمالهم. ولول امبنى احكومي الكالح الذي 
ام�ساعد  ذات  ال�سخمة  لبنايتنا  امقابلة  النا�سية  يحتل 
على  تطل  ل�سقتنا  البحرية  ال�سرفة  �سبحت  لأ الثاثة، 
�سارع عبا�ص العّقاد، اأهم ال�سوارع واأو�سعها، بكل ما ي�سّمه 

من اأ�سواق ومولت ومعار�ص.

اأكرمني ربي من اأجل اأولدي الثاثة الذين اأجبناهم 

للن�سب  تعر�سوا  غرنا  فكثرون  الغربة،  ي  تباعًا 
ونارها  الغربة  جحيم  ي  ماجمعوه  وفقدوا  والحتيال، 
قربة  بالقرب من  ال�سواء،  والنهار على  الليل  امتوقدة ي 
اأكرمني  كما  ي�سّمونها اخليج.  التي  ال�سخمة  امغلي  اماء 
من اأجل زوجتي الطيبة التي وقفت ورائي ت�سّد من اأزري، 
- ي  تاأل جهدًا  ال�سحراء. م  كالوردة ي هجر  وكانت 
احقيقة - ي تدبر معا�سنا حتى ادخرنا مبلغًا حرمًا، 
مقابل  على  وح�سلنا  دفعناه  اأننا  حظنا  ح�سن  من  كان 
كانوا  القريبن   معارفنا  من  الع�سرات  بينما  دفعناه،  ما 
يحكون لنا ق�س�سًا مرعبة حول ما تعر�سوا له من ن�سب 
موال وال�سم�سرة ي  امقاولن واأ�سحاب �سركات توظيف الأ

وراق امالية وال�سندات. الأ

ا اأحد ي اخارج
حمود الورداي

اللوحة للفنان ر�سيد القري�سي-اجزائر
ردي للفنون اجميلة( )وهي من مقتنيات امتحف الوطني الأ
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اأن تردد..  لها  �سيماء، كما يحلو  �سقتنا كانت ملكة 
فر�ستها على مزاجها وزّينت حوائط »الري�سب�سن« مناظر 
و�سالت.  وفواكه  واأ�سجار  وبحار  وزهور  طيور  بديعة؛ 
ولد �سغارًا،  ولدنا اإحداهما مغلقة، فما زال الأ حجرتان لأ
والثالثة حجرة نومنا، زّينت جدرانها بورق حائط مر�سوم 
عليها مناظر طبيعية لطواوي�ص وغزلن وظباء تتجول ي 
امرعة  �سباحاتنا  �سهدت  التي  احجرة  وهي  حديقة، 
باحب، اأول ما نبداأ به يومنا مهما كان اجو باردًا مثل هذا 
لتاأخذ حمامها، ف�سرقتني غفوة حتى  ال�سباح. غادرتني 
الوردية،  بامن�سفة  اأنهت جفيف ج�سمها  وعندما  عادت. 
جل�ست على طرف الفرا�ص عارية فا�ستيقظت مامًا وطار 
مرة  ال�سرير  اإى  بها  اأدفع  اأن  جّربت  عينّي.  من  النوم 
ل�ّسه  ياخويا..  »لأ   تهم�ص:  وهي  قاومت  اأنها  اإل  اأخرى، 

ها�ستحمى تاي.. هانتاأخر..« 

�سئوي  با�سرت  مر.  الأ اآخر  للنهو�ص  ا�سطررت 
ال�سباحية ب�سرعة بعد اأن محُت امنّبه ي ال�سالة، ووجدت 
اأجد  ن. وعندما م  اأننا متاأخرين ع�سرين دقيقة حتى الآ
العيال،  حجرة  ي  اأنها  اأدركت  النوم،  حجرة  ي  �سيماء 
وتبّينت اأ�سواتهم تعلو هناك. �سعرُت باخوف، فالدقائق 
الع�سر التي تاأخرناها مكن اأن يرتب عليها عدم اللحاق 
موعد با�ص امدر�سة، واأنا رجل م اأتاأخر عن عملي مطلقًا. 
نعم مطلقًا. ل ي الدّمام ول ي ال�سارقة ول ي ال�سركة هنا 
ي م�سر عندما عدنا. ارتديت ماب�سي باأق�سى �سرعتي 
ي  العيال  مع  �سوتها  جاءي  امطبخ.  اإى  اأرك�ص  وكدت 
ن ن�سف  وى، واأمامنا الآ احّمام. تلك معركة ال�سباح الأ
بعد  ونخرج.  �سئ  كل  ننهي خالها  اأن  علينا  فقط  �ساعة 
نعمات  اأنا  اآخذ  امدر�سة،  با�ص  ورقّية  في�سل  يركب  اأن 
اه  اأمي،  با�سم  اأ�سمّيها  اأن  اأ�سررت  –التي  ال�سغرة 
يرحمها– ي يدي اإى اح�سانة على اأول ال�سارع، وتركب 

�سيماء اميكروبا�ص  وم�سي اإى عملها.   

ال�سينية  وحملت  جميعًا،  لنا  باللن  ال�ساي  عملت 
قد  فنحن  عليهم؛  مناديًا  وزعقت  ال�سالة،  اإى  عائدًا 
دقيقة  عملي  عن  اأتاأخر  اأن  اأ�سمح  ولن  بالفعل  تاأخرنا 
واحدة، ف�ساحب ال�سركة التي اأعمل بها حري�ص على اأن 

يجل�ص بنف�سه ي امدخل كل �سباح بجوار ك�سك اح�سور 
امطبخ.  اإى  تقريبًا  راك�سًا  عدُت  لراقبنا.  والن�سراف 
لفافة  واحد  لكل  ولففُت  للجميع،  �سندويت�سات  عملت 
ي�سربون  كانوا  ال�سالة،  اإى  رجعُت  وعندما  منف�سلة. 
الولد  ي  وت�سخط  بدقة  عليهم  ت�سرف  و�سيماء  بالفعل، 
وت�سرب البنتن �سربات خفيفة حتى يركزوا وينهوا ال�ساي 
حذية واجوارب، وهي  باللن، فما زال اأمامهم ارتداء الأ

معركة يومية اأخرى علينا اأن نخو�سها كل �سباح..

وتاأكدُت  الباب،  اإى  طريقنا  ي  كّنا  مر  الأ نهاية  ي 
�سخام  رجال  ثاثة  وجدت  فتحته.  ثم  اجميع  تهيوؤ  من 
تتدى  جلدية  باأحزمة  ويتمنطقون  مت�سابهًا  زيًا  يرتدون 
منها الر�سا�سات. كان هذا الزي قد انت�سر كثرًا ي الفرة 
خرة.. ِبَدل كاملة بكرافتات، ت�ستطيع اأن تلمح ب�سهولة  الأ
من  امتدلية  الر�سا�سات  بها  امعلقة  احمالت  ظل  حتها 
قرب اإّي، وقد ارتدى  اخ�سور. وقفت مرعوبًا اأحدق ي الأ

كرافتة �سوداء وبادري:  
»منوع اخروج النهارده..« 

اأجبته على الفور: 
»حا�سر لكن العيال وامدار�ص وال�سغل يعني..« 

هانخّبط  احنا  اخروج..  منوع  �سغلك  »م�ص 
كل، اإحنا هاجيب  لكم اأكل..« عليكم ع�سان الأ

       دفعني اإى الداخل واأغلق الباب. لكنه ما لبث اأن فتحه 
من اخارج واأطّل قائا: 

» ل �سبابيك تتفتح ول بلكونات.. مفهوم؟« 
كيف  اأعرف  ل  نف�سه..  ال�سئ  فعلوا  التاي  اليوم  ي 
الغّمة  اأن  والعيال  �سيماء  اأطمئن  ورحت  ال�ساعات،  مّرت 
قرارة  ي  كنُت  واإن  ال�سباح،  ي  تزول  �سوف  العار�سة 
الذي  ال�سوداء  الكرافته  ذي  بجر  لاأ اأ�سرح  م  نف�سي 
الليل  اأول  ي  اخارج.  من  الباب  واأغلق  بغباوة  دفعني 
كان  ر�سال  الإ اأن  ال  التليفزيون،  م�ساهدة  العيال  حاول 
مقطوعًا، فانقلبوا نائمن، وذهبُت اأنا و�سيماء اإى حجرة 
نومنا. اأح�س�ّست بها م�ستيقظة تتقلب ي �سريرنا مرجفة، 

ف�سمْمتها اإّي ورحُت اأرّبت عليها. 
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منعونا من اخروج ي اليوم الثالث اأي�سًا. وبعد عدة 
اأيام اأ�ساب العيال اح�سر. اأما �سيماء فقد ناأْت بنف�سها، 
خر. �سيماء التي كانت وردة ي  وفقد كل منا رغبته ي الآ
هجر الغربة، م ت�ستطع اأن ت�سمد اأمام ما يجري لنا ي 
بطعام جاهز  ياأتوننا  كانوا  اأنهم  من  الرغم  وعلى  بلدنا. 
ما ي�سبه النتظام، ال اأن ام�سكلة احقيقية هي: ما الذي 
ن؟ وماذا منعوننا من اخروج وال�سعي وراء اأكل  يجري الآ
عي�سنا؟ ومتى ينتهي هذا الكابو�ص؟  احق يقال اأنهم ظّلوا 
اأي  اإنهم ل يجيبون على  حازمن، بل ومادوا ي زجري. 
�سوؤال، وعليك اأن تلتزم ما ياأمرون به بكل دقة، وال فاإن 
اأكّفهم ال�سخمة كانت تلطمني بكل ق�ّسوة. وعندما تذكرت 
وفتحته،  الكراكيب  بن  من  اأخرجته  راديو،  لدينا  اأن 
ذاعة الداخلية  فوجدت اأنهم قطعوا اإر�سال كّل حطات الإ

واخارجية. 

كنُت اأق�سي الوقت دائرًا من غرفة اإى اأخرى، اأتطّلع 
ف�سلت  لكنني  النوافذ،  ل�سي�ص  ال�سيقة  الفرجات  بن  من 
لطلقات  متداخلة  اأ�سواتًا  اأن  اإل  تف�سر،  ي  لأ التو�سل  ي 
ر�سا�ص بعيد متفرقة كانت ت�ستّد اأحيانًا. وي اأحيان قليلة 
اأنهم  وبدا  اأي�سًا،  الطلقات  من  اأقوى  هو  ما  ن�سمع  كنا 
يديرون معركة بالقرب منا. وحدث ما كنت اأخ�سى منه؛ 
ووجدُتني  النوم  من  ا�ستيقظت  يام..  الأ تتابع  فقدت  لقد 
اأتذكره  زلت  فما  ال�سهر  اأما  نحن،  يوم  اأي  ي  اأتذكر  ل 
ح�سن احظ. لكنني حاولُت اأن اأما�سك عندما واجهتنا 
ننا  لأ م�سكلة  فا  جفيف ماب�سنا  اأما  ال�سابون،  م�سكلة 
ذن  كنا نعلقها، اأو حتى نفردها اإى اأن جّف، ول نحتاج لإ
خا�ص لنعّلقها على حبل الغ�سيل ي ال�سرفة.  بقيت م�سكلة 
ال�سابون. طلبُت من الواقف على الباب خال اللحظات 
ة  بح�سّ يزودنا  اأن  الطعام  فيها علب  يناولنا  التي  القليلة 
اإ�سافية من ال�سابون ب�سبب عددنا وحب�ستنا التي طالت. 

ا�ستجاب مرة اأو اثنتن، ثم دفعني بقب�سته �سارخًا: 

»حتى ال�سابون تاكلوه.. يا اأو�ساخ..«

باماء  يومي  حمام  على  اأ�سرف  اأن  ا�سطررت  لذلك 
بالقوة  اأجّرها  اأما �سيماء فقد كنت  الثاثة،  للعيال  فقط 
بعد  اأي�سًا  م�سكلة  باتت  اأنها  واحقيقة  بنف�سي.  حّممها  لأ

لنف�سها  اتخذت  اأن  لبثْت  وما  �سمتها،  فرات  طالت  اأن 
واعتزلوها.  منها  باخوف  العيال  �سعر  عّنا..  بعيدًا  ركنًا 
م�سكلتي اأنا ختلفة، فقد كان متعينًا علّي اأن اأما�سك ي 
مثل هذه الظروف واأظّل واقفًا على قدمّي ثابت اجنان، 
وهو ما اآليت على نف�سي اأن اأ�ستمر فيه حتى النهاية. منذ 
وى كان من ال�سعب تف�سر ما يجري للعيال.  اللحظة الأ
اأنا نف�سي م اأ�ستطع التو�سل لتف�سر مقنع. واجهوي ب�سيل 
�سئلة: ماذا ل نذهب اإى امدر�سة؟ وماذا لنخرج؟  من الأ
اأولئك الواقفون على  ومتى ينتهي ما نحن فيه؟ ومن هم 
م�ستقبًا؟  امدر�سة  اإى  �سيعودون  وهل  منعوننا؟  الباب 

وهل كل النا�ص جرى لهم ما جرى لنا؟...

بالغة  وى  الأ يام  الأ كانت  كم  ن  الآ اأتذكر  عندما 
ال�سعوبة، اأنده�ص من قدرتي على ال�سمود. ي البداية كم 
كان م�سنيًا اأن اأ�سيطر على العيال واأمنعهم من العبث ي 
النوافذ وال�سرفات، وخ�سو�سًا اأن �سيماء م تكن قد فقدت 
حزمها فقط، بل وقدرتها التي طاما مّيزت بها ي الثبات 
اأمام العوا�سف. تاأكدُت من ذلك بعد مرور عّدة اأيام ورما 
اأ�سابيع، حن اأجرتها على دخول احمام وحمّمتها باماء 
فقط. انتابني الهياج فجاأة، فحملتها مبلولة اإى فرا�سنا. 
كانت ي  فقد  نف�سه،  الوقت  توافق ي  وم  هي م مانع، 
عام اآخر، لذلك كان م�ستحيًا اأن اأ�ستمر. ف�سيماء التي 
تلك  هي  تكن  م  واألوانًا  اأ�سكاًل  احب  من  �سقتني  طاما 

اخرقة امرتخية وامحّلقة بعينيها ي الفراغ.

اأن  راأيُت  مر،  الأ اأول  العيال  بذلت جهودًا خارقًا مع 
اأ�سارحهم على الفور. قلت لهم اإنني ل اأعرف ماذا يجري 
لنا بال�سبط، لكن، يبدو اأن هناك اأ�سرارًا يرب�سون بنا. 
�سرار هم اأولئك الواقفون  كر: هل الأ وما �ساألني في�سل الأ
اأ�سرارًا  اآخرين  من  يحموننا  الواقفن  اأن  اأم  الباب،  على 
اأنني ل اأعرف على وجه التحديد.  خارج م�سكننا، اأجبته 
ثم اهتديت بعد عنت اإى اأ�سلوب اآخر، وهو اأن اأوؤكد لهم 
اأن حب�سنا لن ي�ستمر، على الرغم من اإنني م اأكن مقتنعًا 

ما اأقوله. 

لكن كّل �سئ تغر فجاأة عندما تزايدت طلقات الر�سا�ص 
ي اخارج  وباتت ت�ستمر طوال اليوم. ثم ا�ستّدت اأ�سوات 
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وطلقات  امغرة  الطائرات  و�سفر  زئر  وبداأ  القتال، 
امدافع. هاجت الدنيا وع�سف بنا الرعب عندما  تك�ّسرت 
للمرة  �سيماء  و�سرخت  الزجاجية،  النوافذ  األواح  بع�ص 
والعيال  هي  ح�سني  ي  اأخذتها  حب�سونا.  اأن  منذ  وى  الأ

ر�ص ي ال�سالة.            وجل�سنا على الأ
ر�ص  الأ على  جال�سن  نزال  ما  كّنا  ا�ستيقظت  عندما 
مفاجئ.  �سمت  ي  وغرقنا  حولنا  من  الدنيا  هداأْت  وقد 
اإن حاولت فردها حتى  توؤمني ب�سدة، وما  اأع�سائي  كانت 
ململ العيال، وانقلبت �سيماء على جنبها. لكن ال�سمت 
كان ما يزال خيمًا ي اخارج. هل توقفْت احرب اإذن؟ 
وعندما ازداد ململ العيال بدا �سوتهم قويًا يردد و�سط 
ال�سمت وعتمة اأول النهار اخفيفة. قلت لنف�سي اإّن علّي 
بحث لهم عن  اأي �سئ يتناولوه.  حوال اأن اأنه�ص لأ ي كل الأ
حاولت اأن اأعّدل راأ�ص �سيماء التي تعّرت �ساقاها، ف�سّددت 
اإى امطبخ. م يكن قد تبقى  قمي�ص نومها عليها. قمت 
عن  توقفوا  قد  وكانوا  و�سكر،  �ساي  بقايا  اإل  �سيء  لدينا 
توزيع اخبز وامعلبات كما تعودوا. و�سعت اماء ي الّراد 
كواب واماعق ي  واأ�سعلت البوتاجاز، ثم رحُت اأغ�سل الأ
اأنني  اإل  خفيفًا جدًا،  كان  الذي  ال�ساي  �سببُت  احو�ص. 

اأ�سفت اإليه النعناع فبدا لونه اأف�سل.
العيال  فوجدت  ال�ساي،  �سينية  حامًا  اإليهم  عْدُت 
هو م  كما  �سيء  كل  فوجدوا  ا�ستيقظوا  اأن  بعد  متكّومن 
عاد  وقد  وحدها  ملمومة  تزال  ما  كانت  �سيماء  يتغر. 
قمي�ص نومها اإى الرتفاع عن �ساقيها ف�سددته مرة اأخرى 
على ج�سمها. كّنا جائعن كلنا، وكان العيال بالطبع اأكرنا 
كل  فقدوا  اأنهم  اإل  ويدمدمون.  يغمغمون  كانوا  جوعًا. 
قدرة على ال�سراخ، بعد اأن توا�سل �سراخهم اأثناء اندلع 
القتال.  ا�ستّد  مّا  خرين  الأ اليومن  مدى  على  احرب 
اأنباء  معرفة  على  ملهوفًا  البداية  ي  كنت  اأنني  تذكرُت 
الواقف  ب�سوؤال  اأنني غامرت  امفاجئة، حتى  تلك احرب 
ي  الباب  �سفق  اأن  رّده  وكان  اأيام،  عدة  قبل  الباب  على 
وجهي. لذلك م اأعرف من الذي يحارب من، بينما كان 
يعي�سون  كانوا  الذين  للعيال  بالن�سبة  بكامله فظيعًا  مر  الأ

وى. معركتهم الأ
طعم ال�ساي كان مائعًا؛ ب�سكر خفيف جدًا وبا �ساي 

تقريبًا، فانقلبت اأمعائي وكْدت اأتقياأ، كما اأن العيال نّحوا 
اأكوابهم جانبًا، بينما م تر�سف �سيماء اإل ر�سفتن فقط 
وغمغمت وهي تعود لا�ستلقاء متخذة من حجري م�ستقرًا 
حوال، وكان الهدوء  لراأ�سها. كان علّي اأْن اأنه�ص ي كل الأ
امخّيم ي اخارج اأكر مدعاة  للقلق، ففكّرت ي اأن اأتوّجه 
اإى النافذة، وهناك م اأ�ستطع اأن اأرى �سيئًا تقريبًا، واأنا 
واقٌف خلف ال�سي�ص، و�سعرُت باخوف اأكر عندما هممت 
فجاأة،  العيال  اأحد  قفز  فرما  النافذة،  من  جانب  بفتح 
خ�سو�سًا واأن غمغمتهم تعالْت، بل اأن رقية �ساحت: »اأنا 

جعانه بابا.. حا�ّسة ب�سداع ورا�سي بتُدق..«.
ثم م نلبث اأن �سكتنا جميعا، وخّيل اإّي اأنني غفوت، 
نني ا�ستيقظت مر�سو�سًا عط�سًا،  ورما اأكون قد حلمت، لأ
مفاجئة  عفنة  رائحة  اأطارْت  ثم  م�سموع،  ب�سوت  اأنهج 
هاجمْتني بقايا احلم من عيني. هل هي رائحتنا جميعًا 
اأي�سًا؟  اأنا  نها رائحتي  اأنتبه لها من قبل لأ منذ فرة وم 
تنبعث  اأنها  وتاأكدُت  اجاه،  كل  ي  باأنفي  اأ�سم�سم  رحُت 
من اجميع. كان هذا اأق�سى ما مكن احتماله، فحزمُت 
واأواجه  ال�سقة  اأفتح باب  اأن  اأمري ونه�سُت م�سّممًا على 
الواقف باخارج. وعندما فتحته كدت اأ�سقط من امفاجاأة، 
فلم يكن هناك اأحد مطلقًا! كْدت اأ�سقط على الباب، بل 

�سقطت بالفعل و�سرخت اأناديهم: 
الغّمة  تعالوا  عيال  يا  في�سل..  يا  �سيماء..  يا   «

انزاحت.. ل اأحد ي اخارج..« 
الروح فيهم فجاأة. حتى  ُبعثْت  وقد  يت�سابقون  هرعوا 
�سيماء وجدتها اأمامي وقد اأ�سرق وجهها وراحت ترجف 
كاأنها ت�سعر بالرد، وبدت على و�سك البت�سام. تخطتني 
فيها،  ف�سرخت  ال�سلم،  اإى  مّتجهة  ال�سغرة  نعمات 
واأدركت ي هذه اللحظة فقط اأننا ننزلق نحو هاوية جديدة 
ل نعلم عنها �سيئًا، ومن اخطورة اأن نهبط دون اأن ندري، 
ماذا يجري ي اخارج. وعندما اندفع في�سل ورقّية غر 
اأم�سكُت بهما بق�سوة  و�سربت في�سل  عابئن ب�سراخي، 
واأغلقُت  ال�سقة،  داخل  اإى  جميعًا  ودفعتهم  وجهه  على 
الباب خلفي بامفتاح، واأ�سندُت ظهري اإليه،  ووقفت اأحدق 

فيهم ثم قلت متمهًا: 
u »ومن اأدرانا اأن ل اأحَد ي اخارج..؟ «
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اأم�شية امغنية
اجميلة ت�سدح بالغناء ي ليل الفندق، برفقة عازف 
على الغيتار. �سوتها العذب يتناهى اى م�سامعي رغم بع�ص 
�سديق  ب�سحبة  الوقت  اأبدد  كنت  حيث  حوي،  ال�سجيج 
الثاثنينات  �سابة ي منت�سف  امغنية  ي �سالة جاورة. 
ورفيقها على العزف اأكر �سنًا منها، واأول وكل ما يظهر 
ي  الفنانن  وغر  الفنانن  ك�ساأن  الوافرة  حيته  هو  منه 
بل  وبقدر ملحوظ من الحراف  بتلقائية  يعزف  زماننا. 
بروتينية، ويرمق رفيقته بن برهة واأخرى بنظرات من هو 

م�سوؤول عنها. نظرات اأبوية ومهنية ي الوقت نف�سه.

فحوى  وهو  احب،  ي  اأو  احب  عن  امغنية  تغني 

بولندية  اأنها  علمت  وهناك.لقد  هنا  ال�سائرة  غنيات  الأ
وقد خمنت  رفيقها  ال�سالة عن جن�سية  مدير  اأ�ساأل  )م 
اأنه من التابعية نف�سها، فهم ياأتون من بلدانهم ويتعاقدون 
مع الفنادق جماعات(.امغنية التي م اأعرف ا�سمها تغني 
بالإجليزية، مطربة ا�سمها بيون�سيه اأغنية »عيد ميادي« 
بالعربية  ذلك  قبل  غنت  وقد  عّمان،  ي  عربي  جمهور 
واإيقاعاتها.  اللغة  هذه  عن  غربتها  مدى  فات�سح  لي�سا،  لأ
تتنقل  فنية  فرق  هو حال  فهذا  العومة.  على  �سابق  مر  الأ
رياح  تهب  حيثما  خدماتها  وتوؤدي  اأخرى،   اى  قارة  من 

الفر�ص والقبول.

كان غناوؤها حارًا. تغني كما تخاطب اأعز النا�ص. غناء 
نف�ص  ي  تركه  الذي  النطباع  هو  هذا  داخلي،  �سخ�سي 

ق�ستان
حمود الرماوي

ردن اجدارية للفنان حازم الزعبي-الأ
ردي للفنون اجميلة( )وهي من مقتنيات امتحف الوطني الأ
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�سامعها. اأما ال�سامعون الع�ّساق اأو من مروا بتجربة ع�سق، 
ال�سوت  عر  امنا�سبة  هذه  مثل  ي  ي�ستح�سروا  اأن  فلهم 
حميمة  ا�ستذكارات  من  ي�ساوؤونه  ما  والكلمات،  يقاع  والإ

فيتحقق التفاعل امن�سود. هذا داأب امغنن وجمهورهم.

العجوز حن ي�سمع، �سواء كان ثريًا اأم ل، له اأن يخاطب 
له قد م�سى  اأخريات  باأن زمن احب.. حبه وحب  نف�سه 
تقريبًا، واأن من امهم ي هذه امرحلة �سبط ارتفاع �سغط 
الدم، واإحكام اإغاق اأبواب البيت قبل اخلود اإى النوم، 
وعدم اإنفاق النقود كيفما اتفق. ول باأ�ص خال ذلك من 
�سماع �سوت جميل مطربة فاتنة قادمة من وراء البحار، 

نعا�ص ما مكن اإنعا�سه. لإ

على  وي�سادق  ينفعل  اأن  له  يح�سر..  حن  ال�ساب 
�سوابية ما  يقال وما ي�سمعه، فاحب حلو ولذع، واحياة ل 
ت�ستحق اأن تعا�ص بدونه. ل باأ�ص بامبالغة ي هذا ام�سمار 
فاإن  حينها  لل�ساب،  مرافقة  �سابة  وجود  مع  وبالذات 
للمغنية  ال�سّداح  ال�سوت  بف�سل  تتهاوى  بينهما  جدرانًا 
النظرات  منه  واأجمل  لل�سوت،  �سغاء  الإ ي  وا�سراكهما 
بنظراتها  امغنية  تخ�سي�ص  وكذلك  امتبادلة  وامداعبات 
هما ن�سوة ور�سى وهو ما ل ُين�سى  بعدئذ. لهما، ما ماأ

اأما حن يتحلق ثاثة اأو اأربعة معًا على امن�سدة، فقلما 
تاأخذهم،  الذكوري  امجتمع  ثرثرة   للغناء.  ي�سغي هوؤلء 
يبدو  ل  حتى  ال�سمع  ي  ال�ستغراق  يتفادى  منهم  وكل 
منف�سًا عن رفاقه، وحتى ل يتك�سف �سيء من مكنوناته 
باأجهزة  فالعبث  يكن  ومهما  �سجيته.  على  تفاعل  ما  اإذا 
وامتزايدة  امتعمدة  وامحادثات   ال�سخ�سية،  اموبايات 
�سامعن  منزلة  ي  ي�سعهم  ل  باأن  كفيل  النادلت،   مع 
على  الفنادق  ومغنو  مغنيات  تدربت  ما  وهو  متذوقن. 

توقعه  وحمله.

الغناء العذب والرقراق الذي كان ي�سدر من ال�سالة 
وانتباه  انتباهي  �سد  الفندق،  مغنية  وام�ستطيلة  امجاورة 
رفيقي، حن �سادت برهة من ال�سمت طالت بع�ص ال�سيء 
ربعة جوم حيث كنا،  بيننا. قال �سديقي اإنهم ي فندق الأ
ال�سالة وذلك  تلك  للم�سروبات ي  اأعلى  �سعرًا  يتقا�سون 

�سافية«. لكن الفرق بن ال�سعرين لي�ص  نظر »اخدمة الإ
كبرًا كما تبن لنا.

�سورت  جينز  ببنطلون  تقف  ال�سقراء  امطربة  كانت 
مثّلم وم�سّلع احواف، ب�ساقن  مكتنزتن  و�سلبتن بلون 
�ساءة اخافتة،  �سبه نحا�سي، وببلوزة م اأتبن لونها ي الإ
ت�سدح باأعلى درجات الن�سجام وحياها ال�سبوح حمر 
باندفاع  وكذلك  با�ستغراق  تغني  النفعال.  �سدة  من 
محتني  الطموحات.  ال�سابات  امطربات  �ساأن  وا�ستب�سال 
�سيب لها،  واقفًا على مدخل ال�سالة اأهز راأ�سي ن�سف الأ
اأف�سل من هيئة �سخ�ص ف�سوي،  الظهور مظهر  اأحاول 
وقد خ�ستني بنظرات طيبة با�سمة.  اأما رفيقها فقد بدا 
نه عزف هذه  للحق على �سيء من الترم واحنق، رما  لأ

�سباب وجيهة تخ�سه. غنية مئات امرات من قبل، اأو لأ الأ

 كان �سوتها مخر ويندفع ي الف�ساء )�سقف ال�سالة 
وهيام.  اأحام  كغيمة  ال�سوت  ويتهادى  عاليًا..(  يكن  م 
ت�سدح  ثم  وح�سوبة،  طفيفة  ب�سورة  اللحن  مع  تتمايل 
ملء روحها بجماع طاقة �سوتها، وبتفاي من يوؤدي اأنبل 
الواجبات، ول يعيقها �سيء.. ل �سيء يعيق تقدمها اأبدًا..، 
تلك  ي  تامًا  خلوًا  تغني  حيث  ال�سالة  خلو  ذلك  ي  ما 

u م�سية، من اأي اأحد من الرواد الأُ

حفل وداع
الولد امتعر ي امدر�سة، يتعر ي م�سيته خارجًا من 
باب امدر�سة.ابن  احادية ع�سرة ب�سحنته ام�سمّرة وعينيه 
الق�سر،  و�سعره  النحيلة  بقامته  الامعتن،  امنده�ستن 
قوامه،  على  وامت�سع  بي�ص  بالأ امخطط  النيلي  بقمي�سه 
ببوط الريا�سة احائل اللون.. يجرجر قدميه ال�سغرتن 
على  الدرا�سي،  للعام  خر  الأ اليوم  �سحى  ي  بتثاقل 
ال�سارع ام�سفلت بجوار امدر�سة احكومية، دون اأن يحظى 
بال�سحبة بعدما تك�سفت النتائج. يحمل ي يديه اللتن على 
و�سك التعرق كتابن للعربية واح�ساب، زال عن غافيهما 
كل رونق من فرط ال�ستعمال، وقد تثنت حوافهما، ونالت 
الغافن ي موا�سع ختلفة بقع زيتية، م يعرف �ساحب 
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الكتابن م�سدرهما. ما ذنبه وما هّمه، ما دام م ينجح 
وهو الذي حاول وبذل غر قليل من اجهد؟ 

الذين �ساطروه حظه النكد وهم قلة: اأربعة اأو خم�سة 
تاميذ، ان�سرفوا �سريعًا ول يعرف اإى اأين، وم يتبق ي 
يزقزقان  ناجحن  �سوى  امغادرين،  التاميذ  بن  ال�سارع 
امدر�سي  عامهم  ن  لأ �سبب:  من  كر  لأ بطرب  ويطنطنان 
نهما جحا   م�سى وانق�سى مع اأوائل حزيران ولن يعود. ولأ
ن عطلة مديدة تنتظرهم بل بداأت  ي المتحانات. و.. لأ
ي  وال�ستغراق  وال�سهر  اللعب  ي  م�سونها  و�سوف  للتو، 

النوم حتى احمرار ال�سم�ص.

يتطلب  اإليه  الو�سول  قريبًا.  ول  بعيدًا  البيت  يكن  م 
لعاود  اأنه جح  لو  �ساعة.  ن�سف  لنحو  توقف  بغر  ام�سي 
كبرة  ب�ساعة  امتوظفة،  الكبرة  اأخته  اأو  اأبيه  مطالبة 
»�سوات�ص« مثًا..�ساعة �سد اماء و�سد الك�سر و�سد اح�سد 
امتوقع. م يعد يريد ال�ساعة اموعودة،غدا ين�سد النجاة ل 
ن بتلكوؤ، متمنيًا لو تطول ام�سافة اإى  غر. وهو يتم�سى الآ

لقيا اأهله.

يلبثون  ل  ثم  منه،  يقربون  �سّفه  تامذة  بع�ص  كان 
ْبية، ول يفلح ي الرد  اأن يبتعدوا وهم يرمقونه بعبث ال�سِ
النظرات،  هذه  ماقاة  حتى  اأو  الهازئة،  نظراتهم  على 
اإى اأن جمع عدد منهم:  اأربعة  يتقدمهم �سمر، �سمر 
واإذا  ال�سف.  ي  الثانية  امرتبة  على  حاز  الذي  ال�ساطر 
بكل  عاليًا،  بالكتب  يطوحون  امتفوق  التلميذ  واأولهم  بهم 
مثل  ترفرف  هذه  اأخذت  حتى  الفتية،  �سواعدهم  عزمة 
على  والبي�ساء  املونة  اأوراقها  وت�سطفق  مذعورة،  طيور 
ولد يتهللون ويت�سايحون  ارتفاع خم�سة اأو �ستة اأمتار، والأ
ام�سّلعة   الكتب  يتلقفون  وافتتان.  بهناءة  ويرمقونها 
يتفادون  ت�سقط بجَلبة، ول  ويعيدون قذفها..ثم يركونها 

اأو ي �سرفة  اأو تقع على �سجرة  اأن تدو�سها �سيارة عابرة 
بيت جاور، وير�سلون لها، للكتب، نظرات ال�سماتة، فيما 
اأو م�سيًا على  مارة عابرون من رجال ون�ساء، ب�سياراتهم 
لديهم،  �ساكنًا  يحرك  ول  ام�سهد  ي�ستوقفهم  ل  قدام،  الأ
ن  نه ل يعنيهم ام�سهد بعدما تكرر اأمام ناظريهم، اأو لأ لأ
عوام  با، �سارك بنف�سه بت�سييع الأ بع�سهم ي �سنوات ال�سّ
الدرا�سية الغابرة، بحفات مزيق الكتب ي الهواء الطلق، 
ن بع�ص هوؤلء دب  فا غرابة ول جديد ما يحدث. ورما لأ

فيهم الياأ�ص، من اإمكان اإ�ساح النا�سئة.

 قلُب الولد ابن العا�سرة اأخذ يخفق ب�سدة وبا�سطراب 
وم  الفائت  العام  ي  ام�سهد  هذا  مثل  راأى  لقد  يراه.  ما 
لفعل  ناجحون  يبادر  ماذا  امرة  هذه  يفهم  م  ي�ستوقفه. 
النباأ  اإليهم  تناهى  ح�سيفون  رجال  )بعدئذ  يفعلونه.  ما 
�سمر  بادر  وحن  ال�سلوك(  لهذا  البالغة  ده�ستهم  اأبدوا 
متبوعًا باأ�سحابه اإى مزيق ما يحوزه من كتب، وتطير 
على وذات اليمن وال�سمال ي بحر ال�سارع  اأوراقها اإى الأ
وعلى الر�سيف، فقد التحق الولد امتعر بهم وان�سم اأولد 
اآخرون ل يعرف من اأين انبثقوا وتقاطروا فجاأة، كمحاربن 
بلغ النفر م�سامعهم فالتحقوا باجبهة.. ت�سلل الولد اإى 
حلقتهم بلهفة ن�سف مكتومة، و�سرعان ما  جاراهم فتخل�ص 
من اخجل واإن ظلت اأذناه حمرتن، قبل اأن يتخل�ص من 
اإى حيث  تطيرهما  ثم  �سر مزيق،  بتمزيقهما  الكتابن 
َعداء، وخافقه  األقت، فيما رئتاه ال�سغرتان تتنف�سان ال�سُ
الريء حت القمي�ص ال�سيفي اخفيف يراق�ص طربًا.

 وقد وا�سل بعدئذ طريق العودة اإى البيت با �سجر، 
والدعابات، حول  الهذر  يكفوا عن   باأ�سحاب م  مرفوقًا 
اأمور ل تتعلق  بامدر�سة والدرو�ص،  فيما هو �ساهم يحار 

u ي كل ما حدث



ت
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عيد الدحيات
مهند مبي�سن
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�سـعـــــر 
جرا اإبراهيم جرا 

ال�سـيـا�ســـي

– اأوًل  إبراهيم جرا، وهو مدى تغلُغِل ال�شيا�شِة  فيه، �شواء  ا يتناول هذا البحُث جانباً من �شعِر جرا 
اأن جرا �شاعٌر فل�شطينٌي ا�شُطَر لرِك وطِنه وللعي�ِس ي بلٍد عربٍي  – من حيُث امو�شوُع امبا�شُر بالنظر اإى 

�شا�شَية ي حياِة جرا وحياِة العرِب ي القرن  اآخَر يعاي من م�شكاٍت �شيا�شَيٍة ُمِلَحٍة ل تنف�شُم عن الق�شَية الأ
طاَر العاَم الذي تكت�شُب فيه  ُت�َشِكل ال�شيا�شُة فيه الإ – ثانياً - من حيُث امو�شوُع العاُم الذي  الع�شرين، و�شواء 
فكاُر وام�شاعُر معناها دوَن الرتباِط باأحداٍث اأو �شخ�شّياٍت معَينة. ولقد ُفهم اللتزاُم ي اما�شي معنى اللتزاِم  الأ
اإما برنامٍج �شيا�شٍي معَنٍ ي اأ�شيِق حدوِده اأو بالق�شايا القوميِة العاَمِة ي اأو�شِعها. اأما اللتزاُم معناه احقيقُي 
َن ال�شيا�شَة اأمٌر ل فكاَك منه ما دمنا نعي�ُس ي  �شكال، لأ فهو اأَن كَل ما يكتُبه الكاتُب اجاُد هو �شيا�شٌي ب�شكٍل من الأ

راِع يعني ال�ُشكوَن واموَت البطيء. َن غياَب ال�شِ جتمعاٍت ب�شرَيٍة تت�شارُع ي داخلها وتت�شارُع فيما بينها، لأ

العربي  دب  الأ ي  احِر  ال�سعر  حركة  ظهوُر  تزامَن 
احديث حواي منت�سف القرن اما�سي مع نكبة فل�سطن. 
النكبة كانت �سببًا مبا�سرًا  اإَن  القوَل  ن�ستطيع  اأننا ل  ومع 
لظهور هذا النوع من ال�سعر، فاإن بو�سعنا القول اإَن النكبة 

اأوجدت امناَخ الفكرَي الذي جعل الكثرين ي تلك الفرة 
و�ساع التي اأَدت اإليها. وقد اَتخذْت هذه  يطالبون بتغير الأ
امطالبُة ي اأحد اأ�سكالها �سكَل النقابات الع�سكرية، كما 
اخم�سينات،  عقد  ي  والعراق  وم�سر  �سوريا  ي  حدث 

حمد ع�شفور
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على  النقاب  �سكَل  خرى  الأ اأ�سكالها  اأحد  ي  واَتخذْت 
اأماط التعبر التقليدَية. 

لكَن النقابات ال�سيا�سَيَة غالبًا ما ل تزيد عن كونها 
تغيرًا لوجوه احّكام دون تغيٍر حقيقٍي لطبيعة امجتمع. 
اأماط  ي  التغير  عن  نف�َسه  ال�سيء  نقول  اأن  ومكننا 
التعبر التي ل تلتفت اإى اأماط التفكر. فلي�ص هنالك من 
القواي  وترتيب  التفعيات  تغير عدد  جديٍد حقيقٍي ي 
اإن م يرافْق ذلك تغيٌر ي النظر اإى الكون واحياة. وقد 
اأدرك جرا ذلك، فذهب ي �سعيه اإى التجديد اإى اأبعَد 
ّما ذهب اإليه كٌل من بدر �ساكر ال�سّياب ونازك امائكة، 
رائَدْي ال�سعر العربِي احديث. فقد كان التحُرر عندهما 
مر حُررًا من عدد التفعيات ونظام القواي،  ي بداية الأ
�سكل  ول  الأ ديوانه  منذ  جرا  عند  التحُرر  اَتخذ  بينما 
 .(15 )امجموعات  قدم«  فٍن  على  جديدة  نغمة  »اإدخال 

يقول جرا ي مقِدمة ديوان موز ي امدينة:

اأُعنى.  ول  بالتفعيلة  اأُعنى  هذه،  ق�شائدي  ففي 
وقد  موزون.  غر  وبع�شها  موزون  بيات  الأ بع�س 
تتاحق اأبيات موزونة، ولكَن لكٍل منها، ي الق�شيدة 
اأ�شتخدمها  والقواي  خر.  لاآ مغايراً  وزناً  الواحدة، 

اأو اأغفلها ح�شبما اأرتئي...

قد ل يبدو اأَن لكِل ذلك عاقًة بال�سيا�سة. لكَن الدار�ص 
لتاريخ احركة ال�سعرية العربية ل ملك اإل اأن ياحظ اأن 
ال�سعُر على  اأُكِتَب هذا  �سواء  ال�سعر احِر،  مناوئي حركِة 
امحافظن  من  هم  جرا،  �سعر  اأم  ال�سّياب  �سعر  غرار 
من  غلب  الأ ي  هم  احِر  ال�سعر  هذا  دعاَة  واأَن  �سيا�سيًا، 
العربَية.  ال�سيا�سَية  احياة  ي  والتجديد  التغير  دعاة 
َحَدٍث ي  لي�ست  موقفًا من  فال�سيا�سة معناها احقيقِي 
فرة معَينة، بل هي النظرة ال�ساملة للحياة بكِل اأ�سكالها 
ال�شعرية  امجموعات  مقِدمة  ي  جرا  يقول  وتبِدياتها. 

الكاملة:

ي  ال�شعري  نتاجي  معظم  مِثل  عمال  الأ هذه  إَن  ا
فراٍت ختلفة... كنت فيها معنّياً... بهموم ال�شعر، 
له،  والتنظر  ونقده  بكتابته  وحديثه،  بتجديده 

اآنئٍذ بن  على غراٍر يرز قناعتي مركزَية ق�شَيته 
من  و�شيلة  فيه  راأيُت  إذ  ا العربية،  احياة  ق�شايا 
إنعا�س امخِيلة العربية على م�شتوى الع�شر  و�شائل ا
القدرة  اِجاه  ي  خر،  والآ الذات  م�شاءلة  ودفعها، 
على التعامل مع تّيارات الفكر التي باتت تهُز العام 
قَوًة  فيه  راأيت  لقد  الثانية.  العامية  احرب  منذ 

اأخرى من قوى التغير ي امجتمع كِله )�س 9(

ال�سعر  اإَن ق�سَية  اأن جرا يقول �سراحة  ناحظ هنا 
ق�سَيٌة مركزَية من ق�سايا احياة العربَية، واإَنه »و�سيلٌة من 
اإَن ق�سَية ال�سعر  و�سائل اإنعا�ص امخِيلة العربية«، اإلخ. اأي 
ل تنح�سر ي النقا�ص العقيم بن النّقاد حول الوزن وعدد 
اإدُمْند  مريكي  الأ الناقد  كان  القواي.  وترتيب  التفعيات 

:Axel‘s Castle ِوْل�ُسن قد قال ي كتابه
A revolution in the imagery of poetry is in real-
ity a revolution in metaphysics )pp. 5-6(. 

ثورٌة ي  اإما هي  ال�سعرَية  ال�سور  ثورة ي  اأَي  اإن  اأي 
والتغُر  للعام.  فهمنا  ي  ثورٌة  هي  قل  اأو  اميتافيزيقا، 
منت�سف  بعد  العربِي  ال�سعر  على  طراأ  الذي  احقيقُي 
اِت�ساله  وزان والقواي قْدَر  الع�سرين ل يَت�سل بالأ القرن 
اإدُمْند  تعبر  ح�سب  باميتافيزيقا   – ال�سعرَية  بال�سور 
يثر  يزال  ل  احديث  ال�سعر  من  اجانب  وهذا  ِوْل�ُسن. 
حفيظة الكثرين َمن يقراأونه حتى من بن اأولئك الذين 

تنازلوا عن م�ُسكهم ب�سكل الق�سيدة القدم.

اأ�سكاله، �سواٌء  كان جرا مقت التزُمَت الفكرَي بكِل 
منه ما كان ياأتي من ي�سار الطيف ال�سيا�سِي اأو من مينه. 
�سماء »الطوطمَية،  فمن جهة الي�سار كان ي�سيق ذرعًا بالأ
من يرِوج لهم اأ�سحاُب اجهل اممتطون بع�َص امجّات، 
اأ�سماَء  من  لراجهم  بَد  ل  الذين  ال�سيا�سة  رفاُق  اأو 
على  امعتمد  النقد  يرف�ص  وكان  فراغ...«.  على  َخُم  ُت�سَ
»ال�سعارات« اأو »امقايي�ص ام�سبقة ال�سادرة عن فئة ما، اأو 
146-147(. وهو  طوفان   ,19-17 اآيديولوجَية ما« )اأقنعة 
يديولوجيات ال�سيا�سَية تع�سف بامثَقفن وتخلق  يرى اأن الآ
ال�سقاق بينهم بحيث تكاد تلغي قَوَتهم الدافعة »ول �سيما 
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يديولوجّيات اإى امحق والقتل من  حن تدعو بع�ُص هذه الآ
ر�سِي بن ع�سَية  اأجل ما تزعم اأَن فيه حقيَق الفردو�ص الأ
و�سحاها« )الرحلة 146(. اأما من جهة اليمن فقد انتقد 
امكارثّين  اإن  بقوله  �سديدًا  انتقادًا  مريكَية  الأ امكارثَية 
ورثوذك�سَية ال�سيا�سَية...  كان يفزعهم اأُي »خروج على الأ
لينب�ص  كمكارثي  رجاًل  ويقيمون  بال�سيوعَية،  فينعتونه 
امزابل ال�سيا�سَية العتيقة، لئا يكمن ي ثنايها ريٌح خبيثة« 

(اأقنعة 22, طوفان 150-149).

ل  ال�سيا�سِي  الطيف  طري  على  التزُمت  انتقاد  لكن 
يعنى الرُفَع عن عام ال�سيا�سة وعدَم الكراث ما يجري 
من اأحداٍث وحُولت، بل يعني عدَم النغما�ص ما يدعوه 
نَية«  الآ ومراميها  ِبَيِتها  »وَع�سَ ال�سيا�سة  بانتهازَية  جرا 
(طوفان 169(، والهتماَم بدًل من ذلك بالنمِو والتطُور 

الفكرة  تكرار  من  مُل  ل  جرا  وكان  البعيد.  امدى  على 
بالتغير احقيقِي  يقومون  الذين  امثَقفن هم  اإن  القائلة 
امجتمع  وْجَه  العرُب  امثَقفون  غَر  »لقد  امجتمع.  ي 
144- )الرحلة  ُكِلّّيًا«  يكون  يكاد  تغيرًا  �سنة  ثاثن  ي 
143(. وهو مِثل على ذلك بالتطُور امح�سو�ص ي التعليم 

الطفولة،..  وفيات  ن�سبة  وانخفا�ص  والعمران  والت�سريع 
جتمع  ي  الثورة  »ينبوع  هم  جرا  عند  وامثَقفون  اإلخ. 
اأوائل  ي  زلنا  ما  اأننا  »يعَلمون  وهم  كمجتمعنا«،  حركٍي 
الطريق، واأن امدينة لي�ست البلَد كَله، واأن الت�سريع ل ينفي 
الفقر  على  يق�سي  ل  امنَظم  القت�ساد  واأن  امظام... 
دوَرهم  فاإن  ولذلك   .)145 )الرحلة  قلم«  بجَرة  والبوؤ�ص 

م�ستمٌر، وعليهم األ يتقاع�سوا عن اأدائه.

رغم  على  العاجِي  ُبْرِجه  حبي�َص  اإذن  جرا  يكن  م 
يديولوجّيات. بل كان يرى اأَن له  حزاب والآ ابتعاده عن الأ
َثَر الرامج احزبَية  َثُره اأَ مثاله من امثَقفن دورًا يفوُق اأَ ولأ
ولئن  يام.  الأ يوم من  بها ي  اللتزام  ارتبط مفهوم  التي 
»الليراي«  َفِة  �سِ اإْل�ساِق  عادُة  النّقاد  بع�ص  �ساعْت عند 
قبيل  من  اإل  ذلك  فما  ملتزم،  غُر  باأنه  يحاء  لاإ بجرا 
عّم من  الأ غلب  الأ الذي هو ي  الناقد  هوَية  الإعان عن 
امتطِرف  اليمينِي  اأو  امتطِرف  الي�سارِي  الفكر  اأ�سحاب 
دائما  هي  احقيقة  اأن  ويرى  التعُددية،  يطيق  ل  الذي 

اأَن »امفِكَر  ُمْلُكه هو دون �سواه. وقد �سكا جرا نف�ُسه من 
راأيًا  يرى  حاما  الزندقة  بتهمة  مهَدٌد  لدينا  احقيقَي 
ال�ُسلطة  اأهُل  اأو غَر الذي يريُده  غَر الذي درْجنا عليه، 
اموؤَقتة«، ومن اأَن معركة امفِكر »لي�ست مع ام�ستبّدين من 
احّكام فح�سب«، بل هي »مع امجتمع نف�سه، )مع( كِل ما 
فيه من انتهازَية و�سيِق  �سدٍر، وا�ستعداٍد للبحث عن كب�ِص 

�سحَية« )الرحلة 147).

نادرٍة  ق�سيدة  ي  ذلك  معظم  عن  جرا  عَر  وقد 
توفيق  �سديقه  اإى  وَجَهها  عبارتها  وعنِف  �سراحتها  ي 

�سايغ:

�سئمتهم واه، وِعْفُتُهم:
غاَظ القفا، 

مقتعدي امقاهي، متهِجئي اجرائد،
اآكلي ال�سوكول، ما�سغي الهوا،

امت�سِدقن – اإذ عَر�سوا اأردافهم –
حزاب والتفاهات الِعرا�ص، بكائ�ص الأ

الفاغرين اأفواه الباهة ي القاعات 
وال�سينمات،

 قّراَء فاٍن وفاٍن ي الِفرا�ص –
اأما هو و�سديُقه توفيق �سايغ فينتمون اإى فئة اأخرى:

بدون، نحن الغرباُء الآ
نحن الراف�سوَن، امخِلفون للطِن

�ساحَف الطن، النافذوَن
ياِم كالر�سا�ص. م�ساريَع الأ

(163-162 ¢U ،مجموعات ال�شعرية الكاملةG)

جرا  ير�سم  القتبا�ص،  هذا  من  وى  الأ الفقرة  ي 
ي  حزاب  الأ بكائ�ص  للمت�سَدقن  كاريكاترية  �سورًة 
اإل  يح�سنون  ل  امت�سَدقن  هوؤلء  باأن  يحاء  لاإ امقاهي 
حياتهم  فراغ  على  دليٌل  امقاهي  ي  ووجوُدهم  الكام. 
امقهى.  حدود  يتعّدى  ل  امجتمع  ي  تاأثَرهم  اأن  وعلى 
اأما ال�سعراء من اأمثال جرا وتوفيق �سايغ فهم »الغرباء 
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ّيام  بدون«، »الراف�سون« الذين ينفذون من »م�ساريع الأ الآ
اأين  واإى  ال�سعراء  هوؤلء  يرف�ص  ماذا  اأما  كالر�سا�ص«. 
ي�سِرح  فا  ّيام،  الأ م�ساريع  من  ينفذون  حن  ي�سلون 
كّنا  واإن  �سيا�سٌي حَدد،  برنامٌج  لديه  لي�ص  نه  لأ به  جرا 
فيه  مكان  ل  و�سعًا  يرف�ص  اأنه  اأخرى  قرائَن  من  نعرف 
احِرية والطوفان )وهو  للحِرية. يت�ساءل مثًا ي كتاب 
ذوي  ن�سطِهُد  »ماذا  يحمل(:  ما  طياته  ي  يحمل  عنواٌن 
الراأِي اجديد ي ال�سرق؟« )158(. »ي امجتمع اللراي 
 .(147 )الرحلة  جهرًا«  يتكَلم  اأن  للمفِكر  يت�سّنى  فقط 
امياُه  تعجُبه  ل  م�ستنَقٌع  »حياُتنا  اآخر:  مو�سع  ي  ويقول 
 .(143 طوفان   ,14 اجارية وال�سّالت الدافقة« )اأقنعة 
ن  وهذه امقابلة بن ركود ام�ستنقع وتدُفق ال�سّال ت�سلح لأ

تكون مدخًا ما قد ندعوه بفكر جرا ال�سيا�سي. 

اأ�سرنا  كان امرحوم توفيق �سايغ، �سديُق جرا الذي 
اإليه قبل قليل، قد تنَبَه ي مقدمته اممتازة مجموعة ق�س�ص 
رمز  مركزَية  اإى   )1956) اأخرى  وق�ش�س  عرق  جرا 

امدينة ي كتابات جرا فقال:

ي طليعة الرموز: امدينة، وعلى وقوفنا على مظاهر 
البطل  بن  تن�شاأ  التي  العاقة  وعلى  امدينة،  هذه 
لها.  ودر�ُشنا  جرا  لق�ش�س  فهُمنا  يعتمد  وبينها، 
امعا�شر،  العربي  اأدبنا  ي  امدينة  �شاعُر  بحّق  وجرا 
يكاد ل ي�شتطيع �شرَفها عن ذهنه، وكاأنها تقف اأمامه 
كَلما �شاء اأن يكتب، ُبْعُبعاً مقيتاً، يهوي عليه ويدو�ُشه 

ليلقاه ما زال واقفاً كما كان.

(10 ¢U ,عرق وق�ش�س اأخرى) 

ي�ستحيل  �سلٍة  من  وامَدنَية  امدينة  بن  ما  يخفى  ول 
خرى  الأ عن  التحُدث  دون  اإحداهما  عن  التحُدث  معها 
 – امدينة  عن  واحديث  مبا�سر.  غر  اأو  مبا�سرًا  حديثًا 
مر حديٌث عن و�سِعها  مهما تكن �سفُتها – هو ي واقع الأ
�ساكنيها  عن  ال�سيا�سة:  لكلمة  الوا�سع  بامفهوم  ال�سيا�سِي 
وطبيعة العاقات ال�سائدة بينهم؛ عن نظام احكم فيها؛ 
فنونها  عن  فيها؛  التخلُف  اأو  التقُدم  عن  عمرانها؛  عن 
اأن  امفيد  من  يكون  وقد  مدنَيِتها.  عن  وباخت�سار،   –

نكليزَية politics م�ستَقٌة من  نذِكر باأن ال�سيا�سة باللغة الإ
كلمة polis اليونانية، وهي كلمة تعني »مدينة«. ولي�ص من 
ول من دواوين جرا  قبيل ام�سادفة اأَن عنوان الديوان الأ
ال�سعرَية يحمل عنوان ّموز ي امدينة، وهو عنوان �سيا�سٌي 
مكانية النبعاث ي  ن ّموز يرمز لإ اإن دَققنا النظر فيه، لأ
ر�ص البوار ي  امدينة التي زاوج توفيق �سايغ بينها وبن الأ
اأخرى، م�ستعرًا  عرق وق�ش�س  عنوان مقِدمته مجموعة 
التي  الرموز  وجموعَة  ال�سهرة  اإليوت  ق�سيدة  عنواَن 
حديث  )اأي  حديثه  ي  الغربي  ال�ساعر  ذلك  ا�ستخدمها 

�سايغ( عن مدينة جرا.

فيه.  حرف  كَل  تتخَلل  ال�سيا�سة  تكاد  الديوان  وهذا 
تغير  اإى  الداعيِة  الثورَيِة  مقٍدمِته  جانب  اإى  فهو 
اأ�سكال التعبر واإنعا�ص امخِيلة العربَية يبداأ ما مكن اأن 
ندعَوُه ببيان ال�ساعر للقارئ. فهو قد ماأ قدحًا باألفاظه 
للُرعب  دمانا،  ي  للح�ِص  ح�سانا/  ي  »للم�ساعر  امقَطرة 
الراءة  عام  بن  ما  اماألوفَة  امقابلَة  وُيجري  روؤانا«،  ي 
وعام ال�ُسقوط والتجربة بوا�سطة ال�سور ال�سعرَية فربُط 
ة، من  عرا�ص ي قرانا« بحنجراٍت »من الف�سَ »زغاريَد الأ
 / الر�سا�ص  الُنحا�ص، من  وبن »حنجراٍت من  الذهب«، 
مواخر  ي  البغايا  تنابَح   / تتنابُح  فيها،  لفاُظ  الأ تقرقع 

امدينة«.

خر  والآ مرغوٌب  اأحُدهما  عاَمَْن  بن  امقابلة  هذه  اإَن 
مكروٌه مقابلٌة تتكَرر ي الفكر الديني وي الفكر ال�سيا�سي 
بالعام  نربُطها  التي  الراءِة  ف�سورُة  �سواء.  حٍد  على 
بالُرجوع  الفردو�سِي  العام  الريفِي هي حاولٌة ل�ستعادة 
اإى و�سع كان. و�سورة ال�ُسقوط التي نربطها بعام امدينة 
هي �سورة العام الذي نريد اأن جتازه لن�سَل اإى و�سٍع 
–على م�ستوى  اأن يكون. ولي�ص هنالك من تعار�ٍص  نرجو 
اأو  كان  الذي  الفردو�سِي  العام  بن  واحلم– ما  الرغبة 
�سيكون من حيث ال�سوِر ال�سعرَيِة التي ي�ستخدمها ال�ساعر 

ي و�سفه لهذا العام.

على اأننا يغلب اأن جد ال�سعراء –ي  ع�سوٍر معَينٍة على 
ِعنون ي ت�سوير عام ال�ُسقوط اأو عام التجربة  قِل- ُمْ الأ
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اإمعانهم ي ت�سوير عام الراءة والكمال. وقد  اأكَر من 
َدَق من قال اإن ال�سعادة ل تاريخ لها، بينما يعُج التاريُخ  �سَ
باماآ�سي والعذاب. ومن هنا جاء تعليق جرا على جموعة 

َول: ق�سائِده التي �سَكَلْت ديواَنه الأ

ن جموعة معاً،  إذ اأنظر اإى هذه الق�شائد الآ وا
فاأقراأها بلمحة خاطفة، اأ�شعر ب�شيٍء من الرعب، 
إنها  ا واموت.  والتمزيق  الفتك  برموز  تعُج  نها  لأ
عن  فيها  وبحثي  خرة  الأ �شنواتي  ي  تلِخ�س 

يناع واخ�شب. م�شادر الإ

ي  هو  واخ�سب«  يناع  الإ م�سادر  »عن  البحث  وهذا 
مر م�سعى �سيا�سٌي، �سواء اآَتخذ هذا ام�سعى �سكَل  حقيقة الأ
ي  الغائمة  الرغبة  �سكَل  اأو  ل  امف�سَ ال�سيا�سِي  الرنامج 

الو�سول اإى تلك ام�سادر.

قلت اإن ديوان ّموز ي امدينة ديوان �سيا�سٌي بالدرجة 
وى. وال�سيا�سة فيه تَتخذ �سْكَل التعبر امبا�سر عن موقٍف  الأ
كتعبر جرا   ، معَنٍ مكاٍن  اأو  زماٍن حّدٍد  ما ي  �سيا�سٍي 
اأو �سْكَل  اأر�سه،  عن م�ساعره بو�سفه فل�سطينّيًا اقُتِلع من 
التعبر غر امبا�سر عن روؤية �سيا�سَية للعام دون تخ�سي�ص 
زمنة. فمن ق�سائده امبا�سرة »األعينيك اأغّني«  امواقع والأ
و»ي اأر�سَي التي اقتطعُتها« و»قبية« و»خرزة البئر«  و»ي 
بوادي النفي« وغرها. وهو ي هذه الق�سائد ل ملك اإل 
انقلبت  عاٍم  ي  �سعِبه،  وماأ�ساِة  هو  ماأ�ساته  يعِر عن  اأن 
كبر  وبقدر  اأحيانًا  الغ�سب  كبٍر من  بقْدٍر  اموازين،  فيه 
من ال�سخرية امريرة ي اأحياٍن اأخرى. ومن اأمثلة التعبر 
الغا�سب الذي يذِكرنا ب�سعر احما�سة القومَية عند �سعراَء 
ق�سيدُة  اخطيب  ويو�سف  العي�سى  �سليمان  اأمثال  من 
»خرزة البئر« التي تت�سَدرها عبارة »ي مذبحة دير يا�سن 
األقى العدّو بجثث الذبيحات ي بئر القرية«. يقول ي هذه 

الق�سيدة:

خرزة البئر لنا َجلَجلة ثانية.
من ثغِرها اخ�سيب �ستنطلُق
اِحمُم ال�سوداُء لِهبًة لظية

بايا واَحباى  بلحم ال�سّ

لتبيد 
زارعي اموت

نا،  مطعمي الُعقبان ي اأر�سِ
ها الُقُد�سّي اخ�سيب وعنَدها من في�سِ

�سُتحيي، �ستحيي
كَل قرانا من جديد.

(74 ¢U ,امجموعات ال�شعرية الكاملة)

لكَن هذا اللوَن امبا�سَر من التعبر لي�ص هو اللوَن ال�سائَد 
�سطورة مبداأً بنيوّيًا  ي �سعر جرا. اإنه يَتخذ اأحيانًا من الأ
»لعنة  ق�سيدة  ففي  ق�سيدِته.  اأفكاَر  اأ�سا�سه  على  ُيقيم 
جرا  ي�ستعر  مثًا  امغلق  امدار  ديوان  من  بروميثيو�ص« 
بروميثيو�س طليقاً  �سلي  م�سرحَية  �سا�سَيَة من  الأ اأفكاَره 
الثورة اجزائرَية.  نحو  م�ساعره  تعبَره عن  عليها  لُيقيم 
كتب جرا هذه الق�سيدة منا�سبة الذكرى ال�ساد�سة لثورة 
اجزائرَي،  ال�سعب  بروميثيو�ص  مِثل  وفيها  اجزائر. 
على  هو،  وال�سقُر  الفرن�سَي.  ال�ستعماَر  زو�ْص  اأو  وزف�ْص 
التي  فراي(  نورثرب  ور اجهَنمَية )م�سطلح  ال�سُ غرار 
اأمثال  التي اقتطعتها« من  اأر�سي  جدها ي ق�سيدة »ي 
اأّما  العذاب واموت.  فاعي، و�سيلٌة من و�سائل  باع والأ ال�سَ
م�ستعارة  فهي  الق�سيدة،  عنوان  لها  ي�سر  التي  اللعنة 
من م�سرحَية �سلي كما اأ�سلفنا. وهي هناك، كما هي عند 
جرا، تعبٌر عن الإمان بحتمَية انك�سار جوبير اأو زف�ص، 
وانت�ساِر بروميثيو�ص. وهو اإماٌن تعِر عنه الق�سيدتان ول 
تف�ِسرانه. والتعبر هنا ل يقُل قوًة وعنفًا عنه ي الق�سائد 
ن ي اإطاٍر اأو�سع من  َع الآ الوطنَية امبا�سرة، لكنه تعبٌر ُو�سِ

حيث الَدللة:

وعاد ال�سقُر لهثًا وقد راأى
فرَة العْقم ي عينّي جراله. �سُ

حَوَم فوَق امدافِع والبنادق،
فوَق وديان اموت، عر ال�سحاري، عا،

اإى ال�سواهق، اإى الُذرى،
وعاها اإى ال�سحاب، اإى ال�سم�ص،
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وهناك م�سِوبًا من عن ال�سم�ص نف�سه، 
�ساح،

�ساَح بروميثيو�ص، ُثم َهَوى.
كنيزٍك من ال�َسماء هوى

مه�َسَم اِمنقار واِمْخَلب َهوى
من�سوَر اجناَحن على

قَدمّي بروميثيو�ص
مِيتًا، قطعًة اأخرى من َحَجر.

(156 ¢U ,امجموعات ال�شعرية الكاملة)

التي  تلك  هي  ال�سيا�سَية  جرا  ق�سائد  اأف�سل  لكَن 
تتفادى التعبر امبا�سر، وتلجاأ اإى الرمز والتاأُمل والتلميح 
من  �سقراط«  »اإى  ق�سيدة  مثًا  خذ  الت�سريح.  دون 
لوعة ال�شم�س. تبداأ الق�سيدة ب�سوؤاٍل ل زال يقلق  ديوان 
ل  �سوؤال  وهو  �سقراط؟«  يا  ال�ُسَم  �َسَقْوَك  »ماذا  الب�سرية: 
يطرحه ال�ساعر للتحُقق ّما جرى ل�سقراط التاريخِي بل 
َنه يت�ساءل عن طبيعة العاقة بن امفِكر اأو امثَقف وبن  لأ
ال�ُسْلطة، �سواء اأكانْت هذه ال�ُسْلطة هي ال�ُسلطة ال�سيا�سَية 
اأن جيب  اأو الجتماعَية. ثم حاول الق�سيدُة  الدينَية  اأو 

بدِي على طريقتها هي: على هذا ال�سوؤال الأ

َن�ستعيُد ال�ّسوؤال واإْن كّنا
ة كَلها، ونعِرُف كيَف اإنك نعرُف الق�سَ

ياَم قبَل اموِت باَحديِث اإى تاِمَذِتك ق�سيَت الأ
ُتوا�سيهم عن فقِدانك امُزَمع 

لهة( )كاأن ال�ُسَم م�سيئُة الآ
وكيَف اأنك ي وحدِتَك �سَلْيَت نف�َسك

بَنْظِم ُخرافاِت اإي�سوب ِمْن َجديد.
)كاأن ي اِحكَمِة ق�ساًء على ال�ُسّم(

خرة وكيف اأنك ي اللحظِة الأ
م تن�َص حّتى طق�َص اإ�سكابيو�ص

فاأو�سيَت بتقدِم ديٍك اإليه

)كاأن ال�ُسَم يقت�سي براءة الِذَمة(.
وهذا كاَن اأكَر بكثر 
ّما ُيطيُقه حاكُموك.
ول ُهم كانوا ُيطيقوَن

روائَع ال�سِك التي ُرْحَت تبُذرها 
ي اأر�ِص اأثينا، مهِددًا بها

يقيناِتِهُم الَهزيلة.
على الت�ساآل جاَزْوَك بال�ُسّم،

فَلْم تت�ساءَل اأنت.
رفعَت كاأ�َص ال�سّيكران اإى �َسَفَتيك

وما َجْرعَتها، قتلَتهم جميعًا.
من يذُكر اليوَم اأ�سماَء الذين حاكُموك؟

(203-202 ¢U ,امجموعات ال�شعرية الكاملة)

من  بنا  مَر  ما  كَل  ختلفٍة  بلغٍة  تقول  الق�سيدُة  هذه 
وال�ُسْلطة؛  امثَقف  بن  ال�سراع  عن  النرَية  جرا  اأقوال 
خر؛  الآ الراأي  من  اخوف  عن  احِرَية؛  ُم�ساَدرة  عن 
فواه؛ عن رف�ص امثَقف ما يرى اأنه  عن الرغبة بتكميم الأ
عن  �سئلة؛  الأ اإثارة  ي  الفيل�سوف  َوَلِع  عن  زيٌف؛  اأو   ٌ خطاأ
�سطورة  ديب اإى اللجوء للرمز اأو الأ َمْيل الفيل�سوف اأو الأ
للتعبر عن  احكمة؛ عن ا�ستعداد امفِكر احّق لل�سهادة ي 
�سبيل ر�سالته؛ عن انت�سار الفيل�سوف اأو امثَقف اأو النبِي 
عداء  ي النهاية على اأعدائه حتى عندما يتمَكن هوؤلء الأ
من قتله؛ وعن ُحْكِم التاريخ عليه بتخليده، وعليهم بطْم�ص 

بد. ِذْكِرهم اإى الأ

لي�ست لهجُة هذه الق�سيدة هي اللهجُة الغا�سبُة التي 
مَرْت بنا ي الق�سائِد القليلة التي ا�ست�سهدنا بها، بل هي 
التجربة. فما عاد  الفيل�سوف الذي عركْته  لهجُة احكيم 
تعبرًا  والوعيد  بالتوُعد  اأو  بالبكاء،  اأو  بالغ�سب،  يكتفي 
�سّريرة.  اأفعاٍل  من  يثره  ما  حياَل  نية  الآ م�ساعره  عن 
جرا  ق�سائد  على  الغالبة  اللهجة  هي  اللهجة  وهذه 
�سف،  ال�سيا�سَيِة التي م تنل من ال�ُسيوع ما ت�ستحُقه مع الأ
ِنية يبدو اأن الغالبَية  نها ق�سائُد حتاج اإى قراءات متاأ لأ
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العظمى من القّراء ما عادْت م�ستعَدًة لها ي هذا الزمن 
الرديء.

ديوان  تت�سَدر  التي  وامدينة«  »زماُننا  اأو خذ ق�سيدَة 
اموقف،  عن  بليٌغ  تعبٌر  الق�سيدة  هذه  ال�شم�س.  لوعة 
ال�سعب  موقف  عن  بل  فقط،  ال�سخ�سي  اموقف  عن  ل 
اماأ�ساة نحن، وعن  اماأ�ساة: »جيُل  الفل�سطيني برَمته من 
دب  وعٍي نقبُلها«. هذا اموقف اماأ�ساوُي يذِكُرنا ماآ�سي الأ
فيه  الذي  اماأ�ساوِي  للفعل  اماأ�ساة  بطل  وباختيار  الكرى 
بل  لل�سكوى،  جاَل  ل  نف�سه.  الوقت  ي  ودماُره  ه  خا�سُ

هناك الَقبوُل الواعي لنتائج الفعل.

ه كَل دورات الزمن َرت اأر�سُ جيٌل عا�سَ
فوعى الع�سور كَلها،

عرف الزمان م�ساعفًا
�ساربًا عمقًا وُعُلّوًا، 

عا�َسُه عا�سقًا متمردًا
ويعي�سه كل يوم �سارخًا، متحِديًا.

فلتكن اماأ�ساُة زماَننا،
زمان احبيبة اأرادوا منعها عّنا، 

ولكن لن نعي�ص اإل زمانه –
زمان مدينِة الطور والزيتوِن

مدينة امعراج واجلجلة:
ر�ص لنا اأر�ٌص، هي وحدها ي الأ

وهي وحدها ي ال�سماء لنا �سماء.
(169 ¢U ,امجموعات ال�شعرية الكاملة)

هذه الق�سيدة هي تعبٌر اآخُر عّما دعاه ِرْلَكه بالكينونة 
الكبرة ي ق�سيدة اقتب�سها جرا ي م�ستهِل روايته البحُث 
عن وليد م�شعود. والكينونُة الكبرُة تت�سَمن عي�َص الزمان 
م�ساعفًا، ُعْمقًا وُعُلّوًا، وجابهَة ام�سر مهما كان. »فلتكن 
– »زماَن احبيبة  – يقول الفل�سطينيون  اماأ�ساُة زماَننا« 
ر�ص لنا اأر�ٌص، وهي  اأرادوا منَعها عّنا... هي وحدها ي الأ
وحدها ي ال�سماء لنا �سماء«. اإَن هذه الق�سيدة توؤِكد على 

ن�سانية ي مواجهة اموت - على  ما دعاه كامو بالكرامة الإ
ما حاول اأن يج�ِسده جرا ي �سخ�سَية وليد م�سعود الذي 
�سبيل  ي  وبابِنه  بنف�سه  م�سِحيًا  م�ساعفًا،  زمانه  عا�ص 
متمِردًا،  عا�سقًا  عا�سه  عّنا،  منَعها  اأرادوا  التي  احبيبة 

ويعي�سه كَل يوم �سارخًا، متحِديًا.

ي  موز  جرا  ديوان  ي  امركزَيَة  الق�سيدَة  لكَن 
امدينة، ورما ي �سعره كِله،  ق�سيدٌة عنوانها بالعربَية هو 
اأن هذه الق�سيدة  اأن نذكر منذ البداية  »امدينة«. ول بَد 
ُتَطِوُر –  على طريقتها – اأفكارًا وردت اأ�سًا ي ق�سيدة 
اليباب )التي اأعطت توفيق �سايغ عنوان مقِدمته لق�س�ص 
ر�ص البوار«( وكذلك ي م�سرحَية جرمة  جرا: »عر الأ
العملن  هذين  ي  فهناك  ليوت.  لإ الكاتدرائية  ي  قتل 
اإليوت تعبٌر عن اخ�سية من الَبْعث  الكبرين من اأعمال 
مور على ما  تي، وعن الرغبة ي اإبقاء الأ ومن امجهول الآ
ِم  َن الَبْعث ياأتي بالعذاِب والأ َن اموت مريٌح، ولأ هي عليه لأ

وامواجهة. يقول اإليوت ي مطلع ق�سيدة اليباب مثاً :

ني�سان اأق�سى ال�سهور، ُيْنِبُت
ر�ص امِيتة، ومزُج  الليلَك من الأ

الذاكرَة بالرغبة، ويحِرُك
اجذوَر الهامدَة باأمطار الربيع.

اأما ال�ستاُء فقد اأبقانا دافئن، وغّطى
ر�َص بثلوج الن�سيان، واأبقى الأ

على احياة ال�سامرة ببع�ص اجذور الياب�سة.
(Eliot, Collected Poems, p. 63)  

رئي�َص  خاِطبًة  قتل  جرمة  ي  اجوقُة  وُتْن�ِسُد 
�ساقفة العائَد من فرن�سا: الأ

َدْعنا نهلك بُهدوء.  
اأنَت تاأتي و�سط ت�سفيق اجماهر،  

تاأتي و�سط الحتفالت، ولكَنك  
تاأتي جالبًا اموَت اإى كانربري،  

جالبًا ام�سَر امحتوَم على البيت،   
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عليك اأنت نف�ِسك، على العام.   
نحن ل نريد اأن يح�سل �سيء.  

ِع�سنا �سبَع �سنواٍت بهدوء   
وجحنا ي األ يرانا اأحد،  

وع�سنا عي�سة الكفاف.
(Eliot, Murder, p. 29)

وى من ق�سيدة جرا: ونقراأ ي احركة الأ
مع هذه ام�سابيِح اأعي�ُص

بن منازَل معروقٍة َوَقَفْت 
على تربٍة ُمْنَهَكٍة تخ�سى الريَح وتطويَح 

العا�سفة.
ونقراأ ي احركة الثانية:

والّروح ي ال�ّسارع اممدود
وء والظِل ما زالت َتِلُد  بحباِل ال�سّ

ب�سع ق�ّساٍت فارغات 
ونقراأ ي احركة الثالثة:

�سمعُت ال�سارع يبكي لينام
وراأيُت البيوت ُتِقيم العظام

على العظام،
حاُم �سكانها تطارد الأ

يدي �سارخن: فرفعون خاويات الأ
األ ليت العوا�سف ل تهّب !

(25ぃ 23-24 ¢U ,امجموعات ال�شعرية الكاملة)

ي  العوا�سف  من  اخ�سية  عن  التعبر  هذا  وياأتي 
�سياق و�سٍف مدينٍة �سبِه مِيتٍة ُت�سِبه يباب اإليوت. فال�سوارع 

ُمْقِفَرٌة، واحوانيت ُمْغَلَقٌة:
بواِب َتَتوالُد الِظال َوعلى الأ

ب�َسَهوات العابرين
نا نا والأ َبْن الأ

بَن الُعقم وال�سقم
والليُل ينُفُث بن طّياِت الّنوم

اأج�سادًا مقَرحًة، اأ�سجارًا 
ر�ص. َت�سقُط الفواكُه منها وتعفن على الأ

(23 ¢U ,امجموعات ال�شعرية الكاملة)

َج�سي  عن  اإليوت  اأخذها  التي  �سطورة  الأ كانت  واإذا 
و�ْسُنْ تتحَدُث عن َمِلٍك اأ�سابه جرٌح فاأ�سيب بالعجز، فاإن 
وفيها عجٌز  امركزية  �سخ�سيتها  لنا  تقِدم  ق�سيدة جرا 
وهذا  عاقر«.  مّني  ُو  والُع�سْ َي،  يثمُر  ل  »والَدُم  ُم�سابٌه: 
ن�ساِي  الإ بالعقم  امَت�سل  العجز  تعبر �سريح عن طبيعة 

ر�ص امنَهكة. الذي هو مثيُل العقم الذي تعاي منه الأ

بعَد  احديث  اأدبنا  ي  جّدًا  اماألوف  من  اأ�سبح  وقد 
يَت�سَل  اأن  ال�سّياب  �ساكر  لبدر  امطر«  »اأن�سودة  ق�سيدة 
ر�ِص من ُعْقِمها بهطول امطر، اأو ُقْل بفعٍل ُعْلوٍي  خا�ُص الأ
عن  حديُثنا  كان  )اإن  ر�ص  الأ ي  التغير  ُيْحِدُث  �سماوٍي 
حديُثنا  كان  )اإن  الَب�َسر  ي  اأو  وال�سرع(  والزرع  ر�ص  الأ
يَت�سل بالو�سع الب�سرّي(. والفعل هذا ياأتي دون م�سِببات 
الرّبانَية كِلها. ولذا  فعال  الأ �ساأُن  �ساأُنه ي ذلك  وا�سحة، 
يام  فاإَن اخا�َص ي ق�سيدة جرا يَت�سل ما يدعوه بالأ
اأو دورِة الزمان. وهذا الإمان بدورة الف�سول هو كُل ما 
للكبد  ال�سقر  تقطيع  من  يعانون  الذين  ال�سعاف  ملُكه 
)كما ي ق�سيدة »لعنة بروميثيو�ص« التي حَدثنا عنها قبل 

قليل( اأو من اخوف من العوا�سف:
َوَلْن َجلَو العوا�سَف عنهم اأ

الظَل وال�ّسبح، 
فُتجري الُع�سارَة منُهْم ي اجذوع 

ع الفروَع منُهم بالراِعم والّزهر؟ وتر�سِ
(26 ¢U ,امجموعات ال�شعرية الكاملة)
وهنا ناحظ كيف يوِحد امتكِلم بن الب�سر وال�سجر، 
وكيف اأن هبوَب العوا�سف اأو هطوَل امطر ُيجري الع�سارة 
يقول  فيما   – الروؤيوية  ور  ال�سُ ن  لأ والب�سر  ال�سجر  ي 
نورثرپ ْفراي – توِحد كَل �سيء مع كِل �سيء اآخر. وتنتهي 
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الق�سيدة بالُدعاء والت�سُرع:
اإذن ُهّبي يا َعوا�سُف

وادفعي

اأ�سابَع اموِت عنا...

األ انزي من الذرى والعواي

ُحبلى بفي�ِص البحر وبِددي

ُروؤى العَفن

ولليِم العظيم افتحي 

ارَع امدينة... َم�سَ

ا�ستنبِعي

نا ر�سِ ب لأ اِخ�سْ

وِدمائنا...

لكي تتفَجر ال�ّسم�ُص من وراِئك

خ�سرة وزهرًا للمدينة

و�سحكة ل�سكانها 

ن�سمعها

من كل نافذة من كِل حجرة من كل دار.

(31-29 ¢U ,امجموعات ال�شعرية الكاملة)

بالُدعاء  تنتهي  التي  هذه  خرة  الأ احركة  �سور  اإَن 
والعوا�سف  ْفراي.  نورثرپ  م�سطلح  روؤيوَية  �سوٌر  هي 
هي عن�سر التغير فيها. والعوا�سُف –كامطر– تاأتي من 
الريح  مثُل  والعوا�سُف،  والعواي«.  الذرى  »من  على،  الأ
Pre-( وحافظة )Destroyer( الغربَية عند �سلي، مدِمرةG

الداعي  فاإن  ولذا  امطر،  خدينة  والعوا�سف   .)server

يدعوها للُنزول »ُحبلى بفي�ص البحر« لُتَبِدد »روؤى العفن«. 
م�ساريَع  العظيم...  »لليِم  تفتح  اأن  يريدها  هو  كذلك 
ها  امدينة« لُتْطلق »غا�سب اموج على دور الظال ليجلو اأر�سَ
خرة ل �سَك ي اأنها ت�سر اإى  والزوايا«. وهذه ال�سورة الأ

الفكر الاهوتي– عهدًا  –ي بع�ص  اأنهى  الذي  الطوفان 
للب�سرَية، ّما جعل  اآخر  من الزمان وبداأ ع�سرًا جديدًا 
عليه  نوحًا  يْدعون  ام�سيحِي  الراث  ي  الاهوتّين  بع�ص 
ال�سام باآدم الثاي. واماء، كالريح، عن�سُر تدمٍر وحياة، 

ُيغرق امدينة بطوفانه، وَي�سقي الزرع بغْيثه.

مبا�سرة  �سيا�سَيًة  مفرداٍت  الق�سيدِة  مفرداُت  لي�ست 
بعيدة  لي�ست  ال�سيا�سَية  دللتها  ولكن  وا�سح،  هو  كما 
امنال. فامدينة امِيتة حتاج اإى من يبُث احياة فيها من 
وال�سور  �سطورة  الأ من  تَتخذ  اجديدُة  واحياُة  جديد. 
ام�ستمَدة من الطبيعة اأدواِت تعبٍر لها. وال�سورة امرجَوة 
للمدينة بعد اأن تعود لها احياة هي ي العادة �سورٌة ُيح�سن 
ال�سعراء ت�سويَرها مفردات اخ�سرة واخ�سب والنماء، 
الكهربائية  والطاقة  ال�سناعية،  لت  الآ مفردات  ل 
ال�سناعِة  مفرداُت  ُت�سِبُح  يوم  ياأتي  وَقْد  لكرونية.  والإ
واآلُتها هي اأي�سًا مفرداُت ال�سعر. ولكن اإى اأن ياأتي ذلك 
وامروج   الدافقة  وامياه  الزهور  عن  نغّني  �سنظل  اليوم، 
امدينة  نغّني عن حُقق احلم، عن ج�ُسد  الغّناء عندما 

ي الواقع.

اأوائل �سفحات ديوان  تاأتي ق�سيدة »امدينة« هذه ي 
الديوان  اأَن  ام�سادفة  قبيل  من  ولي�ص  امدينة.  ي  موز 
اإى  »العودة  عنواُنها  امدينة  عن  اأخرى  بق�سيدة  ينتهي 
امدينة  و�سَع  جرا  ي�سِور  الق�سيدة  هذه  وي  امدينة«. 
يناع. ولكن بدًل من اأن ي�ستخدم  وقد عاد لها اخ�سُب والإ
امثقل  وال�سجر  والزهور  وامطر  الَنبات  �سور  ال�ساعر 
امرغوب  الو�سع  ل�سورة  التقليدية  ال�سور  وهي  بالثمار، 
والقحط،  وامحل  والعقم  واجفاف  اليباب  �سور  بعد 
هن  اللواتي ماأُ الع�سريات  الن�ساء  ي�ستخدم جرا �سور 

احيوية واجمال:

�سِئمنا الَنَغْم

يتلوه دومًا باي النغم

ي م�سارَح من جفاٍف وعدم. 
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ِجْئنا 
للر�سيقات الطليقاِت

حكات... ال�سيقاِن وال�سّ
الراك�ساِت على عيوِننا...

ام�سَتْنِبعات الناَر
ِمْن ُعروقنا

(93-92 ¢U ,امجموعات ال�شعرية الكاملة)

عن  تعبرًا  الع�سريات  الن�ساء  اختيار  يكون  وقد 
تلِمح  كما  يلِمح،  مزدوج  �سيا�سٍي  مغزى  ذا  التحُرر 
الق�سيدة ي اأبيات اأخرى، اإى اأن حرير امراأة هو جزء 
من حركة التحريرامطلوبة، واأن امدينة اجديدة لن تكون 
هي امدينة التي نريد العودة اإليها اإذا بقيت ن�ساوؤها على 
�سورتهن التقليدية التي يرى البع�ص اأنها جزء من م�سكلة 
تنتهي  والق�سيدُة  احديث.  الع�سر  ي  العربي  امجتمع 
على  احياة  قوى  انت�ساِر  عن  تعِر  احتفالَيٍة  باأهزوجٍة 
اموت اأو انت�ساِر ال�سّال على ام�ستنقع، اإن �سئنا ا�ستخدام 

ال�ستعارة التي ا�ستخدمها جرا نف�ُسه:

انُقروا الدَف، ِجْئنا

َهِللوا بالناي، ِجئنا

�سابع، جئنا اعقدوا الأ

زوابَع رق�صٍ وغنا

وحياتنا ي الكِف مّنا والقدم !

(94-93 ¢U ,امجموعات ال�شعرية الكاملة)

امبا�سرة.  �سيا�سية ي مدلولتها  الكلمات  لي�ست هذه 
بامعنى  �سيا�سية  مدلولت  هي  النهائية  مدلولتها  لكن 
اأو  مة  الأ قل  )اأو  امدينة  ت�سِور  التي  فالروؤية  �سمل.  الأ
ب�سفات  ُفه  َن�سِ اأحدهما  متعار�سن  بو�سعن  اح�سارة( 
احياة  ب�سفات  خر  الآ ُف  وَن�سِ والَعَفن،  والُعْقِم  اموت 
ن ال�سيا�سة هي ي  واحيوية واخ�سب هي روؤية �سيا�سَية لأ
اأو  للمدينة  امثلى  احياة  حقيق  فُن  منها  هم  الأ اجانب 

u للمدنَية  �سمل-  الأ –بامعنى 



104 الـثـقافـيــــة العدد الواحد وال�سبعون 2008امـجـلـة 

وروبين ون�ساطاتهم  اهتمامات ام�ستعربن ااأ
ي 

الع�سور الو�سطى وع�ر النه�سة

)التي  و�شقلية  )711-1492م(  عامي  بن  ما  الفرة  خال  العرب  بها  احتفظ  )التي  إ�شبانيا  ا �شّكلت 
احتفظوا بها خال الفرة ما بن عامي )825-1091م( منطلقي التاأثر العربي على اأوروبا الغربية وال�شمالية. 
 Fredrick II )1215-1250( وعهد فردريك الثاي Roger II )1154-1130( وكان باط بالرمو ي عهد روجر الثاي
عربياً اأكر منه اأوروبياً. وعندما اأ�شدر البابا غريغوري التا�شع Gregory IX حكمه بحرمان روجر الثاي كن�شياً، 
�شبانيا  كان ذلك ب�شبب اتهامه، بن اأمور اأخرى، ما كان »يظهره من �شداقة ومودة جاه ام�شلمن«.1وكان لإ
اموزاراب  �شاعــد  حيث  الو�شطى،  الع�شـــور  اأوروبا  ي  وازدهـــارهــــا  العلــــوم  اإحياء  ي  احا�شم  الدور  ندل�س(  )الأ
وروبين ي  إ�شبانيا الذين اأ�شبحوا �شبه م�شتعربن، على نقل العلوم العربية اإى الأ Mozarabs، وهم م�شيحيو ا

ندل�س، و�شاعت الرجمة ي اأرجائها، وتوافد عليها طاب  ال�شمال. وقد ازدهرت امدار�س ي ختلف مدن باد الأ
وروبية. العلم من �شتى اأقطار القارة الأ

عيد الدحيات
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كان اأول طالب اإجليزي يذهب للدرا�سة ي امدار�ص 
العربية ي اإ�سبانيا واحدًا من حا�سري كلية املك األفرد 
وائل ي جامعة اأك�سفورد. ذلك هو جون  King Alfred الأ

810-877م،  اأريجينا(  جون  )اأو   John Scotus �سكوت�ص 
الذي در�ص اللغة العربية واللغة الكلدانية. ويذكر توما�ص 
ال�سابع  القرن  ي  يكتب  وهو   ،homas Warton وارتون 
الدين  رجال  »من  الإجليز  من  اأعدادًا غفرة  اأن  ع�سر، 
بداية  من  العربية  بامدار�ص  التحقوا  قد  النا�ص  وعامة 
اأمدًا  دام  اجاهًا  بذلك  واأر�سوا  ع�سر.  احادي  القرن 
طويًا«.2 اأما اأديارد باث Adelard of Bath »الذي رما 
تعلم ي �سقلية«، فقد قام باإعداد اثني ع�سر موؤلفًا مبنية 
على ترجمات من موؤلفات عربية حول مو�سوعات فل�سفية 
�سافة اإى اإعداده بحثًا )اعتمد فيه  وفلكية وريا�سية، بالإ
 (Falconery( حول ال�سيد بالبزاه )على م�سادر عربية
الغربية«.3 وي  اأوروبا  نوعه ي  كتاب من  اأول  ُيعد  »الذي 
 Michael �سكوت  مايكل  و�سع  ع�سر  الثالث  القرن  بداية 
اللغة  عن  ترجمًة  طليطلة،  مدينة  ي  در�ص  الذي   Scott

العربية لبحث اأر�سطو حول احيوانات.

اأي�سًا  )ويعرف   Robert Ketton كيتون  روبرت  كان 
اأهم   )Robert of Retensis رتن�سي�ص  روبرت�ص  با�سم 
م�ستعرب اإجليزي ي الع�سور الو�سطى كلها. وكان يقيم 
يطاي وامرجم عن  ي مدينة بر�سلونة برعاية الباحث الإ
Plato of Tivoli. وكانت  اأفاطون تيفوي  اللغة العربية، 
حيث  والهند�سة،  والريا�سيات  بالفلك  اهتمامات  لكيتون 
�سنف جموعة من القوائم الفلكية خط الطول اخا�ص 
مدينة لندن، م�ستندًا فيها اإى قوائم البتاي والزرقاي، 
 ¿Éµa  ,1145 العام  قام برجمة جر اخوارزمي ي  كما 
قدمه  اإجاز  اأعظم  ولكن  وروبي«.4  الأ اجر  بداية  ذلك 
روبرت كيتون كان با �سك ترجمته للقراآن الكرم )اأول 
اللغة  اإى  العربية  اللغة  من  كلها(  اأوروبا  ي  ترجمة 
من  طلب  على  بناء  الرجمة  هذه  اأُعدت  وقد  الاتينية. 
كلوي  دير  رئي�ص   Peter the Venerable امبجل  بطر�ص 

Cluny. وقد ا�ستكملت هذه الرجمة باإ�سافة مقدمة لها 

وحوا�ص »ما بن ال�ساد�ص من موز واحادي والثاثن من 
كانون اأول عام 1143م«.5 واأحق بها بطر�ص امبّجل ر�سالة 
فاإن  ال�سديد،  �سف  ولاأ امحمدية«.  �سد  »ر�سالة  �سّماها 
خطاء اج�سيمة التي تظهر جهل  هذه الرجمة تزخر بالأ
عجاز اللغوي الذي ميز اآيات القراآن الكرم.  امرجم بالإ
�سيء،  ي  العربي  �سل  الأ مثل  ل  ترجمة  النتيجة  فكانت 
العربي.  للن�ّص  وم�سّوهة  كونها �سورة م�سنوعة  تعدو  ول 
بانت�سار  اخاطئة  وتف�سراتها  الرجمة  هذه  حظيت  وقد 
وا�سع وهي خطوطة، حيث وّفرت مادة دعائية للهجمات 
ول  �سام وام�سلمن. ُطبعت هذه الرجمة لأ الظامة على الإ
مرة ي مدينة بال Basel ي �سوي�سرا عام 1543، تت�سدرها 
الكني�سة  موؤ�س�ص   Martin Luther لوثر  مارتن  مقدمة 

الروت�ستنتية، ثم اأعيد اإ�سدارها ي عام 1550م.

العربية  باللغة  امعرفة  ا�ستخدام  للنظر  الافت  ومن 
كاإحدى و�سائل احمات الدينية �سد العرب وام�سلمن ي 
�سباي رموند  الإ تو�سيات  فبناًء على  الو�سطى.  الع�سور 
واأكرهم  امب�سرين  اأهم  من  وهو   ,Raymond Lull َلْل 
الكن�سي  امجل�ص  قرر  الو�سطى،  القرون  اأوروبا  ي  تاأثرًا 
غريقية  اأ�ستاذية للغة الإ اإن�ساء مراكز   1311 ي فينا عام 
واللغات ال�سرقية )ول �سيما العربية والعرية وال�سريانية( 
ي باري�ص، واأك�سفورد، وبولونيا، واأريجون، و�سامنكا. وقد 
عاد امجل�ص الكن�سي ي جل�سته التا�سعة ع�سرة، ي مدينة 
بال، ي العام 1434 فجدد مر�سوم امجل�ص الكن�سي الذي 
اأ�ساف  وقد  بالذات.  العربية  اللغة  ب�ساأن  فينا  ي  انعقد 
قدوم ع�سر النه�سة لهذه احما�سة الدينية بعدًا اإن�سانيًا 
 Francis ول جديدًا. ففي عام 1536 قام املك فرن�سي�ص الأ
 ,»°ùfôØdG  Guiliaume Postal بو�ستال  غيليوم  باإر�سال   I

ن�ساي، اإى م�سر وتركيا ليقوم بجمع  �ساحب امذهب الإ
امخطوطات. وبعد عودته م تعينه اأ�ستاذًا للغات العربية 
امن�ساأة   ،College de France فرن�سا  كلية  ي  والعرية 
�سيونيتا  غرئيل  اماروي  الباحث  اأحق  كما  حديثًا. 
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بالكلية امارونية ي روما   Gabriel Sionita (1577-1648)

حيث  باري�ص  اإى  رحل  ثم   ،1548 العام  ي  اأن�سئت  التي 
اأ�سبح اأ�ستاذًا للغة العربية. وتعلم ماتيا�ص با�ستور (1599- 
العربية  اللغة  هايدلرج،  من  اأماي  باحث  وهو   ،(1658

وي   .(1625-1624) �ستاء  ي  �سيونيتا  غرائيل  يد  على 
الكلية  ي  العربية  للغة  حا�سرًا  با�ستور  عن   1626 عام 
اجديدة New College ي جامعة اأك�سفورد حيث حا�سر 
باللغة العربية واللغة ال�سريانية، وكان من طابه ام�ستعرب 
الإجليزي الكبراأدوارد بوكوك Edward Pococke. ومن 
يطالين الذين اأظهروا اهتمامًا بالدرا�سات  اأ�سهر الإ بن 
     Giorgio Valla فال  جيـورجيو  ا�سـم  يبــرز  العربية، 
 Giovanni Pico مراندول  جيوفاي  وا�سم   1500-1447

مراندول  ح�سل  وقد   .Della Mirandolla 1463-1494

على عدد كبر من امخطوطات العربية، وكانت مكتبته ي 
العام 1498 »حتوي على �سبعة كتب بالعربية«. كما ٌتظهر 
القرن اخام�ص ع�سر مدى الهتمام  الفاتيكان ي  مكتبة 
بالدرا�سات العربية، اإذ ت�سر قوائم حتوياتها، ي العام 
1481، اإى »وجود ما جموعه اثنتان وع�سرون خطوطة 

باللغة العربية«.6

 Joseph �سكاليجر  جو�ستو�ص  جوزيف  الهولندي  كان 
Justus Scaliger 1540-1609 اأحد ام�ستعربن ام�سهورين 

ي  بارزة  اإ�سهامات  لهم  كانت  الذين  النه�سة  ع�سر  ي 
اأوروبا الروت�ستنتينية. وكان  تقدم الدرا�سات العربية ي 
قام بجمع  والعرية، كما  العربية  اللغتن  يتقن  �سكاليجر 
اإى  بعد  من  وّرثها  التي  العربية  امخطوطات  من  العديد 
 homas اإربنيو�ص  توما�ص  وقام   .Lyden ليدن  مكتبة 
وفاة  بعد  ليدن،  ي  ال�سرقية  اللغات  اأ�ستاذ   ،Erpenius

 .Arabizantium Principem سكايجر، بتكرمه بت�سميته�
قد  اأوروبا  �سمال  العربية ي  الدرا�سات  تطور  اإن  واحق، 
ال�سرقية  للغات  حا�سرًا  اأ�ستاذًا  اأربنيو�ص  بتعين  بداأ 
)ما عدا العرية( ي ليدن عام 1613. وقد بقي ي هذا 
امن�سب حتى وفاته عام 1624، حيث خلفه تلميذه جيم�ص 

اربنيو�ص  وقدم   .James Julius (1596-1667( جوليو�ص 
باإعدادهما  العربية  للدرا�سات  عظيمة  خدمة  وجوليو�ص 
العربية.  امخطوطات  جمع  على  ومواظبتهما  للن�سو�ص 
وكان الباحثون الهولنديون ام�ستعربون هوؤلء مثاًل يحتذى 
وبخا�سة  امجال،  هذا  ي  خرين  الآ وروبين  الأ للباحثن 

الإجليز منهم.

�سقفية ي مدينة  اأما ي اإجلرا، فقد كانت امكتبة الأ
مرحلة  ي  العربية  امخطوطات  بع�ص  ت�سم   York يورك 
الع�سور  اأواخر  ي  اأما  الو�سطى.  الع�سور  من  مبكرة 
الو�سطى، فكان اأول كتاب اإجليزي يطبعه وليم كاك�ستون 
الفا�سفة  »اآراء  هو   William Caxton 1422-1491

 he Dictes and Sayings of Philosophers واأقوالهم« 
فرن�سية(  ترجمة  Earl Rivers )عن  لـ  ترجمة  كان  الذي 
Latin Liber Philos- بعنوان  بالاتينية  كتــاب  Yعن 

ن�سخة  كونه  يعدو  ل  الكتاب  وهذا   .opharum Moralim

قوال التي التقطت من احكماء  معّدلة من جموعة من الأ
والفا�سفة القدماء، جمعها ون�سقها ي م�سر، ي القرن 
احادي ع�سر، امب�سر بن فاتك. وقد حظي كتاب بن فاتك 
هذا ب�سعبية وانت�سار وا�سعن ب�سبب خ�سائ�سه الوعظية 
دب التهذيبي  والتعليمية، حيث مار�ص تاأثرًا كبرًا على الأ
ع�سر.  الثامن  القرن  حتى  وروبي  الأ  didactic literature

ن�ساي  ولعل اأبكر من عرف اللغة العربية من اأتباع امذهب الإ
الإجليزي روبرت ويكفيلد )توي عام1537(، وكان موؤلفه 
Wakefeldi Sacra- Gامكتوب باللغة الاتينية حت عنوان 
 zuw Literarum … Oratio de Laudibus et Utilitate

Trium Linguarm Arabicae, Chaldaicae.et Hebrai-

اإجلرا بحروف عربية وحروف  كتاب يطبع ي  اأول   cae

عرية.7 اأما رت�سارد اأرجنتن Richard Argentine )توي 
باإعادة تدري�ص  التما�سًا طالب فيه  فقد رفع   ,(1568 عام 
اللغة العربية ي جامعتي اأك�سفورد وكيمردج. وقد بـذل وليم 
بيدول William Bidwell 1561-1632, وهـو اأحد مرجمي 
جهدًا   ،King James. Bible ول  الأ جيم�ص  املك  اإجيل 
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كبرًا من اأجل تطوير الدرا�سات العربية ي اإجلرا. فقد 
»باعتبارها  العربية  اللغة  اأهمية  اإى  نظار  الأ بدويل  لفت 
من  عمال  والأ الدبلوما�سية  ولغة  الوحيدة،  الدين  لغة 
ال�سن.«8  بحر  اإى   Fortune Islands ال�سعيدة  اجزر 
بالفلك  اهتمامه  ب�سبب  العربية  للدرا�سات  وكان مدفوعًا 
اأن يوؤمن طباعة ترجمة اإى  والريا�سيات، حيث ا�ستطاع 
اللغة العربية مخطوطة من ر�سائل القدي�ص جون الإجيلية 
كما   ،Antwerp اإنتويرب  ي   Blatin باتن  مطبعة  من 
العربية  امطبعية  للحروف  طقم  »اأول  ليدن  من  ا�ستورد 
اإحدى كلياتها.  اإى جامعة كيمردج الذي كان زميًا ي 
فكان  العربية  الدرا�سات  حقل  ي  له  اإجاز  اأعظم  اأما 
تاأليفه للرجمان العربي he Arabian Trudgman. يقع 
هذا القامو�ص ي �سبع اأوراق خطوطة، وي�ستمل على فهر�ص 
العربية )وكان  القراآن )خطوطًا( ون�سخ الإجيل  ب�سور 
بع�سها مطبوعًا(، اإ�سافة اإى جموعة من ام�سطلحات 
ا�ستفاد  وقد  ال�سرف.  واألقاب  ماكن  الأ واأ�سماء  العربية 
كا�ستل E. Castell مـــن موؤلف بيــــدول هـــذا ب�سكـل كبيــر 
ي قامو�سـه ام�سهــــور Heptaglotten، ما �سمن لبيدول 
مكانًا دائمًا ي تاريخ الدرا�سات العربية والبحث ي اللغة 

العربية.

 Edward Pococke,   the كـــان اإدوارد بوكــوك الكبيــر
بيدول  تاميذ  اأن�سط  من  واحدًا   Elder,               

اأك�سفورد. وبعد تخرجه عّن ق�ّسي�سًا  واأقدرهم ي جامعة 
اإقامته ي  ام�سرق الإجليزية ي حلب. وخال  ي �سركة 
مع  �سداقة  بعاقات  ارتبط   (1636-1630) حلب  مدينة 
علماء عرب ويهود، �ساعدوه ي جمع امخطوطات. ولي�سهل 
ح�سوله على هذه امخطوطات، عّن بوكوك م�سلمًا �سوريًا 
اأحمد  اأحمد الدروي�ص وكيًا ونا�سخًا له. وقد كتب  ا�سمه 
الدروي�ص هذا خم�ص ر�سائل لبوكوك بعد رحيله من حلب، 
بامخطوطات  الإجاز  على  ال�سوء  الر�سائل  هذه  وتلّقى 
امخطوطات  جمع  ي  بوكوك  عمل  وكان  الوقت.  ذلك  ي 
كبر  من  امادي  والدعم  الت�سجيع  يلقى  وا�ستن�ساخها 

CharlesI ول �ساقفة لود Laud الذي عّينه املك �سارلز الأ الأ
وزيرًا اأوًل له عام 1634. وا�ستطاع لود Laud اأن ي�ستح�سل 
على ر�سالة ملكية موجهة اإى �سركة ام�سرق ياأمرها فيها 
باأن جلب كل �سفينة من �سفنها القادمة من ال�سرق معها 
اأك�سفورد قد  اأو فار�سية. وكانت جامعة  خطوطة عربية 
ا�ستلمت ثاث جموعات هامة من امخطوطات ال�سرقية 
ي القرن ال�سابع ع�سر، اإذ قّدم لود Laud نف�سه، بو�سفه 
رئي�سًا جامعة اأك�سفورد، جموعة التاأ�سي�ص الكرى التي 
تبلغ ب�سع مئات.  العربية وحدها فيها  كانت امخطوطات 
وقد و�سلت هذه امخطوطات اإى جموعة مكتبة بودليان 
بن  دفعات  على  اجامعة  ي   Bodleian Collection

 .1642 h 1639 العامن

عاد بوكوك اإى اإجلرا عام 1636، وكان لود Laud ي 
ذلك الوقت رئي�سًا للجامعة، فقام على ا�ستحداث من�سب 
اأ�ستاذًا حا�سرًا  العربية حيث عّن بوكوك  للغة  »اأ�ستاذ« 
للغة العربية ي �سهر موز من العام نف�سه. وكان بوكوك 
قد اأح�سر معه من حلب »ن�سخة من جمع اميداي ي�ستمل 
الإجليزية،  اإى  برجمتها  قام  عربيًا،  مثًا   6013 على 
غر اأنه م ين�سر هذه الرجمة. لكن �سخ�سًا اآخرًا يدعى 
 áæ«Yh  ,1737 عام  منها  عّينة  طبع   Schultens �سولتينز 
اأخرى عام 1775. رجع بوكوك اإى ال�سرق مرة اأخرى عام 
�ستاذ  الأ  John Graves غريفز  جون  �سديقه  ومعه   1637

امحا�سر ي علم الفلك ي جامعة اأك�سفورد. واأقام بوكوك 
ي الق�سطنطينية حتى اآب 1640، بينما غادر غريفز اإى 
م�سر ليقوم ب�سراء امخطوطات واإجراء بع�ص ام�ساهدات 

الفلكية.

واأخرى  ودينية  جارية  بدوافع  يتحرك  بوكوك  كان 
وفهم  العربية  اللغة  معرفة  كانت  فقد  درا�سية.  بحثية 
بد  ل  اأمرين  دبي  والأ الثقاي  وتراثه  �سامي  الإ الدين 
منها اإذا ما اأريد لعاقات بريطانيا مع العرب وام�سلمن 
فاإن  احال،  وبطبيعة  �سليمة.  اأ�س�ص  على  مبنيًة  تكون  اأن 
بوكوك  ذهن  ي  حا�سرًا  دائمًا  كان  التب�سري  الهدف 

(1691-1604)
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ولود وغرهم؛ ولهذا ترجم بوكوك اإى اللغة العربية عام 
 ,De Vertitate religionis Cristiane 1660م كتابًا بعنوان

ل�ستعمال   Grotius غروتيو�ص  الهولندي  الباحث  األفه 
امب�سرين ام�سيحين ي جزر الهند ال�سرقية. كما ا�ستجاب 
 …òdG  ,Robert Huntington هنتنغتون  روبرت  لطلب 
اإى  ام�سرق ي حلب، فرجم  �سركة  لتجار  ق�ّسي�سًا  خلفه 
العربية خا�سة العقيدة الإجليكانية وطقو�سها الدينية، 
العرب  مع  عاقات  واإقامة  ج�سور  ن�ساء  لإ كو�سيلة  رما 
ن�سطة الدينية التب�سرية ل ينبغي  ام�سيحين. ولكن تلك الأ
اأن ت�سرف نظرنا عن جهوده الكبرة ي حقل الدرا�سات 
الطفيل،  لبن  يقظان«  بن  »حي  ن�ص  حرر  فقد  العربية. 
وقام ابنه ادوارد بوكوك ال�سغر )1727-1648( برجمته 
وقد   .1761 اأك�سفورد عام  ون�سرته جامعة  الاتينية،  اإى 
George Keith وجورج  ظهرت منه ن�سختان جورج كيث 
على   1686  h  1674 العامن  ي   George Ashwell اأ�سول 
التواي. اأما روبرت باركلي Robert Barclay، وهو �ساحبي 
الاهوت  الدفاع عن  كتاب  وموؤلف   (Quaker)  …QGòàYG

 Apology for the True Christian ال�شحيح  ام�شيحي 
Divinity, في�سر اإى طبعة 1674 جورج كيث، حيث يقول: 

»هنالك كتاب مرجم من اللغة العربية، يحكي ق�سة حياة 
�سخ�ص يدعى حي بن يقظان، يعي�ص وحيدًا ي جزيرة نائية 
خالية من بني الب�سر، ولكنه يتو�سل اإى معرفة اه بعمق. 
وهذا يرهن اأن اأف�سل الو�سائل واأكرها يقينًا معرفة اه 
تتم  التي  تلك  بل  والنتائج،  وامقدمات  الفر�سيات  لي�ست 
�سمى، بعد اأن  ن�ساي بالعقل الأ عن طريق ات�سال العقل الإ
ي  وجمع  اج�سد  اأدران  من  تطهر  قد  العقل  هذا  يكون 
�سكون كامل.«9 وقد اأّثرت ق�سة حي بن يقظان على مط 
الق�س�ص اخيالية ي القرن الثامن ع�سر. فهنالك ت�سابه، 
 Daniel ديفو  دانيال  رواية  وبن  بينها  امثال،  �سبيل  على 
 ,Robinson Crusoe كروزو  روبن�شون  امعنونة   Defoe

 Nobel Savage النبيل«  »امتوح�ص  بفكرة  ُتذّكر  اأنها  كما 
واعتر  رو�سو  الفرن�سي جان جاك  امفّكر  اإليها  دعا  التي 
الق�سيدة  نف�سه �ساحبها ومبدعها.10 كما ترجم بوكوك 

العربية »لمية العجم« عام 1661. وي العام 1659-1658, 
لكتاب  ترجمة  وهو   ،Contextio Gemrarum كتابه  ن�سر 
العا�سر  نظم اجوهر)القرن  بـ  امعروف  البطريق  �سعيد 

اميادي(. 

اأما اأعظم اإجاز لبوكوك كم�ستعرب فكان كتابه عينة 
 Specimen Historiae Arabum العربي  التاريخ  من 
هذا  وي�ستمل   .1649 عام  اأك�سفورد  جامعة  ن�سرته  الذي 
الاتينية  بيكوك  وترجمة  العربي  الن�ّص  على  الكتاب 
حن  وي  يعقوبي(.  �سوري  )كاهن  الفرج  اأبي  ل�سالت 
وثاثن  اإحدى  الاتينية  وترجمته  العربي  الن�ّص  ي�سغل 
 áëØ°U 350 سفحة، فاإن بوكوك ي�سيف اإليه ما يزيد على�
من اماحظات التاريخية واللغوية والفقهية. وت�سكل هذه 
لة وامحّكمة  اماحظات �سل�سلة طويلة من امقالت امف�سّ
العلوم  وحول  وبعده،  �سام  الإ قبل  العربي  التاريخ  حول 
اأكر  اإى البحث ي  داب العربية، ي�ستند فيها اموؤلف  والآ
مرحلة  امقالت  هذه  وت�سّكل  عربية.  خطوطة  مئة  من 
�سامية ي  جديدة متميزة من تطّور الدرا�سات العربية الإ
وروبية. واحقيقة اأن ترجمة بوكوك  اإجلرا وي القاّرة الأ
وماحظاته قد �ساعدت كثرًا على تقدم مادة عن العرب 
�سيلة من اأية مادة  وام�سلمن اأقرب اإى ام�سادر العربية الأ
كانت معروفة حتى ذلك الوقت. وقد دح�ص بوكوك الكثر 
خطاء واخرافات التي �سادت عن العرب وام�سلمن  من الأ

منذ الع�سور الو�سطى.

اأبـراهام  تكرم  م  فقد  كيمبـردج،  جامعــة  ي  اأمـا 
العربية  »اللغة  لتعليمه   Abraham Wheelock ويلوك 
ترعًا  اجامعة  تلّقت   1632 عام  وي  ومثابرة«.11  بجد 
تاأ�سي�ص كر�سي  اأجل  لندن من  جواخ ي  الأ اأحد جار  من 
اأ�ستاذ لتعليم اللغة العربية ي جامعة كيمردج حيث عّن 
عام  وي  فيها.  العربية  للغة  حا�سر  اأ�ستاذ  اأول  ويلوك 
1636 حولت منحة التاأ�سـيـ�ص هـذه اإلـى مـوازنـة دائمـــة. 

جامعة  مكتـبـة  ي  عربيـة  خطوطـات  هنـــالـك  وكانــــت 
 Oriental ال�سرقية  امجمـوعة  اأنـ�سـئت  فقـــد  كيـمبــردج. 
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الباحث  مكتبة  اأ�سا�ص  على  اجامعة  لتلك   Collection

جلـب  حيــث   .Erpenius اإربينـيو�ص  ال�سهيــر  الهولندي 
جامعة  رئي�ص   ،Duke of Buckingham بكنـجهام  دوق 
كيمردج، مكتبة اربنيو�ص من ليدن خال زيارة ر�سمية 
له اإى مدينة لهاي. وقد اغتيل دوق بكنجهام عام 1632, 
وثمانن  خم�سة  البالغة  امجموعة  تلك  اأرملته  فقدمت 
خطوطة اإى اجامعة عام 1632. اأما امجموعة الثانية، 
ما فيها ع�سرون خطوطة ح�سل عليها نيكول�ص هوبارت 
Nicolas Hobart ي الق�سطنطينية، فقد قدمت للجامعة 

عام 1655، وهنالك ر�سالة حمل تاريخ 1632/5/2 موّجهة 
من وليم بيدول اإى اأبراهام ويلوك يجّدد فيها وعده »باأن 
يهدي اجامعة ن�سخة من القراآن«. وهناك اأي�سًا ر�سالتان 
واحادي  موز  من  ع�سر  الثاي  تاريخهما  اأخريان، 

1632 على التواي، موّجهتان من جون  اآب  والثاثن من 
واللتان  امعروفن،  ام�ستعربن  واأحد  بيدول  كارك �سهر 
جامعة  اإى  العربي  لقامو�سه  بيدول  توريث  اإى  ت�سران 

كيمردج.12

ع�سر  ي  التب�سرية  للروح  احما�ص  اأن  نرى  وهكذا 
وروبية كان اإى حّد كبر ا�ستمرارًا بروت�ستنتيًا  النه�سة الأ
للمحاولت الكاثوليكية ي الع�سور الو�سطى. اأما الدوافع 
)وبخا�سة  ال�سركات  اإن�ساء  ب�سبب  تعززت  فقد  التجارية 
ي اإجلرا( مثل �سركة ام�سرق وال�سركة الركية. وكانت 
ن�سطة الدينية والتجارية تتطلب اتقان لغة العرب  هذه الأ
ومعرفة عقيدتهم وتاريخهم واآدابهم وعلومهم. وكان من 
ي  العمل  قيادة  اجامعات  تتوى  اأن  وامنطقي  الطبيعي 

u هذا اجانب امعري والتعليمي والبحثي

هوام�س
1-  Maxim Rodinson, The Western Image and Western Studies of Islam: The Legacy of Islam, ed. Joseph Sch--

acht and C.E. Bosworth (Oxford,1974), p.24.

2- “Dissertation on the Introduction of Learning into England,” The History of English Poetry from the Twelfth 

to The Close of the Sixteenth Century, (London, 1728-1790), I,civ. 

3-  Austin L. Poole, From Domesday Book to Magna Carta 1087-1216, 2nd ed. (Oxford, 1964),p.244.

4-  G. Sarton, Introduction to The History of Science, (Baltimore, 1942).2.p.176.

5- هذا هو التاريخ اموجود ي ال�ستهال )preface( الذي كتبه كيتون نف�سه ووجهه اإى بطر�ص امبجل.

6-  Karl H. Dannenfeldt, “The Renaissance Humanists and the Knowledge of Arabic,” Studies in the Renais--

sance,2 (1955), p. 99ff.

7- Dictionary of National Biography, ed. L.Stephen et al., 20, 447.

8- Ibid., 2, p.1192

9- Ibid., 16,8

10- Arthur, Arberry, Oriental Essays: Portraits of Seven Scholars  (Macmillan, 1977), p. 68.

11- Byron P. Smith, Islam in English Literature (NewYork, 1977), p.68.

12- A Catalogue of the Manuscripts Preserved in the Library of the University of Cambridge (Cambridge Univ. 

Press,1979), I, p. 71.



110 الـثـقافـيــــة العدد الواحد وال�سبعون 2008امـجـلـة 

اخطاب التاريخـي العربـي امعا�ر
تاريخية النك�سة:

 الوعي والوعي ام�ستعاد

ما اإن انتهت حرب حزيران 1967 حتى انفلت عقال التاريخ، تاريخ اأراد كاتبوه بعد النك�شة مبا�شرة اأن ي�شتبينوا 
يدولوجيا،  مواطن اخلل، ويحددوا اأ�شباب الكارثة التي م يكن اأحد موؤهًا ل�شتقبالها ي زمن طغت فيه الأ
وكان النا�س فيه حت تاأثر �شلطان ال�شلطة وظلها. وبالرغم من التحذيرات الكبرة التي اأطلقت، �شد هيمنة 
الدكتاتور وال�شتبداد1، ظل امجتمع العربي متم�شكاً ما اأحّب، حتى بعد اأن انتك�س، فاإذا بال�شارع الذي كان يريد 

مر مطالباً الزعيم نف�شه بالبقاء على العر�س!. م�شاءلة زعيمه وحا�شبته على »اأم الكوارث« ينتهي به الأ

 ,1948 نكبة  من  تقريبًا  عقدين  بعد  النك�سة  جاءت 
اإذ ما لبث العرب اأن خرجوا من ربقة ال�ستعمار ودخلوا 
البناء، حتى كانوا على موعد مع �سدمة جديدة.  معركة 
وم م�ص وقت طويل بعد النكبة حتى ماج ال�سارع العربي 
و�سوريا  والعراق  م�سر  من  كل  ي  والثورات  بالنقابات 
واليمن. وما اإن بداأت التيارات ال�سيا�سية الي�سارية الثورية 
تدخل مرحلة الر�سد، حتى �سقطت ي اأتون نك�سة 1967, 

وم يكن هناك جال للمواربة، فقد فتحت النك�سة ال�سهية 
�سباب الف�سل الكبر. لتوجيه النقد والقراءة وام�ساءلة لأ

بدت كتابة تاريخ النك�سة انفعالية، وهي ي غالبها مار�ص 
التاريخ  كتابة  من  وقليل  اإليها،  اأف�سى  الذي  للحال  النقد 
على  نتائجها  وبن  وحللها  العميقة،  اأ�سبابها  على  جاء  ما 
ام�ستقبل العربي ما بعدها واحا�سر اليوم. ومن هنا تبدو 

احاجة اإى �سرورة درا�سة خطاب التاريخ الذي اأّرخ لها.

مهند مبي�شن
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ثمة  اأن  الكرى  العربية  النوازل  تاريخ  قراءة  تبّن 
ي  بالهزمة  �سبه  الأ امحدود  الن�سر  حويل  ي  التبا�سًا 
ر�ص، ليتم  نتائجه، خا�سة بعيدة امدى، اإى ن�سر على الأ
غر  ن�سر  فمن  الوعي.  ت�سوه  بطريقة  اإعاميًا  ت�سويقه 
مكتمل يراه البع�ص يرقى اإى م�ستوى الهزمة ي 1956, 
اإلهيًا« ي موز  »ن�سرًا  كانت  اإنها  قيل عنها  اإى مواجهة 
2006، وبفارق زمني هو ن�سف قرن بن الن�سرين، تتجلى 

حداث الكرى. طبيعة الوعي التاريخي العربي حيال الأ
النت�سارات  جموعة  ن�سّمي  اأن  ن�ستطيع  ل  اإننا 
اأنها ت�سمية  اإل »خداعًا للذات«. وعلى  العربية امعا�سرة، 
اأن  مكن  ل  اأننا  الثابت  اأن  اإل  الكثرين،  تعجب  ل  قد 
امهولة،   1967 نك�سة  عن  الفاجعة   1956 هزمة  نف�سل 
خفاق العربي ي  كما ل مكن اأي�سًا ف�سل النك�سة عن الإ
جربة الوحدة بن م�سر و�سوريا وانهيارها ي اأيلول 1961, 
يدولوجيا الثورية الي�سارية، لتاأتي معاك�سة  اأو عن مدد الأ
للح�ساب فيما بعد، بن من يرّد الهزمة اإى تخلف تقني 
اأو عقاب رباي جراء البتعاد عن اه، اأو ي غياب القوى 

التقدمية داخل بنية امجتمع العربي.
تاريخ بارد:

»برودة  العربي  اموؤرخ  على  العروي  اه  عبد  ياأخذ 
الهزائم  »ي�سفون  نظره  ي  العرب  فاموؤرخون  ن�سه«، 
البحار  وهيجان  زلزل  من  الطبيعية  والكوارث  الكرى 
مر حّد التلذذ، وغالبًا ما  وهجوم اجراد بدقة، وي�سل الأ
خبار، بو�سف اأفراح املوك واموا�سم  كانوا يتبعون تلك الأ
الثانية، وي�سعون  وى  حيان تتبع الأ الدينية، وي بع�ص الأ
جملة تقفل حوادث ال�سنن مفادها »وخرجت تلك ال�سنة 

على خر.«2
يبدو اأن ي ذلك ق�سدية عالية لدعوة النا�ص ل�ستخراج 
العرة، بيد اأن العتبار الذي كان قدمًا مطلبًا ي �سياق 
الهداية، م يعد ماألوفًا اليوم، ي ع�سر تكررت فيه النوازل 
الكرى من هزائم وترٍد، قاد احا�سر العربي ي كثر من 
التاريخ العربي الغابر ما فيه من  اإى ا�ستدعاء  حيان  الأ

اأجاد وع�سور زهو. 
العربي  ن�سان  الإ يجد  امعا�سر،  العربي  التاريخ  ي 

فاحا�سر  العتبار،  در�ص  لتدبر  الكافية  الفر�سة  اأمامه 
مليء بالهزائم اممتدة من عام 1967-1948م، ثم 1982م، 
و�سوًل اإى �سقوط بغداد 2003م. وفيما كان على اموؤرخن 
حقل  عن  العلمي  النقد  غاب  للتحدي،  ي�ستجيبوا  اأن 
امراجعة  غّيب  نحو  على  العربية  التاريخية  الدرا�سات 
العلمية، و�سرعان ما كانت امراجعات تنقلب اإى قراءات 
العربي  التاريخ  خطاب  ف�سل  مكن  ل  وهنا  م�سخ�سة، 
جميد  اإى  قاد  الذي  مر  الأ احريات،  غياب  م�ساألة  عن 
اأكر حققًا ي  التي كانت  التاريخ  النخب وندرة م�ساءلة 
الفكر منها ي التاريخ. وهنا، جد كًا من �سادق جال 
ن�ساري  العظم ي كتابة »النقد الذاتي«، وحمد جابر الأ
ي »م�ساألة الهزمة«، وهما يبدوان اأكر جراأة ي حقيق 

ما عجز عنه اموؤرخ العربي امعا�سر. 
ن�ساري: »كان منعطف الراجع  يقول حمد جابر الأ
بدل  تاأكيدها  1967م  هزمة  اأعادت  التي  1948م،  نكبة 
نفيها، فت�ساعفت حدة اح�سار، ي ظل جدلية الهزمة 
ال�سوؤال: كيف عّر اموؤرخون العرب  والعقل.«3 وهنا يرز 
البحثية  اأدواتهم  اأثر  كان  ماذا  ع�سرهم؟  وقائع  عن 
للع�سر  نقدي  خطاب  تقدم  على  العلمية  ومناهجهم 
م�سادره  تنوعت  الذي  اجديد  التاريخ  اأو  اجديد 
اإقحام  العرب  باموؤرخن  حريًا  يكن  اأم  وتاأوياته؟ 
ام�ستمدة من  امعطيات  التاريخ، مثل  اآليات جديدة لفهم 
من  مكن  والتي  الجتماع،  وعلم  الدمغراي  القت�ساد 
والر�سد  الكّمي  التحليل  مناهج  من  ال�ستفادة  خالها 

الجتماعي لتحول م�سار امجتمعات؟4 

التاريخ كما هو، ل كما نريد: 
احياد  بالتزام  التاريخ  مع  العرب  اموؤرخون  تعامل 
العلوم  على  النفتاح  يقبلوا  وم  �سديدة،  وبَحْرفيٍة  غالبًا، 
الجتماعية ظنًا منهم اأن ذلك ل يدخل ي جال التاريخ، 
اأما  الوثائقي.  التاريخ  ن�سر  ي  �سالتهم  هوؤلء  وجد  وقد 
خر من امتعاملن مع التاريخ فهم امفكرون، الذين  النوع الآ
التعليل.  وحاولة  ام�ساءلة  على  وجراأة  قدرة  اأكر  كانوا 
الجاهن،  على  نطلع  اأن  لنا  مكن  ال�سياق  هذا  وي 
ونقول  الدوري،  العزيز  وعبد  العلمي  �سالح  منهم  ونذكر 
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لبيب رزق. وهناك  ويونان  البخيت  زيادة وحمد عدنان 
ي امقابل ق�سطنطن زريق وعزيز العظمة وحمد اأركون 
�سرارة  وو�ساح  اجميل  و�سيار  ن�ساري  الأ جابر  وحمد 

وعبد اه العروي.
انهيار،  يح�سل  اأن  »ينبغي  يقول:  �سالح  ها�سم  كتب 
وكما  النهيار،  �ساأن  الزلزال، فمن  يتفجر ي وجهنا  واأن 
 Gòg 5».سئلة� الأ اأن يولد مزيدًا من  البيطار،  اعتقد ندم 
تركي  بح�سب  وهو،  �سالح،  ها�سم  يريده  الذي  النهيار 
�سئلة امحجوبة ي اأعماق الواقع  علي الربيعو ما �سيدفع الأ

وامكتوبة ي تافيفه اإى الواجهة.6 
ي مقدمة كتاب نظام الزمان العربي، يرى علي اأومليل 
اأن التاريخانية اأحلت التاريخ العربي ي مكب التاريخ، واأن 
الغرب �سار ي طريق التاريخ ال�سّيار، اأما ال�سرق فتاريخه 

�سن.7 جمد، وكاأنه �سقط ي بركة من الزمان الآ

التاريخ: احافز و�شياغته
العرب  اموؤرخن  من  واحدًا  زريق  ق�سطنطن  يعتر 
امعا�سرين الذين يعدون من اأوائل من تعاملوا مع النكبات 
امعا�سرة ي التاريخ العربي امعا�سر، وكان له اأن ي�سع عام 
1948م كتابه امو�سوم معنى النكبة ثم بعد اأن �سهد النك�سة 

عاد وو�سع كتابًا اآخر بعنوان معنى النكبة جدداً. ولعل 
همية التاريخ،  زريق ا�ستطاع، ي معاي�سته واإدراكه امبكر لأ

اأن يقدر مبكرًا اأهمية �سياغة تاريخ النكبات. 
وبالرغم من اأن زريق م يقدم لعلم التاريخ ما وجب 
اإليه ب�سفته موؤرخًا، فاإن ان�سغاله بالفكر  اأن يقدمه  عليه 
القومي اأوًل، ثم التفكر ي القومية ي ال�سياق اح�ساري 
ن: ما  حال دون مار�سته ال�سناعة التاريخية. وال�سوؤال الآ
ي؟  الآ التاريخ  اإى  زريق  ق�سطنطن  التي حملها  النظرة 
من  جملة  يطرح  ي  الآ التاريخ  اأن  لوغوف  جاك  يرى 
ام�ساكل للموؤرخ ب�سورة عامة، وهو تاريخ يعيد النظر ي 
حداث، تلك التي توؤثر بها و�سائل الت�سال  اأهمية درا�سة الأ

احديثة، فتعيد �سياغتها.8 
بالق�سية  امبا�سر  اهتمامه  ي  زريق  راهنية  تبدو 
الفل�سطينية  بو�سفها م�ساألة تاريخية، والتي بداأ التعامل 
ي  ثم  (1948م(،  النكبة  معنى  كتابه  ي  مبا�سرة  معها 

الندوة  حا�سرات  ي  ن�سرها  التي  التاريخية  مقالته 
اللبنانية بعنوان: »الق�سية العربية )1953م(، ثم ي »درو�ص 
ليواجه  عاد  ثم  )1958م(،  اللبنانية«  زمة  الأ معاي  من 
 50/49 امعرفة,  جلة  النكبة«،  »علم  مقاله  ي  النكبة 
كتب ختارات  ثم   ،)70-68 1966م، )�ص  مار�ص،  اآذار، 
تيارات  يهو�سفاط،  )هركابي  جددًا،  النكبة  معنى  من 
الن�سر  العربي، بعد حزيران، دار  ال�سيا�سة والجتماع  ي 
ي  النكبة  وعلم  فل�سطن  عن  وكتب  اأبيب(،  تل  العربي، 
معنى  كتابه  ثم �سدر  الفل�سطينية، )1979م(،  امو�سوعة 

النكبة جدداً (1967م(. 
تاريخيًا  حدثًا  الفل�سطينية  الق�سية  ي  زريق  راأى 
قومي  اأنه  منطلق  من  وهو  منه،  مراأى  على  يقع  �سخمًا 
عربي راأى فيها اخطر امحدق الذي يهدد الوجود العربي 
ذاته، والذي ينذر باحتمال الفناء،9 كما راأى فيها امتحانًا 

للحق والباطل على ام�ستوين الفردي واجماعي. 
لتحرير  الوحيد  احل  هو  اجهاد  كان  البداية  منذ 
النكبة.  معنى  ي  طرحه  ما  وهذا  زريق،  براأي  فل�سطن 
حيث  من  العربية،  الباد  يتجاوز  براأيه  اجهاد  وهذا 
اجغرافيا، اإى العام اأجمع. اأما زمانه فهو مفتوح ومتد 
من احا�سر اإى اآفاق ام�ستقبل البعيدة؛ فاجهاد العربي 
جهاد  اإنه  وح�سب،  للعرب  مهمًا  لي�ص  فل�سطن  اأجل  من 
القيم  على  احفاظ  �سبيل  ي  ن�ساي  الإ باجهاد  »يت�سل 

واحقوق واحريات«10. 
وللجهاد معنى اآخر، وهو مبداأ الت�سامح الطائفي، وهو 
يجد  ل  ال�سهيونية،  للحركة  الغربي  الّدعم  يف�سر  حن 
الغرب عن تراثه ي احرام حقوق  له مف�سرًا غر تخلي 
معركة  جرد  عنده  النكبة  تكن  وم  وحرياتها.  ال�سعوب 
ي�سهدها موؤرخ معا�سر، فقد انطبعت بذهنه ووعيه، وراح 
يبحث لها عن حل، وكانت –رما– انعطافة مهمة ي وعيه 
وي م�ساهماته التاريخية، فلم يجد لها حًا غر الكفاح 
ولوية الكرى، وهي منع قيام اإ�سرائيل.  ام�سّلح لتحقيق الأ
م ير زريق خطر اإ�سرائيل وقيامها على فل�سطن وح�سب، 
بل اإنه توقع ما حدث فيما بعد، اإذ كانت نظرته حيله اإى 
اأن قيام اإ�سرائيل �سيوقد نار احروب الطائفية ي الباد 

العربية. 
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جددًا  زريق  عاد  1967م،  عام  النك�سة  اأعقاب  ي 
جدداً,  النكبة  معنى  وي  الفل�سطينية،  الق�سية  اإى 
العلمي،  العن�سر  عزلت  وقد  التاريخية  امعاجة  تبدو 
ناج  اأنه  الذي يرى  وال�سعف  الوهن  اأ�سباب  وركزت على 
احكام.  وت�سارع  هداف  الأ وتبدل  الروؤية  اختاط  عن 
لذلك عاد اإى عقدين قبل النك�سة، فطالب باإحداث تعبئة 
باأحداث  ذلك  حقيق  ربط  اأنه  غر  وم�ساركة،  جديدة 
دمقراطية عربية �سحيحة تن�سىء �سعبًا م�سوؤوًل، واعتقد 
اهتزاز  نتيجة  العربي  ال�سارع  ي  �سعف  قد  احافز  باأن 

فكرة الوطن.11 

م�شوؤولية الزعامة: 
ي درا�سة خطاب التاريخ العربي امعا�سر جاه النك�سة، 
العربية.  الزعامات  عاتق  على  ملقاة  م�سوؤولية  ثمة  كانت 
والزعامة ي ام�ساألة التاريخية لدى و�ساح �سرارة ل تتدخل 
اإل حن ينح�سر التاريخ. واأما الذات التاريخية فهي تتكون 
لح، فهو  اأما ال�سّ ما ت�ستمل عليه لغة التاريخ والذاكرة. 

من يج�سد القطيعة، ومن ثم مبا�سرة ام�ستور. 
التاريخي  امقال  بناء  اإعادة  عملية  اأن  �سرارة  يرى 
يدلوجية  الأ اأن تذهب نحو مو�سوع  امعا�سر يجب  العربي 
وفر من التحليل؛ اإذ اإن  التي ل بّد واأن تخ�ص بالن�سيب الأ
�سياقات تكوين اأيدلوجية م�سيطرة خ�سعة ي النف�سال 

والنقاب مقامها ال�سلطة القائمة.12  
ي �سهر دي�سمر 1967م، �سدر كتاب اأعمدة النكبة, 
راأى  الذي  امنجد  الدين  �ساح  ال�سوري  وامحقق  للموؤرخ 
التاريخ  نكبات  اأعظم  1967م، هو من  5 حزيران  يوم  اأن 
�سبب  اآنذاك  العربية  يديولوجية  الأ يحّمل  وهو  العربي، 
العام  ي  ال�سراكية  فكرة  »وظهرت  فيقول:  الهزمة، 
و�سامة  �سميل  �سبلي  لها  هلل  من  اأول  فكان  العربي، 
القومية  دعوته  وحّور  عفلق  جاء  حتى  م�سر،  من  مو�سى 
القوة  الكتب حتى فر�ستها  تقراأ ي  الفكرة  وبقيت  اإليها، 

الع�سكرية ي القاهرة ودم�سق«. 
بح�سب  وال�سراكية،  القومية  يدلوجية  الأ اأنتجت 
امنجد، اخراب والدمار والفقر، وفقدان احرية وت�سلط 

وكان  خرة«.   الأ »النكبة  نتائجها  اإى  وي�سيف  رهاب،  الإ
غربتها،  جانب  اإى  رهاب،  والإ بالقوة  ال�سراكية  فر�ص 
اإذ هي »ل تنبع من داخل الوطن العربي«، �سببًا ي الف�سل 
الكبر. ويوجه امنجد نقده اإى ق�سطنطن زريق ي روؤيته 
فيقول:  النك�سة،  ثم  النكبة  اأثر  من  للخروج  مثل  الأ للحل 
للنكبة،  �سببًا  الدين  دباء  والأ �ساتذة  الأ بع�ص  »ولقد جعل 
اأو جعلوا اخروج من النك�سة معلقًا بالبتعاد عن الدين، 
ي  ذلك  اأعاد  ثم  النكبة،  معنى  كتابه  ي  اأحدهم  فكتب 
النكبة  على  التغلب  ‘يجب  اإنه:  جدداً  النكبة  معنى 
امنجد  ويعار�ص  الدولة’«.  عن  الدين  بف�سل  والنك�سة 
هذا الراأي، ويحمل ال�سراكين الثورين اأ�سباب الهزمة 
�سيء  كل  »قبل  كانت  الهزمة  اأن  ويرى  وى  الأ بالدرجة 
للمبادئ ال�سراكية املحدة«. وياأخذ على ميخائيل نعيمة 
كذلك مقولته: »اإن العرب اإذا اأرادوا اأن ي�سردوا حقوقهم، 
فما عليهم اإل اأن يعبدوا العلم وامال، ولعل العلم وامال ل 

يخذلنهم حيث خذلهم ربهم«. 
بعد ذلك، يو�سع امنجد دائرة الذنب، فا يح�سرها 
بالتيارات التقدمية، ويرى اأن »الذنب ذنب العرب جميعًا« 
واقع  اأن  ويرى  واأوامره.  وتعاليمه  الدين  تركوا  نهم  لأ
والتخلف  فاجهل  للهزمة،  �سببًا  كان  والعرب  ام�سلمن 
ي  كانت  القيادة  و�سعف  الإمان  ونق�ص  الدين  واحتكار 
ام�سوؤولية  دائرة  يو�سع  اأن  وبعد  ام�سوؤولية.  �سبب  جملها 
حزب  تاأ�سي�ص  اأن  ويرى  ال�سراكية.  ي  وي�سيقها  يعود 
اأكرم  من  كل  وباتفاق  اأ�سًا،  ال�سراكي  العربي  البعث 
احوراي ومي�سيل عفلق، جعل النا�ص يظنون اأن القومية 
اأن  الو�سع  حقيقة  لكن  باحل.  �ستاأتيان  ال�سراكية  ثم 
احركتن القومية وال�سراكية م تتلقيا الدعم الكاي من 
نظام وا�سح، وم يكونا حقيقًا لرغبة اجماهر ي باد 

ال�سام. 
)ثورة  ثورتها  ا�سطراب  عليها  فياأخذ  م�سر،  اأما 
يوليو 1952م(، ومن ذلك خلط عبد النا�سر بن القومية 
ي  دي�سمر   23 ي  األقاه  خطاب  ي  جاء  كما  والدين، 
مدينة بور �سعيد، يذكر اأن: »انت�سار القومية العربية يعني 
دولة  وقيام  ال�ستقال.  وبداية  جنبي  الأ النفوذ  نهاية 
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عظمى ي هذا اجزء من العام يعيد اأيام �ساح الدين 
امجيدة...«. 

بعد  ذهبت  اإنها  اإذ  ال�سراكية،  من  امنجد  يتعجب 
ربح  فكان  يربح،  وم  خ�سر  العدو  اأن  لتعلن  اموؤمة  النكبة 
والعار  اخزي  واإحاق  وال�ساح  العتاد  وتدمر  ر�ص  الأ
ما  العربية  ال�سراكية  لدى  قيمة  بالعرب، وكل ذلك با 
دامت هي باقية. ويرى ال�سراكيون اأن النظام مكن اأن 
ر�ص وبال�ساح، واأن العقيدة ال�سراكية خر من  يفدى بالأ
ر�ص والوطن، »هذا ما �سرح به روؤ�ساء ال�سراكية  بقاء الأ
العربية اآنذاك ي م�سر و�سوريا. وي ذلك احن، خاطب 
�سفر �سوريا ي باري�ص الطلبة ال�سورين، فقال: »خ�سرنا 

امعركة. اإل اأن البعث م ُيقهر«.13
النقد الذاتي للهزمة: 

ي اآب 1968م اأ�سدر �سادق جال العظم كتابه النقد 
الذاتي بعد الهزمة وقّدم فيه م�ساءلة مبكرة للم�سوؤولية 
العرب  على  ياأخذ  وهو  وبعدها،  الهزمة  قبل  العربية 
من  »التخل�ص  بغية  احدود  بعد  فيما  اأنف�سهم  اإجهاد 
اأمور  على  واإ�سقاطها  بنا  حقت  التي  الهزمة  م�سوؤولية 
خارجية ل دخل لنا فيها«، وينتقد العظم تريرات �ساح 
التي  �سباب  والأ النكبة،  اأعمدة  كتابه  ي  امنجد  الدين 
و�سفها لتحليل اأ�سباب الهزمة بقوله: »ا�ستط البع�ص ي 
بو�ساطتها  ليف�سروا  والغيبيات  له  الإ فجّروا  الجاه  هذا 
خفاق العربي وي�سوغوه كما جاء ي كتاب اأعمدة النكبة  الإ
حيث يقول اموؤلف: ‘ولقد تخلى العرب عن اإمانهم باه 
فتخلى عنهم’. وم يقف اإ�سناد الهزمة ل�سبب رباي عند 
ردن ي جريدة  امنجد ي اأعمدة النكبة، فقد �سرح مفتي الأ
فيهم  ‘لي�ص  قائًا:  1967م،  ول  الأ كانون   22 ي  الد�ستور 
من القوة ول من الباأ�ص )يق�سد اليهود( ولكن اه اأراد 
اأن ي�سلط علينا هذه الفئة نتيجة بعدنا عن ديننا’. ورافق 
التعليل بعد ذلك، احنن من جديد اإى الدولة العثمانية 
ن الدعوة القومية م تاأِت باخر،  والرحم على اأيامها، لأ

ن العرب ك�سبوا بعد العثمانين ا�ستعمارًا جديدًا«. ولأ
امدونات  ي  الهزمة  خطاب  معاينة  العظم  م�سي 
ال�سهيونية  على  ام�سوؤولية  األقت  التي  امعا�سرة  العربية 
العامية، وراحت تخلط بن ال�سهيونية وام�سيحية. ويعتقد 

التي  �سباب  لاأ وامراجعة  احدث  مع  التعامل  اأن  العظم 
اأدت اإى النك�سار العربي، م تكن على ام�ستوى امطلوب، 
واأنها ل ت�سعف من اأجل حقيق انطاقة جديدة تتغلب على 
نف�سنا بغية »ت�سويغ  عذار لأ اما�سي، ول يقبل باأن نخلق الأ
ن القادة العرب  اإخفاقنا بالت�سديد على الغدر وامفاجاأة؛ لأ
كر  كانوا دومًا يعلنون اأن جهودهم موجهة اإى الهدف الأ
نفاجاأ  اأن  لئقًا  يكن  م  ثم  ومن  التحرير،  معركة  وهو 

معركة يفر�ص اأننا كنا ننتظرها ونريدها«.
ي النقد الذاتي للهزمة، يبدو اأن الروابط الع�سائرية 
والقبلية وقت النك�سة كانت اأكر من قوة ارتباط امواطن 
الن�سج  م�ستوى  فاإن  وهنا،  ووطنه.  باأر�سه  العربي 
يبلغ احد  العربي، م  ن�سان  الإ والوطني عند  الجتماعي 
والقبلية  الع�سائرية  الولءات  م�ستوى  ي  يجعله  الذي 
التقليدية. ونتج عن ذلك �سرود النا�ص باأعرا�سهم نتيجة 
من  الجتماعية  واموؤ�س�سات  الوطنية  روابط  لفقدان 
حل  حلت  قد  تكون  اأن  يفر�ص  كان  ومنظمات  اأحزاب 

الروابط التقليدية ي الدول القومية. 
ال�سيا�سة  تف�سر  من  العربي  اموقف  مراجعة  بعد 
مركية وم�ساحها احيوية جاه الق�سية الفل�سطينية،  الأ
عن  ام�سوؤولية  اإزاحة  نزعة  حليل  خال  من  العظم  يرى 
بعد  بو�سوح  جلت  والتي  الغر،  على  واإ�سقاطها  النف�ص 
هزمة اخام�ص من حزيران، وهي ترتبط بعوامل اأ�سا�سية 
تدخل ي بنيان امجتمع العربي التقليدي. ول تنف�سل عن 
البيئة  تربيها  التي  الجتماعية  ال�سخ�سية  خ�سائ�ص 

العربية امتوارثة. 
تكن  م  1967م  حرب  ي  العربية  اجيو�ص  اأن  مع 
كانت  اأنها  اإل  احربية،  وامعدات  �سلحة  الأ اإى  بحاجة 
بحاجة للعنا�سر امدربة تدريبًا رفيعًا. ومن هذه الزاوية، 
يعمد العظم اإى نقد حركة الي�سار العربي ي زمن النك�سة 
يرى  التي  العربية  امراأة  ودور  الثورية،  بالو�سطية  والقول 
اأنها م ترك اأي ب�سمة ي بناء معركة التحرر على خاف 

�سرائيلية.14 امراأة الإ
فقد  التعميمات؛  اإطاق  العظم هنا من  اآراء  تخلو  ل 
اأثبتت الدرا�سات اجديدة اأننا جد دورًا لبع�ص العنا�سر 
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العربية  امقاومة  ي  وطنيًا  فعًا  قدمت  التي  الن�سوية 
بزمن  ومرورا  الثاثينات،  حقبة  منذ  الفل�سطينية، 
توثيقية  درا�سة  عنه  ك�سفت  ما  وهذا  بعدها،  وما  النكبة 
امقاومة  ي  الفل�سطينية  امراأة  اأدوار  اأخرًا حول  �سدرت 

الوطنية.15 

�شقوط الفكر وال�شاح: 
خطاء ال�سيا�سية والع�سكرية التي  مثلما كانت معاينة الأ
ام�سرية  الرئا�سة  على  بام�سوؤولية  تلقي  النك�سة  اإى  اأدت 
ن�سور  اأديب  عند  امعاتبة  ذهبت  الع�سكرية،  واأركانها 
الفكرية  خطاء  الأ باب  من  الكبر  خفاق  الإ اأ�سباب  اإى 
ح�سن،  املك  براأي  »الكارثة«  اإى  اأدت  التي  والعقائدية 
و»الكارثة الكرى« ح�سب اإبراهيم ال�سريقي، وهي “اأخطر 
براأي  احافل”  تاريخها  ي  العربية  مة  الأ واجهت  اأزمة 
“الرهيبة”  حمد ح�سنن هيكل، و“اماأ�ساة امروعة” اأو 
الذي  �سامي  الإ اموؤمر  اإى  احكيم  ح�سن  ر�سالة  ي 

عقد ي عمان ي �سهر اأيلول 1967م.19  

التي  مقدماتها  النك�سة،  اأ�سباب  ن�سور  اأديب  يحدد 
والن�سر  القول  حرية  تعطيل  ومنها  اإليها،  وقادت  �سبقتها 
والكتابة، وحلول دولة البولي�ص حل دولة القانون، واإلغاء 
دوره  عن  للجي�ص  انحراف  ذلك  و�ساحب  احريات. 
هوة  فن�ساأت  حزبية،  اأداة  اآنذاك  غدا  حيث  الطبيعي، 
�سحيقة بينه وبن ال�سعب. وي معركة حزيران ظهر �سعف 
اجي�ص العقائدي وظهرت النتائج اخطرة التي اأفرزها 

انحرافه عن وظيفته الطبيعة. 

غر  فهذا  العرب،  خانت  التكنولوجيا  باأن  القول  اأما 
وامدربن من  �سلحة  الأ العرب  امتلك  براأيه، فقد  �سحيح 
من  الطبيعية  مواقعهم  ي  يكونوا  م  اأنهم  بيد  اجي�ص، 
قطاعات اجي�ص واأ�سراب الطران وعلى جبهات القتال. 
هم  الثوريون  العرب  واإما  العرب  تخن  م  فالتكنولوجيا 
�سا�سي  الذين خانوا تكنولوجيا العلم وال�ساح. واخطاأ الأ
�سياء  م يكن ي التخلف العلمي امبالغ به، واإما ي نظام لاأ
ل يفيد من العلم الذي دفع ثمنه، ومن التكنولوجيا التي 

 20.ÉgÉfÉY

يت�ساءل ن�سور عن نظرة العرب، مدنين وع�سكرين، 
نظرتهم  كانت  اإذا  وفيما  الكرى،  الكارثة  اأ�سباب  اإى 
جردة وخل�سة لتجربة عقدين من احروب مع اإ�سرائيل، 
وهل  الف�ساد؟  وجود  الع�سكري  احكم  اأزال  »هل  ويقول: 
نظمة الع�سكرية ا�ستقرارًا حقيقيًا؟ وهل جلبت  حققت الأ
رفعت  وهل  القت�سادي؟  الزدهار  الع�سكرية  نظمة  الأ
م�ستوى حياة الفرد؟ واأخرًاً، هل قامت اجيو�ص العربية 
اأو  الوطن،  عن  الدفاع  وهو  ول،  الأ الع�سكري  بواجبها 
بامهمة التي جاءت من اأجلها، وهي ا�ستعادة احق العربي 
كان اجي�ص  وهل  الوطن؟  دافعت عن  وهل  فل�سطن؟  ي 

جي�سًا واجندي جنديًا؟21 

فل�شطن معيار التقدم: 
على  دليًا  �سامين-  الإ نظر  -ي  النك�سة  كانت  اإذا 
التخلف والرجعية لدى الليرالين العرب، اأو كانت نتيجة 
للغرب،  اأعمى  وتقليدًا  احق،  وطريق  اه  عن  لابتعاد 
فاإنها جاءت، من وجهة نظر اموؤرخ علي حافظة، نتيجة 
روح  عن  بعيدًا  اإليها،  واأدت  لها  مهدت  التي  اأ�سبابها  لها 
لل�سهيونية  الكرى  اموؤامرة  بفكرة  ربطها  اأو  التهامية 
العامية اأو العقاب الرباي اأو القول باأن ال�سهيونية مثل 

مرياي.22  ذروة ال�ستعمار ال�ستيطاي الإ

�سباب التي مت بها قراءة النك�سة  ل يقبل حافظة بالأ
التيار  قدمها  التي  تلك  �سواء  امفكرين،  بع�ص  جهة  من 
احريات  غياب  ي  يكمن  ال�سبب  اأن  راأى  حن  الليراي 
دول  ي  ال�سراكي  النظام  وتطبيق  والعامة  الفردية 
باليهود  عذبنا  اه  اإن  �سامين:  الإ مقولة  ي  اأو  الطوق، 
خطائنا وذنوبنا، اأو باإدعاء التكنوقراط باأن ال�سبب كان  لأ

التخلف التقني والعلمي.

�سبقتها  التي  بامقدمات  النك�سة  حافظة  يربط   
ومهدت لها، مثل انهيار الوحدة ام�سرية ال�سورية ي اأيلول 
م�سر  بن  الثاثية  الوحدة  مفاو�سات  وف�سل  1961م، 

1963م، واخافات التي م تنقطع  و�سوريا والعراق عام 
 ,1967/5/31 وحتى  1955م  �سنة  بغداد  حلف  قيام  منذ 
احدث  نتائج  ويقراأ  اأيام.  باأربعة  احرب  اندلع  قبل  اأي 
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طراف العربية، واختافها ي حمل ام�سوؤولية.   ومواقف الأ
ويبن دور القوى الغربية، مثل اأمانيا وفرن�سا، وموقفها من 
الرئي�ص عبد  يعلن  اأن  »ل عجب  ويقول:  العربية.  الوحدة 
وا�ستقالته من احكم ي  الهزمة  النا�سر م�سوؤوليته عن 
خر من احرب. اأما نظام البعث ي �سوريا فلم  اليوم الأ
اإذ  الثورية،  الدول  مواقف  وي�ستغرب  بالهزمة«.  يعرف 
اأعقاب  ي  وتطرفًا  ت�سددًا  ازدادت  الثورية  نظمة  الأ »اإن 
احرب، فقد قاطعت �سوريا موؤمر اخرطوم الذي عقد 
فيه  ام�ساركن  العرب  الروؤ�ساء  واتهمت  1967م  اآب  ي 

بالعمل على ت�سفية الق�سية الفل�سطينية«. 

الدول  لدى  مظهر  الذي  التطرف  حافظة  يف�سر 
باأنه من مظاهر الدفاع عن النف�ص من  الثورية والقومية 
تهمة التخاذل ي احرب، ومن اأجل تغطية الهزمة، واأن 
التي  اجماهر  ك�سب  ي  الرغبة  عن  يعر  اموقف  ذلك 
بداأت تنفر منها بعد اأن حطمت اآمالها وعمقت اخيبة ي 

نفو�سها. 
اأما من الناحية الفكرية، فقد اأدت حرب 1967م، براأي 
باحركة  العرب  القومين  حركة  التحام  اإى  حافظة، 
�سيما  ول  الثورية،  امارك�سية  امبادئ  وتبنيها  النا�سرية، 
والطبقات  الرجعية  نظمة  الأ بن  الطبقي  ال�سراع  فكرة 
امتحالفة معها وبن القوى الثورية ال�سراكية. ومن اأهم 
و�سعود  �سامية  الإ ال�سحوة  ظهور  عنده  النك�سة  نتائج 
�سولية. ويرى اأن تلك ال�ستفاقة  التيارات الجتماعية اأو الأ
وعلى  الي�سارية  القومية  نظمة  الأ هزمة  على  ردًا  جاءت 
اأيدلوجيتها العلمانية.  لهذا كانت مطالبة بع�ص التيارات 

�سامية بتكفر اأنظمة احكم العربية وجاهليتها.  الإ
�سامين،  كانت النتيجة التي ترتبت على ا�ستفاقة الإ
على  التقليدية  احكم  اأنظمة  انقاب  حافظة،  براأي 
الفردي،  وت�سددها ي احكم  ا�ستبدادها  وازدياد  نف�سها 
من، واتخاذ موقف حازم  والعتماد بقوة على اجي�ص والأ
التحول  كان  ثم  �سعبيتهم.  ي  زاد  ما  �سامين،  الإ من 
حرير  وهو  ام�سرك،  العربي  التوجه  ي  تطرفًا  كر  الأ
اإيجاد  نحو  توجه  هناك  ظهر  النك�سة،  فبعد  فل�سطن. 
حل �سلمي بعد اأن ثبت ف�سل احل الع�سكري بعد النك�سة. 

ير�سد  اإذ  اأحاديًا،  فكار  والأ امبادئ  ي  التحول  يكن  م 
بعد  العربية  القمة  موؤمرات  اجاهات  حول  حافظة 
حرب حزيران 1967م. ذلك اأن تلك القمم، وبالرغم من 
»لءات« اخرطوم الثاثة )ل �سلح، ل اعراف، ل تفاو�ص 
اإزالة  اإى �سرورة  العربية  بامطالب  اإ�سرائيل(، نحت  مع 
امحتلة  را�سي  الأ من  اإ�سرائيل  وان�سحاب  العدوان  اآثار 

وا�ستعادة حقوق ال�سعب الفل�سطيني.24 

الوعي ام�شتعاد: 
بعد ثاثة اأعوام من النك�سة، اأ�سدر عبد اه العروي 
يدولوجية العربية امعا�شرة، وفيه حاول الك�سف  كتابه الأ
عن اأ�سباب الوعي امتاأخر والو�سول اإى نقطة الرتكاز ي 
وكان  حقيقية.  ثورة  اإحداث  وعدم  الت�سنيع  عدم  حالة 
ي  العروي  لكن  بعامن،  النك�سة  قبل  اأعد  قد  الكتاب 
امثقفن  يدعو  النك�سة،  بعد  جاءت  التي  العربية  مقدمته 
وامفكرين العرب اإى وعي نقدي، واإى ال�سك ي عاطفة 
التعليمي  واجبهم  اإى  العودة  �سرورة  واإى  العرب، 
تكمن  احقيقية  القوة  باأن  اجماهر  قناع  لإ والتنظيمي 
وحدها،  احربية  لت  الآ فى  ل  الجتماعي،  التنظيم  ي 
يديولوجية  ول ي النداءات احما�سية.25 ويكمن مطلب الأ
اإى �سناعة وعي  امعا�سرة، ي �سرورة اللتفات  العربية 
عبء  من  والتخل�ص  مواطنة،  ودولة  متمدن  وجتمع 
ي  الكتاب  وياأتي  التخلف.  ع�سر  من  واخروج  اما�سي، 
تعالج  اأن  حاولت  التي  عمال  الأ من  للكثر  م�سابهًا  ذلك 
الواقع العربي بعد النك�سة بالدعوة اإى �سرورة الهتمام 

بالفرد وبناء اموؤ�س�سات.
يك�سف العروي ي كتابه عن حالة عربية مليئة باأخبار 
كان  ولذلك  اخالدة.  العرب  بر�سالة  والت�سدق  اما�سي 
حاولة  1960م،  عام  بداأه  الذي  الكتاب  هذا  ي  هدفه 
التخلف،  اأ�سباب  فيه  يواجه  واقعي  عقاي  خطاب  بناء 
النفق  ذلك  ي  ال�ستمرار  باأن  مبا�سر  ب�سكل  التذكر  مع 
الت�سدق  مللت  قد  »كنت  ويقول:  وخيمة،  نتائجه  �ستكون 
ال�سراكية  عن  الكام  و�سئمت  العرب  بخ�سائليات 
ن�سان العربي ور�سالة العرب  العربية والفل�سفة العربية والإ
اخالدة، �سيما لو اأننا كل يوم ننتزع فكرة جديدة اأو نظامًا 
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اأو عرب  كلمة عربي  يتعدى �سم  ل  مر  الأ اأن  مع  جديدًا، 
اإى ما هو معروف ومبتذل عند جميع �سكان الدنيا«.  ثم 
يذهب العروي لينتقد مثقفي ع�سر النك�سة وما كانوا عليه 
وياأخذ عليهم �سيق  فاق،  الآ �سلبية �سديدة و�سيق ي  من 
ا�ست�سعر  اأنه  اأفقهم الذي جاء بالهزمة. ومن هنا، يبدو 
نذر النك�سة قبل وقوعها، اإذ كيف مجتمع تخلف تقنيًا اأن 
قليمية اأن تتطور؟  يتب�سر؟ وكيف لدول يغرق مثقفوها بالإ

وكيف لعرب غارقن ي اأحام اما�سي اأن ينت�سروا؟
العروي  كان  1965م،  عام  ي  بعامن  النك�سة  قبل 

يقول: 
اإن العرب يت�شاءلون منذ زمن طويل: من نحن 
اما�شي  نحلل  منطق  اأي  وح�شب  الغر؟  ومن 
حررت  ولو  للم�شتقبل،  ونخطط  واحا�شر 
مع  ال�شيغ  لغرت  1967م  �شنة  بعد  الكتاب 
ما  �شئلة:  الأ �شبحت  ولأ ام�شمون،  على  بقاء  الإ
هو جديد ال�شتعمار؟ وما هي الثورة؟ وما هو 
واقع اأو �شر امجتمع امتخلف؟ هل هو اآلة ناق�شة 
اأم ما�ٍس نافذ اأم م�شتقبل غر م�شتحقر؟ وماذا 
اأم  خونة،  كلهم  الروؤ�شاء  هل  والدعاء؟  التملق 

هناك واقع غر ثابت. 

يرى العروي اأن هناك ثاث �سيغ ي ام�سهد الفكري 
العربي اأ�س�ست للنك�سة. وقد جاءت هذه ال�سيغ ي ثاثة 
بعمامته، وهو  تقّدم  الذي  ال�سيخ  اأولها خطاب  خطابات؛ 
خاق  الأ عن  وعدولنا  فجورنا  ب�سبب  ُغلبنا  اأننا  يردد 
�ساح  الذي  ال�سديد،  الزعيم  ج�سدها  وثانيها  ال�سامية، 
ن زعماءنا تفردوا باحكم، وثالثها ي خطاب  باأننا ُغلبنا لأ
داعية التقنية الذي طالب باآلت جديدة وم�سانع متطورة. 
وم�ساحه،  ميوله  ح�سب  يرزه  خطاب  واحد  لكل  وكان 
امجهول،  الديني  العدو  تع�سب  ي  مرره  وجد  فال�سيخ 
والزعيم ال�سيا�سي راأى مرره ي وجود برمان لدى العدو، 
اأما داعية التقنية، فوجد مرره ي كرة امدار�ص التقنية 

لدى العدو.  
كان من �ساأن هذه النماذج الثاثة اأن اأغرقت ال�سارع 

وجعلت  جاد،  الأ انتظار  وحل  ي  النك�سة  قبل  العربي 
تي، ولكن دون ا�ستعداد،  اإمان النا�ص حكومًا بالن�سر الآ
وجعلت القيادات تراهن ب�سذاجة على دعم الغرب. تلك 
النماذج مثل، براأي عبد اه العروي، ثاث حظات من 
الوعي العربي الذي حاول منذ نهاية القرن التا�سع ع�سر 
اأن يفهم ذاته، تلك هي ماذج ما قبل النك�سة التي حكمت 

وعينا ووجهت م�سائرنا، وانتهت بنا اإى هزمة كارثية. 

القومي  لي�ساأل: هل اجي�ص  العروي  النك�سة عاد  بعد 
بو�سفه قوة �ساربة كان قادرًا على عقلنة امجتمع بكيفية 
على  قادرًا  كان  ام�سيطر  ال�سيا�سي  احزب  وهل  �ساملة؟ 
تلك  ي  دورًا  البروقراطية  للفئة  اأن  اأم  العقلنة  اجاز 
اأو  ليرالية  لفكرة  مطلب  امن�سودة  العقلنة  العقلنة؟ 
�سواء  فل�سطن  م�سكلة  �سخرة  على  حطمت  دمقراطية 
فالعمليات  1967م.  واأخرًا  1956م،  بعد  اأو  1948م  بعد 
و�سقوط  1948م،  بعد  الع�سكرية  النقابات  من  العنيفة 
والهجوم  و�سوريا  م�سر  بن  والوحدة  العراق  ي  املكية 
بعد   ليبيا  املكية ي  و�سقوط  1956م،  الثاثي على م�سر 
1967م، كانت كلها مثابة ردة فعل عنيفة على اإخفاقات 

ام�سكلة  باأن  العروي  يعتقد  وهنا  القائمة.  احكومات 
ثم  اأيديولوجيًا  التقليدي  التيار  دعمت  الفل�سطينية 
ال�سيا�سية والقت�سادية م تو�سع  �ساحات  �سيا�سيًا، فالإ
وي  معه،  ت�ساكنت  بل  التقليدي،  للفكر  مناق�ص  اإطار  ي 

حيان نفذت وبرزت با�سمه فحافظت عليه.  بع�ص الأ

واأخرًا، ما هي النتيجة التي و�سلنا اإليها بعد النك�سة؟ 
�سرائيلي هزم احركات  الإ الكيان  قيام  اأن  العروي  يقرر 
باإ�سعافها  كلها، ف�سعفت  والليرالية  الي�سارية  والتيارات 
الفكر  اإى  دعوة  وكل  دمقراطية،  ليرالية  فكرة  كل 

الواقعي التاريخي.26

اخا�شة:
والنك�سة،  وى  الأ للنكبة  امراجعات  من  الكثر  جرت 
بعد  ما  مبا�سرة  �سدمة  اأنها  على  النكبة  ترير  وجرى 
قد  ال�ستعمار  ربقة  فيه  تكن  م  وقت  ي  اأو  ال�ستقال، 
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رحلت بعد. اأما النك�سة فقد مت م�ساءلتها، ويبدو اأن ثمة 
امواطن  وجعلت  الروح،  بانك�سار  جاءت  اأنها  على  اتفاقًا 

العربي حائرًا بن قائد اأحبه وهزمة اأنكرها.27 

ي  العربي  التاريخي  الوعي  اإ�سكاليات  كانت  واإذا 
ع�سر النه�سة قد انطلقت من مقولة علمية ترى اأن الروؤية 
العلمية امعا�سرة للتاريخ العربي ل تعني ا�ستح�سار ما�سي 
اأي ي زمان  الراهن،  الزمن  لتوظيفه ي  الذهبي  العرب 
غر زمانه، بل تعني حاجة عرب اليوم اإى ال�ستفادة من 
درو�ص التاريخ العربي، فاإن اأبرز ما مّيز خطاب التاريخ – 
التاريخ الذي يقدم احقائق كما هي ولي�ص ما قدمه اأهل 
ابتعاده عن العظات  النك�سة- كان  الفكر واخا�ص بزمن 
اأ�سبابه  وحليل  احدث  واقعية  من  واقرابه  والِعَر، 
اأن  النك�سة  تاريخ  مدّونات  للقارئ ي  بها. ومكن  وربطه 
من�سبطون  موؤرخون  مار�سه  واٍع  تاأريٍخ  بن  بدقة  يف�سل 
تقّيدوا بامنهجية العلمية فبحثوا اأ�سباب اخلل، ومن ذلك 
موذج علي حافظة ونقول زيادة. وهناك تاريخ »منفلت« 
ي  النك�سة  قّدم  زيادة-  نقول  تعبر  -بح�سب  متفل�سف 
حكم  الذي  الفكري  واموقف  يديولوجيا  بالأ ّثر  التاأ �سياق 
اأراد مار�سة النقد جاه التاريخ،  اأو الفكر الذي  اموؤرخ، 
العظم  و�سادق  امنجد  الدين  �ساح  جربة  ذلك  ومن 

واأديب ن�سور.
ي  بارزة  امعا�سر  التاريخ  ي  النك�سة  اآثار  اأهم  تبدو 
وقد  �سامية،  الإ وال�ستفاقة  الندفاع  وى:  الأ ظاهرتن، 
الفكر  ي  الثانية  مّثلت  حن  ي  الكثر،  هذه  عن  ُكتب 
النك�سة  بعد  انتع�ست  اإذ  الهزمة،  فكر  وهو  اجديد، 
ع�سور  اإحياء  اإى  العربية  الباد  ي  الثقافية  الدعوات 

البابلي،  اأو  الفينيقي  اأو  الفرعوي  التاريخ  من  منقر�سة 
حياء  لإ حاولة  ي  اللغة  اإى  الدعوات  هذه  وامتدت 

اللهجات امنقر�سة.
لعّل هذا كله يظل مثار غرابة، فبينما وّحدت الهزائم 
مثل  بنيانها،  تقوية  على  وعملت  انتف�ست  التي  ال�سعوب 
اليابان واأمانيا، فاإنها قادت عربيًا، بعد ع�سر �سنوات من 
الهزمة، اإى اأن منح اأكر دولة عربية العدو ال�سهيوي 
ي  اأنه  غرابة  كر  والأ ديفيد.  كامب  ي  الوجود  �سرعية 
موازاة م�سرة ال�سقوط الكبر من 5 حزيران 1967م اإى 
5 حزيران 1982م، ترز اأمامنا اإ�سكاليات الوعي بالهزمة 
�سرائيلي  اأ�سابيع من الن�سحاب الإ وتقديرها.  فبعد �ستة 
�سرائيلي– من �سيناء، ج�سيدًا معنى ال�سام ام�سري–الإ
وامقاومة  للبنان  ال�سهيوي  الجتياح  كان  مريكي،  الأ

خر لهذا ال�سام. الفل�سطينية ي�سوغان الوجه الآ
اأتت  1967م  هزمة  اأن  الفكر  واأهل  اموؤرخون  راأى 
موجة ا�ستفاقة اإ�سامية، واأن هناك موجة اأخرى تبعتها 
انفتقت  واأنها  1975م،  عام  الطائفية  لبنان  حرب  بعد 
اأن  ويبدو  اإيران.  ي  �سامية  الإ الثورة  بعد  1979م  عام 
ال�سو�سيولوجية  �سباب  بالأ النتيجة  تربط  م  الروؤية  تلك 
و1982م،  و1975م  1967م  بعد  ما  �سوؤال  ي  والثقافية 
و�سوًل اإى 2003م، وانتهاء بحرب موز 2006م. وم تفلح 
ن�سان  هذه الروؤية كثرًا ي تف�سر قدرة امثقف العربي والإ
امعا�سر بعد كل هزمة مدوية وحرب اأهلية �سرو�ص على 
اأو تخريج الهزمة اإى  حويل الهزمة اإى انت�سار كبر 
اأمام  الباب  النك�سة  تاريخية  تفتح  وبذا  موهوم.  انت�سار 
ي   1982 بروت  اجتياح  انعكا�سات  يعاين  جديد  بحث 

u خطاب التاريخ العربي امعا�سر
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حـــوار اأخـيــــر قبيل رحيل 
اإحـ�سـان عـبــا�ش

اأفقدته حرية  اأمت به  اأن تعافى قليا من وقعة  عود اإح�شان عبا�س ي بيته بعد  بينما كنت ي طريقي لأ
إبراهيم �شّبوح �شديق اإح�شان احميم، اأن اأحدث معه ي �شوؤون ثقافية  وى ي حياته، اأ�شار علي ا احركة للمرة الأ
واأدبية، عّل احديث ي اأمور يحبها يخفف عليه وقع ال�شدمة التي اأمت به نتيجة وقعة ال�شيخوخة، ورغم احظوة 
دب والثقافة و�شنوف امعرفة امتعددة التي يلم  التي كانت ي عنده، اإل اأن احديث مع اإح�شان عبا�س ي �شاأن الأ
مر الي�شر كما هو معروف، خ�شو�شاً واأنني ل�شت من امخت�شن ي حقل اخت�شا�شاته، ولو  بها ال�شيخ لي�س بالأ
اأن احديث مع اإح�شان عبا�س ل يحتاج اإى توافر ال�شراك ي الخت�شا�س لدى من يحاوره ب�شبب من الب�شا�شة 
امعهودة والبت�شامة ال�شافية اللتن ي�شتقبل بهما اأ�شيافه، ما يبدد حواجز احرج وي�شّرع اأبواب التوا�شل مع 

عاِمٍ اأثرى امكتبة العربية بغزير علمه.
ح�سور  دم�سق  اإى  التاي  اليوم  ي  �ساأتوجه  كنت 
بداع  اجتماع جل�ص اأمناء جائزة عبد العزيز البابطن لاإ
ووجدت  قرطبة،  ي  زيدون  ابن  دورة  قرار  لإ ال�سعري 
الذي  ولكن  عبا�ص.  اإح�سان  مقابلة  م�سّوغًا  امنا�سبة  ي 
وجهه  مامح  به  اكت�ست  الذي  الِب�ْسر  كان  اأكر  �سجعني 

اآلة  معي  حملت  وهكذا  اأم.  من  يعانيه  كان  ما  كل  رغم 
ت�سجيل �سغرة، وفزت بامقابلة التي �ساأوردها فيما يلي، 
خرة  اأن تكون امقابلة الأ اأ�سف  قدار بكل  والتي �ساءت الأ
التي جرى معه قبل رحيله، بل لعلها كانت اآخر حديث باح 

خر. به قبل اأن يركن اإى ال�سمت الأ

اأجرى احوار: حمد �شاهن
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يومذاك، اأبلغته ي البداية حيات ال�ساعر عبد العزيز 
�سعود  بن  العزيز  عبد  جائزة  موؤ�س�سة  رئي�ص  البابطن 
ي  الرئي�ص  رغبة  اأبلغته  كما  ال�سعري،  بداع  لاإ البابطن 
بزيارة  قام  قد  ال�ساعر  وكان  قرطبة.  موؤمر  اإى  دعوته 
اإح�سان عبا�ص قبل وقوعه مدة وجيزة ي منزله، واأ�سبحت 
عند  معروفة  ق�سة  ح�سان  لإ البابطن  العزيز  عبد  زيارة 
قد  ال�ساعر  اأن  وخا�ستها  ومريديهما؛  الثنن  حّبي 
اتخذ قراره بالعدول عن التقاعد من اإدارة اأعماله الكثرة 
عندما وجد اإح�سان عبا�ص منكبًا على الّدر�ص فور دخوله 
العمل  ي  عبا�ص  اإح�سان  انهماك  فيه  اأثر  وقد  منزله، 
الكتابة  الدر�ص، منخرطًا ي  اإى طاولة  يجل�ص  يراه  وهو 
وطاأة  يذوي حت  كان  الذي  �ساآلة ج�سده  رغم  والقراءة 

لم امتعددة. م، بل الآ الأ
اأحمل ي  اأنني  امعهودة  اإح�سان عبا�ص بفطنته  اأدرك 

جعبتي رغبة ي حاورته فقال على الفور:
اإى  حدث  لأ الفر�سة  ي  تتيح  اأنك  على  اأ�سكرك   -
قرطبة  ي  عقدها  امزمع  زيدون  ابن  ندوة  ي  ام�ساركن 
برعاية ال�ساعر عبد العزيز البابطن، الذي �سمل ال�سعر 
هذا  اأح�سر  اأن  اأ�ستطع  م  واإذا  خل�سة.  جادة  بعناية 
اموؤمر ب�سبب حالتي ال�سحية، فاأنا مع اموؤمر م�ساعري 
�سبانيون  ووجداي. وبعد �سمت ق�سر ا�سر�سل قائًا: الإ
اإى جزء من  �سامية نظرتهم  الإ اإى اح�سارة  ينظرون 
ي  نبغوا  الذين  يقّدرون  فهم  ولذلك  ام�سيء.  تاريخهم 
هذه اح�سارة ويعملون لهم اأعيادًا وماثيل مثل، ابن حزم 
وغره من النوابغ والعبقريات. قد يكون ال�سبيل اإى هذا 
اأن  يجب  ولكن  اإ�سبانيا،  ال�سياحة ي  ي�سجع  مر  الأ اأن  هو 
اإنه فعًا ي�سّجع ال�سياحة من ناحية،  نح�سن الظن ونقول 
ناحية  من  �سامي  الإ العربي  الراث  اإحياء  على  وي�سجع 

اأخرى.
�شتاذنا اأن يحدثنا عن اأبن زيدون؟ v هل لأ

�سهر عند ام�سارقة.    - اإن اأبن زيدون هو ال�ساعر الأ
وهو �ساعر جدير بالتكرم حقيقة، لكن ديوانه م ُي�سنع 
حياء  لإ جاًل  هناك  اأن  واأعتقد  �سحيحة.  علمّية  �سنعة 
ديوانه �سحيحًا م�سبوطًا ور�سائله اأي�سًا ي هذه امنا�سبة. 
فكار  واأقرح اأن يقام م�سهد له ليخُلد ذكره فيه. هذه هي الأ

التي وردت ي ذهني.

v ذكرت اأن ديوانه م ُي�شنع �شنعه علمية �شحيحة؟

  - نعم وقد ُطبع طبعة �سخيفة تافهة ل قيمة لها. فهو 
عناية.  ديوانه  وي�ستحق  الكبار،  ال�سعراء  �ساعر فحل من 
ويكفيه فخرًا اأن �سوقي، �ساعر الع�سر احديث، قد عكف 
على قراءة ديوانه ومعار�سة كثر من ق�سائده. هذا �سيء 

مهم.
v ما قيمة امعار�شة ي نظرك؟

ول تذكر بق�سيدة معّينة،    - امعار�سة ي امقام الأ
بهجاء معّن، وت�ستحق اأن ُتَغّنى اأو اأن تقراأ، لكنها فنيًا غر 
نها تاأتي لتقّلد �سيئًا موجودًا  حرمة كثرًا عند النقاد لأ

�سل. طبق الأ
v وهل جحت امعار�شة ي راأيكم؟

الُردُة  باأعينهم.  �سعراء  عند  ناجحة  امعار�سة   -  
مثًا ل ن�ستطيع اأن نقول اأن معار�ستها �سيئة، بل من اأرفع 
ال�سعر. معار�سة �سوقي اأي�سًا ي قّمة ال�سعر. �سوقي �ساعر 
معار�سات من طراز رفيع ل ن�ستطيع اأن نقول عن ق�سائده 
نها معار�سة. وهكذا حمل امعار�سة �سمتن  باأنها رديئة لأ

متا�سقتن: جودة ال�سعر ورخ�ص التقليد.
ن�شاأ  التي  الفرة  ت�شف  كيف  زيدون.  ابن  اإى  نعود   v

فيها ابن زيدون؟
اأمية. وكانت  اأعقاب دولة بني   - ن�ساأ ابن زيدون ي 
اأخرى،  �سهرة  �سوب  اجاهه  ي  �سببًا  بوّلدة  عاقته 
لي�ص ي ميدان ال�سعر العادي، ولكن ي ميدان القري�ص. 
الوزارتن«،  »ذو  اأنه  على  تدل  والهزلية  اجدية  ور�سائله 
يح�سن  وهو  والنر،  ال�سعر  هي  ندل�ص  الأ ي  الوزارة  ن  لأ

الثنن معًا ويتقنهما.
التي  القادمة  زيدون  ابن  دورة  اأن  اعتقادك  ي   v

عام  اأكتوبر  ي  قرطبة  ي  البابطن  موؤ�ش�شة  �شتعقدها 
2004 منا�شبة تليق مقام هذا ال�شاعر؟

 - نعم، وخ�سو�سًا اأن الذين تناولوه ما كانوا ي ذلك 
زيدون  ابن  عن  ُكتب  وقد  زيدون.  بابن  الائق  ام�ستوى 

الكثر، ولكن اأكره �سيء اأ�سهد اأن ل قيمة له.
v ما هو �شبب تقدير ام�شارقة له؟

مو�سيقار  هو  والبحري  ال�سمة،  بحرّي  �سعره   -   
العرب. ابن زيدون مو�سيقار اآخر؛ واحقيقة اأنني اأ�ستعمل 
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كلمة مو�سيقار دللة على اإتقان ال�سعر الغنائي )تكرار(: 
دللة على اإتقان ال�سعر الغنائي. وهي �سمة نادرة. اإذا كنا 
نريد مقارنة تنوع اأبن زيدون مع البحري ي �سف واحد 

نه مثله مو�سيقّي يعتمد جمال امو�سيقى: لأ
وَدع ال�سَر حـٌب وَدعــــك 

ذائٌع من �سـّرِه مـا ا�سـتوَدعــْك
يقَرُع ال�ِسّن على اأن َمْ يُكْن 

زاَد ي تلك اخطى اإْذ �سَيعْك
يا اأخا الَبْدرِ �سنـاًء و�سنــــا  

حـِفــَظ اللــُه زمـانــــًا اأطـلَعـــْك
اإن يُطْل َبعَدَك ليلـي َفَلَكـْم 

ـَر الليــِل َمَعــْك بـُت اأ�سكـو ِق�سَ
v اأغبطك على هذه الذاكرة؟

  - ل باأ�ص بها. خانتني الذاكرة ي اأ�سياء كثرة. كنت 
اأحفظ ديوان ابن زيدون كامًا.

مر. v اإذن، امو�شيقى ي ال�شعر اأهم ما ي الأ
بجمال  خا�ص  اإح�سا�ص  ال�سعر  ي  امو�سيقى  نعم،   -  
ال�سعراء.  كل  يتقنه  لي�ص  اخا�ص  ح�سا�ص  الإ هذا  النغم، 

يحتاج اإى �ساعر يرق�ص مع الكلمات.
v هل تعلم اأن هذه العبارة بالذات »يرق�س مع الكلمات« 

الغربين  النقاد  كبار  من  وهو  »هيوكر«،  ا�شتخدمها 
اأهمية  إبراز  ا ي  الريادي  الدور  له  كان  الذي  امحَدثن 
إليوت وباوند. وقد ذكر هذه العبارة ي معر�س تقييمه  ا
النقدية  درا�شته  �شياق  ي  باوند  ول  الأ احداثة  ل�شاعر 

الريادية لل�شاعر. ول اأعتقد اأنك �شمعتها من قبل.
 - نعم، م اأ�سمعها وم اأ�ستعملها قبل هذه امرة.

v ما تاأثر البيئة على ابن زيدون؟

 - اأّثرت البيئة عليه ب�سكل كبر. ل اأقدر اأن اأقول اأنه 
ظلم نف�سه، لكني اأقدر اأن اأقول اأنه كان ابن ع�سره ومّيز 
على ع�سره ميزًا نغميًا. واأظن ال�سوؤال الذي ُي�ساأل هنا: 
اأن اأجد �سببًا. نظم  اأ�ستطع  ماذا م ينظم مو�سحات؟ م 
م�سّنفات وق�سائد ذات اأربعة مقاطع اأو اأكر، لكن هذا ل 
يقرب من امو�سح. ماذا م ينظم اأبن زيدون مو�سحات؟ 
�ساعرًا  منه  جعل  التي  الفارقة  ندل�سية  الأ ال�سمة  اأين 

كر. ندل�ص الأ كبرًا؟ لو نظم مو�سحات لكان �ساعر الأ
v ماذا ي راأيك م ينظم ابن زيدون مو�شحات؟

 - امو�سح ل ُيعرف اأنه غنائي اإل اإذا ُغَنّي، وابن زيدون 
ينظم �سعرًا غنائيًا قبل اأن ُيَغّنى. هذه الفكرة تخطر على 
ول مرة. لو نظم مو�سحات فاإنها �ستبدو وكاأنها  ن لأ باي الآ
حيان، ول َيْجُر هذا الك�سر اإل  ر ي كثر من الأ �سعر مك�َسَ
زيدون  وابن  اأخرى.  جهة  ي  وجبر  جهة  ي  تك�سٌر  اأنه 
راأ�سًا نظم �سعرًا �ساحًا ل يحتاج اإى تعديل. هذه الفكرة 

ن. تخطر على باي الآ
v فكرة جميلة، وتذكرنا ب�شعر الروبادورز الذين �شاع 

منهم  ال�شاعر  كان  إذ  ا الغنائي؛  �شعرهم  ب�شبب  �شيتهم 
.jongleur ي�شطحب معه �شخ�شاً يغني �شعره ويدعى

بط.   - بال�سّ
v احديث عن ابن زيدون يقودنا عادة اإى احديث عن 

العاقة الفريدة بينه وبن وّلدة.
ن  لأ �سهرة  له  جلب  بوّلدة  زيدون  ابن  اقران   -   
ابن  ق�س�ص  البدو.  ق�س�ص  هي  عندنا:  احب  ق�س�ص 
رية،  اَح�سَ احّب  ق�س�ص  اح�سر،  ق�س�ص  هي  زيدون 
حوا�سر  اأهم  ندل�ص،  الأ حا�سرة  ي  واقعية  ق�س�ص  وهي 
�سامي، واأعطته �سهرة واأعطاها �سهرة، �سهرة  العام الإ

متبادلة.
طباعة  اإعادة  اإى  بحاجة  اأي�شاً  ر�شائله  اأن  تعتقد   v

وترتيب وتن�شيق؟
ابن  اأن  اموؤثرة ي نف�سي  �سياء  الأ اأن من  تعلم   - هل 
ونره  �سعره  ُيخرج  الذي  اماهر  امحقق  له  ُيَتح  زيدون م 

مقروءين ب�سكل جميل؟
يام اأن تقوم بذلك؟ v وهل فكرت ي يوم من الأ

 - ما فّكرُت لكرة الذين دخلوا على امو�سوع وهم ل 
خرين، بل اأبتعد عن التناف�ص  يح�سنونه. واأنا ل اأناف�ص الآ

خرين. مع الآ
تركته  اأن  بعد  وّلدة  زيدون  ابن  هجاء  تعلل  كيف   v

وتعلقت بابن عبا�س؟
امراأة  وّلدة  له.  مناف�سًا  يطيق  ول  غيور  امحب   -  
مَن لها ابن  ُمرفة عا�ست ي ق�سر اخافة وتريد اأن ي�سْ
زيدون  ابن  اأن  واأظن  الزمن،  مدى  على  الّرف  زيدون 
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�سياء  �ساءت حالته ي النهاية. م يكن يقدر اأن يوفر لها الأ
التي تريدها فوجدت ي خ�سمه جالها اخا�ص – جال 

الرف.
v هذا غر من�شف لبن زيدون.

الذي  اأي�سًا  ال�سن  تن�ص  ل  ُمن�سف لاثنن،    - غر 
خر، فقد عا�ست ولدة مدة  غر ميل كل واحد منهما لاآ

�سيل. طويلة، و�سار البديل عندها اأهم من الأ
همية، ماذا م يهتم به  إذا كان ابن زيدون بكل هذه الأ v ا

�شبان اهتماماً خا�شاً؟ الأ
العاِمن  امفكرين  على  �سبان  الأ اهتمام  ان�سب   -  
�سبان اكتفوا  الكبار مثل ابن حزم وابن طفيل، ويبدو اأن الأ
تاأثر  الذي  �سباي  الأ ال�سعر  العربي ي  ال�سعر  اأثر  بوجود 
ياأتوا  لن  اأنهم  �سبان  الأ ورما ظن  العربي،  بال�سعر  كثرًا 
ب�سيء جديد لو اهتموا بال�سعر العربي، علينا األ نن�سى اأن 
عند  الغنائي  ال�سعر  على  اأّثر  ندل�ص  الأ ي  العربي  ال�سعر 
الروبادورز. اأعود واأقول اإن الهتمام بامفكرين رما كان 
على ح�ساب الهتمام بال�سعر. كان للمفكرين تاأثر �سديد. 
اأر�سطو  ترجم  الذي  ر�سد  ابن  من  اأ�سهر  مثًا  يوجد  ل 
كامًا تقريبًا وقدمه للقارئ الغربي. وابن طفيل )�سغلته 
لة بينه وبن حي بن يقظان مهّمة. ابن  م�ص قليلة(، وال�سِ
حد  و�سع  من  اأول  البارزين،  امفكرين  من  اأي�سًا  حزم 

امنطق. هوؤلء جميعًا مفكرون اأ�سًا اأ�سهر من ال�سعراء.
�شبان ال�شعر العربي والفكر  v ب�شكل عام، هل اأن�شف الأ

العربي؟
ي  بالغوا  اإنهم  بل  اأن�سفوهما،  نعم  نظري،  ي   -  
اأحيا ام�ست�سرق بروف تراث ابن  اأحيانًا، وقد  ن�ساف  الإ
اأ�سول  ي  نظرياته  وترجم  �سبانية،  الأ اإى  وترجمه  حزم 
ي  �سامي  الإ الفكر  خدموا  باأنهم  �سك  ل  الفل�سفة. 
واأنا  احديث.  العهد  ي  العرب  خدمة  ما  اأكر  اأ�سبانيا 
نهم حديثًا فقط انتبهوا اإى هوؤلء  اأقول الع�سر احديث لأ
وكتبوا عنهم درا�سات ي غاية اجودة. امفكرون امغاربة 
ندل�ص وامغرب، كانت  بنوا �سهرتهم على الفا�سفة ي الأ
ابن  عن  كتابًا  كتب  احاجبي  طه  �سدمتني،  �سحوة  تلك 
حزم ل مثيل له ي اإن�ساف ابن حزم وروؤية الفيل�سوف ي 
ندل�ص  �سامي ي الأ ابن حزم. لقد اهتم امغاربة بالفكر الإ

اأكر من اهتمامنا نحن ام�سارقة.

v متى تقريباً بداأت هذه ال�شحوة؟

القرن  من  ربعينات  الأ ي  بداأت  مبكرًا.  تبداأ  م   -  
ي  العربي  ال�سعر  واأثر  ال�سفهي  احوار  تن�ص  ل  اما�سي. 
�سباي احديث، اإذ اإن هناك رابطة تربط ال�سعر  ال�سعر الأ
�سباي احديث وال�سعر القدم  العربي احديث بال�سعر الأ
العربي، واأبرز مثل على ذلك لوركا. ولكرة ا�ستهاره اأّحوا 

عليه كثرًا.
وام�شلمن  �شبان  الأ بن  بداية  امواجهة  ت�شف  كيف   v

ب�شكل عام؟
عبد  بن  عمر  باأن  تقول  التي  الرواية  �سّحت  اإذا   -  
العزيز، وهو رجل تقي وورع كان ي نيته اأن ي�سحب العرب 
ي  قواعدهم  اإى  ويرجعهم  اأ�سبانيا  اإى  هاجروا  الذين 
ام�سرق، اإذا �سحت هذه الرواية، فاإنها تدلك على امجازفة 
ذهبوا  باخت�سار،  اأ�سبانيا.  ي  ام�سلمون  لها  تعر�ص  التي 
ندل�ص وتزوجوا اأندل�سيات وخلفوا اأولدًا اأ�سد نقمة  اإى الأ
ي  كان  هذا  لكن  �سبان.  الأ اأجدادهم  من  �سام  الإ على 
مرحلة مبكرة، بعدها ان�سجموا مع ام�سلمن وا�ستقرارهم 
الذي  اأولئك  غر  للدين  خل�سن  واأ�سبحوا  اأ�سبانيا  ي 
امراحل  اأ�سبانيا ي  وا�ستقرارهم ي  ام�سلمن  نقموا على 

وى من امواجهة. الأ
v هل كان الزواج من اأ�شبانيات يتم ب�شهولة؟

 - نعم ب�سهولة. لو نظرت اإى عقود الزواج وراجعتها 
هذه  ت�سر  اإذ  قانونية؛  اأنها  على  �سورة  تعطيك  فاإنها 
�سبانية اأن تظل  العقود اإى اأن ام�سلم كان يبيح لزوجته الأ
ن تغره، بل مكنها اأن حافظ على  على دينها ول داعي لأ
�سماحة  حد. هذه  الأ اأيام  كل  الكني�سة  اإى  وتذهب  دينها 
الزواج.  طريق  ي  تقف  �سعوبة  هناك  تكن  م  �سام.  الإ
ثم اإن هذه التي تتزوج م�سلمًا تعي�ص مرفهة. لكن ام�سكلة 
بناء الذين خلفوهم والذين ُيعرفون باموَلدين  كانت ي الأ
من  ذكرُت،  كما  �سام،  الإ على  نقمة  اأ�سد  كانوا  الذين 
�سبان. كان الواحد منهم  يطلع على ال�ساحة  اأجدادهم الأ
العامة ي قرطبة وي�سّب النبي حمد على م�سمع ام�سلمن 
وبعدها ينتحر. هذا حقيقة ولي�ص خياًل. ي�سّب النبي حمد 
 ôëàæj سامي ثم ينتحر. ل ينحره ام�سلمون بل� والدين الإ
هو بنف�سه وي�سبح �سهيدًا عند ام�سيحين. كل هذا كان ي 

مرحلة مبكرة وقبل اأن تهداأ النفو�ص ويتولد الن�سجام. 
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امرابطن  عن  راأياً  امنا�شبات  اإحدى  ي  لك  �شمعُت   v

واأريد اأن اأ�شمعه ثانية اإن تكرمت.
كذلك،  لي�سوا  واموّحدون  اأ�سدقائي  امرابطون   -  
الدين  ن�سروا  الذين  هم  نهم  لأ اأ�سدقائي  امرابطون 
�سامي ي غرب اإفريقيا. يو�سف بن تا�سفن ورجاله هم  الإ
�سام ي غرب اإفريقيا...  الذين حاربوا من اأجل ن�سر الإ
وام�سلمون هناك اأ�سلموا اآنذاك على يد يو�سف بن تا�سفن، 
وهو بربري ولي�ص عربيًا، لكنه م�سلم جعل هّمه وهدفه ن�سر 
�سام. الذين جاءوا بعده كانوا على �ساكلته. وقد جاهد  الإ
قائد امرابطن اأبو بكر واأولد يو�سف بن تا�سفن وغرهم 
�سام جهادًا عنيفًا. اأنا اعتر امرابطن  ي �سبيل ن�سر الإ
دولة دينية كان هدفها فقط ن�سر الدين ولي�ص اح�سارة، 
عنيفة  حملة  التاريخ  ي  ام�ست�سرقون  عليهم  حمل  لذلك 
و�سّوهوا تاريخهم، خ�سو�سًا هودي الهولندي، فهو �سديد 

الهجاء للمرابطن.
v وماذا عن اموِحدين.

 - للموحدين نظام حلي ل يوجد مثله اإطاقًا، حيث 
اإما اأن تكون موِحدًا اأو غر موِحد. فاإذا كنت موِحدًا يكون 
لك جال ي امنا�سب العليا... ت�سبح من رجال الدولة. 
الذي  جاء  وقد  �سُت�ستثنى.  فاإنك  موِحدًا  تكن  م  واإذا 
 Gòg يو�شف  ما  اأعّز  كتاب  �ساحب  اموحدين  دولة  اأ�س�ص 
يبن ع�سبية  وهو  كلها،  الكتب احديثة  اأهم من  الكتاب 
وكان  بينهم،  جمعّية  �سلة  توجد  ل  الربرية.  اموِحدين 
تاريخ  اموِحدون  �سوه  لقد  ال�سلطة.  على  تناف�ص  بينهم 
واأنهم  م�سلمن  لي�سوا  امرابطن  اأن  وزعموا  امرابطن، 
امراأة  التهمة؟  هذه  اأتت  كيف  الن�ساء.  بيد  احكم  تركوا 
البيت  �سيدة  هي  امرابطن  عند  الجتماعي  النظام  ي 
ملثم. هذه  والرجل  �سافرة  وامراأة  ثانوي  مركزه  والرجل 
الظاهرة ا�ستغلها حمد بن تومرت ورجاله؛ اإذ زعموا اأن 
احكم،  ف�ُسد  وبذلك  احكم،  ن�ساءهم  �سلموا  امرابطن 

وقد ا�ستغل ام�ست�سرقون هذه التهمة.

v ل بد اأن لك راأياً ي ام�شت�شرقن الذين اهتموا بتاريخ 

ندل�س ومدى اإن�شافهم. ام�شلمن ي الأ
وهناك  جدًا،  من�سفوَن  م�ست�سرقون  هناك   -  
ن�ساف، قاموا  م�ست�سرقون - »ِوح�سن« جدًا ل يعرفون الإ

بتغير احقائق عن َعْمد.
v من تذكر من غر امن�شفن؟

�سام  الإ على  وامتحامل  امن�سف  غر  جو�ستن   -  
وعلى الدين وعلى القراآن، وهنالك من اأمثاله الكثرون.

v وماذا عن امن�شفن؟

ٌف يكتب جيدًا عن   - هنالك جومت. وهو رجل من�سِ
�سام. الإ

ندل�س؟ v ما الذي �شّرع ي نهاية حكم ام�شلمن لاأ

منق�سمة  الواحدة  الدولة  كانت  النق�سامات.   -  
واموحدون  اأنف�سهم،  على  امرابطون  انق�سم  نف�سها.  على 
انق�سموا على اأنف�سهم كذلك، واأ�سبحت دولتهم بعد ذلك 
انهار  وقد  يجب.  كما  ندل�ص  الأ ي  ل  اأفريقيا  �سمال  ي 
ندل�ص على اأثر ذلك. النق�سامات  �سامي ي الأ احكم الإ
ندل�ص واآخر  مزقتهم �سر مزق، فذهب �سق منهم اإى الأ
اإى امغرب، وقطعة هنا وقطعة هناك، اإى اأن ح�سل ما 

ح�سل.
وَدع ال�سـَر حـٌب وَدعـــك 

ذائٌع مـن �سـّره مـا ا�ستودَعــْك
يقَرُع ال�ِسّن على اأن َمْ يُكْن 

زاد ي تلك اخطى اإذ �سّيعْك
يا اأخا الَبــْدرِ �سـنــاًء و�سنــا  

حـِفــَظ اللـُه زمـانــــًا اأطـلـَعـــْك
اإن يُطْل َبعـَدَك ليلــي َفَلَكــْم 

بـُت اأ�سكــو ِق�سـََر الليــِل َمَعـْك
وهو  اجليل  ال�شيخ  مع  اللقاء  انتهــى  وهكــذا 
العاطفـــة  بعفوّية  إليه  ا امحبب  ال�شعر  هذا  إن�شاد  ا يعيد 
اجيـا�شــة التي ميز بها اإح�شان عبا�س. ثم لّفه ال�شمت 
ال�شــرمـدي الذي يذكــرنا باآخـر كلمـــات نطقها هاملـــت: 

u »البقية �شمت«

ي  ردنية(  الأ اجاد-اجامعة  اليزابيث  ترجمة  من  �شبانية  )والإ جليزية  والإ بالعربية  احوار  هذا  وملخ�شات  اأجزاء  ُن�شرت 
خبارية التي كانت توّزع على ام�شركن ي دورة ابن زيدون التي ُعقدت ي قرطبة بن 4-8 اأكتوبر 2004. وقام بعدها  الن�شرة الإ
جزاء �شمن حوارات مع اإح�شان عبا�س عملت اموؤ�ش�شة العربية للدرا�شات والن�شر على  �شتاذ الدكتور يو�شف بّكار بن�شر هذه الأ الأ

ن�شرها لحقاً. ين�شر احوار هنا مزيداً ومنقحاً.
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)التا�سع  للهجرة  الثالث  القرن  نهاية  ندل�ص  والأ العربي 
للمياد(«، اأي ي العهد العبا�سي. وقد »ا�ستخدم ام�سلمون 
العبا�سي  العهد  منذ  اخ�سبية  لواح  بالأ الطباعة  فن 
اأن  بعد  اميادي(  الهجري/التا�سع  الثاي  )القرن  ول  الأ
ا�ستعاروه من ال�سينين الذين اخرعوه منذ القرن الثاي 
اإنتاج  ّي  لأ �سا�سية  الأ امادة  هو  الورق  اأن  وما  اميادي«. 
طباعي، فقد عرفه ال�سّناع ام�سلمون عن طريق ال�سن: 
»اإن فّن الطباعة ي العام ما كان له اأن يحدث لو م ي�سبقه 
اكت�ساف �سناعة الكاغد ي ال�سن ي بداية القرن الثاي 
للمياد اأوًل، ومن ثم انتقال هذه ال�سناعة اإى ام�سلمن 
ثانيًا، فاحتكروا اإنتاجه �سبعة قرون«. ويوؤكد الباحثون على 
»اأّن فّن الطباعة م يكن اكت�سافًا اأوربيًا قط، فقد �سبقهم 
وروبيون  اإليها ال�سينيون، ومن بعدهم ام�سلمون، فتعّلم الأ
منهم هذا الفّن ي جملة ما تعلموه من امظاهر الفكرية 

�سامية«.  والتقنية الإ

ا�ستخدام  العربية احديثة ي  اأوى امحاولت  بداأْت   
غرا�ص اإنتاج اللوحات الفنية ي الن�سف  احفر والطباعة لأ
ول  ول من القرن الع�سرين، وذلك اأيام درا�سة الرعيل الأ الأ
وروبية )باري�ص، لندن،  من الفنانن العرب ي امدار�ص الأ
روما(. لكن تلك الدرا�سة م تثمر عن التزام كامل بهذه 
منها:  عديدة،  �سباب  لأ تعلموها  التي  اجديدة  التقنيات 

امائم،  امكان  اأو  للطباعة،  الازمة  دوات  الأ توفر  عدم 
اإ�سافة اإى عدم توفر القناعة الكاملة بجدوى هذا الفن 
اممار�سات عند حدود  انتهت هذه  وقد  الزمان.  ذلك  ي 
كادمية، معنى اأن  التجريب فيما اأنتجوه اأيام درا�ستهم الأ
هوؤلء الفنانن م مار�سوا احفر والطباعة بعد تخرجهم 
اإى جانب مار�ستهم الر�سم اأو النحت مثًا، وم يحاولوا 
اأ�ساتذة  اأ�سبحوا  حن  طابهم  اإى  تلك  جاربهم  نقل 
للفنون فيما بعد. وكان علينا اأن ننتظر عّدة �سنوات حن 
جيل  من  وخا�سة  اخارج،  من  امبعوثن  الطلبة  رجوع 
ال�ستينيات، ليقوموا بهذه امهمة، فا�ستحدثت اأق�سام خا�سة 
للحفر والطباعة ي بع�ص من امعاهد الفنية العربية، وقام 
القادمون  العرب  احّفارون  اأولئك  فيها  التدري�ص  مهمة 
والوليات  وال�سن  واأمانيا  واإ�سبانيا  وفرن�سا  اإيطاليا  من 
امتحدة وغرها. وي غ�سون �سنوات معدودة، اأ�سبح لهذا 
الفّن طلبة نا�سطون، ومعار�ص متخ�س�سة، ومتابعة جادة 
ِقبل  اأو من  ونقاد فن،  امَتلقن، جمهورًا وفنانن  من قبل 
الفنانون  تابع  كما  الإعام.  وو�سائل  الثقافية  اموؤ�س�سات 
ال�سخ�سية  امعار�ص  ي  م�ساهماتهم  عر�ص  امحرفون 
اأو اجماعية على ام�ستوى امحلي اأو العربي، واأ�سبح لهم 

ح�سور وا�سح ي امحافل الدولية.

 اأما امحَرفات اجماعية امتخ�س�سة بفّن الغرافيك 

لوحة للفنان الها�سمي عزة - امغرب لوحة للفنان قويدر الريكي - تون�ص
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ظهورها  بداأ  فقد  العرب،  للفنانن  اأبوابها  فتحت  التي 
1978 مع حرف »اأ�سيلة« امغربي، الذي ُيعتر من  عام 
ي  تنوعًا  كر  والأ احرافية  كر  الأ العربية  امحَرفات 
التقنيات، ب�سبب تنّوع الفنانن العاملن فيه، وهم على كّل 
يلتقون �سيف كل عام �سمن  حال، من جن�سيات ختلفة 

مو�سمها الثقاي ال�سنوي. 

دارة  »حَرف  اأي�سًا،  امتخ�س�سة  امحَرفات  ومن   
ردن، الذي اأن�سئ موا�سفات عامية  الفنون« ي عمان –الأ
للفنون  ردي  الأ الوطني  امتحف  مع  بالتعاون   1993 عام 
خر لحقًا اإى تاأ�سي�ص حَرف  اجميلة، قبل اأن يبادر الأ
من  جموعة  فيه  يعمل  ـــذي  وال  ،2001 عــام  بــه  خــا�ــص 

ردنين ال�سباب. الفنانن الأ

بعد  تاأ�س�ست  التي  العراقية  الطباعة  حَرفات  اأما   
حرب اخليج الثانية 1991، فقد �ساهمت كثرًا ي ازدهار 
وانت�سار فن الغرافيك العراقي بعد اأن عمل فيها بع�ص من 
الغرافيك  فناي  اإى  اإ�سافة  العراقين،  الر�سامن  خرة 
امعروفن. كّل هذه اموؤ�س�سات الفنية وامحَرفات ال�سخ�سية 
اأنتجت واأعطت فن الغرافيك العربي دعمًا وتاأثرًا وا�سحًا 

ي م�سهد احركة الفنية العربية امعا�سرة. 

الدولية  امــعــار�ــص  ي  امــ�ــســاركــات  بخ�سو�ص  اأمـــا   
فقد  »الــغــرافــيــك«  والطباعة  احــفــر  بفن  امتخ�س�سة 
من  ال�ستينيات  اأوا�ــســط  منذ  الــعــرب  ــارون  احــّف بــداأهــا 
القرن الع�سرين. ومع مرور الزمن، اأ�سبحت م�ساركاتهم 
اأكر اأهمية ومّيزًا، وح�سلوا منها على جوائز مهمة، بل 
هذه  من  بع�ص  ي  حكيم  جان  اأع�ساء  ليكونوا  اختروا 
�ساليب الفنية  امعار�ص. وقد مّثلت هذه ام�ساركات كّل الأ
من  بــدءًا  امعا�سر،  العربي  الفن  ي  ال�سائدة  والتقنيات 
امتفّرد  باأ�سلوبه  كًا  بالتجريدية،  وانتهاءًا  الت�سخي�سية 
الطباعية  التقنيات  اأول  اأخذنا  فــاإذا  امتمّيزة.  وتقنياته 
امعروفة تاريخيًا، وهي احفر على اخ�سب، فاإننا �سنجد 
الكثرين من مار�سوها واأبدعوا فيها من اأمثال الفنانن: 
ح�سن  الــوهــاب  وعــبــد  اأحــمــد  وفتحي  اجــبــاي  ح�سن 
)م�سر(، م�سطفى احّاج وخالد حجازي )فل�سطن(، 
و�سامر  �سلمان  وعّمار  �ساكر  علي  وحمد  عّبو�ص  بهجت 
وفــوؤاد  )الــ�ــســودان(،  �سرين  اأحمد  ــعــراق(،  )ال اأ�سامة 

الفتيح )اليمن(.

فقد  »الليثوغراف«،  احجرية  الطباعة  تقنيات  اأّما   
ل�سعوبة  العرب  الفنانن  بن  تداوًل  قّل  الأ التقنية  كانت 
عاوة  الطباعة،  ومكاب�ص  ولية  الأ امواد  على  اح�سول 

لوحة للفنان حمد الروا�ص- لبنان خر�ص- �سوريا لوحة للفنان غياث الأ



131 الـثـقافـيــــة العدد الواحد وال�سبعون 2008امـجـلـة 

ي  جد  مثلما  امتخ�س�سن  الطّباعن  توفر  عدم  على 
وربية. ومع ذلك، كانت الفر�سة قد اأتيحت  امحرفات الأ
لر�سامن كبارًا من اأمثال �سفيق عبود و�سياء العّزاوي ي 
طباعية  اأعمال  نتاج  لإ ولندن  باري�ص  ي  اإقامتهما  مكان 

تقان واجمال. ليثوغرافية غاية ي الإ

اآخر  ي  �سكرين«  »�سلك  احريرية  الطباعة  تاأتي   
الطباعية  الطريقة  كانت  اأنها  رغم  الفنانن،  اختيارات 
عانات  قدم التي و�سلت اإى العام العربي مع و�سول الإ الأ
التجارية ي اأوائل �سنوات اخم�سينيات من القرن اما�سي. 
نتاج  ومن الر�سامن الذين برعوا وميزوا بهذه التقنية لإ
اأعمال فنية نذكر: حمد امليحي )امغرب(، كمال باطة 
)فل�سطن(، فاروق �سحاتة )م�سر(، اأمن البا�سا وحمد 
الرّوا�ص )لبنان(، جا امهداوي )تون�ص(، جعفر اإ�ساح 

)الكويت(، مهدي مط�ّسر و�سامي حقي )العراق(.

كر ا�ستخدامًا لدى الفنانن العرب  اأما التقنيات الأ  
اأو النحا�ص، والتي بات مار�سها  فهي احفر على الزنك 
الهّواة وامحرفون على نطاق وا�سع ي كل الدول العربية 
تقريبًا. ولهذا النت�سار اأ�سباٌب من اأهمها: تركيز امعاهد 
مادة  تدري�ص  عند  التقنيات  هذه  على  العربية  الفنية 

ي  نتاج  الإ وو�سائل  ولّية  الأ امواد  لتوفر  والطباعة  احفر 
فاإن  امحرفن،  للفنانن  بالن�سبة  اأّما  امحلية.  �سواق  الأ
والطباعة  للحفر  �سيكفيهم  م�ساغلهم  ي  �سغرًا  حيزًا 
ي  العرب  الفنانن  من  نخبة  مّيز  وقد  اللوحات.  واإنتاج 
الفنية  روؤاهم  ومّيزت  اأ�ساليبهم  وتنّوعت  امجال،  هذا 
اأعمال مروان ق�ساب با�سي  بحرفية عالية، كما جد ي 
)�سوريا(،  عبدلكي  ويو�سف  دلول  وزياد  خر�ص  الأ وغياث 
اأو ي اأعمال كمال اأمن ومرم عبد العليم ومنحت حلمي 
رافع  اأعمال  وي  )م�سر(،  ال�سيمي  وعو�ص  نّوار  واأحمد 
الدّباغ  و�سام  العّطار  و�سعاد  اجميعي  و�سالح  النا�سري 
ومظهر اأحمد وندم ح�سن )العراق(، حمد عمر خليل 
حداد  وفريد  جرداق  حليم  )ال�سودان(،  ذياب  ورا�سد 
واأ�سادور )لبنان(، ر�سيد القري�سي )اجزائر(، الها�سمي 
الغ�سبان  اجبار  عبد  )امغرب(،  اأغزناي  ومليكة  عّزة 
)البحرين(، حمد الريكي وحمد بن مفتاح )تون�ص(، 
منرة القا�سي )الكويت(، يا�سر الدويك ونا�سرال�سومي 

ردن(.  )فل�سطن(، ورفيق اللحام )الأ

اأوا�سط  منذ  والعامية  العربية  ال�ّساحة  �سهدت 
ال�ستينيات من القرن اما�سي م�ساهمات حّفارين عرب، 
م�ساركات  اأو  جماعية  اأو  �سخ�سية  معار�ص  باإقامة  �سواء 

لوحة للفنان حمد امليحي- امغرب لوحة للفنان اأحمد نوار - م�سر
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عقد  ي  وباري�ص  لندن  �سهدت  كما  دولية.  معار�ص  ي 
العربي،  الغرافيك  لفن  عديدة  معار�ص  الثمانينيات 
نّظمتها قاعات معروفة، منها غالري »غرافيتي« ي لندن 
وغالري  امعا�سر«،  العربي  الغرافيك  »فن  عنوان  حت 
الطباعة« ي  بالتعاون مع »مركز  اأند هاري«  »باك مان 
لندن اأي�سًا. اأّما ي باري�ص فقد نظم »غالري فار�ص« عدة 
»غالري  وكذلك  العربي،  الغرافيك  لفن  نوعية  معار�ص 
عمال الطباعية  لتنروري« الذي ظّل نا�سطًا ي ترويج الأ

العربية امعا�سرة. 

معار�ص  العربية  الدول  من  بع�ص  نظمت  بامقابل،   
»بيناي  اأولها  من  وكان  والطباعة.  احفر  لفن  دولية 
الثقاي  امركز  نّظمه  الذي  الثالث«،  العام  غرافيك 
من  فنانون  فيه  و�سارك   ،1980 عام  لندن  ي  العراقي 
اآ�سيا واأفريقيا واأمريكا الاتينية. وي هذا »البيناي« تراأّ�ص 
الفّنان »روبرتو ماتا« جنة التحكيم الدولية التي منحت 
اجوائز القيمة للفائزين الذين كان من �سمنهم فنانون 
عرب. وقد ا�ستلم الفائزون جوائزهم على �سوء ال�سموع 
يتوقف  اأن  قبل  يرانية  العراقية-الإ احرب  اندلع  ع�سية 

التي  احرب  هذه  ب�سبب  وى  الأ دورته  بعد  البيناي  هذا 
دامت ثماي �سنوات، وم ت�سنح الفر�سة لتكراره.

لفن  الدوي  م�سر  »تريناي  تاأ�س�ص  القاهرة،  وي   
1993، و�ساركت فيه دول عديدة، اإ�سافة  الغرافيك« عام 
اإى م�ساركات فردية لفنانن من العام، والذين كان منهم 
فنانون عرب معروفون. وقد اأ�سبحت لهذا الريناي �سمعة 
دولية جيدة بعد اأربع دورات من بدايته، وهو ما يزال يقام 

بانتظام.

 لقد حقق فن احفر والطباعة »الغرافيك« للفنانن ما 
م يحققه الر�سم والنحت ي م�سمار الت�سال والعاقات 
اإنتاجه  وطبيعة  امتاحة،  التقنية  و�سائله  ّن  لأ ن�سانية،  الإ
ي  اجماعي  العمل  روحية  وح�سور  امتعددة،  للطبعات 
مكان واحد، و�سهولة تبادل اللوحات الطباعية بن ختلف 
وقاربت  الروابط،  هذه  خلقت  التي  هي  العام،  اأرجاء 
الدولية  امعار�ص  انت�سار  من  وعززت  الفنانن،  بن  ما 
العربي  الغرافيك  لفن  هياأ  ما  ا�ستمراريتها،  و�سمنت 

u امعا�سر فر�سة طيبة للتحليق نحو اآفاق العامية

لوحة للفنان فائق ح�سن - العراق
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اأبجدية اللون ي جربة 
الت�سكيلي الرائد 

ُمهّنا الُدرة 

الفنان الت�شكيلي الرائد مهنا الدرة ي وقت مبكر در�شاً مهماً على �شعيد اخطاب الت�شكيلي،   قدم 
الغزير، وتنوع جاربه  الثقاي ي مَثاته احداثية. وجلى ذلك ي اجازه  بو�شفه جزءاً من اخطاب 
فكار اجمالية والنقدية. وظل الفنان  �شافة اى اآرائه و�شهاداته التي قدم فيها عدداً من الأ وتعددها، بالإ
خل�شاً للوحة التي يعترها كل عامه، واأكر ما يكون حيوية ون�شاطاً اأثناء الر�شم: »اأ�شعر اأنني ما زلت 
م اأجز العديد من امهام والواجبات على النحو الذي اأرت�شيه، واأن بجعبتي امزيد، واأت�شاءل كم هو مريع 

نفا�س.«1 ن�شان هدنة حتى للتقاط الأ ذلك الزمن الذي ل يعقد مع الإ

�شرة الفنان
 ¿Éch  ,1938 عام  عمان  ي  الدرة  مهنا  الفنان  ولد 
الكرك  مدر�سة  مديرًا  الدرة،  �سعيد  الربوي  والده، 
ثرية �سيطرت على خيال الطفل  الثانوية، وكانت القلعة الأ
للبحث ي اأ�سرارها وغمو�سها معرفة العام امحيط به عن 

طريق احلم واخيال. ويبدو اأن الطفل الذي تلقى تعليمه 
الر�سم  اإى  م�سدودًا  ظل  بعمان،  العب�سلية  امدر�سة  ي 
للعقوبة  يعر�سه  واأحيانًا  الدرو�ص،  عن  ي�سغله  كان  الذي 
اإن�سان  )ر�سم  مو�سوع  من  امدر�سن  بع�ص  موقف  ب�سبب 
 ¿ÉæØdG وح�ص  ال�سارة،  غر  اخرات  هذه  واأن  روح(،  له 

ح�شن ن�شوان
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الذي  التقليدي  الدر�ص  عن  فا�ست  قد  وخياله،  امرهف 
كان يقوم وقتذاك على التلقن والتقليد، وعمقت اإ�سراره 
على الر�سم الذي �سكل ماذه للتحرر من القيم ال�سائدة، 
كما كان مثابة النافذة للتعبر عن ذاته بحرَية. وي مطلع 
والفنان  األيف،  جورج  الفنان  اإى  تعرف  اخم�سينيات، 
الهولندي وليم هالوين. م�ستفيدًا من خرتيهما الت�سكيلية 
والنظرية، وم�ستجيبًا لتحفيزهما لل�سفر اإى اإيطاليا قرر 
درا�سة الفنون ليتخرج ي اأكادمية الفنون اجميلة بروما 
واإما  للدرا�سة،  مكان  جرد  روما  تكن  وم   .1958 عام 
احداثية.  الت�سكيلية  والتجارب  الفنية  للتيارات  حا�سنة 
مو�سكو،  روما،  ي  الدبلوما�سي  ال�سلك  ي  عمله  وكان 
اجغرافيا  ي  واأ�سفار  ارحالت  مثابة  وتون�ص  القاهرة، 
الثقافية واح�سارية للتعرف على م�سادر الفنون العريقة 
ي دول العام  وتراثها، والتعرف اإى  فنانيها وجاربهم، 

وزيارة اأبرز امتاحف العامية. 

الدرة من�سب مدير عام  �سغل مهنا   ،1971 العام  ي 
دائرة الثقافة والفنون، واأ�س�ص بعد ذلك بعام واحد معهد 
بتعليم  ُتعنى  ر�سمية  موؤ�س�سة  اأول  ليكون  الفنون اجميلة، 
ردن، والذي �سّم نخبة من الفنانن  الفن الت�سكيلي ي الأ
ردنين، منهم:  كرام النمري، وعزيز عمورة، وحمود  الأ
ردن من  �سادق. كما �ساهم ي اإثراء احركة الفنية ي الأ
خال حرفه اخا�ص الذي تلّقى فيه نخبة من الفنانن 
ووا�سل عمله كمحا�سر  والر�سم،  اللون  اأ�سرار  والفنانات 

معاناة  رغم  ردنية  الأ باجامعة  اجميلة  الفنون  كلية  ي 
امر�ص.  

ختلف  ي  ال�سخ�سية  امعار�ص  ع�سرات  الدرة  اأقام 
اأنحاء العام، كما اأقام ي العام 2000، معر�سًا ا�ستعاديًا 
لتجربته ي امتحف الوطني للفنون اجميلة، والتي مثلت 
انتقلت  التي  التجربة  تنوع  واأظهرت  قرن  ن�سف  اإجاز 
من الواقعية والت�سخي�سية، مرورًا بالتكعيبية اإى امرحلة 

التجريدية. 

روؤى الفنان
تنطلق روؤى الفنان الدرة من مقولت جمالية را�سخة 
وهي  اجمالية،  وقيمها  وعنا�سرها  اللوحة  ببناء  تت�سل 
مقولت تظل حكومة بقوانن الفن وميكانزماته الداخلية 
واللون  والفراغ  والكتلة  بال�سكل  تت�سل  التي  وعاقاته 
بال�سياق اجماي  فني حكوم  اأي عمل  »اإن  وجاوراتها: 
هناك  اللوحة  ففي  كادمية...  الأ وقوانينه  الفن  مفهوم 
ي  وعاقته  اللون  درا�سة  تت�سمن  ومعاير  ا�سراطات 

تن�سيد ال�سكل، واإيحاءاته مفهوم الكتلة والفراغ«.2 

قيم  بن  امزاوجة  ي  الدرة  الفنان  ق�سدية  تتجلى 
يوجد  »اجمال  اأفاطون:  مقولة  موؤكدًا  واخر،  اجمال 
خاق  والأ مفيد،  »اجميل  يقول:  حيث  �سياء«،  الأ كل  ي 
اأن  بد  ل  لذلك  �ساحبها،  ذوق  على  تنعك�ص  اح�سنة 
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نعرف باأن اخطاأ خطاأ، والقبيح �سيء غر جيد، واإل لن 
ت�ستقيم احياة التي ترتكز على تلك الفل�سفة التي و�سعها 
خاق مقرونة باجمال..«3 وهو واإن كان  اأفاطون باأن الأ
حداث �سطوتها، اإل اأنه ل  يقّر اأن الفنان ابن بيئته، واأن لاأ
يوافق على حُول العمل الفني اإى �سعار اأو مدونة اإعانية، 
منطلقًا من اأن العمل الفني مثل ذاتًا م�ستقلة، تف�سح عن 
راء  حتواها مفرداتها وت�سكياتها وخطوطها، ولي�ص بالآ

التي تنطلق من امعرفة القبلية:
الفنية  الناحية  من  اللوحة  حقيق  يكون  اأن  يجب 
امو�شوع  بن  اتزان  هناك  ويكون  متكامًا،  حقيقاً 
فلي�س  اللوي،...  والن�شجام  والتكوين  والتقنية 
ثر النف�شي الذي يركه عمل فني ما، هو مقيا�س  الأ
إذ ينبغي لنا اأن ن�شتنبط اأحكامنا من داخل  اجودة، ا

اللوحة، ل من خارجها.4 

على اأن الفنان مهنا الدرة، ي الوقت الذي يرف�ص فيه 
الذي  الوقت  وي  الفنية،  ر�سائلها  غر  اللوحة  حمل  اأن 
يعار�ص »اأدجة« العمل الفني، فاإنه اأكر ما يكون انحيازًا 
يقوم ح�سب  الذي  الفني  العمل  وقيم احداثة ي  للحرية 

)كانط( على »فكرة نقد ال�سائد«، والتحرر من �سطوته.

ومقدار رف�سه توريط اللوحة ي امبا�سرة، فاإنه يرف�ص 
�سرح العمل الفني، ويعتقد اأن مثل ذلك يكون مربكًا للفنان 
وامتلقي على ال�سواء، ويرى اأن الن�ص الب�سري متلك لغته 
دبي يعطل خطابها. اإل اأن  اخا�سة، واأن تف�سر اللوحة الأ
التمييز بن رف�سه ل�سرح العمل الفني بلغة اأدبية، والنظر 
اإى العمل من اخارج وبن مو�سوع ال�سرد ي اللوحة الذي 
يكون �سروريًا لبناء الن�ص-ب�سريًا اأم اأدبيًا- بخاف ما 
ف�ّسره بع�ص النقاد الذين خلطوا بن رف�سه ل�سرح اللوحة، 

ومو�سوع ال�سرد الذي ي�ستمل عليه كل عمل اإبداعي:

اإن الفن امرئي، اأي امتعلق بالعن، �شواء كان للفنان 
كر بن الفنون الذي نح�س فيه،  اأو امتلقي، هو الأ
حن  ي  روؤيتنا،  حيط  �شمن  امرئية  �شياء  الأ كون 
اأو كتاب قد حتاج اإى الكتاب  إذا اأردت قراءة رواية  ا
بد  ل  التي  امو�شيقى  وكذلك  القراءة،  ي  والرغبة 
واأن تتوفر فيها عدة مقومات لتحقق رغبتك. اأما ي 
حالة تلقن العن در�شاً ي اجمالية، فاإنك ل حتاج 

اإل لفتح العينن.5  

الفن،  دور  ات�ساع  من  الّدرة  الفنان  روؤية  تنطلق 
اأ�سبحت  التي  ال�سورة  ع�سر  ي  الت�سكيلي،  وخ�سو�سًا 
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ن�سان امعا�سر ومعارفه  ت�سكل اخريطة الثقافية لوعي الإ
اللفظية  اللغة  اأنظمة  عن  مفارقًا  خطابًا  اأ�س�ست  التي 
دها�ص  الإ على  تقوم  التي  ام�ساهدة  باغة  اإى  وباغتها 
امتعة  واإن  تطورها،  الفنان  على  ملي  »اللوحة  وامتعة: 
وامفاجاأة  البحث  ظل  ي  تكمن  الر�سم  ي  احقيقية 
خال خلق ال�سكل اللوي للعمل«.6 ويرى الدرة اأن ال�سوء 
ارتباطها  مقدار  التجريب  فكرة  واأن  �سرار،  الأ �سر  هو 
من  جزء  للفنان  بالن�سبة  فاإنها  و�سروطها،  باحداثة 
وبحثه عن  واجديد،  امختلف  وتقدم  التطور،  ي  رغبته 
احرية: »الفنان يجب اأن ينتمي اإى احرية ليكون قابًا 

للتطور«.7

مرجعيات الطفولة وال�شفر:

الفنان  لعوام  مهمًا  م�سدرًا  الطفولة  مرحلة  ت�سكل   
الكبر  الت�سابه  ي  امرحلة  تلك  اأهّمية  وتكمن  وذاكرته. 
بداع، ي اتكاء كل منهما على )احلم  بينها وبن �سروط الإ
والتخيل(. وكانت طفولة الفنان مهنا الدرة من امحطات 
ي  تلقاها  التي  فالعقوبة  امتقلبة،  جربته  �ساغت  التي 
مرحلة الطفولة ب�سبب الر�سم، ظلت دافعًا للبحث ي كنه 
ت�سارع احقيقة  التي  الرمزية  وتاأوياته  )النور(  ال�سوء 
مقاومة  رمزًا  اللون  ليكون  )اخر(،  اجماي  معادلها 
امعرفة  ي  الطفل  وحرية  )الظامي(،  ومواجهة  ال�سائد 

امكان  و�سّكل  وال�سوء.  العتمة  بن  عنها  يبحث  كان  التي 
حداث مرجعيات مهمة ي بناء وعيه وحولت  وال�سفر والأ
العربي ي  ن�سان  الإ يعي�سه  الذي  القلق  وعي  وهو  اللوحة، 

ظل حالة الت�سو�ص:

با  دخلناه  قرن  ي  نعي�س  �شيء،  كل  نخ�شر  نحن 
ا�شتمرارية ح�شارية، قفزنا قفزة فراغية من القرون 
رجلنا،  ك�شرت  قفزة  احاي،  القرن  اإى  الو�شطى 
ن، امنطقة  وعا�شت امنطقة �شراعات م تتوقف لاآ
ظلت م�شتعلة على الدوام، ودخلنا ي متاهات كثرة، 
نوظفها  م  التي  التكنولوجيا  مع  �شراعنا  واأ�شبح 
والتخبط  الت�شو�س  نعي�س  خدمات جدية، لذلك 

ي حياتنا بكل تفا�شيلها، وهذا �شيء خطر.8 

كانت قلعة الكرك واحكايات التي تن�سج حول العتمة 
حافزًا للبحث ي مناطق جهولة تعيد الفنان اإى ذاكرة 
زاحة الواقع نحو  الطفولة التي تتغذى باخيال واحلم، لإ
حظة ال�سوء اأو اجمال والراءة، ليقوم العمل على حظة 
العتمة/ الظل/النور،  ب�سراع  تت�سل  عميقة  اإن�سانية 

ال�سوء، اخر/ال�سر، اجمال/القبح، فهي لي�ست حظة 
ا�ستعادة للما�سي، واإما هي نتاج تفاعل الفرد مع البيئة 
اأو  هو�سرل،  اإدموند  ح�سب  احي،  احا�سر  ل�ستظهار 
حين التاريخ، كما قال اأدوني�ص. وهي حظة تتداخل فيها 
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الذاكرة وامتخيل والواقع ي ن�سيج ي�سبه امتاهة التي تنتج 
حداث وامكان: »لقد ا�ستحوذ ال�سوء  عن جادل اللون والأ
�سعة  الأ هذه  �سر  اأعرف  اأن  دائمًا  واأردت  تفكري،  على 

ال�ساحرة التي جعل من الروؤية �سيئًا مكنًا«.9

 من اموؤكد اأننا ل ن�ستطيع الف�سل بن تطور التجربة 
ن�سانية: الطفولة/ عند الفنان، وتطور الوعي واخرة الإ

اما�سي، الراهن/ام�ستقبل، ال�سائد/احرية ي ت�سابكاتها 
اندماج  ال�سور  من  ب�سورة  مثل  فاللوحة  وتقاطعاتها، 
عززت  وقد  الواقع/احلم.  مع/عن  الفنان/انف�ساله 
واطاعه  الدرة،  للفنان  والنظرية  كادمية  الأ الدرا�سة 
ال�سلك  ي  وعمله  احداثية،  التيارات  ي  وارحاله 
الدبلوما�سي، ورحاته ي اجغرافيات اح�سارية، عززت 
قناعاته بتوا�سج اح�سارات وتاأثراتها امتبادلة، وات�سال 
القدم باحديث من جهة، والعاقة  بن الواحد وامتعدد، 
اإى  الفنان  ودفعت  اأخرى،  جهة  من  وامتحرك  والثابت 
�سياء وجوهرها ل�ستنطاق حركيتها،  البحث ي اأعماق الأ
ومعانيها ودللتها، وحلولها ي ال�سعور كتجربة حية، »فكل 

وعي هو وعي ب�سيء ما«.10 

فكرة  يكن ختلفًا عن  الفنان م  وعي  اأن  اموؤكد  من 
)الرحال والرحيل(، ومناخات ال�سفر التي تنطوى على 
قلق امرحل. وقد انعك�ص مثل هذا القلق ي اللوحة التي 
لوان  الأ )خ�سو�سًا  ال�سرقي،  امزاج  عن  األوانها  عرت 
اللوحة ي  على  انفتاحه  ال�سكل عن  عّر  بينما  احارة(، 
الغرب، وبدا من الوا�سح اأن ال�سراع قد اأدى اإى اّحاء 
ن�سان  ذاكرة امكان م�سلحة الزمان الذي يت�سابك فيه الإ
ل  فهو  اللحظة.  ي  الغائب  امكان  عن  للبحث  الكون  مع 

ي�ستذكر امكان، واإما يبحث عنه باإيحاء الراهن.

امكان كمدونة تاريخية

جرد  لي�ص  الدرة  مهنا  للفنان  بالن�سبة  امكان 
اأثره ي  ن�ساي الذي ُيبقي  جغرافيا، بل مدونة للتاريخ الإ
ت�ساري�سه وعمارته واأحافره. وعدا عن ذلك، فهو الكتاب 
ول  ول الذي نتلقى منه معرفتنا اجمالية، والف�ساء الأ الأ
م�ساعر  وبامقابل  احرية  در�ص  ن�سان  الإ فيه  يتعلم  الذي 

ال�سارة  واخرات  فال�سدمات  وال�سيق،  والقلق،  اخوف 
من  كونها  ف�سا عن  ما،  مكان  ترتبط  ما  غالبا  واموؤمة 
ن�سان والطبيعة: »الفنان ابن بيئته،  مظاهر ال�سراع بن الإ
تلك  ولكن  والطبيعة.  وال�سخو�ص  البناء  بجماليات  يتاأثر 
اجماليات لها مقايي�ص ت�ستنكر الب�ساعة بتلقائية، م�سرًا 
-مهنا-: اإى اأن مدننا ل حوي اإل اإرهابًا مرئيًا. فالعمارات 
ماي  غر من�سجمة، ودون �ساحات، كما يقول امعماري الأ
اإ�سارة  امن�سجمة هي  »العمارة احديثة  والر جوربيو�ص: 

وا�سحة للدمقراطية احقيقية:

�شياء  لاأ ننظر  ننا  ولأ �شا�س،  الأ هي  امرئية  �شياء  الأ
اجوانب  من  حرومن  ترانا  جمالية،  بعن 

اجمالية ي �شائر مناحي حياتنا.11

امتخيل  للمكان  اقراح  التجريدية  مهنا  اأعمال  وي 
ومزقاته،  اآلمه  عن  ويعر  للكائن،  احرية  يتيح  الذي 
لي�ص بو�سفه ملكية خا�سة اأو انتفاعية، واإما ي كونه مادة 

للجمال. 

حولت التجربة: ثنائيات الذات وامو�شوع

من  عدد  ي  الدرة  مهنا  عند  التجربة  م�سارات  ترز 
الفنية  رحلته  حطات  �سكلت  التي  اجدالية  الثنائيات 
ال�سكلية  ماحها  و�ساغت  وعاماتها،  واجمالية 
بن  تقع  التي  وتقنياتها  اأ�ساليبها  وتعدد  وام�سمونية، 
نكار  ثنائية الذات وامو�سوع و�سرورتيهما بن التماثل والإ
التجربة  اأن  القول  امهم  ومن  وحولته.  الواقع  وتغرات 
لتجارب  واإ�سباع  تطوير  هي  واإما  الفراغ،  من  تتوالد  ل 
�سابقة، وانتقال اإى اأخرى. ومن اأبرز امامح التي ميزت 
جربة مهنا الدرة، وقوعها بن ثنائيات تركتها مرجعيات 
امكان وال�سفر والطفولة التي تتاأكد فاعليتها ي ت�سوراتها 
عن العام. وقد جلت حولت التجربة عند الدرة ي عدد 
ن�سان بامكان،  من الثنائيات الذاتية واجمعّية، وعاقة الإ
الت�سخي�سية  والتكعيبية،  الواقعية  والتجارب  والزمان، 

والتجريدية..

اأهمية العمل الفني )الن�ص الب�سري( للوحة،  تكمن 
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اللغة  اإى  امبا�سرة  اللغة  ينتقل فيه من   الذي  امقدار  ي 
نا اجمعّية(، ومن  نا( اإى )الأ التاأويلية، ومن خطاب )الأ
الذات كلّية امعرفة )الفنان(، اإى ح�سور امو�سوع الذي 
وعنا�سرها  مفرداتها  ذاتها  عن  تتحدث  �سياء  الأ يرك 
النتاج  على  ام�سبقة  الفرد  اآراء  تنعك�ص  اأن  دون  واأثرها، 
بداعي، واإن اأهمية الن�سو�ص تكمن ي مقدار ما تعك�ص  الإ
من وعي مو�سوعي للعام، من جهة، وما تتيحه للمتلقي 
من حرية احوار مع الن�ص الب�سري وفق خراته ومعارفه 
ل  التجربة  جاح  اإن  القول  امهم  ومن  اأخرى.  جهة  من 
ي  تتمثل  التي  فاعليتها  ي  واإما  الذات،  بتغييب  يت�سل 
وهم  من  والتخل�ص  ذاته،  امو�سوع  عن  ت�سوراتها  »نقد 

اإدراك الواقع بكلياته«.12 

خال  من  تظهر  نا  الأ كانت  الدرة،  مهّنا  جربة  ي   
وامرحلة  الوجوه،  ر�سم  ي  ج�سدت  التي  اللونية  الغنائية 
بطريقة  الذاكرة  خزون  عن  عرت  التي  الزرقاء 
�سلوب  �سخا�ص ب�سطاء ت�سبه ي انزياحاتها الأ رومان�سية لأ
على  ال�سوء  ت�سكيات  تلم�ص  يحاول  الذي  النطباعي 
الوجه الذي يعك�ص واقع البيئة ومناخاتها النف�سية. اإل اأن 
هذه الذاتية حاما ان�سحبت ي اأعماله التجريدية م�سلحة 
التي  اجمالية  وقيمه  الفني،  والبناء  وال�سكل  امو�سوع 

تختزل العام اخارجي اإى ما يحتويه وعينا.

الدرة  مهنا  الفنان  اأعمال  غالبية  ي  ن�سان  الإ يظهر 
ن�سان م يغب  ب�سورة متوازنة مع امكان/الزمان، بل اإن الإ
عمال التي ا�ستغلها الفنان الذي حقق نوعًا من  ي جل الأ
التوازن بن امكان والكائن بو�سفهما معادلن للوحة، لي�ص 
ي مو�سوعها، واإما ي فاعليتها ووظيفتها اجمالية التي 

تقدم اقراحًا ل�سكل جديد من الوعي امعري. 

�سكل النتقال من البورتريه اإى امكان ي اأعمال الفنان 
معرفة  حظة  بو�سفه  ال�سوء  �سر  اكت�ساف  حظة  الدرة 
خر ي ت�سادماتها التي ترز العام ي عاقاته امبا�سرة  الآ
ن�سان كما يقول هو�سرل: »العام الذي ي�سارك فيه  مع الإ
خرون«. مّثل النتقال من الواقعية وظالها النطباعية  الآ
اى امرحلة التكعيبية، ومغادرة اح�ص الرومان�سي احنيني 
وى، وخ�سو�سًا الوجوه، قفزة اأ�سلوبية مثل  عمال الأ ي الأ
نوعًا من احفر ي اأعماق اللوحة عن فعل ال�سوء اخال�ص 
اقراحات  اإن�ساء  على  قادرة  اأبجدية  بو�سفه  )اللون(، 
مفهوم  تت�سل  التي  بالتحولت  الوعي  عن  تعر  جمالية 
اللوحة  انطاقا من وظيفة  التعبر عنه  اجمال وطريقة 

وم�سوؤوليتها اجمالية التي حقق امتعة الب�سرية.

من امهم النظر اإى جربة الفنان الدرة بو�سفها اأداة 
للتعبر عن ال�سياق الطبيعي للنمو الذي ينتقل ي عدد من 
تطور  مراحل  عن  وتعبراتها  امعرفية،  اح�سية  امراحل 
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ردن واأ�ساليبه ومدار�سه وتياراته. وي  الفن الت�سكيلي ي الأ
الوقت ذاته يوؤرخ -واإن كان عر�سيًا- للتحول الجتماعي 
ماكن  زياء والأ الوجوه والأ التي ر�سدت  اأعماله  من خال 
وحركة امجتمع وثقافته ومفهومه للجمال. وجاءت امرحلة 
التجريدية، لي�ص بو�سفها خا�سة لتجربة للفنان فح�سب، 
وخا�سة  ردي،  الأ الت�سكيل  حّولت  عن  للتعبر  واإما 
على  والنفتاح  العامية،  وحولته  الفن  حركية  لوعي 

التجارب احداثية.

ف�شاح عن امعنى اللون والإ

ثيمة  الدرة  مهنا  الفنان  اأعمال  ي  اللون  ي�سكل 
عن  للتعبر  قابلة  اأبجدية  بو�سفه  اأ�سا�سيًا،  ومو�سوعًا 
امعنى انطاقًا من طاقته الفيزيائية التي ت�سر اإى الفعل 
تف�سح  التي  ال�سيميائية  والدللة  ناحية،  من  واحركة 
ناحية  من  وامثيولوجية  والجتماعية  الفنية  رموزه  عن 
اأخرى. فاللون عند الفنان الدرة مثل ف�ساء احرية، وهو 
النقي.  �سياء وجوهرها  الأ اأ�سل  اإى  تعيدنا  التي  التجربة 
ويقرح الفنان الدرة من خال جاربه معجمًا لونيًا خا�سًا 
مرجعية  اإى  العودة  دون  كينونته  مع  مت�سايفًا  يكون  به، 
ف�ساح  نتاج ن�ص قادر على الإ م�سّبقة ملي عليه دللتها، لإ

�سلوبية والدللية. عن ذاته وفق �سماته الأ

التجريدية  اأعماله  خال  من  الدرة  الفنان  ينتقل 
احارة  لوان  الأ من  �سياقاتها  ي  مرت  التي  التلوينية 
فكرة  على  يقوم  الذي  امفهوم  اإى  الغنائية  والرومان�سية 
الت�ساد، والكثافة، وامتواليات والتن�سي�سات )الطبقات( 
الواقع  جماليات  عن  ام�ستقلة  ذاتيته  العمل  منح  التي 
لوان  الأ مناخات  وترز  بداعي.  الإ امتخيل  جماليات  اإى 
ت�سكيات/بناءات متنا�س�سة على �سكل طبقات تف�سلها 
احركة  من  نوعًا  العمل  على  ت�سفي  و�سروخات  قنوات 
امو�سيقي  التوزيع  من  نوعًا  العمل  منح  الذي  والفعل 
ويري  طبقاته،  وتعدد  اللون  كثافة  ويحقق  اخافت، 
بامعرفة  تت�سل  التي  ال�سرديات  من  نوعًا  ويوفر  اللوحة، 
ي  ت�سكل  �سرديات  وهي  امراكمة.  وخراتها  ن�سانية  الإ
ن�سان  �سياقها التاريخي قيمها امعرفية التي ت�سوغ هوية الإ

امبا�سرة،  واخرة  احد�ص  خال  من  وجوده  وحقيقة 
حيث الليل والنهار لي�ص جرد ظاهرة زمانية، وامكان لي�ص 

م�ساهدة ح�سية، واإما هما جربتان متفردتان للذات.

جّلت جهود الفنان الدرة ي اأعماله وجاربه ومغامراته 
عن لوحة تكتفي بذاتها من خال ا�ستعارة مرجعية ال�سورة 
بو�سفها متخيًا يقوم على )الدللة اليحائية(، بخاف 
اللغة التي ت�ستند اإى )اجذر ال�ستقاقي(، قا�سدًا حرير 
فهم  على  قادر  خطاب  نتاج  لإ اللغة  و�ساطة  من  اللوحة 
العام باأبجدية اللون واخط. ويرى الفنان مهنا الدرة اأن 
�سبب اللتبا�ص يعود اإى الفرق بن ثقافة الكلمة وال�سورة 
باأهمية  وعيًا  مثل  التجريدية  جربته  ولعل  وح�سارتها. 
ن�سان  الإ وعي  هند�سة  ي  دورها  من  انطاقًا  ال�سورة، 
للوجود  ختلف  اإدراك  ت�سكيل  على  ومقدرتها  امعا�سر، 
بن  دوار  الأ تبديل  الرمزية ي  ال�سوء  اإمكانية  على  يقوم 
تقوم  جمالية  بناءات  لتحقيق  والزمان  وامكان  ن�سان  الإ
ولي�ص  وام�ساهدة،  والكثافة  والت�ساد  يقاع  الإ باغة  على 
للغة وح�سناتها  نظمة النحوية وال�سرفية  على باغة الأ
البديعية و�سروحاتها القامو�سية، موؤكدًا اأن اللوحة مكن 
التي  الطرق  لتحليل  نقدية  واأداة  للمعرفة،  اأداة  تكون  اأن 

u ت�سلكها الذات معرفة العام وحولته

 امراجـــــــــع

(1), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (11) حوار مع 

الفنان مهنا الدرة، ر�سمي اجراح، �سحيفة الراي, 
التاريخ 12/10/2005.

عندما  اللون  كتلة  »ي�سد  الدرة،  مهنا  الفنان   (2)

ت�سعف«، يحيى القي�سي، �سحيفة القد�س العربي, 
.26/10/2004

(10) على ر�سيد، مو�سى اخمي�سي، مدار النقد، »تدوين 

بجدية الف�ساء« اموقع اللكروي،  الذاكرة.. �سرد لأ
علي الر�سيد. 

 (12) غ�سان �سودان، الظاهراتية، احوار امتمدن. 
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 م�سرتي مع 
امنحوتات اخ�سبية 

عر اأربعن عاما 

جربتي مع نحت اخ�شب باأنواعه امختلفة، طويلة ومتعددة، لدرجة اأّنه من ال�شعب ح�شرها   

ي �شفحات حدودة، ولكني اأميل اإى تلخي�شها ي جموعة من امحاور، اأولها بداأ ي نهاية ال�شتينـيات 
حينـما تعلمت احفــر على خ�شـب الكينا ) Cinchona Wood( على يد النحات ال�شوري �شعيد خلوف، وقد 
م عر�س بع�س منحوتاتي ي امعر�س الذي اأُقيَم �شنة 1971 منا�شبة عيد اليوبيل الف�شي جلو�س جالة 
امغفور له املك ح�شن على العر�س وحت رعايته؛ ي مبنى دائرة الثقافة والفنون الذي كان يقع ي ذلك 

الوقت قرب الدوار الثالث بجبل عمان. 

ال�سبعينات  بداية  فقد جاءت ي  الثانية،  امرحلة  اأما 
ي  اأ�سعد  خري  ام�سري  النحات  قابلت  حينما  اأي�سًا، 
من  م�سرك  معر�ص  جهز  وبداأنا  ردي،  الأ التلفزيون 
هذه  عر�ص  اإى  دعت  الظروف  ولكن  الزيتون؛  خ�سب 
التجارب ي امعر�ص ام�سرك مع ال�سديق الفنان الر�سام 

عزيز عمورة، الذي اأقيم ي امركز الثقاي الريطاي عام 
اأبوعوده؛  عدنان  حينئذ  الإعام  وزير  رعاية  حت   1975

اأما امعر�ص الثاي فقد اأقيم قي القاعة نف�سها عام 1979. 
ت�ستهر  التي  الراثية  ال�سعبية  باِمهن  اإعجابي  جاء  وقد 
حرفة  تطوير  ي  الرغبة  ّي  لتثر  الغربية  ال�سفة  بها 

كرام النمري
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وغرها  اِجمال  نحت  مثل  عندنا  ال�سعبية  امنحوتات 
خرة  من  كثرًا  ا�ستفدت  وقد  ال�سياحية،  الُتَحف  من 
اأ�ساليب  اأتعلم  واأخذُت  ال�سنن،  عر  امراكمة  احرفين 
دوات التي  معاجتهم مادة خ�سب الزيتون، كما اقتنيت الأ

ي�ستعملونها.

من هذه امراحل اأي�سًا ما جرى ي طفولتي، اإذ كان والدي 
وكثرًا  وجر�ص،  عجلون  منطقة  ي  حرا�ص  لاأ طوافًا  يعمل 
�سيما  ول  احرجية،  �سجار  الأ بن  جولته  ي  اأرافقه  كنت  ما 
اأدى  وقد  ع�سفور«.  »ثغرة  و  »ا�ستفينا«  مرتفعات  منطقة  ي 
كائنات  كونها  �سجار،  الأ احرام  اإى  البيئة  تلك  مع  تعاي�سي 
حداث التي مر بها. كما اأ�سبحت  حيه لها ذكريات ت�سجل الأ
قوانن حماية الروة ال�سجرية مثل امقد�سات عندي، اأحفظها 
اأي جزء منها يغرم  اأو  عن ظهر غيب )كل من يقطع �سجرة 
يذاء(.  وي�سجن من ثاثة اأيام اإى ثاثة اأ�سهر ح�سب حجم الإ
�سجار وهي تقطع اأو تو�سع قطعها اخ�سبية  وكنت كلما اأرى الأ
ي  برغبة  واأح�ّص  كثرًا،  داخلي  ي  اأتاأم  لتحرق،  النار  ي 

جلها. انت�سالها من األ�سنة النار، والت�سحية بنف�سي لأ

تطّورت اأعماي اخ�سبية على مراحل ختلفة، اإذ اإنها ي 
بدايتها َكانت اأكر ج�سيدًا وتركيزًا على امو�سوع، ثم اجهت 
ن�ساي لت�سبح امنحوتات اأكر  نحو التجريد واختزال ال�سكل الإ

اإى  قادتني  زمنية  اإى فرات  اأق�سمها  واأجُدي هنا  فراغية؛ 
التعامل مع  واإى  للمنحوتات،  الت�سكيلية  ال�سياغة  التطور ي 
اخ�سب بطريقة مغايرة عما اعتدته. وهنا مزيد من ال�سوء 

�سكال وام�سامن: على هذه التحّولت ي الأ

فرة ال�سبعينيات: التاأ�سي�ض
وى: الأ • الفكرة 

بداأُت رحلتي مع خ�سب الّزيتون، ثم توّحدت معه ليحدثني 
عن اأحداث �َساَهدها، و�سّكلت تكويناته الطبقية؛ واأخذت تتلوى 
�سجار  حداث التي عاي�ستها هذه الأ وتتلون لتعر عن حجم الأ
عر اآلف ال�سنن من عمرها. كان دوري ا�ستلهام هذه امعاناة 
القطع  ا�ستدراج  حاوًل  اخ�سب،  األياف  طبقات  ي  اموؤرخة 
الع�سر،  اأحداث  على  ك�ساهد  اأمامي  لاعراف  اخ�سبية 
والتفاعل  اخيال،  ي  عميقًا  الولوج  الفني  العمل  يقت�سي  اإذ 
حميميًا مع امواد ككائنات حية، كما اأ�سرت، ل كقطع جامدة. 
وقد تفاعلت كثرًا مع خ�سب الزيتون والبلوط، وا�ستوحيت بع�ص 
عيني.  اأمام  امرامية  واجبال  ال�سهول  نب�ص  من  ت�سكياته 
م العظمى التي  كانت بع�ص الت�سكيات ت�سبه الطبيعة، تلك الأ
وال�سخور  الكهوف  لت�سكل  وتتكور  باحياة،  وتنب�ص  تتنف�ص 
ن�سان واحيوان  ولتحمي وحنو اأي�سا على املتجئن اإليها من الإ

والطر.

الدعاء، خ�سب زيتون )55�سم*65�سم*175�سم(1985
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البلوط  باأ�سجار  امكت�سية  عجلون  جبال  مفردات  اإن 
ال�سنوبر  باأ�سجار  واأي�سًا  والزيتون،  والقيقب  وال�سنديان 
تعينني  التي  بكل جمالياتها مفردات ذاكرتي  ت�سكل  وال�سرو، 
ففي  القا�سية.  احجرية  مفرداتها  امدن  ادلهمت  كلما 
بن  ما  امتمهل  النب�ساط  لذلك  �ستى  و�سور  اأ�سرار  الذاكرة 
تلك اجبال و�سهول مدينتي ال�سغرة اح�سن، التي تر�سع 
والذنّيبة،  واخرفي�ص  والقر�سعّنة  امرار  بنباتات  اأر�سها 
وحقول القمح والعد�ص واحبوب امختلفة. اإن النحات بفنه ل 
ياأتي مفردات غريبة عن بيئته غالبًا، ول يتقم�ص حالة لي�ست 
من جن�ص حياته، ولهذا اأجدي دائمًا وي كل �سهادة اإبداعية 
ي عن جربتي النحتية، اأذهب بعيدًا باخيال اإى تلك ال�سور 

التي ل تزول.

ام�شتخدمة: • التقنيات 

عمال خ�سب الزيتون والبلوط ي  كانت الفكرة الرئي�سية لأ
املتوية، امعرة عن  الب�سرية،  الكتل  ال�سبعينيات، تت�سكل من 
ن�سان على العام  ن�سان اإى داخله، اأكر من انفتاح الإ ارتداد الإ
ن�ساي  اخارجي امليء بالتعقيدات وامخاطر، وبدا الراأ�ص الإ
تفجر  بلحظة  وينذر  العمالقة  قوة  يختزن  حجمه  غَر  ب�سِ
الكتلة  ولهذا، جد  امكبوتة.  وذاته  مرتقبة ل�سرداد كرامته 
مقعرة  �سطوح  من  تتكون  امبكرة،  عمال  الأ تلك  ي  اخ�سبة 
وحدبة، تخلق مناطق من نور وظال، ُحّددة بخطوط ملتوية 

الكتلة؛  وحدد  الفراغ  لتخلق  با�ستمرارية  وتت�سارع  تتداخل 
�سطوح  اإى  به  امحيطة  اخطوط  مع  �سطح  كل  يقود  بحيث 
وخطوط اأخرى؛ تدعو ام�ساهد لالتفاف حول العمل لكت�ساف 
اأبعاده الثاثية. وي احقيقة، فقد كنت اأوظف األياف خ�سب 
كما  والفراغ،  الكتلة  تكوين  ي  امتعرجة  وت�ساري�سه  الزيتون 
ي التكوين اللوي والب�سري، لتحديد م�سار اخطوط لف�سل 
الكتلة عن الفراغ ي تناغم طبيعي تثر خيال ام�ساهد وتدغدغ 
ت�ستدرجها امنحوتة  ليتوحد معها ي �سور ذهنيه  اأحا�سي�سه، 

مثلة على هذه امرحلة كثرة. من ذهن ام�ساهد. والأ

 áæ°S  (INP( اليون�سكو  من  درا�سية  منحة  على  ح�سلت 
على  �َساَعَدي  مر  الأ وهذا  للرخام،  كرارا  معهد  اإى   1974

الهواء للحفر على  بوا�سطة �سغط  التي تعمل  دوات  الأ معرفة 
التدريب مهمة احفر على  �سّهل هذا  وقد  والرخام؛  اخ�سب 
دوات الهوائية والكهربائية، ما دفعني  اخ�سب با�ستعمال الأ
كر حجمًا، والذي  اإى حفر خ�سب الزيتون والبلوط ال�سلب الأ
عمال  يزيد طول بع�ص قطعه عن مر ون�سف امر، واأخذت الأ

تكوينات اأكر فراغيه وعمودية من �ساِبَقاِتَها.

فرة الثمانينيات: التعّمق
بداية  اأمــريــكــا  ي  للماج�ستر  ح�سري  لــفــرة  كــانــت 

تاأمل، خ�سب التوت 2007
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 Woody Howard مريكي  الثمانينات وعملي مع النحات الأ
ثر  وم�ساركتي ي بع�ص اأعماله امتطايرة ي الف�ساء، اأكر الأ
اخ�سبية  عمال  وبالأ عام،  ب�سكل  النحتية  روؤيتي  تطوير  على 
وى، اأ�سبح الفراغ ي امنحوتة  ب�سكل خا�ص. فمن الناحية الأ
يت�ساوى معها؛  الكتلة، بحيث  اأهمية كرى على ح�ساب  ياأخذ 
فالفراغ يحّدد الكتلة، كما اأن الكتلة حدد الفراغ؛ وهنا ينق�سم 
امحيط  اخارجي  الفراغ  هــي:  م�ستويات  ثاثة  اإى  الفراغ 
الذي  والفراغ  الكتلة،  الذي يخرق  الداخلي  والفراغ  بالكتلة، 
وتقعرات  ظــاًل  حدثًا  الكتل،  داخــل  وحيزًا  جاويفًا  يخلق 

ُتري الت�سكيل. 

الب�سرية  ال�سياغة  ي  التطور  هذا  فاإن  الواقع،  وي   
للمنحوتة، جاء اأمام الراجع ي الهتمام بامو�سوع، اأو ر�سالة 
�سكال  امنحوتة، كما ي ال�سابق، ومن الناحية الثانية، فاإن الأ
وحرية  بجمالها،  �سحرتني  الف�ساء،  ي  امتطايرة  النحتية 
جاذبيتها  وبدت  ر�سية،  الأ اجاذبية  من  امنفلتة  حركتها 
لتبني  بحرية  الف�ساء  ي  تراق�ص  اأج�سام  كاأنها  الت�سكيلية، 
والت�ساد،  بالتناغم  ّتت�سم  التي  كتلها  بن  حوارية  عاقة 
والتما�ّص والفعل ورد الفعل، ي حركة راق�سة �ساحرة. وهذه 
واخت�سارها،  اأعماي،  ي  الكتل  ت�سذيب  اإى  دفعتني  القيم 
اأ�سبح  ولهذا  ن�ساي.  الإ لل�سكل  الغيبي  يحاء  الإ على  لتحافظ 

نقاط  ي  اإل  بالقاعدة  مرتبط  غر  عندي  اخ�سبي  الت�سكيل 
 More) التقاء حدودة لي�سبح ت�سكيًا فراغيًا واأكر خطّية 
Linear) منه للكتلة ال�سماء، كما اأ�سبح الت�سكيل اأكر تطاوًل 

ي الفراغ.

اأما من الناحية الثالثة، فاإنه من خال ر�سالتي »اماج�ستر« 
احركات  حول  العربية  امجتمعات  ي  الفعل  )ردود  حول 
جمال  انتباهي  لفت  الغربي(،  العام  ي  امعا�سرة  النحتية 
الطبيعية  �سكال  الأ اإظهار  ي   )Arabesque( العربي  الفن 
بطريقة ختزلة، حيث ا�ستمالني هذا للتوافق مع الختزال ي 
اإثارة  التكوين عن�سر  لي�سبح  وامعدنية،  امنحوتات اخ�سبية 
وبهذا  ذهنية،  خيالية  �سور  اإى  ي�ستدرجه  ام�ساهد،  خيال 
يكتمل احوار بن العمل النحتي وامتذوق. واأخرًا، فاإن توّفر 
كميات من خ�سب البلوط امائي والكرز باأحجام كبرة، وعدم 
توفر خ�سب الزيتون ي امنطقة التي كنت اأقيم فيها باأمركا 
امحلية  خ�ساب  بالأ النحت  اإى  اأجاأ  »�ساوث كارولينا« جعلني 
خ�سب  األياف  طبيعة  اأن  وما  خاماتها.  وجريب  امتوفرة، 
البلوط والكرز تختلف عن ت�سكيات خ�سب الزيتون؛ اإذ تفتقر 
اإى العقد والتعرجات وميل اإى النتظام الطوي؛ فقد اأخذت 
اأي وقت م�سى.  اأعماي ت�سكيات عمودية وفراغية اأكر من 

وهذا كله، كما اأ�سرت، من تاأثرات هذه امرحلة.

ترقب، خ�سب البلوط 1982
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فرة الت�سعينيات: الروؤى
الفنون،  الدكتوراة، ي مقارنة  لدرجة  جاءت فرة ح�سري 
باأمركا ما بن )1990-1995( لتمنحني الفر�سة  اأوهايو  ي 
للتمعن ي امفاهيم والعاقات بن الفنون الراقية الرئي�سية، 
والدرامية،  وامعمارية  وامو�سيقية،  الب�سرية  الفنون  وهي 
ومقارنتها ببع�سها وتطورها عر الع�سور التاريخية امختلفة، 
هذا  دفعني  وقد  منه،  انبثقت  الذي  الع�سر  بروح  وتاأثرها 
اإى اإعادة تقييم امفاهيم النحتية، وخا�سة عنا�سر الت�سكيل 
(Formal Elements). وهذه امراجعة مكن اأن اأخ�سها ي 

النقاط التالية:

اأوًل: اإن امتــاك احرفة، والفهم لطبيـعة تركيـب اخ�سـب 
اِميبــل  اأو  الكــرز  اأو  البلوط  اأو  الزيتــون  من  اختافه،  على 
دوات  الأ ا�ستعمال  ي  امهارة  مع  (Maple Wood)...اإلخ، 

تعود  ولوية  الأ يجعل  ما  هو  امبتكرة،  والكهربائية  الهوائية 
للفكرة والتكوين واخامة على ح�ساب امو�سوع؛ بحيث اأ�سبح 
ل  الذي  ق�سى  الأ امدى  اإى  اخ�سبية  امادة  اممكن حمل  من 

مكن تنفيذه بالطرق التقليدية.

بفهم  الفنون،  بن  للعاقة  درا�ستي  ي  �سمحت  ثانيًا: 
القيم  وتوظيف هذه  خرى،  الأ الفنون  من  ا�ستعارته  ما مكن 
ب�سكل  اخ�سب  ونحت  عام،  ب�سكل  امنحوتات  ي  ام�ستعارة 
وت�سكيلهـا  ال�سمعيــة  القيم  بع�ص  ا�ستعارة  ي  مثًا  خا�ص؛ 
وم�ستقاته  امو�سيقي  ال�سلم  توظيف  م  وقد  ب�سرية.  قيـم  ي 
 Chord – Triad- Oblique –Imitation- Improvising

ب�سري  ت�سكيل  ي  وحويرها  امو�سيقية  القيم  من  وغرها 
ذن ي�سرق للعن«، اأو  يتما�سى مع القول ال�سائع »ما ُيطرب الأ
كما قالت �سوزان لجر Susanne K. Langer »العمارة هي 
قول: اإن فن النحت هو  مو�سيقى جمدة«. واأنا اأ�ستطرد هنا لأ
مو�سيقى وجدانية ي ت�سكيل ب�سري. وم تطبيق هذا امفهوم 
عروبتــكـم«-  عــرو�ص  »القــد�ص  اخ�ســبية:  امنحــوتــات  ي 
»الفراغ  منحوتة  وكذلك   Jerusalem the Pride 1997

جراهام  مارثا  الراق�سة  وحي  من   Inner Space الداخلي« 
ومنــحـــوتـــة   ،Retaliation- 2004 »الثاأر«  ومنحـوتة   1995

يعتمد  حيث   III-Narcissism-1996– »الـنـرجـ�سـيــة« 
التكوين على هذه امفاهيم امو�سيقية من حيث الن�سب والتوزيع 

.(Proportion and Ordered)QGôµàdGh

ا�ستعارة  عر  التعبرية،  الواقعية  اإى  احنن  اأن  كما 
فن  باأن  قناعتي  ازدياد  وكذلك  امنحوتة؛  للحركة  ام�سرحية 
وبق�سايا  ح�سا�ص  بالإ ومرتبط  جماهري،  فن  هو  النحت، 
مة، من حيث النتماء واجذور، والهوية والق�سايا امعا�سرة.  الأ
منه  اأكر  امدن  ي  واميادين  ال�ساحات  ي  للعر�ص  ُوجد  وقد 
امرتبطة  امنحوتات  من  الكثر  ولدي  اخا�سة.  للمقتنيات 

اأي�سًا بالق�سايا العامة اأو التي توؤ�سر عليها.

وختامًا، اأوّد التاأكيد هنا على اأن اأعماي النحتية اخ�سبية، 
اإذ  يومية،  معاي�سة  نتيجة  جاءت  خرى؛  الأ عمال  الأ وكذلك 
اأخذ وعطاء  ال�ساعة؛ ي مرحلة  حداث  تبعا لأ وتتطور  تت�سكل 
حداث اليومية ت�سكل  م�ستمر »Give and Take Process« فالأ
اخامة  واأهمية  امو�سوع  كاأهمية  التكوين،  ي  مهمًا  عن�سرًا 
العمل  ي  جاوزها  مكن  ل  اأ�سا�سيات  وهذه  الفني.  للعمل 
اإليها  م�سافًا  ن�ساي؛  الإ بعمقها  ال�ساعة  اأحداث  اإن  النحتي. 
وحديد  باخامة  العمل  وتقنية  الفني  للعمل  امحدد  امو�سوع 
البعد  حمل  قابل  فني  عمل  خلق  جميعها  مهد  التكوين، 
اجماي والفكري، وتو�سيل الر�سالة اح�سيه للم�ساهد اموؤّهل 

u لا�ستيعاب والتفاعل، وبالتاي التوا�سل
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حمد علي اليو�سفي
مازن ع�سفور
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فـغـانـيـــــة  الق�سـيـدة ااأ
ـِ ) اأوكـتـافـيـو بــــاث (  ل

على  اأثرها  تركت  ي حياته  بارزة  مراحل  بثاث  ومّر   .1914 �شنة  مك�شيكو  ي  باث  اأوكتافيو  ولد   

هلية«  إذ كان جده باعث احركة »الأ وى متاأتية من البيئة الهندية ي امك�شيك، ا اأعماله.كانت اموؤثرات الأ
كما  القارة اجديدة.  اكت�شاف  قبل  الهندية  التقاليد  اإى  بالعودة  امنادية  الروايات  اأوى  اإحدى  وموؤلف 
�شاح الزراعي، وقد �شارك ي الثورة امك�شيكية كم�شت�شار للقائد الفاحي  كان اأبوه حامياً ومنادياً بالإ

»اإميليو زاباتا«، ومثًا له لدى حكومة الوليات امتحدة.

اأن  اإل  الينابيع،  ول هندَي  الأ اأوكتافيو باث   كان حلم 
الهندية  الثقافة  متجاوزة  عليه  اأتت  الكولونيالية  الثقافة 
للكون،  الهندية  بالروؤيا  دافعة  �سبانية،  وامك�سيكية-الإ

والتي كان ي�سعى اإليها باث، اإى اخلف.

طليعية  جلة  اأول  اأ�س�ص  ع�سرة  ال�سابعة  �سن  منذ   
عليها  اأ�سرف  اأو  اأ�ّس�سها  التي  امجات  �سل�سلة  من �سمن 
فيما بعد. وكان هّمه اجمع بن موؤثرين: الثقافة الهندية 
�سبان، مكت�سفًا  ال�سعراء الأ القدمة ي امك�سيك، وقراءة 

ترجمة وتقدم: حمد علي اليو�شفي
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ي الوقت نف�سه اإليوت، بر�ص، بريتون، وغرهم. وعندما 
تاأكد اأخرًا اأنه »ابن قرن وقارة«، حيث ل يكفي فهم العام 

فقط، بل ينبغي تغيره«، قراأ مارك�ص.

هلية: جربة احرب الأ

هلية ي اأ�سبانيا، التحق باث   عندما اندلعت احرب الأ
مدريد ي اأوج احرب �سنة 1937، وهناك ح�سر موؤمرًا 
للكّتاب حيث التقى ميغيل اأرنانديث، رفائيل األرتي، بابلو 
اإى  اأ�سبانيا  من  عودته  اإثر  وانخرط  وغرهم.  نرودا 
هلية كانت  امك�سيك ي العمل ال�سيا�سي. اإل اأن احرب الأ
�سعبًا،  �ساهد  الذي  باث  اأوكتافيو  على  اآثارها  تركت  قد 
اأمام خيانة بورجوازية وحرك الع�سكر وتردد اجمهورية، 
ر�ص وال�سلطة وال�ساح ي مد �سعبي هائل،  ي�ستوي على الأ
غر اأن ذلك ال�سعب غلبه الع�سكر، وتركه الدمقراطيون، 

وخذله قادته، وكذلك الرو�ص.

 اأحدَث كل ذلك �سدمة عند ال�ساعر الذي م يتوانى 
مر الذي جلب  عن اإعان راأيه والت�سهر بتلك امواقف، الأ
�سبان  اأ�سدقائه الأ عليه الريبة، بل العداء والكراهية من 

مريكين اجنوبين، فعا�ص العزلة وامنفى. والأ

من ال�شوريالية اإى الكونية

  م يكن اقرابه من ال�سوريالية، ومن بريتون بالذات، 
العامل الوحيد الذي جعله يقرب منهما فكرًا وقلبًا،   هو 
�سيا�سيًا  حكمًا  كان  كما  التاريخ،  اأمام  اختيارًا  ذلك  كان 
 1953 )حتى  �سنوات  مدة  منه  التهرب  حاول  واأخاقيًا 
امنفى  ال�سوفيتي(:  ال�سيوعي  للحزب  الع�سرين  واموؤمر 
اأو ال�سعف خال فرة اخوف من  اأو الن�سحاب، العزلة 
ن كل  لأ بال�ستالينية،  الن�سحاق  اأو  النظام،  امدافعن عن 

من يعاديها هو عدو الثورة:

ا�شمْت اأو اأومْئ: �شَيان. احكم عليك جاهز ي مكان 
مفرطة  اأحاُمك  �شنقاً.  اأو  خزياً  اإل  خرج  ل  ما. 
فل�شفة  اإى  بحاجة  حرى،  بالأ اأنت،  الو�شوح،  ي 

متينة.)من ق�سيدة »�ساعر«(.

العام  عر  و�سفر  ت�سكع  مرحلة  باث  عا�ص  بعدها،   
)الوليات امتحدة، فرن�سا، اليابان، الهند، اإلخ(، منغم�سًا 
النقدية  بحاث  الأ بن  جمع  كونية،  قراءة  ي  ذلك  اأثناء 
)متاهة العزلة–القو�ص والقيثارة(، والق�سائد ال�سعرية، 
وال�سيا�سية  نروبولوجية  الأ الدرا�سات  اإى  �سافة  بالإ
الفكر  ي�سهر  �سوي  توجه  مع  والفل�سفية،  واجمالية 
دون  �سطورة  الأ م�ستخدمًا  ال�سعرية  الروؤيا  ي  الفل�سفي 
خارج  امح�سو�ص  ن�سان  الإ اإخراج  حاوًل  الن�ص،  اإثقال 
اأحامه: »كن جديرًا ما حلم« يقول، مت�سبثًا مك�سيكيته، 
نحو اأفق كوي اأكر �سمولية ي اأهم اأعماله حجر ال�شم�س 
�سياء،  الأ جميع  بن  امفرق  ي  ن�سان  الإ حيث   ,(1957)

وحيث تتحقق الفكرة ي الغناء والفل�سفة ي الن�سيد، ويعود 
ام�سافر الباطني بعد ال�سياع ي التاريخ؛ يعود من جديد 
يتقدم،  يتعرج،  جدول  »م�سرة  بعد  حياء  الأ �سفاء  اإى 
اإل  اإن�سانًا  ن�سان  الإ لي�ص  ي�سل:  ودائمًا  ينعطف  يراجع، 

بن الب�سر«.

ومذبحة  �سبانية  الأ هلية  الأ احرب  جربة  بعد   
امطالبة  اإى  باث  حول   ،1968 �سنة  باده  ي  الطاب 
من  اأف�سل  كحل  الاتينية،  اأمريكا  ي  بالدمقراطية 
التي حام  امركزية  الفكرة  وهي  الكوبية.  بالثورة  الترك 
عود  فويلتا  جلة  وكذلك  الغائم  الطق�س  كتابه  حولها 

�سراف عليها منذ 1976. على بدء التي عاد اإى الإ

 ,1990 داب �سنة   وبعد ح�سوله على جائزة نوبل لاآ
مريكية  لقاء حا�سراته ي القارتن، الأ �سار كثر التنقل لإ
من  يعاي  باث  اأوكتافيو  ظل  عام  من  كر  ولأ وروبية،  والأ
داء ال�سرطان. كما خ�سع قلبه اإى عملية جراحية... حتى 

توقف ذات يوم عن 84 عامًا.

�شدقاء  غرفة الأ

اإذا   هذه الق�سيدة واحدة من الق�سائد »ال�سرقية«، 
�سحت مثل هذه الت�سمية، �سمن الروؤيا الكونية التي يتميز 
ي  اإقامته  اإثر  كتبها  التي  الق�سائد  اإنها  باث.  �سعر  بها 
الهند واليابان منذ اخم�سينات، حيث ُعِن �سفرًا لباده 
�سنة  من�سبه  من  ا�ستقالته  قدم  اأنه  غر  نيودلهي.  ي 
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1968 احتجاجًا على امجازر التي ارتكبتها حكومة باده 

�سد الطاب.

قامة امطّولة مغتنيًا باكت�ساف   عاد ال�ساعر من تلك الإ
ال�سعرية  بارزًا ي م�سرته  ي�سكل منعطفًا  جوهري �سوف 
وي  البوذية،  على  العميق  اطاعه  ي  ويتمثل  والفكرية، 
توخي اأ�ساليب جديدة للكتابة طبعت م�سامينها ق�سائده، 
ق�سيدة  �سكل  تبّني  من  ابتداء  اأ�سكالها،  ي  اأّثرت  كما 

»الهايكو« اليابانية، على �سبيل امثال.

اأوكتافيو باث هو »�سعر ثقاي«  اإن �سعر  القول   مكن 
بفكرة  دائما  ين�سغل  لكنه  وبامح�سو�ص،  باللحظة  م�سك 
باأب�سط  ناجحة  ق�سائد  كتابة  من  ويتمكن  ي�سوقها، 
فكار. ذلك اأن الفكرة عنده تظل مندغمة ي الق�سيدة  الأ
دراك ال�سعري. ففي ال�سعر  ول مكن مييزها اإل عر الإ
ال�سعر  »ي  باث  يقول  كما  اأو  وال�سورة،  الفكرة  تن�سجم 

ن�سمع ال�سور«.

 ي�سعب الف�سل، لدى اأوكتافيو باث، بن ال�سعر والنقد 
والبحث. ولعل هذا هو ما يظهر ي �سعره كما ي اأبحاثه 
امتعلقة بالواقع امك�سيكي، اأو بفن مار�سيل دي �سامب، اأو 
ع�سر  ال�سابع  القرن  عا�ست ي  التي  ال�ساعرة  تلك  بحياة 
اإينيا�ص دي  ي امك�سيك، ونف�ص عنها باث الغبار: خوانا 
لكروث، وغر ذلك من اموا�سيع املّحة التي تخو�ص حتى 

ي الراهن ال�سيا�سي.

رث   متلك ال�ساعر اإح�سا�سًا مزدوجًا بالتاريخ؛ ح�ّص الإ
يكتب  لذلك  اح�سري.  مفهومه  التاريخ  وح�ّص  دبي،  الأ
وروبية  داب الأ دبية، مدركًا اأن جمل الآ باث، ي اأعماله الأ
�سكال ال�سعرية ي ال�سرق، تتعاي�ص  مريكية، وكذلك الأ والأ
نظامًا  لت�سكل  ذاكرته،  هي  التي  �سدقاء«  »الأ »غرفة  ي 
موحدًا ومتفردًا. وعندما يلجاأ اإى تناول ظاهرة ح�سارية 
وقائع  مع  �سبهها  عن  يك�سف  فاإنه  �سيا�سية،  اأحداث  اأو 

اأخرى حدثت ي �سياق اآخر.

عنده  احا�سر  روؤية  تاأتي  اأن  عندئذ  م�ستغربًا  لي�ص   
متاأثرة باما�سي، والعك�ص �سحيح اأي�سّا.

اإنه  باث  اأوكتافيو  فكر  عن  ريفل  فرن�سوا  جان  قال   
الفروق«.  ظال  على  �سيطرته  اجوهري  على  »ي�سيطر 
وي احوار، ل يبحث باث لدى حاوره عما يوؤكد اأفكاره 

ال�سخ�سية، بل عما يناق�سها ويغنيها ويزعزع يقينها.

ي  باث  اأوكتافيو  اأعمال  ت�سند  التي  الفل�سفة  لي�ست   
ن:  جوهرها �سوى تاأكيد للح�سور -ح�سور الكائن هنا والآ
وما ال�سعر عنده �سوى تعرف على نوع من ال�سعادة. لكن 
خال  من  بل  والوجد،  الن�سوة  عر  يتم  ل  التعرف  هذا 
كون  على  الرهنة  فن  خال  من  اأي  والهدوء،  ال�سكينة 
اأيدينا، يحيط بنا، وهو مكن ي كل  اجمال ي متناول 

حظة و�سروري دائمًا.
 غبطة ي هرات1

)اإى كارلو�ص بيلي�سر(
جئُت اإى هنا

كما اأكتُب هذه ال�ُسطور،
با فكرة ثابتة:

م�سُجٌد اأزرُق واأخ�سُر 
�سُت ماآذَن مقطوعٌة،
ثاثُة قبوٍر اأو اأربعًة،

ذكرياُت �ساعٍر طاهٍر،
ا�سُم تيموَر و�ساَلَته.

التقيُت برياِح امائِة يوم.
َغّطْت ي كِل اللياي، بالرمل، كَل �َسيء
ْت على جبيني، واألَهَبْت ُجُفوي. انق�سَ

الفجر:
انت�ساُر الطيور    

خور وخريُر اماِء على ال�سُ
هَو ُخطى الفاِحن.

) لكَن للماِء مذاَق الُغبار.(
َهديُر ي ال�َسهل

جّلياٌت
وُمواراة،  

زوابُع ِمْغراٌء
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با َم�سموٍن مثل اأفكاري.
ذهاٌب واإياب

ي غرفِة فندٍق اأو َعلى الِه�ساب:
ر�ُص مقرة ِجماْل  الأ

وي روؤاَي دائمًا
تت�سّتُت الوجوُه ذاُتها.
طال، الّريُح، رَبة الأ

َهْل هَي �سّيدتي الَوحيدة؟
انِحتاٌت:

النق�ُص َيزداد  
ي َقْر الَوّي،

َعميقًا ي ال�َسجرِة الَياِب�َسة،
َثَبُت ِم�ْسمارًا،

,’  

ك�سائِر ام�سامِر، َبْل �سَد الَعِن ال�ِسّريرة:
�سِدي اأنا.

) اأقوُل �سيئًا ما:   
كلماٍت حمُلها الّريح.(

وقَت الظهرة، ُهدنة ي امرتفعات.
م�سي اأ�سجاُر اُحور ال�ّسوداء

   ِمْن دون اأن ُتَغّر مكاَنها.
�سم�ٌص على اَخَزف امَُزْخَرف 

   ف�سوُل ربيٍع ُمفاِجَئة.
ي ُب�ستاِن ال�ّسيدات 

�سْعدُت اإى الُقّبة الَفروزّيِة.
ماآذُن مو�ّسَمٌة بالّرموز:

اَخّط الكوي، فيما ُهو اأبَعُد من اَحْرف،
ُر �َسّفافًا. ي�سَ

َور  َم اأبلغ الروؤيا من دون �سُ
�سكاَل تدور  َم اأ�ساهُد الأ
لتتا�سى ي َثباِت الُنور،

وّي با َجْوَهر. وجوُد ال�سُ
ْم اأ�سرْب المتاَء ِمَن الَفراغ

وم اأَر العاماِت الثنتِن والّثاثن
ما�ص. عاماِت »البوذي�ساتفا«2 ج�سد الأ

زرَق كَله، راأيُت �سماًء زرقاًء والأ
خ�سر بي�ِص اإى الأ مَن الأ

ِمْروحَة اُحور كَلها
نوبر �سحرور اأبي�ص واأ�سود، وفوَق ال�سّ

اأقرب اإى الهواء منه اإى الطائر.
راأيت العام يهجع على ذاته.

راأيت امظاهر.
و�سَمْيُت ن�سَف ال�َساعِة هذا:

u كماَل امُتناهي

الهوام�س

اأفغان�ستان،  غربي  �سمال  ي  مدينة  هرات:   -1

�سهرة  وهي  ال�سكندر.  اإى  بناوؤها  ين�سب 
وب�سنع  ع�سر(  اخام�ص  )القرن  بجامعها 

الطناف�ص وتكرير ماء الورد.

بلوغ  اأي قبل  ال�سرورة،  بوذا ي  بوذي�ساتفا:   -2

الرفانا. بالن�سبة مذهب »هينايانا« البوذي، 
احكيم  رهات«،  »الأ ي  الكمال  مثال  يتحقق 
حالة  ي  التاأمل  بف�سل  الغبطة  يبلغ  الذي 
تباع مذهب  عزلة اأ�سوة ببوذا. اأما بالن�سبة لأ
هو  على  الأ امثل  فاإن  البوذي،  »ماهايانا« 
»البوذي�ساتفا« الذي تدفعه حكمة ل متناهية 
)براخنا( ورحمة ل تقل عنها �ساأنا )كارونا(، 
فيتخّلى عن بلوغ )الرفانا( لكي ي�ساعد كل 
�سراق )بوذي(. غر اأن  حياء ي طريق الإ الأ
ول من  لهة  الآ لي�سوا من �سنف  البوذي�ساتفا 
ولياء بامعنى ام�سيحي  �سنف القدي�سن اأو الأ
–ذوات،  ل  اإنهم  للكلمة:  �سامي  الإ اأو 

وجوهرهم هو اخواء )�سونياتا( – اموؤلف.
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ال�سيميولوجيا بن التوا�سل والثقافة 
اأمـُبـرتــــو اإيـــكـــــو 

نـمـوذجـا
مازن ع�شفور

�سارات« )ال�سيميولوجيا( الذي ترجم اإى  ت�شتهدف هذه الدرا�سة امقت�سبة ت�سليط ال�سوء على »علم الدللت، الإ
بداعية للعمل  العربية م�سطلح »ال�سيميوطيقا«. و�سركز ب�سكل خا�ص على اإ�سهامات هذا العلم ي تاأليف وت�سكيل القيم الإ
الفني، خا�سة ي جانبه التوا�سلي الذي يطلق عليه اأغلب ال�سيميولوجيون، لغة الفن، (Il Lingaggio del Arte). ويقف على 
اأعر�سه  (Umberto Eco) الذي �سيكون النموذج الذي  اإيكو(  راأ�ص هوؤلء الروائي وباحث اجمال وال�سيميوطيقا )اأمرتو 

.Éæg

�شارات ماهية ال�شيميولوجيا – علم الإ

لغويًا تتاألف كلمة �سيميولوجي Semiology من �سِقن: 
غريقي »دللة« اأو »اإ�سارة«، والثاي  ول Seme، ومعناه الإ الأ
Logy، الذي يعني »العلم«، ليعني مركبهما »علم الدللت 

�سارات«. وي هذا ال�سدد، فاإن من اممتع والفريد اأن  والإ

يعرف القارئ وجه التطابق املفت للنظر بن هذا ام�سطلح 
تذكر  حيث  العربية؛  اللغة  ي  نظره  وبن  »�سيميولوجي« 
امعاجم اللغوية العربية اأن »ال�سمة« و»ال�سيمة« و»ال�سومة« 
معنى  ال�سنن  مئات  ومنذ  لغويًا،  توحي،  ظلت  وغرها 
»العامة«، وخا�سة كلمة »�سمة« العربية التي ترادفها ي 
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لفظة  والاتينية  غريقية  الإ اجذور  ذات  الغربية  اللغات 
(Signe)، -لحظ الت�سابه بن »�سمة« و»�ساين« دللة على 

قبل  وعاماته  ام�سطلح  بدللت  العربية  الثقافة  معرفة 
بعلم  �ُسمي  الغرب م�سطلح علمي حدد  لدى  يتبلور  اأن 
�سارات والعامات ب�سكل وا�سح منذ الن�سف الثاي من  الإ

القرن اما�سي. 

وطبيعته،  دوره  حيث  من  العلم  هذا  تعريف  اأما 
والعامات،  �سارات  بالإ خا�ص  علم  باخت�سار:  اأنه،  فهو 
ي�ستهدف درا�سة وا�ستب�سار »الدللت اخفية ام�ستبطنة« 
منها  علمي  هو  ما  ن�سانية،  الإ بداعية  الإ الظواهر  لكافة 
مثل تطبيقات العلوم والريا�سيات، وما هو اإن�ساي وفكري 
بحت، مثل الفنون باأق�سامها الثاثة: الزمنية )امو�سيقى(، 
واأخرًا  وغرها(،  وال�سعر  دبية،  الأ )الفنون  والكتابية 
الفنون امكانية، )كالفنون الب�سرية بتنوعاتها امختلفة(.

وا�ستب�سار  درا�سة  اإذن  ال�سيميولوجيا  علم  ي�ستهدف 
نظمة  »الأ درا�سة  اأي  ام�ستبطنة؛  اخفية  الدللت 
اإ�سارات  من  بدءًا  الل�سانية،  اللغوية  غر  �ساراتية«،  الإ
امرور، واخرائط، و�سعارات اموؤ�س�سات، وال�سور وغرها، 
وانتهاء بالن�ص واخطاب، حيث تنطلق ال�سيميولوجيا من 
مبدئها الثابت الذي ل تن�سلخ عنه. اإن درا�سة ظواهر العام 
 (signe) »فكـــار بو�سـفـها تبــداأ مــن »اإ�سارة �سيـــاء والأ والأ
sig-) سارات� وى، لتت�ساعف تلك الإ eمنذ ت�سّكل بذورها الأ

�سارات التي تتوالد  nes) وتراكم عر حزم توا�سلية من الإ

واإبداعي يكون حوره  لتكوين كيان فكري  بت�سارع مّطرد 
»الن�ص« (Text)، وبذلك مكنه اأن يتجلى ب�سور ختلفة 
– اأو الروائي– امو�سيقي،  يطلق عليها: الن�ص الب�سري 
وغرها، وبالتاي فاإن ال�سيميولوجيا ل مكنها العي�ص دون 
فكار  الأ لعام   Textual Studies الن�سية(  )الدرا�سات 

�سياء ودللتها الظاهرة والباطنة. والأ

الدللت  ا�ستب�سار  اإى  ال�سيميولوجيا  تتو�سل  وحتى 
ن�سانية،  الإ الظواهر  ل�ستى  الباطن  ل�سيمياء  العميقة 
ال�سيميولوجية«،  »بامقاربات  ي�سمى  ما  اإى  تلجاأ  فاإنها 
الدللية  القيم  عن  الك�سف  لغاية  توظفها  حليل  كاأدوات 
لل�سورة  امرئي  غر  امعنى  ت�سكيل  واإعادة  –العامات- 

ن�سان. والتاريخ والإ

التنّوع ي الجاهات ال�شيميولوجية 

والتطور  الن�سوج  عوامل  ال�سيميولوجيا  اكت�سبت 
والذي  ال�سيميولوجية،  الجاهات  تنوع خ�سب ي  نتيجة 
اأثناء درا�سة الظواهر �سيميولوجيًا،  اأدوات التحليل  اأثرى 
ال�سيميولوجية  الجاهات  هذه  اجتمعت  اإذا  وخا�سة 
امتنوعة ي بوتقة واحدة لدى الناقد الظاهراتي ام�ستغل 
على  لتنطوي  ال�سيميولوجيا  تنوعت  وقد  بال�سيميولوجيا. 
لواءها  قاد  التي  الثقافة«  »�سيميولوجيا  مثل:  تق�سيمات 
يطاي »اأمرتو اإٍيكو«، حيث برز ذلك بو�سوح ي روايته  الإ
ال�سهرة »ا�سم الوردة«، والتي تك�ّسفت من خالها الكثر 
من الدللت ام�ستبطنة ي ثقافات ع�سر الظام، ع�سر 
توجه  اأي�سًا  وهناك  الو�سطى.  الع�سور  ي  امعرفة  قمع 
�سيميولوجي اآخر �ُسمي »�سيميولوجيا الدللت«، التي قاد 
لواءها »كا�سرر« وركزت على درا�سة وحليل الرموز، وثمة 
»ال�سيميولوجيا  مثل  اأخرى  اجاهات  ذلك  اإى  �سافة  بالإ
�سمي  ما  قواعدها  اأ�س�ص  التي  التوا�سل،  اأو  التوا�سلية« 
بلغويي مدر�سة )براغ(، اأمثال موكرجوف�سكي وياكب�سون، 
الذين ان�سّب اهتمامهم ال�سيميولوجي على درا�سة وتتبع 
امر�سل–الن�ص،  بن  وتنقلها  والدللة  �سارة  الإ حركة 
القيمة اجمالية  وامتلقي، ي حاولة ل�ستق�ساء مكامن 
للن�ص، وامنتقلة بن انغاقه وانحبا�سه، اإما ي داخل الن�ص 
نف�سه، اأو ي اخطاب اأو الر�سالة. وقد طرح ذلك الجاه 
م�سطلحات  التوا�سلية  الركيبية  البنيوية  النزعة  ذو 
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�سيميولوجية ل زلنا ن�ستخدمها ي نقدنا البنيوي امعا�سر 
مثل: غمو�ص الن�ص امحّبب، تعدد التاأويات...اإلخ.

وهناك تق�سيمات عامة ارتبطت بالفرات امبكرة من 
قاد  التي  مريكية  الأ امدر�سة  منها:  ال�سيميولوجيا  ن�ساأة 
»وموري�ص«  »كارناب«  من  كل  فيها  وتبعه  »بر�ص«  لواءها 
وغرهم، اإ�سافة اإى اجاهات فرعية انبثقت من مدر�سة 
 …òdG  Barth )بارت(  يرز  ومنها  الدللة  �سيميولوجيا 
عمل على تطبيق اللغة على النماذج غر اللفظية كالفنون 
الب�سرية )ال�سينما خا�سة(، وكذلك مدر�سة باري�ص الذي 
)غريــمـــا�ص(  ال�سيميـولـوجـــي  الباحــث  لواءهـــا  قـــاد 
�سيميولوجية  بلورة  ي  كبرًا  �سوطًا  قطع  الذي   Gremas

اإ�سافة  وغرها،  والت�سوير  كالر�سم  الب�سري،  الفن 
الق�سة  جال  ي  لل�سيميولوجيا  ال�سهرة  تطبيقاته  اإى 

.ájGhôdGh

�شيميولوجيا الن�س الب�شري )ام�شهد وال�شورة(

وترابطها  ال�سيميولوجيا  تداخل  �سبق  فيما  ذكرنا 
ب�ستى امعارف العلمية والنظرية، فمثلما ارتبطت بدرا�سة 
وعلم  والفل�سفة  والل�سانيات  الثقافية  ماط  والأ �ساطر  الأ
الجتماع والنف�ص وغرها، تناولت ال�سيميولوجيا ي جانب 
كبر منها الفنون الب�سرية: امو�سيقى وام�سرح وال�سينما 

والفن الت�سكيلي.

ونة  اأما �سيميولوجيا ام�سهد وال�سورة فقد اأخذت ي الآ
ال�سيميولوجي اهتمامًا خا�سًا  خرة من م�سرة امنهج  الأ
لدى الباحثن، وخا�سة ي ظل التناف�ص على ال�سيطرة مع 
حيزًا  اأخذت  التي  وموؤثراتها  ودللتها  وثقافتها  ال�سورة 
والع�سكرين  ال�سيا�سين  امخططن  اهتمام  من  هامًا 
و�سيا�سيًا  ع�سكريًا  امهيمنة  الدول  ي  وال�سراتيجين 
واقت�ساديًا ي اأيامنا هذه. واأ�سبحت ال�سورة حمل اأهدافًا 

واجتماعية  �سلوكية  وتوجهات  اأهدافًا  ت�ستبطن  ور�سالة 
التلفزة  �سا�سات  الظاهر عر  �سكلها  ي  ُتظهر  ما  بعك�ص 
وامذابح، وذات احال  من لقطات الحتالت واحروب 
طفال وغرها. فقد  عانات وكتب الأ ي �سور وم�ساهد الإ
باتت ال�سورة اأكر ُموِجه ل�سراتيجيات التوا�سل، وي نف�ص 
الوقت الذي فقد فيه ام�سهد وال�سورة ي جتمعنا العربي 
الثقافة  ي  انغما�سنا  ب�سبب  وتاأثره  �سلطته  �سامي  والإ
واجتماعية  �سيا�سية  تراكمات  لفعل  واخطابية  اللفظية 
من  اجزء  هذا  ي  يهمنا  وما  ن.  الآ ح�سرها  جال  ل 
الدرا�سة هو ت�سليط ال�سوء على تلك الهيمنة املفتة التي 
بيوتنا  تدخل  حيث  اليومية،  حياتنا  ي  ال�سورة  فر�ستها 
اأن  ودون  وهواتفنا  مدار�سنا  ي  وكذلك  ا�ستئذان،  دون 
يرك للمتلقي امجال لاختيار والنتقاء ومحي�ص وفلرة 

يديولوجي لل�سورة وام�سهد. البعد الرمزي والثقاي والإ

ال�سيميولوجية  الدرا�سات  اأهمية  تاأتي  هنا  من 
امعنية  ال�سيميولوجيا  تلك  واأي�سًا  والتوا�سلية،  الدللية 
الب�سرية  الر�سائل  اأن  ذلك  الثقافية.  الدللت  بتحليل 
ام�سهدية اموجهة لي�ست ترميزًا معان وم�سامن �سطحية 
ترميز  هي  واإما  تتغر،  ل  جامدة  وقولبات  اأ�سكال  ي 
وتطبيقًا  واجتماعية.  اإن�سانية  ودللت  وم�سامن  �سكال  لأ
جد  امثال،  �سبيل  على  ب�سري  ن�ص  اأو  عمل  ي  لذلك 
التحليات  اأثبتته  كما  الر�سالة  وموجه  ال�سورة  منتج  اأن 
ال�سكلي  التاأليف  عنا�سر  يركب  الذي  هو  ال�سيميولوجية، 
مط  يخدم  توجيهًا  ويوجهها  امرئي  للن�ص  والدلي 
الباحث  ويتناول  امتلقي.  قبل  من  وا�ستهاكه  ا�ستقباله 

ال�سيميولوجي حليل ال�سورة عر اخطوات التالية:

ول، ي�ستجمع امحلل ال�سيميولوجي كافة  ي ام�ستوى الأ
امعلومات امت�سلة بتحليل ال�سورة من اإيحاءات واإماءات 
»اجيوكاندا«  لوحة  ي  الغام�سة  والنظرات  كالب�سمة 
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)اموناليزا( ال�سهرة لليوناردو دافن�سي، على �سبيل امثال. 
�سيميولوجيًا،  ال�سورة  حليل  ي  ول  الأ ام�ستوى  هو  وهذا 
وناحظ هنا انح�ساره ي تناول ال�سكل الظاهري لل�سورة 

ب�سكل م�ستقل عن ر�سامها ليوناردو دافن�سي.

اأما ام�ستوى الثاي من التحليل ال�سيميولوجي لل�سورة 
فيتمثل بعملية تف�سر الدللت وتاأويلها، اأي حاولة حديد 

امعنى امراد من ال�سورة مثيله.

لل�سورة  ال�سيميولوجي  التحليل  من  الثالث  وام�ستوى 
وام�سهد  لل�سورة  الداخلي  الركيب  لغة  بدرا�سة  يتمثل 
)اأ�سكال،  التكوين  اأجزاء  الكامنة ي  العاقات  من حيث 
ام�ستخدمة،  لوان  والأ التقنيات  خطوط،  األوان،  فراغات، 
التحليل  يتطلب  وهنا  واأعماقها(.  ال�سورة  واأبعاد 
متمر�سًا  يكون  اأن  امحلل  من  لل�سورة  ال�سيميولوجي 
باأدوات التحليل التي مكنه من ا�ستق�ساء �سيمياء الباطن 
الظاهرة  ال�سطحية  القيم  عند  الوقوف  دون  ال�سورة  ي 
اأن  اإذ  �ساذج،  انطباعي  اأو  عاطفي  ب�سكل  �سطحها  على 
جميلة  امراأة  مثل  »اإنها  بالقول  اجيوكاندا  لوحة  حليل 
فاإن  فانة..«  �سخ�سية  مثل  نه�سوي  باأ�سلوب  مر�سومة 
ن  هذا غر كاف من وجهة نظر التحليل ال�سيميولوجي، لأ
دللت  من  عمقًا  اأكر  باطنة  مبيتة  لغوية  دللت  هناك 
ال�سطح؛ اإذ اأثبتت الدرا�سات ال�سيميولوجية احديثة، على 
�سبيل امثال، اأن لوحة اجيوكاندا لدافن�سي م تكن مثل 
ت�سخي�سًا لل�سخ�سية التقليدية »جيوكاندا« بقدر ما كانت 
اأعمق  لطروحات  اللوحة  تلك  ي  ليوناردو  ت�سوير  مثل 
ما  التاأويل  وتعدد  امحبب،  وغمو�سه  الن�ص،  كفتنة  دللة 
ن تكون من اأ�سهر اللوحات ذات الدللت امكثفة  يكفيها لأ
التاريخ.  عر  ظاهرها  اأعماق  وراء  فيما  وام�ستنبطة 
اأن حليل ال�سورة من وجهة نظر امنهج  وخا�سة القول 
ال�سيميولوجي ي�ستند اإى تناول اللوحة وال�سورة بو�سفها 

لل�سورة  اخاقة  العاقات  من  تتولد  دللة  ذات  اإ�سارة 
فيما بن اجوانب الثاثة التالية:

حليل الدللت ومغزى ا�ستخدام و�سائط التعبر فيها   -
من خطوط واألوان واأبعاد وفراغات اإى غره.

الفنان  اختارها  التي  �سكال  الأ ودللت  مغزى  حليل   -
للتعبر وحليل الراكيب الت�سويرية لعنا�سر امحاكاة 

بن طبيعة واأ�سخا�ص وغره(.

ام�ستهدف  الب�سري  الن�ص  وخطاب  ر�سالة  حليل   -
للم�سهد  الثقافية  الدللت  ذلك  عنه، ما ي  التعبر 
�سياغة  به  اأنيطت  الذي  البناء  فل�سفة  وحليل  نف�سه 
اإى  اإي�ساله  الفنان  اأراد  الذي  واخطاب  ام�سمون 
امتلقي. ويرى ال�سيميولوجيون اأن العاقة اجدلية بن 
تلك اخطوات الثاث ت�سكل مجملها ما ي�سمى بتوليد 

.(Il Lingaggio del Arte) اللغة الفنية

إيكو U. Ecco رائد �شيميولوجيا الثقافة  اأمرتو ا

لعلم  العامة  امامح  ب�سكل موجز  ا�ستعر�سنا  اأن  بعد 
با�ستعرا�ص  هذه  مقالتنا  �سنختم  والدللت  �سارات  الإ
ال�سيميولوجيا،  واأعام  اأقطاب  اأبرز  جربة  من  جانب 
اأن  بعد  وذلك  ال�سيميولوجية،  بحاث  الأ اإى  مال  والذي 
بداأها  والخت�سا�سات،  الهتمامات  متعدد  ككاتب  برز 
وامقالت  دبي  الأ بداع  بالإ مرورًا  والفل�سفة،  بعلم اجمال 
كادمي  الأ البحث  ي  انغما�سه  اإى  اإ�سافة  ال�سحفية، 
جيال حتى يومنا هذا بعد اأن اأ�س�ص كلية علوم  مدر�سًا لاأ
يطالية منذ اأوائل ت�سعينيات  التوا�سل، ي جامعة بولونيا الإ

القرن اما�سي.

ال�ساحة  على  منجز  هو  ما  على  اإيكو،  اأمرتو  اأّثر 
وروبية من خال حاولته طرح ال�سيميولوجيا  الثقافية الأ
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دب والكتابة والكتاب  دب، ومن خال ع�سقه لاأ كعلم لاأ
بولونيا  جامعة  من  طلبته  م�سامع  على  يردد  اإيكو  كان 

عبارة: »اجنة مكتبة فاتنة«.

ينتمي اأمرتو اإيكو اإى مدر�سة »�سيميولوجيا الثقافة« 
ي  توظيفه  مكن  عما  كليًا  ان�ساخه  دون  خا�ص  ب�سكل 
يتناول  ل  وهو  والدللة.  التوا�سل  �سيميولوجيا  من  كل 
ال�سيميولوجيا فقط بو�سفها علمًا للنقد والتحليل ودرا�سة 
بداع الذاتي،  الظواهر الثقافية بقدر ما يوظفها كاأداة لاإ
بداع الروائي الذي قدمه هو كموؤلف باهر مثل روايته  اأي الإ
)ا�سم الوردة( وغرها. ي بداية جربته ي ال�سيميولوجيا 
�سار اإيكو على خطا )بارت( رائد ال�سيميولوجيا الفرن�سي، 
واأ�ساف  ال�سيميولوجية،  جربته  اإيكو  اأن�سج  ذلك  وبعد 
اإليها نكهتها اخا�سة بعد اأن �سب جل اهتمامه على دور 
ت�سكيل  اإعادة  ي  ام�ساركة  ي  ودوره  امتلقي  اأو  القارئ 
»الن�ص  امعنون:  موؤلفه  ات�سح ذلك جليًا ي  وقد  الن�ص. 
الغائب«،  »الن�ص  اأ�سماه  اآخر  وكتاب   open text امفتوح« 
وفيه يطرح اإيكو مقولته ال�سهرة: اإن الروائي لي�ص مرغمًا 

كما  للقـــارئ،  ذلـك  تاركًا  لعمله،  تاأويات  تقدم  على 
خـــر »دور القـــارئ«  ي�سـيــر اإلــى ذلـك عنــــوان مـوؤلـفــه الآ
اإيكو،  اإى  بالن�سبة  فالن�ص   .he Role of  the Reader

احي  الداخلي  ونب�سه  بكيانه  اموجود  الن�ص  ذلك  هو 
لتوليد  والدللية  �ساراتية  الإ امقومات  كل  وله  والناب�ص، 
يكو هو ذلك الن�ص  تاأثراته اخا�سة. والن�ص بالن�سبة لإ
الذي باإمكانه اإحداث »اإثارة غام�سة« اأو »غمو�ص حّبب« 
ي�سبح  القارئ  جعل  التي  الفتنة  تلك  الن�ص،  فتنة  اأو 

ع�سوًا بنيويًا م�ساركًا ي �سلب تكوينه.

كاأدوات  ال�سيميولوجيا  اإيكو  يتناول  اآخر،  جانب  من 
لتحليل الثقافة، وقد مكن ي كثر من امقالت والدرا�سات 
دوات  الأ عر  تركيبها  واإعادة  الثقافة  تفكيك  من 
�سارة الدالة، مرورًا بالن�ص  ال�سيميولوجية منطلقًا من الإ
text، متتبعًا التطور الدلي امت�ساعد للن�ص حتى ي�سل 

ال�سياق  وراء  ما  وانتهاء   ،context الثقاي  ال�سياق  اإى 
مكن  التي  الدللت  اأعمق  اإى  لي�سل   ،intercontext

u ا�ستب�سارها ي الظاهرة الثقافية مدار البحث

ليوناردو دافن�شي - »اجيوكاندة«



ت
عـــا

جـ
ــرا

زياد الزعبي  م
�سام �ساري

عاء الدين اأبو زينة
دايانا �ساهن
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طوق اخطاب
درا�سة ي 

ظاهرية ابن حزم

»طوق  �شهرة:  كر  الأ العنوان  ذلك  تلقائي  نحو  على  اخطاب«  »طوق  الكتاب  هذا  عنوان  ي�شتدعي 
مر يتعلق بابن حزم، الفقيه الذي اكتملت لديه اأ�ش�س امذهب  ن الأ احمامة«، ويظهر اأنه منبثق منه، وبخا�شة لأ
الظاهري النظرية والتطبيقية معاً. واحقيقة اأن موؤلف الكتاب علي اأحمد الديري يبادر اإى معاجة ق�شية 
التعالق بن عنوان كتابه »طوق اخطاب« وكتاب ابن حزم »طوق احمامة« معاجة لغوية دللية جلي عنا�شر 
اللتقاء والختاف بن »الطوق« ي �شورته اجمالية، و»الطوق« ي دللته على الثبوت والتقييد، و»الطوق« 
معنى القدرة. وهذه الدللت الثاث التي تقدمها امعطيات امعجمية مثل حوراً دارت عليه ف�شول الكتاب 
وقوانن  الفهم،  وم�شكلة  والظاهرية  اللغوية،  للظاهرة  حزم  ابن  وفهم  الظاهرية،  امعرفة  نظرية  ربعة:  الأ

الظهور) قوانن تف�شر اخطاب(. 

ي  حكام  الإ حزم  ابن  كتاب  على  بحثه  اموؤلف  اأدار 
حكام على نحو يجعل القارئ ي�سعر باأن الكاتب ل  اأ�شول الأ
ين�سرف عنه اإى غره؛ ما قد يخلق لديه اإح�سا�سا باأنه 
ق�ساياه  فيه  يتتبع  تف�سيليًا  نقديًا  عر�سًا  الكتاب  يعر�ص 
للمذهب  تاأ�سيلية  تاأ�سي�سية  وعنا�سر  مبادئ  بو�سفها 
ح�سا�ص ما  الظاهري، واأن ابن حزم هو موجدها. ولهذا الإ

امرجعيات  تناول  عن  �سفحًا  اموؤلف  �سرب  فقد  يرره؛ 
جذرية،  ب�سورة  حزم  ابن  عليها  اعتمد  التي  وى  الأ
كما  العربية  وجلياتها  اليونانية  الفل�سفية  ام�سادر  وهي 
ظهرت عند الفارابي واإخوان ال�سفا وابن �سينا بخا�سة، 
عاجت  التي  ال�سابقة  الدرا�سات  على  الوقوف  ترك  كما 
اليونانين  الفا�سفة  اإى  حالت  الإ لكن  بحثه.  مو�سوع 

مراجعة: زياد الزعبي

تاأليف: علي اأحمد الديري 
النا�شر: اموؤ�ش�شة العربية للدرا�شات والن�شر، بروت، 2007، )248 �شفحة(
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ح�سا�ص، اإذ م يظهر اأي كتاب  وام�سلمن ل تدفع بهذا الإ
وامراجع،  ام�سادر  قائمة  ي  ر�سطي  الأ ورغانون«  »الأ من 
غرب من ذلك هو عدم ظهور اأي م�سدر من م�سادر  والأ
حالت التي وردت  �سامية، واإما جاءت كل الإ الفل�سفة الإ
ي من الكتاب على الفا�سفة منقولة عن م�سادر حديثة، 
جاد  باحث  اأمام  نقف  واأننا  خا�سة  مرر،  غر  اأمر  وهو 

متلك قدرات واأدوات متميزة. 
يف�سي غياب القراءة ال�ستقرائية امقارنة اإى ت�سكل 
والت�سورات  فكار  بالأ يتعلق  فيما  �سحيح  غر  ت�سور 
ومكن  مذهبه.  حول  حزم  ابن  يطرحها  التي  النظرية 
الذي  الثاي  الف�سل  اإى  امثال،  �سبيل  على  �سارة،  الإ
اللغوية«، فنجده وقد  در�ص فيه »فهم ابن حزم الظاهرة 
دبية  والأ واللغوية  الفل�سفية  ام�سادر  على  الوقوف  اأغفل 
اأن  اإى  �سارة  الإ وهنا جدر  الظاهرة.  هذه  التي عاجت 
اجاحظ، على �سبيل امثال، كان قد وقف ي غر موطن 
جمل  على  احيوان   ÜÉàch والتبين  البيان  كتاب  من 
اأن  ولو  الف�سل،  هذا  ي  الديري  عاجها  التي  الق�سايا 
قراءته  غنى  لأ اجاحظ  ت�سورات  على  وقف  خر  الأ
وعّمقها. لكنه يبدو واأنه قد اأخذ ما قرره ابن حزم من اأن 

»اخطاب ل يفهم منه اإل ما ق�سى لفظه«. 
�س�ص التي تقوم  ول تلك الأ عالج الكتاب ي الف�سل الأ
هذه  ا�ستناد  واأهمها  الظاهرية،  امعرفة  نظرية  عليها 
التي  اليقينية«  »امعرفة  اأو  »اليقن«  مبداأ  اإى  النظرية 
يرى ابن حزم اأن العقل يتو�سل اإليها من خال اح�سيات 
�سماه  ما  يرف�ص  حزم  ابن  جد  وهنا  العقل.  وبدهيات 
جماع والحتياط.  اأدوات امعرفة الظنية مثل: القيا�ص، والإ
وهو بهذا الطرح ي�سع »الظاهرية« ي موقع النقي�ص من 
يعتقد  وهو  ال�سنة،  واأهل  ال�سيعة  عند  خرى  الأ امذاهب 
ن  باأن كل �سيء موجود ي القراآن ول يحتاج اإى تاأويل، »لأ

اخطاب ل يفهم منه اإل ما ق�سى لفظه«. 
حزم  ابن  »فهم  ي  بحث  فقد  الثاي،  الف�سل  اأما 
امتعلقة  النظرية  الت�سورات  وعر�ص  اللغوية«،  الظاهرة 
والفكر،  واللغة  وامعنى،  واللغة  ومكوناتها،  اللغة،  باأ�سل 
وهو ينطلق ي قراءته لهذه العنا�سر جميعًا من مقولة »ل 
مكن الت�سرف ي العلوم اإل من خال اللغة التي تعرف 
هذا  ومثل  واخارجية«.  الذهنية  اموجودات  حقائق  بها 

الظاهرية  امعرفة  نظرية  ي  حوريًا  عن�سرًا  الف�سل 
لرتباطها مداخل حليل اخطاب وقراءتها وفقًا مبادئ 
امذهب الظاهري الذي ل يغادر الن�ص؛ لعتقاده باكتفائه 
بذاته وعدم حاجته اإى ما يقع خارجه. وهذا ما دفع ابن 
ووجوهه  والبيان  اللغوية  البنية  على  الركيز  اإى  حزم 

واإ�سكالياته.
ي الف�سل الثالث، يتناول الكاتب »الظاهرية وم�سكلة 
الظاهرية  بن  باخاف  تتعلق  م�ساألة  وهي  الفهم«، 
واأ�سحاب القيا�ص. فبينما توؤ�س�ص الظاهرية عملية الفهم 
تاأ�سي�سها  اإى  القيا�ص  اأهل  يعمد  اليقينية،  امعرفة  على 
نه ينطلق  على امعرفة الظنية التي ل يقبلها ابن حزم؛ لأ
من القاعدة التي تقول: »كل ن�ص ل يعطيك اإل ما فيه.... 
وكل ق�سية ل تعطيك اإل ما فيها«، وهو ت�سور يجعل م�سكلة 
امعنى م�سكلة متعلقة بامتلقي الذي يرتب عليه اأن يفهم 
�سياق  ي  مهمة  تظل  م�ساألة  هذه  اأن  ي  �سك  ول  الن�ص. 
التلقي  نظرية  مدار  ي  تدور  التي  امعا�سرة  الدرا�سات 
اإثراء حقيقيا  الراث  اأن جد ي  والتي مكن  امعا�سرة، 
ل  التي  النظرية  الت�سورات  من  �سل�سلة  من  ينبثق  لها 
دبية التاأويلية، واإما تنفتح  تتوقف عند حدود القراءات الأ
اإى  ا�ستنادا  قراءاتها  وكيفية  الدينية  الن�سو�ص  على 
و�سياقاتها  وتراكيبها  واأبنيتها  ملفوظاتها  اأي  »كيفياتها«، 

ومدلولتها كما هي احال عند الظاهرية.
خر من الكتاب، فيعالج مو�سوع »قوانن  اأما الف�سل الأ
الظهور: قوانن تف�سر اخطاب«، وهو ي جمله تطبيق 
للت�سورات النظرية ي الف�سول ال�سابقة، اإذ ي�ستند تف�سر 
واللغة  اليقينية،  امعرفة  على  حزم،  ابن  وفق  اخطاب، 
الظهور  بقوانن  التف�سر  عمليات  كل  وترتبط  والفهم، 

الذي ي�سكل حور القراءة الظاهرية للن�سو�ص.
واأخرًا، يظل هذا الكتاب، على الرغم من اماحظات 
مو�سوعه،  ي  البحث  من  متميزًا  مطًا  مثل  ال�سابقة، 
مو�سوعًا  يعالج  فهو  الفكري؛  وم�ستواه  ولغته،  ومنهجه، 
فكريًا دينيًا ي�ستند اإى مرجعيات فل�سفية ولغوية، وينه�ص 
بلغة  ويتم�سك  والتحليل،  القراءة  ي  علمي  منهج  على 
نحو  على  معه  ومت�سقة  منبثقة من مو�سوعه  ا�سطاحية 
يجعل من هذا الكتاب ن�سًا متما�سكًا ي روؤاه وبنيته ولغته، 
الدرا�سات  من  الكثر  اإليها  تفتقر  التي  مور  الأ وهي 

  u áægGôdG
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مفهوم الثقافة 
ي العلوم ااجتماعية

تاأليف: دني�س كو�س Denys Cuche. ترجمة: منر ال�شعيداي. مراجعة: الطاهر لبيب. 
النا�شر: امنظمة العربية للرجمة، بروت، 2007، )235 �شفحة(

مفهوم الثقافة:

ن�شانية مفهوم »الثقافة«، وكل منها يحاول الحتفاظ به لنف�شه. ولكن امفهوم  منذ اأن اكت�شفت العلوم الإ
الثقاي دّلل، تاريخياً، على ا�شتع�شائه على الحتكار والتق�شيم، اأو الحتواء والتذويب. كما دّللت العلوم الجتماعية 
ن�شانية على اأنها لي�شت جميعاً مت�شاوية ي العراف بامحورية النظرية والفائدة العملية للمفهوم، ولذلك  الإ

مت ي العلوم الجتماعية اأكر عمليات )للت�شليم والت�شلم( لتقا�شم ا�شتخدام امفهوم بالتناوب. 

نروبولوجيا، نظريًا ومنهجيًا، اأنها العا�سقة  اأثبتت الأ
وى مفهوم الثقافة، واحا�سنة امتفردة له؛ فتعاملت مع  الأ
منذ  و�سارعت،  �سرار« جميعًا.  الأ »�سر  باعتبارها  الثقافة 
منت�سف القرن الثامن ع�سر تقريبًا، اإى الذهاب بامفهوم 
ر�ص، حيث حتفظ القبائل والع�سائر  بعيدا اإى اأقا�سي الأ

النائية بنقاوتها، وتختزن اجماعات وامجتمعات الب�سيطة 
نروبولوجيا  غرابتها. ومع طول البقاء فيها، ا�ستنفذت الأ
مو�سوعاتها، وفقدت الكثر من حيويتها واإثارتها، فعادت 
حاملة مفهوم الثقافة اإى بيتها الغربي. وهناك �سّلمته اإى 

علم الجتماع. 

مراجعة: �شام �شاري
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ما  فجاأة،  الجتماع  علم  وجد  الثقافة،  مفهوم  ي 
له  مفيدًا  امفهوم  كان  طويًا.  عنه  وبحث  يومًا  اأ�ساعه 
نف�سه،  ال�سناعي  الغربي  امجتمع  م�سكات  تف�سر  ي 
وحليل عاقاته وتفاعاته وتورطاته اجديدة، مع اأجنا�ص 
واأقليات واإثنيات، وافدة اإليه، اأو مقيمة فيه. وعندما حول 
ب�سورة  والع�سرين  احادي  القرن  بدايات  منذ  العام، 
الثقاي  امفهوم  بت�سليم  الجتماع  علم  قام  وا�سحة، 
ا�سراتيجيات  للثقافة  فاأ�سبحت  ال�سيا�سة،  علم  اإى 
ل  وم�سروعات،  برامج  ي  توظف  واأ�سبحت  و�سيا�سات، 
واإما  والت�سال،  والدبلوما�سية  ال�سيا�سة  على  تقت�سر 

تت�سل بالقت�ساد والجتماع والتنمية اأي�سا.   

 وي الثقافة، وجدت مراكز العومة ج�سرًا متدًا لعبور 
تق�سيماته  واخراق  الفا�سلة  م�سافاته  واجتياز  العام 
�سواه،  �سيء  ل  اليوم،  الثقاي  امفهوم  واأ�سبح  اجامدة. 
مريكي الواعد ي مواجهة �سراعات العام  هو الرهان الأ
ت�سّظياته  واإ�ساح  انعزالته  وك�سر  )امعوم(،  اجديد 

امتجددة. 

ياأخذنا  اممتعة،  التاريخية  الثقافية  الرحلة  هذه  ي 
نثوغرافيا ي جامعة ال�سوربون، ي  دني�ص كو�ص، اأ�ستاذ الإ
كتاب فكري جديد يرّد فيه العتبار اإى مفهوم الثقافة، 
اكت�سافه  اليوم  وتعيد  الجتماعية  العلوم  اكت�سفته  حيث 
ومنهجًا،  نظرية  الجتماعية،  العلوم  فخدم  جديد.  من 
رما باأكر ما خدمته. وهكذا ترز الثقافة، ي الكتاب، 
كما ي الواقع العملي الفعلي للمجتمعات والعلوم جميعًا، 
»باعتبارها الق�سة كلها« –مطابقة اأو مفارقة- لكل العلوم 
ن�سانية، ن�ساأة وتطورًا تراكمات واإ�سافات،  الجتماعية والإ

امتدادات وتداعيات. 

الجتماع  علم  اأ�ستاذ  هو  �سعيداي،  منر  امرجم، 
اأما  تون�ص.  ب�سفاق�ص-  ن�سانية  الإ والعلوم  داب  الآ بكلية 
لعلم  امعروف  �ستاذ  الأ فهو  لبيب،  الطاهر  امراجع، 
الجتماع الثقاي، والرئي�ص امنتخب للجمعية العربية لعلم 
الجتماع منذ تاأ�سي�سها ي تون�ص 1985. وهو اليوم رئي�ص 
– الكتاب  وما هذا  للرجمة ي بروت.  العربية  امنظمة 

معّربًا– اإل اأحد اإ�سداراتها احديثة القيمة التي ل غنى 
كادمين والباحثن وامثقفن وال�سيا�سين والنا�ص  عنها لاأ

العادين على ال�سواء.

نروبولوجيا: الثقافة والأ

بامتياز.  غربية  »ب�ساعة«  نروبولوجيا  الأ تظل 
النظرية  اجاهاتها  اأما  واحد.  الثقاي  مو�سوعها 
تراثًا  الجتماعية  العلوم  تركت مار�ساتها ي  فمتعددة، 
ال�سعوب  عند  تركت  كما  مراكمًا.  ميدانيًا  ثقافيًا  اأدبيًا 
اأخاقية،  الغربية ت�سنيفات عن�سرية، وح�سا�سيات  غر 
وذاكرة جمعية عند ال�سعوب الب�سيطة التي ظلت متاأزمة 

اإى اليوم. 

اجاهًا  مبكرًا،  الريطانية،  نروبولوجيا  الأ اجهت 
م�سار  ي  ت�سر  الثقافات  باأن  معتقدة  خال�سًا،  تطوريًا 
هذا  قادها  وقد  م�سبقًا.  مقرر  حتمّي  اأحادي  تطوري 
العتقاد اإى الرحيل اإى ما وراء البحار اإى اأماكن نائية 
الاتينية،  واأمريكا  واأ�سراليا  واإفريقيا  اآ�سيا  ي  �سحيقة 
�سطوري« النادر. وحّول  حيث »دورادو« الثقافات و»ذهبها الأ
امجهولة  ماكن  الأ هذه  وطابهم  نروبولوجيا  الأ اأ�ساتذة 
متحركة  خ�سبة  ميدانية  خترات  اإى  ال�ساكنة  العتيقة 
نروبولوجيا الغربية، باعتبارها مثل اأ�سوًل اأو اأ�سكاًل  لاأ
تاريخية اأولية للثقافة الغربية امتطورة امتح�سرة. فلي�ست 
الفروق الثقافية، كما اعتقد التطوريون مبكرًا، اإل فروقًا 
ي درجة التقدم على الطريق التطوري الثقاي )الغربي( 
الريطاي  التطوري  الجاه  هذا  موؤ�س�ص  وكان  الطويل. 
اأ�ستاذ  اأول   ،E. Taylor (1832-1917) تايلور  اإدوارد  هو  
جامعة  ي  نروبولوجيا  الأ لكر�سي  العظمى  بريطانيا  ي 
Primi- البدائية  الثقافة  ال�سهر،  كتابه  وي  Gاأك�سفورد. 

الثقافة ككل واحد  تايلور مع  tive Culture 1871، تعامل 

 Cultural »معقد متكامل، وتفّحـ�ص »الــروا�سـب الثقــافية
اأثرها  اقتفاء  مكن  ميزة  عامات  بو�سفها   Residues

عر مراحل تطور امجتمعات. 

اأما مالينوف�سكي Malinovisky (1942-1884)، العام 
درا�ساته  ي  اأ�س�ص  فقد  جري،  اأ�سل  من  الريطاي 
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البنائي  الوظيفي  للمنظور  اميدانية  نروبولوجية  الأ
واعتقد  الثقافة.  درا�سة  ي   Structural-Functional

مالينوف�سكي اأن الثقافة لي�ست ترفًا كماليًا، ول تاأتي عبثًا 
لتلبية  وجودية  اجتماعية  �سرورية  هي  واإما  ومزاجيًا، 
اإل  واموؤ�س�سات  النظم  وما  �سا�سية.  الأ ن�سان  الإ حاجات 
حلوًل جمعية منظمة للحاجات الفردية والجتماعية. وهذه 
النظم الكرى هي الوحدات التحليلية الكرى للدرا�سات 
ن�ساق  الأ اأو  البنى  نف�سها  وهي  اميدانية،  العلمية  الثقافية 
ماحظاته  ومن  امتعددة.  الثقافية  العنا�سر  تف�سر  التي 
مالينوف�سكي  اقتنع  الوا�سعة،  اميدانية  ودرا�ساته  امعمقة 
ول  الجتماعي.  بنائها  اإطار  خارج  للثقافة  معنى  ل  باأنه 
 Remote معنى اأي�سا معاينة اأي ثقافة اأو �سبطها عن-بعد
بامعــايـ�سـة  اماحظـة  منهـج  اعتمـد  ولذلك   ،Control

جزءًا  الباحث  يكون  حيث   ،Participant Observation

تبنى  اأي�سا  ولذلك  كِله.  البحث  جتمع  ي  يجري  ما 
داخلها،  الثقافة من  لدرا�سة   Subjective الذاتي  امنظور 
مغالطات  من  فات  ولاإ اأ�سحابها،  بعيون  الثقافة  بروؤية 
اللعنة  تلك   ،Cultural Centrism الثقافية«  »امركزية 
نروبولوجيا  لاأ مازمة  ظلت  التي  الثقافية  العن�سرية 

الريطانية حتى مراحل متاأخرة من تاريخها الطويل. 

بريطانيا  ي  نروبولوجيا  الأ كل  �سّميت  حن  وي 
 ,Social Anthropology اجتماعية«  »اأنروبولوجيا 
نروبولوجيـا  »الأ الثقاي  م�سّماها  اأمريكا  ي  اأعطيت 
اأ�سـ�سـت  هنــاك   .Cultural Anthropology الثقافـيـة« 
مفهــوم   R. Benedict (1887-1948) بـنيـديكـت  روث 
 ¿Éc  …òdGh  ,Cultural Patterns الثقافية«  ماط  »الأ
عنوان كتابها ال�سهر الذي �سدر عام 1934. وذهبت هذه 
نروبولوجية الرائدة اإى اأن الختافات الثقافية تتحدد  الأ
للثقافة،  معن  »طابع«  اأو  »هيئة«  اأو  »اأ�سلوب«  اأو  »بنمط« 
للثقافة  اأن  اكت�سافه وحديده ب�سورة مقارنة، كما  مكن 
قادت  التاأكيد،  هذا  و�سمن  دائمًا.  الداخلي  منطقها 
بنيديكت درا�سات ثقافية ميدانية �سخمة، والتي اتخذت 
بدرا�سات  عرف  جديدًا  اأمريكيًا  عنوانًا  مثياتها  مع 
»الثقافة وال�سخ�سية« Culture and Personality. وطبقًا 

اأن  ا�ستنتاج  بنيديكت  با�ستطاعة  كان  الدرا�سات،  لهذه 
واأنهما وجهان  ينف�سان،  ل  تواأمان  وال�سخ�سية  الثقافة 
ن�سانية،  لعملة واحدة، حيث تتعدد اأماط ال�سخ�سيات الإ
با�ستطاعة  كان  كما  امجتمعية.  الثقافات  اأماط  بتعدد 
مارجريت ميد M. Mead (1901-1978) ا�ستنتاج اأن هناك 
تازمًا م�ستمرًا بن النمط الثقاي، ومنهج الربية، ومط 
ال�سخ�سية ال�سائد. واأظهرت ميد مفهومًا كامنًا هو »الهوية 
الثقافية« Cultural ID باعتبارها هوية اجتماعية ال�سنع 
ليات التي  ثقافية الت�سكيل اأول واأخرًا. وبحثت ميد ي الآ
ي  ووجدت  مكنة،  لل�سخ�سية  الثقافية  ماط  الأ جعل 
مفهومًا   Socialization الجتـماعيـة«  »التن�سئــة  مفهــــوم 
الثقاي«  »اموروث  نقل  مهمة  اإليه  ت�سند  مائمًا  وظيفيًا 
Cultural Heritage عر عمليات التعلم والتقليد والتاأقلم 

والتطبيع والتوا�سل من ال�سلف اإى اخلف. وي�ستنتج من 
ميد اأن الهوية لي�ست معطى بيولوجيًا، ولي�ست كونية. كما 
اأن الهوية لي�ست حددة عرقيًا اأو م�سنفة جندريًا/نوعيًا 
والختاف،  التطابق  مفاهيم  حال  وكذلك  واجتماعيًا، 
تتعن  ول  خارجيا،  تتحدد  ل  حيث  والنحراف،  وال�سواء 
 Cultural Model الثقاي«  »للنموذج  طبقًا  واإما  كونيًا، 
الجتماعية،  احقائق  هي  وكذلك  بل  ال�سائد،  امحلي 
خارج  حقائق  وجود  فا  اأي�سًا:  كونية  اأو  عامية  لي�ست 
التاأكيد  الواحدة. واقت�سى هذا  الثقاي« للجماعة  »العقل 
ثقافة،  لكل  النوعي  والتميز  الذاتي  التفرد  على  احازم 
»التعددية  اليوم:  اإى  اأهمية  كر  الأ الثقاي  اإبراز امفهوم 
حظ  ح�سن  من  ولعل   .Cultural Pluralism الثقافية« 
اأن  متفرقة،  اأو  جتمعة  العام  ثقافات  كل  بلد  اأمريكا، 
�سلي. واإى  تكون اموّلدة الثقافية لهذا امفهوم احيادي الأ
مريكي (1942-1858) يرجع  ماي الأ بوا Boas، اليهودي الأ
 Cultural »الف�سل ي تاأ�سي�ص مفهوم »الن�سبيــة الثقـافـيـة
Relativism. ويذهب بوا اإى اأن الثقافة واحدة ي ذاتها 

�سك  ول  تاأكيداتها.  ي  ومتفردة  م�سمونها  ي  خا�سة 
احقيقي  م�سمونها  ي  تعني  ل  الثقافية  الن�سبية  اأن  ي 
وياحظ  بحثية.  ونزاهة  وحيادية  مو�سوعية  اإل  للباحث 
كو�ص )الكتاب، �ص73( اأن الن�سبية الثقافية كانت عند بوا 
منهجًا قبل اأي �سيء اآخر، ورما اأكر من اأي �سيء اآخر. 
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ول  م�سبقة،  باأفكار  امقاربات  اإى  يعمد  ل  كباحث،  فهو، 
يلجاأ اإى مقولت خا�سة للتاأويات، ول يتورط ي مقارنات 
»الختاف  حقيقة  وب�ساأن  اأخرى.  بثقافات  مت�سرعة 
اإى  بوا  يذهب   ،Cultural Diferentiation الثقاي« 
اإل وقد  ن�سانية  اأنه ل مكن معاينة »الطبيعة« الإ ا�ستنتاج 

حّولتها الثقافة. )الكتاب، �ص74).

 يوؤكد النروبولوجيون جميعًا على اأن الثقافة، منفردة 
طبيعة  ي  تاأثرها  تعمل  التي  هي  حيان،  الأ من  كثر  ي 
مار�سات  فكل  احيوية؛  البيولوجية  ووظائفه  ن�سان  الإ
مامًا  طبيعة  اأو  خال�سة،  ع�سوية  تبدو  التي  اج�سد 
كل، النوم، ال�سرب، احديث، ام�سي، الزواج، احب،  )الأ
الكراهية... اإلخ( اإما حددها الثقافة بعمق، وحولها من 
طبيعة بيولوجية �ساكنة اإى طبيعة ثقافية متحركة. فمن 
الركيز  من  الباحثن  اهتمام  يتحّول  اأن  اإذن،  ف�سل،  الأ

على »تقنيات اج�سد« اإى »تقنيات الثقافة«.  

على  تاأ�س�ست  فقد  الفرن�سية،  نروبولوجيا  الأ اأما 
بقدرات  حليلها  وتاأ�س�ص   ،(1917-1878) دوركام  اأيدي 
نروبولوجي  الأ كتابه  وي  البنائية.  الوظيفية  النظرية 
الدينية، حدد ت�سور  للحياة  ولية  الأ �شكال  الأ امعروف 
-ن�ساأة  للمجتمع  الع�سوي  بت�سوره  للثقافة  كام  دور 
وتطورًا، ا�ستقرارًا وا�ستمرارًا، حيث الثقافة ن�سق مرابط 
واأ�سّر  الوحدات.  متكامل  الوظائف،  مت�ساند  جزاء،  الأ
دوركام على اأولوية امجتمع على اأفراده، وعلى اأن الفرد 
للتعريفات والتاأكيدات الجتماعية،  اإل م�سّبًا  عنده لي�ص 
»العقل  وما  الثقافية.  والهويات  لالتزامات  ومو�سوعًا 
حددًا   Cul. Mind ثقافيًا«  »عقًا  اإل  عنده  اجمعي« 
بتعدد  الثقافات  تعدد  اإى  بذلك  ي�سر  وكان  اجتماعيًا. 
اأما  الثقافية«.  »الن�سبية  امجتمعات، حرمًا بذلك مبداأ 
مو�سوع  اأ�س�ص  فقد   ،Levi-Strauss �سراو�ص  ليفي  كلود 
 Structural Anthropology البنيوية،  نروبولوجيا  الأ
ًا  مف�سّ مو�سوعًا  وبالتاي،  للثقافة،  نتاجًا  اللغة  معترًا 
امنظمة  الكونية  القواعد  اأن  على  واأ�سر  نروبولوجيا،  لاأ
ول.  الأ امقام  ي  ثقافية  قواعد  هي  الجتماعية  للحياة 
ذهب   (1962) الّري  الفكر  العميق  التحليلي  كتابه  وي 

اإى اأن كل الثقافات تتحدد »بنماذج« رئي�سية اأو »اأ�ساليب« 
التقليدية  نروبولوجيا  الأ تعّرفه  ما  اأما  العدد.  حدودة 
واقع  ي  لي�ست  فاإنها  الفطرية/امتوح�سة«،  »بامجتمعات 
النماذج/ لتحديد  حقيقية  واقعية  خترات  اإل  مر  الأ
�ساليب، والرابطات بن العنا�سر الثقافية امتماثلة اأو  الأ
امختلفة. ورغم اأنها تبدو فو�سوية مبعرة ل وا�سل بينها، 
اإل انه مكن درا�ستها كوحدات متداخلة مرابطة متكاملة 
اأن   )79 �ص  )الكتاب،  كو�ص  وياحظ  بذاتها.  وم�ستقلة 
الثقافة،  اأن  هي  اإي�سالها  �سراو�ص  اأراد  التي  الفكرة 
اأو متحركة،  اأو متنوعة، ثابتة  اأو متعددة، متماثلة  واحدة 
 …òdG  Cultural Capital »هي »راأ�ص امال الثقاي ام�سرك
الفكر  مقولت  ي  بتنوعات  عنه  وتعر  ن�سانية،  الإ متلكه 

الب�سري وبناه الاواعية.

الثقافة وال�شو�شيولوجيا:

انفك  ما  الع�سرين،  القرن  من  وى  الأ العقود  منذ 
�سيكاغو  مدر�سة  من  بتاأثر  مريكين،  الأ الجتماع  علماء 
ح�سا�سية  يبدون  وهم  وا�سحة،  ب�سورة  يكولوجية  الأ
متعاظمة جاه البعد الثقاي ي التف�سر والتحليل والفهم 
�سكالية  الإ لهذه  اخا�ص  امو�سوع  اإن  ال�سو�سيولوجي. 
»الذات«  بن  العاقة  مو�سوع  هو  الثقافية  الجتماعية 
ام�سكات  مع  التعامل  ي  لهم  وا�سحًا  بدا  اإذ  خر«،  و«الآ
ال�سناعية  امدن  ي  ال�ساغطة،  الكرى  الجتماعية 
»اآخرًا  اإل  ليـ�ص  خــر«  »الآ هـذا  اأن  امتحّولة،  الكرى 
التفاعات  م�سهد  على  مهيمنًا   ،Cul. Other ثقافيًا« 
م�سكات  تفاقمت  وقد  جميعًا.  وام�سكات  والعاقات 
مريكي، وتاأزمت عاقاته وتفاعاته، بفعل قوى  امجتمع الأ
جنا�ص  الت�سنيع والهجرة واختاف الثقافات باختاف الأ
لوان، حيث حمل العمال وامهاجرون والفقراء  عراق والأ والأ
مريـكـي  الأ امجتمــع  قـلـب  اإى  ثقافاتهم  وام�سطهدون 
الثقافية«  قلـيات  »الأ هـذه  واأوجــدت  الواعد،  اجــديد 
Racial Eth- العرقية«  ثنيات  و»الإ  Cultural Minoritiess

نف�سها لتقطنها ي امدينة ال�سناعية، والتي  nics اأحياءًا لأ

جن�سياتهم/ثقافاتهم  طبقا  ختلفة،  بت�سميات  عرفت 
»مناطق  هام�سية«،  »اأحياء  ح�سرية«،  »جيوب  امختلفة: 
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»غيتوات  امنعزلة  حياء  الأ هذه  و�سكلت   ،Slums قذرة« 
بنف�سها  تعي�ص  مقفلة،   Cultural Ghettoes ثقافية« 
دون  ولكن  حقًا،  مريكي  الأ امكان  ي  موجودة  ولنف�سها، 
مريكية  الأ امدينة  وم�ستمرة ي  )ثقافيًا(،  اإليه  تنتمي  اأن 
 Cultural Domains ثقافية«  »كمحميات  ولكن  فعًا، 
حاطة بهذا الواقع الثقاي الداخلي الغريب،  خا�سة. ولاإ
ابتدع علماء الجتماع مفهومن رئي�سن: »الثقافة الكلية« 
 ,Sub-Culture الفرعية«  و»الثقافة   Overall Culture

اإى  ول ب�سيغة امفرد دائمًا ولي�سر  لي�ستخدم امفهوم الأ
الثقافة امجتمعية العامة ال�سائدة، وهذه اأمريكية بالطبع. 
اجمع،  ب�سيغة  اإل  الثاي  امفهوم  ي�ستخدم  ل  حن  ي 
يطالية،  لي�سر اإى عدد لمتناه من الثقافات الوافدة )الإ
البولندية، امك�سيكية، العربية، اليهودية... مثًا( امنّظمة 
الثقافة  داخل  حالها  على  وام�ستمرة  اخا�سة،  بطريقتها 
اأن هذين ام�سطلحن غر مائمن،  الكلية. ويرى كو�ص 
ول: »الثقافة ال�ساملة«، والثاي: »الثقافة  فيقرح ت�سمية الأ
ام�ستقة« )مع الحتفاظ بام�سطلح الإجليزي نف�سه لكل 
منهما(. ولكنه ل يحمل اأيًا من امفهومن التقليدين اأكر 
ما يحتمل، ول ت�سيف ت�سمياته �سيئًا حقيقيًا جديدًا. فما 

ي�سمى بـ »الثقافة ال�ساملة« يعني عند كو�ص:

امجموعات  بن  العاقة  من  ينتج  ما  كل 
ببع�س،  بع�شها  التي هي ي ما�س  الجتماعية 
اخا�شة ي  ثقافاتها  و�شع  بالتاي، من  وينتج، 
يكون  امنظور  هذا  من  ببع�س.  بع�شها  عاقة، 
تقاطع  ي  تقريبا،  ال�شاملة،  الثقافة  موقع 
»الثقافات الفرعية« امزعومة التي تكون مجموع 
ب�شفتها  ذاتها،  هي  ت�شتغل،  والتي  اجتماعي 
اأن�شاق  ب�شفتها  اأي  الكامل،  بامعنى  ثقافات، 
جموعة  كل  مّكن  و�شلوكيات  ومّثات  قيم 
من اأن حدد موقعها، ومن اأن تفعل ي الف�شاء 

 .(88¢U ,ÜÉàµdG) .»الجتماعي امحيط بها

كان »خراء« ام�سكات الجتماعية من علماء الجتماع 
امبكرين)بارك وزميله برجي�ص، �سو وزميله ماكي، مثًا( 
الجتماعية،  ام�سكات  الكلية من  الثقافة  بترئة  معنين 

والتفكك  والنحراف  اجرمة  كثافة  لتف�سر  ومدفوعن 
امناطق/ ي  مبنّية  »انحرافية«  عنا�سر  اإى  بالرجوع 

اإى  منها  وتنتقل  فيها،  متوارثة  تظل  الوافدة،  الثقافات 
مريكين  غرها بالعدوى والتلّوث. ولكن ال�سو�سيولوجين الأ
امتاأخرين )مرتون وبيكر وجوفمان، مثًا( جادلوا، بثقة 
باأن اختاف هذه الثقافات وتعددها وتنوعها، ل يدخلها 
اأو ت�ساد مع الثقافة العامة للمجتمع  بال�سرورة ي حرب 
»ثقافة  تكون  ن  لإ واقعية،  ب�سورة  يوؤهلها،  ول  ام�سيف، 
بديلة« Alternative Culture؛ فلي�ص اموجود، واقعيًا، هو 
ثقافات ختلفة متخا�سمة منف�سلة حتجبة عن التفاعل 
وتكّيف  تعاي�ص  حالة  ي  متعددة  ثقافات  واإما  الثقاي، 
ال�سيا�سية  الجتماعية  الثقافية  احالة  وتلك  وتثاقف. 
امثالية، حالة »الوحدة الثقافية« Cultural Unity امت�سمة 
والتذويب  القهر  �سيا�سات  بفعل  تاأت  م  الثقاي،  بالتنوع 
الكلية،  مريكية  الأ الثقافة  جانب  من  الثقاي  والحتواء 
الثقاي«  الن�سهار  »لبوتقة  متفردة  مهمة  هي  واإما 
اإى  الدوران  الدائمة  ال�سخمة   Cultural Melting Pot

معًا،  وخا�سة  كلية  اأمريكية«  »ثقافة  نتاج  لإ هذا،  يومنا 
واحدة ومتعددة ي اآن واحد، ميزة امامح والجاهات 
تعدد  رغم  والهوى،  واللون  الل�سان  اأمريكية  والتوجهات، 
كان  وهنا  وامكان!!  الزمان  واختاف  �سول،  والأ امنابت 
مريكي البارز، اأن  باإمكان روبرت مرتون، عام الجتماع الأ
يكون اأكر »راديكالية« ي ذهابه اإى اأن اأماط النحراف 
للمهاجرين  الفرعية  الثقافات  ي  لها  جد  ل  مريكي  الأ
تكمن  واإما  فقط،  �سّيقة  اأ�سبابًا  اإل  والفقراء  واملونن 
مريكية الكلية  م�سادرها العري�سة ي الثقافة امجتمعية الأ
نف�سها، واأطلق مرتون على هذه الثقافة امعا�سرة امنتجة 
ثقافة  وهي  اأنومية/لمعيارية«،  »ثقافة  ا�سم:  لانحراف 
ثقافة  الثقافية،  بغاياتها  الجتماعية  و�سائلها  ترتبط  ل 
»للحلم  مادة عري�سة  ت�سّخ  والتي  اأفرادها،  على  »تتاآمر« 
مريكي« American Dream ي عقول اأفرادها  الثقاي الأ
م�سروعة  اجتماعية  قنوات  اإل  لتحقيقه  توّفر  ول  جميعًا، 

قليلة فقط. 

كل الثقافات مّر ي حالت تطورية متفاوتة ال�سرعة 
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مجرد  ولو  اأ�سحابها،  على  تتاآمر  الثقافات  وكل  والعمق. 
اإبقائهم داخل دائرتها امقفلة. وحتى ل ت�ساب الثقافات 
والنحال،  التفكك  يعريها  ل  وكي  والت�سّلب،  باجمود 
 .Acculturation »ابتدع علماء الجتماع مفهوم »التثاقف
خذ  الأ ي  التبادلية  العاقات  اإى  امفهوم  هذا  وي�سر 
�سافات بن الثقافات. ويفر�ص  والعطاء والقتبا�سات والإ
امانحة«،  »للثقافة  الذمة  وبراءة  النوايا،  ح�سن  امفهوم 
امقر�سة«.  »للثقافة  وال�سرورة  للحاجة  ي�ستجيب  كما 
تف�سد  ما  كثرًا  )ام�سبوهة(  ام�ساحبة  امفاهيم  ولكن 
ن�سانية-الجتماعية، حيث يكون  هذه العملية الثقافية-الإ
التما�ص بن الثقافات مكنًا. ومن هذه امفاهيم الكثرة 
امف�سدة لنعومة جريان هذه العملية )الطوعية النتقائية 

بال�سرورة(، جاءت امفهومات التالية:

مفهوم »الهيمنة الثقافية« Cul. Domination، ويقابله    -
.Cul. Dependency »مفهوم »التبعية الثقافية

مفهوم »الغزو الثقاي« Cul. Invasion، يقابله مفهوم    -
.Cul. Alienation »الغراب الثقاي«

 ,Cul. Hybridization الثقاي«  »التهجن  مفهوم    -
.Cul. Pollution »يعادله مفهوم »التلّوث الثقاي

مفهوم »الإحال الثقاي« Cul. Replacement، يعادله    -
 .Cul. Occupation »مفهوم »الحتال الثقاي

غرها،  بالكثر  الجتماع  علم  قامو�ص  ويزدحم 
الثقافية  وامقاومة  والرف�ص  اممانعة  اإى  ي�سر  ما  وهو 
الثقاي«  »التمازج  من  نوع  على  قدام  الإ عن  والإحجام 
 Cul. الثقاي«  »التعاي�ص  اأو   Cul. Métis sage/ Blending

مثل  تف�سرات  الثقافات من  تقدمه  وما    .Co-existence

 ,Cul. Coupure/Rupture الثقافية«  »القطيعة  هذه 
اإل تريرات مزعومة )بدعوى  التحليل،  لي�ست، ي نهاية 
�سالة، النقاء، التجان�ص، اأو حفظ اجودة  احفاظ على الأ
العظيمة  اأمام امزايا  اإلخ!(، والتي ل ت�سمد  والنوعية... 
�سهام الثقاي امتبادل امتداول حن يكون  التي يجلبها الإ
مو�سوًل ومبا�سرًا، اأو حن ير�سخ ويراكم. ولي�ص اأقل هذه 

 Cul.،»الثقاي »للتبـادل  جـديـدة  وقـائــع  اإحــداث  امزايا 
 Cul. الثقاي«  »لانت�سار  م�ستجدة  ومظاهر   Exchange

الثقاي«  »للتوليد  جديدة  مناخات  تهيئة  اأو   ،Difusion

 .Cul. Generation

م  الذي  دوركام،  ا�سم  ا�ستدعاء  اإل  هنا  مكن  ول 
علم  »ا�ستقال«  على  �سيء،  مر  لأ اأو  ح�سن  مر  لأ يعمل، 
كل  »تفّرد«  تعظيم  اإى  �سعى  واإما  فح�سب،  الجتماع 
لكل   Self Contained الذاتي«  »الكتفاء  وتاأكيد  جتمع، 
ثقافة اأي�سًا. وقد اأ�سر دوركام على اأن تطور امجتمع ياأتي 
من داخله، ل من خارجه، وعلى اأن الديناميكيات الثقافية 
امجتمع  تطور  على  تعمل  التي  هي  للمجتمع  الداخلية 
الثقاي«  »التجان�ص  مزاعم  من  وانتهاء  ذاتها.  والثقافة 
 Cul. Independence »الثقاي و»ال�سـتقال   Homogeneity

مقولت  �سمن  )النروبولوجي(  دوركام  قادها  التي 
الوظيفية-البنائية ي التحليل الثقاي )التي ت�ستثر اليوم 
بناء  الثقافة  اأن  ماحظة  من  بد  ل  النقد(،  من  كثرًا 
ولكنه  فعًا،  وم�ستمر  م�ستقر  حقًا،  مراكم  )تاريخي( 
ل�سغوطات  اأو  داخلية،  فا�ستجابات  اأبدًا.  مكتمل  غر 
خارجية، ل ت�ستطيع اأي ثقافة اليوم اأن تعلن »ا�ستقالها 
الذاتي« بجدارة وا�ستحقاقية، اأو بواقعية وم�سداقية. وهنا 
توؤكد درا�سات التثاقف على اأن كل ثقافة تنحدر من منابع 
متباينة ي امكان والزمان، ولذلك ل توجد ثقافات »نقية« 
واأخرى »خليط«. وبناء على نتائج هذه الدرا�سات، يذهب 
كو�ص )الكتاب، 115( اإى اأن كل الثقافات، وبفعل ظاهرة 
بدرجات  »مزيج«  ثقافات  هي  الكونية،  الثقاي  التما�ص 
متباينة، ت�سنعها ال�ستمرارات والتقطعات. ويقتب�ص كو�ص 
�سهر  الأ الباحث   ،Bastide با�ستيد  الفرن�سي  مواطنه  من 
ثقافة  كل  اإّن  يقول  والتثاقف، حيث  القطيعة  درا�سات  ي 
ذلك  ولكن  حالها.  على  نقية  ا�ستمراريتها  تاأكيد  توّد 
يدولوجيا اأكر ما يخ�سع  اخطاب »غالبا ما يخ�سع لاأ
للواقع، فال�ستمرارية امزعومة يتم التاأكيد عليها، ب�سورة 
الوقائع: حيث  بجاء ي  التقّطع  يت�سح  ما  بقدر  خا�سة، 
مثابة  القطيعة  حظات  ي  ال�ستمرارية  خطاب  يكون 

»اأيديولوجيا تعوي�ص«.)الكتاب، �ص115). 
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النزعة  ذوي  )من  النقدين  لل�سو�سيولوجين  ثمة 
امارك�سية/الي�سارية( مقولت تبخي�سية واأخرى ت�سخيمية 
للدللة على تبعية الثقافة اأو ا�ستقاليتها. وهم ي�ستخدمون 
ال�سعبية«  »الثقافة  مفهوم  متقابلن:  مفهومن  ذلك  ي 
 Elite »من جهة، ومفهوم »ثقافة النخبة  Popular Culture

وى، فهي ثقافة  Culture من جهة اأخرى. اأما الثقافة الأ

النا�ص العادين من الفقراء والعمال وام�ست�سعفن. واأما 
 Bourgeois »الثانية فهي ثقافة ال�سفوة من »الرجوازين

ر�ستقراطين« Aristocrats وامحظوظن.  و»الأ

م�سمون  اأن  اإى  التبخي�سية  طروحة  الأ تذهب   
تعبرًا  اإل  لي�ست  ال�سعبية  الثقافة  وم�سارات  واجاهات 
عن »ال�ستاب الجتماعي« الذي م�ّص الطبقات ال�سعبية 
اأ�سحاب  يذهب  امقابل،  وي  ا�ستقالية.  ية  لأ الفاقدة 
طروحة الت�سخيمية اإى روؤية الثقافة ال�سعبية بو�سفها  الأ
امهيمنة،  الطبقة  لثقافة  ب�سيء  تدين  ل  مكتملة،  اأ�سيلة 
واإما هي ي تعار�ص معها واحتجاج عليها. وهي، برموزها 
»الخراق  على  ا�ستع�ساء  كر  الأ وتوجهاتها،  وتاأكيداتها 

.Cul. Penetration »الثقاي

�سد  بو�سوح  التبخي�سية  طروحة  الأ اأ�سحاب  ينحاز 
الثقافة ال�سعبية ل�سالح ثقافة النخبة، فيقررون، ب�سراحة 
اأّن الثقافة »احقيقية« الوحيدة هي ثقافة النخب  كافية، 
الجتماعية؛ ولي�ست الثقافات ال�سعبية اإل �سقط نتاج غر 
هذا  من  ياأخذ  كو�ص  ولكن  �ص123(.  )الكتاب،  مكتمل« 
»فيريًا«  ول  »مارك�سيًا«  ل  و�سطًا،  توفيقيًا  موقفًا  اجدل 
ال�سعبية لي�ست  الثقافة  اأن  اإذ يرى  اإى درجة الاموقف، 
جرد ثقافة قبول اأو رف�ص، م�سايرة اأو احتجاج، واإما هي 
»ل تابعة ب�سورة كلّية ول م�ستقلة مامًا. ل جرد مقّلدة 
ول جرد مبتدعة. وهي ي ذلك ل تزيد عن تاأكيد اأن كل 
ثقافة معينة هي جميع عنا�سر اخراقات اأ�سيلة واأخرى 

م�ستوردة«. )الكتاب، 124-123) 

اأتباع  )من  النقديون  ال�سو�سيولوجيون  وي�ستخدم 
القرن  �ستينيات  ومنذ  بكثافة،  فرانكفورت(  مدر�سة 
الع�سرين، مفهومًا اآخر اأكر دللة على الثقافة ال�سعبية، بل 

وي�سكل بديًا عنه: ذلك هو مفهوم »الثقافة اجماهرية« 
Mass Culture. وهذا النوع من الثقافة العامة لي�ص مطًا 

حقيقة  عنها  معّرًا  اأو  فعًا  اجماهر  اإنتاج  من  ثقافيًا 
اموؤ�س�سات  تنتج  حيث  �سناعي،  اإنتاج  مط  هو  ما  بقدر 
القت�سادية ال�سخمة اأماطًا م�سّنعة من الثقافة، بنف�ص 
اأماطًا من  التي تنتج فيها  هداف  ليات والأ �ساليب والآ الأ
ال�سلع القت�سادية التجارية: اإنتاج على م�ستوى وا�سع جاهز 
لا�ستهاك على م�ستوى وا�سع. ويتم ت�سويق هذه الب�ساعة 
اأما  القت�سادية.  الب�ساعة  ترويج  طرق  بنف�ص  الثقافية 
الثقافة/ال�سلعة،  هذه  ل�ستهاك  ام�ستهدف  اجمهور 
فهو اجمهور العري�ص من الطبقات ال�سعبية. واجماهر 
العري�سة، عر العام، هي امو�سوع ال�سائغ للخداع والنفاق 
والت�سليل من طرف ثقافة النخبة امالكة/احاكمة. وجد 
وم�سمونًا،  �سكًا  لاقت�سادي،  يخ�سع  وهو  هنا  الثقاي 

بداية ونهاية. 

الثقاي  النمط  لهذا  امنتج  العري�ص  ام�سدر  اأما 
الت�سال  و�سائل  فهو  و�سع  الأ العامي  وم�سّوقه  التجاري، 
الثقافة  هذه  اأتباع  ملك  ول   .Mass Media اجماهري 
حـتــى  ول  �سيا�سية،  مكانة  اأو  اقت�سادية،  قوة  ام�سنعة 
اأهــداف  ا�ستنـطـاق  اأو  لكـت�سـاف  توؤهلــهم  فكريـة  قــدرة 
الوا�ســحة  واأبعادها،  اجماهري  الت�سال  و�سـائــل 
التاأثر،  وليــ�ص  للتاأثر  عــر�ســة  فيــظــلــون  واخـفّيـة، 
و»الـت�سييء«  و»الت�سليع«  لا�ســتـــغال  دائمـــًا  ومو�سوعــًا 
ال�سيا�سي،  القت�سادي   Reiication/Objectiication

وبالتاي، الجتماعي الثقاي. 

ل يقدم كو�ص �سروحًا وافية للمفاهيم امرتبطة بثبات 
ذلك  ي  ال�سبب  يحيل  ول  اجماهرية،  الثقافة  مفهوم 
اإى �سيء تهّربًا من نقد اأو اإدانــة »الثقـافــة الراأ�سـمـاليـة« 
علماء  باأن  لقتناعه  ورما  بل   ،Capitalistic Culture

واإى  واحدة  مرة  ذلك  فعلوا  قد  ال�ستينات  اجتماع حقبة 
بد! ولكن كو�ص يكتفي باإ�سدار حكم )نهائي( على هذا  الأ

النمط الثقاي ال�ستهاكي، بتقريره احا�سم:

ل توؤدي الثقافة اجماهرية، حتى واإن انت�شرت 
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على نطاق عامي، اإى خلق ثقافة عامية. اإن عومة 
م  الب�شرية  اإن  التحقق.  قريبة  لي�شت  الثقافة 
كانت  إذا  وا الثقاي.  الختاف  إنتاج  ا عن  تتوقف 
العومة موجودة حقاً، فهي عومة اأ�شواق اممتلكات 

(132¢U ,ÜÉàµdG)  ...»ام�شماة »ثقافية

اليوم  العومة  دامت  ما  مامًا،  مقبول  حكم  وهذا 
متورطة، بعمق، ي هذا النمط الثقاي، اإنتاجًا اأو ت�سويقًا 

اأو ا�ستهاكًا. 

الثقافة وال�شيا�شة

اأولويات  قمة  اإى  بالغة،  بح�سا�سية  الثقافة،  �سعدت 
جندة ال�سيا�سية منذ ت�سعينيات القرن الع�سرين تقريبًا.  الأ
وكانت تلك احقبة بالذات، هي حقبة �سعود العومة كقوة 
عامية متحركة بثقة واإ�سرار على توحيد العام وثقافاته، 
وم�سافاته،  واختزال حدوده  ومعّوقاته،  وحطيم حواجزه 
دول  بن  الفا�سلة  ام�سافات  اأطول  اأن  �سريعًا،  لتكت�سف، 
لي�ست  �سابة،  واأكرها  وجماعاته  وجتمعاته  العام 
م�سافات  هي  واإما  اإعامية،  اأو  �سيا�سية  اأو  اقت�سادية 
ثقافية بامتياز. فرزت الثقافة، على ام�سهد العامي، وهي 
و»امحلية«.   و»اخ�سو�سية«  »الهوية«  باإ�سكاليات  مرتبطة 
اليوم،  بالهوية  بارتباطها  الثقافة،  اأ�سئلة  ي  بحثه  وي 
ياحظ موؤلف الكتاب اأن »هناك رغبة ي اأن نرى الثقافة 
ي كل مكان، واأن جد الهوية لكل النا�ص. اأزمات الثقافة 
اأن ن�سع  اأزمات الهوية. هل ينبغي علينا  تدان، كما تدان 
مة،  �سكالية ي اإطار �سعف موذج الدولة-الأ تطور هذه الإ
ما  و�سكل  ما-فوق-القومي،  ال�سيا�سي  الندماج  وتو�سيع 
من عومة القت�ساد؟«) الكتاب، �ص148(، ثم يجيب على 

ت�ساوؤله هذا، ب�سورة اأكر حديدًا:

ا�شتمرار  هي  احديثة  الهوياتية  امو�شة  اإن 
خال  ظهرت  التي  الختاف  مجيد  لظاهرة 
مدارات  فعل  من  كانت  والتي  ال�شبعينيات 
متناق�شة،  بل  ل  التنوع،  كثرة  اإيديولوجية 
�شواء اأكانت مجد امجتمع امتعدد الثقافات من 

ناحية، اأم كانت على عك�س ذلك، من باب ‘ليلزم 
كّل منزله حتى يبقى هو هو ذاته’...)�س148(

ي  تكمن  ل  �سكالية  الإ اأن  ماحظة  اليوم  مكن  كما 
مفهوم  »الهوية« فح�سب، واإما ي »�سيا�ساتها« اأي�سًا. 

مكن  وتعريفها،  طبيعتها  بحكم  الهوية،  اأن  فمع 
ذاتية  ومركبة،  ب�سيطة  معًا،  ومتعددة  اأحادية  تكون  اأن 
مكن  احديثة  الدولة  فاإن  نف�سه،  الوقت  ي  ومو�سوعية 
اأحادية  على  ت�سّر  ولكنها  الثقافية،  بالتعددية  تقبل  اأن 
الهوية والنتماء. وتكمن امفارقة هنا ي اأن نظرة ال�سيا�سة 
احديثة تظل مثّبتة على »اما�سي امجيد«، مامًا كنظرة 
امجتمع التقليدية: التعريف والتحديد مبنّي على ما يعرف 
واجذور«.  �سا�ص  »الأ والف�سل«،  �سل  »الأ باأنه  تقليديًا 
»اأحادية«  مغالطات  على  القائمة  النظرة  هذه  وتتجاهل 
ل  اإنها  و»اموروث«،  »الفطري«  النقاء  وخرافات  ام�سدر، 
متحركًا،  ثقافيًا  وتوظيفًا  تعريفًا  الهوية  توّظف  اأو  تعّرف 
خر الثقاي«  واإما بيولوجيًا ثابتًا. ول ت�ستطيع اأن ترى »الآ
مريبًا.  اأجنبيًا غريبًا  اإل  ال�سيقة،  الروؤية  من خال هذه 
ق�سائية  الإ الت�سنيفية  النزعات  هذه  تغَلف  ما  وكثرًا 
بقناعات مذهبية طائفية، اأو اأيديولوجية �سديدة التع�سب 
الهوية«!(.  »على  القتل  اأقلها  )لي�ص  والتطّرف  والنغاق 
وامفارقة البائ�سة ي هذا هي اأن �سناع �سيا�سات التعريف 
واليهود،  )العرب  ومار�سوه  للهوية  حادي/اح�سري  الأ
خرين  مثال �سارخ( ل يكونون »جناة« ي تطبيقه على الآ
فقط، واإما »�سحاياه« اأي�سًا! وياحظ كو�ص بع�ص النتائج 
هذه  مثل  ي  امعا�سرة  الدولة  لتو�ّسع  امتوقعة  اموؤ�سفة 
النمطية  العن�سرية  والنزعات  واممار�سات  ال�سيا�سات 

خر«: ام�سوهة، �سواء بالن�سبة اإى »الذات« اأو اإى »الآ
بكل  �شمح  خــريــن،  بــالآ مـــر  الأ تعلق  مــا  إذا  وا  ...
الــتــعــريــف  األــــف ولم  إن  ا امــغــالــيــة.  الــتــعــمــيــمــات 
امـــوحـــدتـــن مــّكــنــان مـــن اخـــتـــزال ا�ــشــتــيــهــامــي 
ثقافية  �شخ�شية  ي  جماعي  طابع  لها  جماعة 
 ƒg‘ تبخي�شية:  ب�شورة  تقّدم  ما  كثرا  واحــدة، 
فـــــارقـــــة’...!  هــكــذا الـــعـــربـــي...’, ‘هـــم هــكــذا الأ

 (159¢U ،الكتاب(
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�سكلية،  تنموية  وم�سروعات  منحازة،  عن�سرية  �سيا�سات 
وتراتبات اجتماعية يائ�سة. واليوم، ين�سغل منظرو/باحثو 
نروبولوجيا وال�سو�سيولوجيا وعلماء ال�سيا�سة ي اإعادة  الأ
نظرية/ اإ�سكاليات،  باأربعة  الثقافة  مفهوم  نقدية  معاينة 
منهجية، كرى مر�ّسبة/ متجددة ي العلوم الجتماعية/

:á«fÉ°ùf E’G

رث الثقاي. اأوًل: اإ�سكالية تقدي�ص الإ
ثانيًا: تعظيم اخ�سو�سية الثقافية. 

ثالثًا: مجيد الختاف الثقاي.
رابعًا: اإنكار الكونية الثقافية. 

الجتماعية  العلوم  ا�ستطاعت  �سكاليات،  الإ هذه  وي 
اإذ  الدنيوي؛  الديني عن  الثقافة، ونزع  القدا�سة عن  نزع 
اليوم  باتت حتل  التي  الثقافية  الدرا�سات  اأ�سحاب  يجد 
دنيويًا  اإنتاجًا  دامت  -ما  الثقافة  اأن  متقدمًا،  مركزًا 
فيها  مقّد�ص  �سيء  على  تنطوي  ل   – ختلطًا  مراكمًا 
هو  اإما  فيها  ما  الكثر  اإن  بل  اأفرادها.  عقول  ي  اإل 
الذات  حول  التمركز  )العن�سرية،  وكريه!!  »مدّن�ص« 
الرقي  نزعات  والتحييد،  والتهمي�ص  ق�ساء  الإ الثقافية، 
والكثر  والت�سّلب...  واجمود  العزلة  والذكاء،  والنقاء 
غرها، اأمثلة على هذا التدني�ص الثقاي، واإنكار لطبيعتها 

 .(á«fÉ°ùf E’G

واأخراً: هل ا�شتطاع هذا الكتاب تقدم تعريفات 
�شكاي؟  نقدية مفهوم الثقافة الإ

خا�سة،  الثقافية  امفهومية،  للتعريفات  اإن 
تعريفات  تكن  فلم  ومدارات!!  و�سيا�سات  ا�سراتيجيات 
عامة  واإما  ومبا�سرة،  �سريحة  حددة،  يومًا  الثقافة 
ا�ستطاع، بتفح�ساته  غام�سة مراوغة دائمًا. ولكن كو�ص 
الكثر من غمو�سها، وتاأطر تداخاتها  اإجاء  النقدية، 
ومن  وتداعياتها.  بارتباطاتها  حاطة  والإ وماب�ساتها 
اأي  امهم  الكتاب  هذا  ي  القارىء  يجد  ل  اأن  ال�سعب 
م�سطلح ثقاي يبحث عنه. بل اإنه �سيجد فيه »ق�سة« هذا 
ام�سطلح -ن�ساأة وتطورًا، بداية ونهاية. وبدل التعريفات 
مفاهيمه  كو�ص  ي�سوغ  للم�سطلحات،  امقت�سبة  امجردة 
بعر�ص �سل�ص متناغم. ومو�سعها، بفهم عميق، ي اأمكنة، 
u غر قلقة، مع غرها من امفاهيم امماثلة اأو امغايرة

مكن ماحظة اأن ال�سراع ال�سيا�سي الثقاي اجاري 
و»الوافدين«،  »امواطنن«  قلية«،  و»الأ كرية«  الأ بن  اليوم 
اإلخ،  و»امهاجرين«...  »امقيمن«  والطارئن«،  �سلين  »الأ
والثقافة -)لي�ص  الهوية  �سيا�سات  �سراع حّركه  هو  اإما 
بحتمية اأطروحة هنتنغتون التحري�سية(، واإما با�ستمرار 
اعراف العام اأو تعاطفه مع ق�سيتن اإ�سكاليتن: »الهوية 
الثقافية امحلية«، - والوحيدة«، و»اخ�سو�سية  ال�سرعية 

رغم حولهما، عمليًا، اإى »اأ�سطورتن«، ل اأكر!

اإعادة تفّح�س الثقافة

ي  احياة  اأماط  بب�ساطة،  الثقافة،  اعتبار  مكن 
الفكر والتفكر وال�سلوك والتعبر، مجتمع معّن، ي زمان 

معّن. فهل تكون الثقافة »معطى حياديًا ثابتًا؟«

جيب العلوم الجتماعية اليوم على هذا ال�سوال باإن 
الثقافة مبنى متغٌر، حيث م تت�سكل الثقافة مرة واحدة 
با�ستمرار،  ت�سكيلها  ويعاد  تت�سكل  هي  واإما  بد،  الأ واإى 
»الذاتي«  بن  وحيطه،  ن�سان  الإ بن  دائم  بتفاعل 
ومعاينتها  درا�ستها  تكون  اأن  وكذلك يجب  و»امو�سوعي«، 
العلوم  رجال  حقق  الثقافة،  مفهوم  ومعاينة  وتفح�سها. 
ن�سانية، تاريخيًا، جموعة من الخراقات  الجتماعية والإ

والتجاوزات:

الثقافية.  امتغرات  اإى  البيولوجية  الثوابت  جاوز    -
نروبولوجيا(. )جاوز البيولوجيا اإى الأ

الثقافية.  الن�سبية  اإى  الثقافية  امركزية  جاوز    -
نروبولوجيا اإى ال�سو�سيولوجيا(. )جاوز الأ

حادية الثقافية اإى التعددية )ال�سو�سيولوجيا  جاوز الأ   -
وال�سيا�سة معًا(.

والخــتــاف.  التغاير  اإى  الــثــقــاي  التمايز  جـــاوز    -
)ال�سو�سيولوجيا متفّردة(.

وقد �سقطت ي هذه ام�سرة العلمية الطويلة جموعة 
وثمة  ال�سيا�سية.  الجتماعية  البيولوجية  امقولت  من 
مثل:  بائ�سة  تقليدية  ثقافية  مقولت/اأ�ساطر  اليوم 
العرقي«،  »النقاء  الثقاي«،  »الرقي  �سل«،  الأ »اأ�سطورة 
»�سرق/ امعهودة:  الت�سنيفات  وكذلك  العقلي«،  »ال�سمو 
 he West & غرب، عرب/غرب، »الغرب وبقية العام« 
الثقافة،  بوؤ�ص  على  اليوم  تدل  تعد  م  والتي   ،he Rest

ي  يوظفونها  عندما  اأ�سحابها،  بوؤ�ص  على  تدّل  ما  بقدر 
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�رائيلي اللوبي ااإ
 وال�سيا�سة اخارجية للوايات امتحدة

�رائيلية مريكية-ااإ اأول ا�ستنطاق معمق لتداعيات العاقات ااأ

�شرائيلي، اأو مهما كان ام�شمى،  رما ل يثر كتاب يتحدث عن تاأثر اللوبي اليهودي-ال�شهيوي-الإ
كثراً من اجدل ي ام�شهد الثقاي وال�شيا�شي العربي الراهن. ذلك اأن ثمة ت�شليماً واإجماعاً ي العامن، 
اخارجية  ال�شيا�شات  ر�شم  ي  الن�شط  ودوره  اللوبي  ذلك  مثل  وجود  حتمية  على  �شامي،  والإ العربي 
و�شط والعام، ولو اختلف تقدير مدى قوة ذلك التاأثر. لكن اخو�س  مركية جاه منطقة ال�شرق الأ الأ
ي مثل هذا امو�شوع ي الغرب، وي الوليات امتحدة على وجه اخ�شو�س، ظل ي�شّنف، حرفياً، ي باب 
التجديف والهرطقة والجراء على امقد�س. ما اإن يام�شه امرء حتى ُت�شتدعى ذكريات »الهولوكو�شت« 

وتاريخ اليهود امعّذب، وت�شعد نغمة التباكي على �شعب ُيذبح مرة اأخرى. 

مراجعة: عاء  الدين اأبو زينة

تاأليف: جون مر�سامر و�ستيفن وولت. 
النا�شر: دار بينجوين،  2007، )484 �شفحة(
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»اللوبي  درا�سة  �سدرت  عندما  احال  كان  هكذا 
 he امتحدة«  للوليات  اخارجية  وال�سيا�سة  �سرائيلي  الإ
Israeli Lobby and U.S. Foreign Policy ي اآذار-مار�ص 

باعتبارها  م�سبوبًا  نقا�سًا  ن�سرها  اأثار  والتي   ،2006 عام 
التنظر  من  �سكًا  اإ�سرائيل،  اأن�سار  جهة  من  ج�سد، 
التاآمري امعادي لل�سامية. هذه امقاربة �ستحاول اأن تعر�ص 
تلخي�ص  اإى  اإ�سافة  النقا�ص،  هذا  من  ختلفة  جوانب 

برز اأطروحاته. موجز لأ

الكتاب وكيف جاءت فكرته:

للوليات  اخارجية  وال�شيا�شة  �شرائيلي  الإ اللوبي 
 ,he Israel Lobby and U.S Foreign Policy امتحدة  
�شرائيلي),  )ت�ستخدم ن�سخة مكثفة منه عنوان اللوبي الإ
 John هو عنوان العمل الذي كتبه كل من جون مر�سامر
Mearsheimer، اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية البارز ي جامعة 

�سيكاغو، و�ستيفن وولت Stephen Walt، اأ�ستاذ العاقات 
الدولية ي كلية كنيدي ل�سوؤون احكم ي جامعة هارفارد. 
وقد مّر العمل ي عدة مراحل منذ عام 2002 وحتى 2007, 
اللوبي  عنوان  يحمل  كتاب  ي  ن�سخة  اأحدث  وظهرت 
�شرائيلي وال�شيا�شة اخارجية للوليات امتحدة ليكون  الإ
اأكر الكتب مبيعًا، ح�سب �سحيفة النيويورك تامز. و�سدر 
 Farrar وبروك�ص  �سراو�ص  فرر،  من�سورات  عن  الكتاب 
بعد  �سدر  ثم   .2007 اأيلول  ي   Strauss and Biroux

ذلك عن دار »بنغوين« Penguin ال�سهرة.

هذا  نواة  �سكلت  التي  وى  الأ البحث  ورقة  كانت 
مونثلي«  »اأتانتك  من مطبوعة  بتفوي�ص  كتبت  قد  العمل 
بعد ذلك.  ن�سرها  التي رف�ست   he Atlantic Monthly

كلية  موقع  على  بحث  ورقة  �سكل  ي  متوفرة  اأ�سبحت  ثم 
الورقة  هذه  ون�سرت   ،2006 عام  لكروي  الأ كنيدي 
 London Review of بوك�ص«  اأف  ريفيو  »لندن  ي  اأخرًا 
ردودًا  ت�سم  معدلة  ن�سخة  ن�سرت  بعد،  وفيما   .Books

وى ي  اإى الورقة الأ على بع�ص النتقادات التي توجهت 
و�سط«  اإ�سدار خريف 2006 من جلة »�سيا�سة ال�سرق الأ
Middle East Policy. ويقول اموؤلفان ي تعليقهما على 

ذلك اإن »الن�سخة امعدلة، ل تفرق فيما يتعلق بجوهرها 
 ,2007 اآب  وي  �سلية«.  الأ البحث  ورقة  عن  واأطروحتها 

ظهرت الن�سخة امزّيدة وامكتملة ي كتاب.

اأطروحات الكتاب

وولت  يعمق مر�سامر  همية،  الأ بالغ  الكتاب  ي هذا 
اللوبي  بن  العاقة  تتعقب  التي  اأطروحتهما  ويو�سعان 
لبنان  من  كل  ي  خرة  الأ التطورات  وبن  �سرائيلي  الإ
امادي  الدعم  من  الهائل  ام�ستوى  فيه  وي�سفان  واإيران، 
�سرائيل.  لإ امتحدة  الوليات  تقدمه  الذي  والدبلوما�سي 
ل  الدعم  هذا  اأن  ي  الرئي�سة  الكتاب  مقولة  وتتلخ�ص 
ول  ا�سراتيجية  اأر�سية  على  ل  بالكامل،  ت�سويغه  مكن 
اأخاقية، واإما تعود هذه العاقة غر العادية ي جزئها 
كر اإى التاأثر ال�سيا�سي الذي مار�سه حالف ف�سفا�ص  الأ
توجيه  على  بن�ساط  يعمل  والذي  فراد،  والأ امنظمات  من 
�سرائيل.  لإ موؤيد  اجاه  ي  اخارجية  مريكية  الأ ال�سيا�سة 
تاأثرًا  مار�ص  اللوبي  اأن  على  ووولت  مر�سامر  ويوؤكد 
منطقة  لكامل  امتحدة  الوليات  روؤية  �سياغة  ي  هائًا 
وعلى  ولبنان،  واإيران  العراق  –ي  و�سط  الأ ال�سرق 
ويقرح  �سرائيلي-الفل�سطيني.  الإ ال�سراع  نحو  توجهاتها 
ي  ت�سب  ل  اللوبي  �سجعها  التي  ال�سيا�سات  اأن  الكاتبان 
نف�سها  اإ�سرائيل  القومية ول ي م�سلحة  اأمريكا  م�سلحة 
على امدى الطويل، كما يوؤثر اللوبي على عاقات اأمريكا 
تواجهها  التي  امخاطر  حجم  من  ويزيد  مهمن،  بحلفاء 

رهاب اجهادي الكوي. كافة دول العام من ت�ساعد الإ

�سيل  اأثارت  التي  امركزية  الكتاب  اأطروحة  تقول 
�سيا�سات  حرف  قد  �سرائيلي  الإ اللوبي  تاأثر  اإن  اجدل 
اعتره  عما  بعيدًا  اأو�سطية  ال�سرق  امتحدة  الوليات 
مركية«. ويقول الكتاب اإن  الكاتبان »ام�سلحة القومية الأ
»الوليات امتحدة كانت راغبة ي اأن ت�سع اأمنها اخا�ص 
)اإ�سرائيل(«،  اأخرى  دولة  م�سالح  خدمة  ل�سالح  جانبًا 
�سرائيلي« يوجه، من حيث امبداأ، �سيا�سة  بل اإن »اللوبي الإ
ازدادت  وقد  و�سط.  الأ ال�سرق  جــاه  امتحدة  الوليات 
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 Michelle غولدنرغ  مي�سـيـل  ي�سر  كــمـا  تعّقـــدًا،  مور  الأ
ن الكتاب م يكن  Goldenberg على موقع Salon.com، لأ

يتحدثان عانية عن  �سجاَعن  اأكادمَين  »م�ساألة  جرد 
نهما خا�سا ي مو�سوع ظل ينطوي  حقائق حرمة«، واإما لأ
على الكثر من امغالطات واإخفاء احقائق، فيما بدا واأنه 
الفعل  ردة  طبيعة  بال�سبط،  ليحدد،  بعناية  »�سمم  جهد 
ي   Michael Massing اأثارها«. وعلق مايكل ما�سنغ  التي 
مقالة له ن�سرت ي »نيويورك ريفيو اأف بوك�ص« بقوله: »م 
 Foreign Afairs يحدث منذ ن�سرت جلة �شوؤون خارجية
مقالة �سامويل هتنغتون Samuel Huntington اأهو �شراع 
اح�شارات؟ he Clash of Civilizations؟ عام 1993، اأن 
متعت مقالة اأكادمية مثل هذه القوة«. واأ�ساف اأن ن�سر 
�شرائيلي وال�شيا�شة اخارجية للوليات  ÜÉàc اللوبي الإ

من  و�سيكون  النقا�ص،  تو�سيع  اإى  يف�سي  �سوف  امتحدة 
اأكر الكتب التي يجري احديث عنها خال العام.

ي  كتبا  حيث  الكاتبن،  ق�سد  عن  ذلك  يختلف  ل 
مطبوعة كاونربن�س CounterPunch الريطانية: »لقد 
مو�سوع  حول  نقا�سًا  نفتح  كي  �شرائيلي  الإ اللوبي  كتبنا 
اأ�سبح من ال�سعب مقاربته علنًا ي الوليات امتحدة )لندن 
ريفيو اأف بوك�ص(. وكنا نعرف اأن من امرجح اأن يولد رد 
اأن بع�ص النقاد قد  فعل قوي، ول�سنا ن�سعر بامفاجاأة من 
اختاروا مهاجمة �سخ�سيتينا اأو اأ�ساءوا تقدم اأطروحتنا. 
يجابية التي تلقيناها،  لقد تاأثرنا بردود الفعل الكثرة الإ
الإعام  ي  بالظهور  �سرعت  التي  امتب�سرة  وبالتعليقات 
الوا�سح  من  ويبدو  لكرونية.  الأ امداخات  مدار  وي 
واإ�سرائيليون-  يهود  فيهم  –من  النا�ص  من  الكثر  اأن 
الذين يعتقدون باأن الوقت قد حان لل�سروع بخو�ص نقا�ص 
ونحن  باإ�سرائيل،  امتحدة  الوليات  عاقة  حول  �سريح 
نتفاعل، بهذه الروح، مع الر�سائل التي ترد ي رد فعل على 

اأطروحتنا«. 

وى من الكتاب  يخ�س�ص مر�سامر  ووولت الف�سول الأ
خاقية وال�سراتيجية التي م خلقها  لتفكيك احجج الأ
وترويجها بالنيابة عن اإ�سرائيل. ويبدو اموؤلفان، امتمتعان 

خاقية عندما  بنظرة واقعية، اأكر اإقناعًا على اجبهة الأ
اإ�سرائيل، الدولة ال�سغرة  يفككان الرواية ال�سائعة حول 
التي تذب عن نف�سها عنف الدول العربية القا�سي: »مكن 
الوليات  �سيا�سة  باأن  القول  لدى  حكمة  ق�سية  �سياغة 
�سا�سية،  مريكية الأ امتحدة الراهنة تتناق�ص مع القيم الأ
واأن الوليات امتحدة اإذا ما كان لها اأن تختار النحياز اإى 
فاإنها  لوحدها،  خاقية  الأ العتبارات  اأ�سا�ص  على  جانب 
)اللوبي:  اإ�سرائيل«.  ولي�ص  الفل�سطينين،  تدعم  �سوف 
تقا�سم  فكرة  الذكاء،  من  بكثر  الكاتبان،  ويتحدى   )80

طريق  عن  م�سركة  قيمًا  واإ�سرائيل(  )اأمريكا  الدولتن 
اإن  تقـول  التي  اموثوقة  الراأي  با�ستطاعات  ال�ست�سهاد 
ا�ستخدام  يرغبون  �سرائيلين  الإ اليهود  من   %  55«
قال  بينما  اإ�سرائيل،  عرب  عن  منف�سلة  ت�سلية  مرافق 
عربي  مع  البناية  نف�ص  ي  ي�سكنوا  لن  اإنهم  % منهم   75

عام  اإ�سرائيل  ي  هذا  يحدث  )اللوبي:88(  اإ�سرائيلي. 
2007، ولي�ص ي جنوب جيم كرو Jim Crow South عام 

1950. وقد ترجمت هذه امعتقدات التمييزية اإى قوانن، 

اأمركا،  مع �سورة  تن�سجم  ل  »والتي  الكاتبان:  يقول  كما 
يتلقى  اأن  يفر�ص  عراق، حيث  الأ ومتعددة  الدمقراطية 
�سول  كافة امواطنن معاملة مت�ساوية، بغ�ص النظر عن الأ

التي ينحدرون منها«.)اللوبي: 89)

جزاء قوة ي الكتاب هو اجزء الذي  رما يكون اأكر الأ
التي وجهت فيها  ال�سوء على احالت  اموؤلفان  يلقي فيه 
اأفراد  اأق�سام كبرة من اللوبي تهمة معاداة ال�سامية اإى 
ن�سان  لي�سو مذنبن ي �سيء �سوى ا�ستنطاق �سجل حقوق الإ
ي اإ�سرائيل. ومن ذلك ما ن�سره اإليوت كوهن ي �سحيفة 
اللوبي  كان  لو  »حتى  يقول:  حيث  بو�ست،  الوا�سنطن 
�شرائيلي عمًا اأكادميًا، هل هو معاد لل�سامية؟ اإذا ما  الإ
مهوو�سة  اأفكار  اعتناق  لل�سامية  بامعاداة  يعني  امرء  كان 
وعدائية على نحو غر عقاي عن اليهود، اإذا كان اأحد 
يتهمهم بعدم الولء، بالن�سقاق اأو اخيانة، بامتاك قوى 
ا�ستغال  تعمل على  �سرية  وبام�ساركة ي حالفات  هائلة 
اموؤ�س�سات واحكومات. اإذا ما قام اأحد، على نحو منهجي، 
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باختيار كل �سيء غر عادل، ب�سع وخاطئ ي اليهود كاأفراد 
تقدم  امنهجية  بقدر ماثل من  يقمع  فيما  اأو كجماعة، 
)درا�سة  الورقة  هذه  نعم،  اإذن،  مناق�سة-  معلومات  اأي 
مر�سامر ووولت( هي معادية لل�سامية«. ويعلق الكاتبان 
»ثمة  فيكتبان:  ال�ساأن،  بهذا  فيها  امبالغ  الفعل  ردة  على 
موؤ�سرات على اأن تهمة معاداة ال�سامية التي تاأتي على هيئة 
رد فعل انعكا�سي ميكانيكي قد �سرعت بفقدان قدرتها على 
خنق النقا�ص« )اللوبي: 195(. مع ذلك، ياحظ الكاتبان 
�سرائيلية  اأن »ال�سا�سة اإذا ما علموا اأن م�ساءلة ال�سيا�سة الإ
تنطوي  �سرائيل  لإ يلن  ل  الذي  امتحدة  الوليات  دعم  اأو 
�سعب على الإعام ال�سائد  على امخاطرة، ف�سيكون من الأ
اأن يجد اأ�سواتًا تتمتع ب�سلطة التاأثر، والتي ترغب التعبر 
عن عدم اتفاقها مع وجهات نظر اللوبي«. )اللوبي: 196) 
وبهذا، تبدو �سيا�سات التدجن واإطاق الفراءات الب�سعة 
ل  الكتاب  لكن  ثمارها.  توؤتي  وهي  اللوبي  ينتهجها  التي 
بقدر  ال�سيئة  اممار�سة  هذه  على  ال�سوء  من  الكثر  يلقي 
ما يرمي، كما يقول كاتباه، اإى خلق حّيز يتيح اإثارة نقا�ص 
اإ�سرائيل واللوبي الذي عادة ما ي�سارع اإى  جوهري حول 
�سواء  اآي،  انعكا�سي  برد فعل  �سرائيلية  الإ ال�سيا�سة  دعم 

كانت حقة اأو خطئة.

ال�سهر  نف�ص  ي  �شرائيلي  الإ اللوبي  كتاب  ن�سر  جاء 
باتريك  اخارجية  وزارة  م�سوؤول  اأمر  فيه  انف�سح  الذي 
�سرنغ Patrick Syring، الذي كان قد هاتف معهدًا عربيًا 
»اإن العربي الوحيد اجيد هو  2006 ليقول:  اأمريكيًا عام 
رئي�ص  اأن  امرء  يتذكر  اأن  امقلق  ولعل من  اميت«.  العربي 
 Rafael سرائيل رفائيل اإيتان� هيئة اأركان جي�ص الدفاع الإ
اأن  وعلى  )اللوبي:89(  نف�سه.  ال�سيء  قال  قد  كان   Etan

مهنة  نهاية  ت�سع  ما  عادة  امك�سوفة  العن�سرية  هذه  مثل 
امرء ال�سيا�سية ي الوليات امتحدة،  فاإن مثل هذه الروؤية 
تنت�سر ي اإ�سرائيل، كما يو�سح الكاتبان، على نطاق وا�سع 

وم�ستمر وي اأعلى م�ستويات احكومة.

ي معر�ص تفكيكهما للزعم القائل باأن هناك م�سلحة 
ا�سراتيجية للوليات امتحدة ي عاقتها باإ�سرائيل، يقول 

الكاتبان اإن �سلوك حكومة الوليات امتحدة امنطوي على 
ت�سبب  قد  وقمعهم  الفل�سطينين  اإخ�ساع  على  التحري�ص 
اأمركا  عناق  جد  بتنا  »اليوم،  فادح:  ب�سرر  مريكا  لأ
�سرائيل –خا�سة رغبتها ي دعمها بغ�ص النظر  احميم لإ
مريكين اأكر اأمنًا  عن ماهية �سيا�ساتها- وهو ل يجعل الأ
جد  اإننا  ذلك:  من  العك�ص  على  بل  ازدهارًا،  اأكر  ول 
عاقات  اإى  ي�سيء  وهو  �سرائيل  لإ ام�سروط  غر  الدعم 
بظال  ويلقي  خرين،  الآ حلفائها  مع  امتحدة  الوليات 
خاقية، وي�ساعد ي  ال�سكوك على حكمة اأمريكا وروؤاها الأ
مريكا، ويعّقد جهود  اإلهام جيل من امتطرفن امعادين لأ
و�سرورية  قلقة،  منطقة  مع  التعامل  ي  امتحدة  الوليات 

م�ساحها مع ذلك«.)اللوبي: 77)

�شرائيلي وكيف يعمل؟  ما هو اللوبي الإ

يعرف مر�سامر ووولت »اللوبي« the Lobby على اأنه 
فراد  الأ من  ف�سفا�سًا  حالفًا  ي�سف  ختزل  »م�سطلح 
وامنظمات التي تعمل بن�ساط لتحويل ال�سيا�سة اخارجية 
�سرائيل.« )اللوبي:112)  للوليات امتحدة ي اجاه موؤيد لإ
يبذلون  الذين  مركين  الأ اليهود  من  اللوبي  نواة  وتتكون 
جهدًا كبرًا ي حراكهم اليومي حرف ال�سيا�سة اخارجية 
اإ�سرائيل... ي�سم  امتحدة بحيث تدعم م�سالح  للوليات 
جيليكان،  اللوبي اأي�سًا �سخ�سيات بارزة من ام�سيحين الأ
 Jerry جري فالويل ،Gary Bauer من اأمثال جاري بووير
 Pat روبرت�سون  وبات   ،Ralph Reed ريد  رالف   ،Falwell

�سافة اإى دك اآرمي Dick Armey وتوم  Robertson، بالإ

دي لي Tom DeLay... والذين يوؤمنون جميعًا باأن اإعادة 
انبعاث اإ�سرائيل هو مثابة حقق للنبوءة الإجيلية، وهم 
كما  ذلك،  بغر  القيام  ن  لأ التو�سعية  اأجندتها  يدعمون 

يعتقدون، �سيكون مناق�سًا م�سيئة الرب«.

ي�سم اللوبي ي ع�سويته اأي�سًا �سخ�سيات بارزة غر 
بولتون  جون  اأمثال  من  اجدد،  امحافظن  من  يهودية 
 QôëŸG  ,Robert Bartley بارتلي  وروبرت   ،John Bolton

الراحل ي �سحيفة »وول �سريت جورنال«، ووزير التعليم 
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ال�سابق وليام بانيت William Bannett، وال�سفر ال�سابق 
 ,Jeane Kirpatrick كرباتريك  جن  امتحدة  م  الأ اإى 
والكاتب ال�سحفي البارز جورج ويل George Will. ويقول 
�سرائيل قامت، طوال  مر�سامر ووولت اإن القوى اموؤيدة لإ
ح�سـور  بتكـري�ص  اما�سية،  والع�سرين  اخم�ص  ال�سنوات 
 American ميــركية  الأ اموؤ�س�سة  معهـد  من  كل  ي  طاغ 
 Brookings بـروكـيـنـز  معـهــد   ،Enterprise Institute

 Center of Security من  الأ �سيا�سات  مركز   ,Institution

 the Foreign اخارجية  ال�سيا�سة  بحوث  معهد   ،Policy

 the امـيـــراث  مـــوؤ�ســ�ســـة   ،Policy Research Institute

من القومي  Heritage Foundation، امعهد اليهودي ل�سوؤون الأ

 he Jewish Institute for National Security Afairs

اليهود  �سكل  وبهذا،  اموؤ�س�سات.  من  وغرها   ،JINSA

على  للتاأثر  امنظمات  من  موؤثرة  �سل�سلة  مركيون  الأ
ال�سيا�سة اخارجية. 

ت�ســــم هذه امنــظمـات كــًا مـــــن جـنــــة العـاقــــــات 
 American )اآيباك(  �ســرائيـليـة  الإ ميــركـيـــة  الأ العامــة 
كثــر  الأ  ,Israel Public Afairs Committee AIPAC

الـيـهــوديــــة«  مـريكـيـــة  الأ و»الـلـجـنـــة  ونـفـــــوذًا،   �سـهـرة 
روؤ�سـاء  و»مـوؤتـمر    American Jewish Committee

the Confer- »ميــركـيــة الرئـي�سيــــة Gامنـظمات اليهودية الأ
ence of Presidents of Major American Jewish Organi-

والذين  مت�سددون،  يديرها  منظمات  كلها  وهي   . zations

عادة ما ينا�سرون �سيا�سات حزب الليكود التو�سعية، ما 
وت�سكل  اأو�سلو.  �سام  لعملية  ومعار�سته  عدائه  ذلك  ي 
مريكي  منظمة )اآيباك( نواة تاأثر اللوبي ي الكونغر�ص الأ
حيث  من  مثل،  )اآيباك(  اأن  الكاتبان  ويقرر  وجوهرها. 
اأجنبية،  حكومة  الواقع  مر  الأ بحكم  وكيًا  �سا�ص،  الأ
الوليات  ي  الكونغر�ص  على  قوية  بقب�سة  يتمتع  والذي 
الفرغ  على  كبر  بتاأثر  اأي�سًا  اللوبي  ويتمتع  امتحدة. 
النفوذ،  هذا  ي�ستمد  وهو  مريكية،  الأ للحكومة  التنفيذي 
على  اليهود  الناخبون  به  يتمتع  الذي  التاأثر  من  جزئيًا، 
مركية. كما ت�ستهدف امنظمات  النتخابات الرئا�سية الأ

دارة التي  الرئي�سية ي اللوبي اأي�سًا، وعلى نحو مبا�سر، الإ
ي ال�سلطة... )و( تتاأكد من اأن ل يح�سل امنتقدون للدولة 
اليهودية على منا�سب هامة ي موؤ�س�سات �سنع ال�سيا�سة 

مريكية. اخارجية الأ

اللوبي.  لقوة  اآخر  م�سدرًا  الكونغر�ص  كوادر  ت�سكل 
وقد اعرف موري�ص اأميتاي Morris Amitay، وهو رئي�ص 
�سخا�ص  �سابق منظمة اآيباك، مرة باأن: »ثمة الكثر من الأ
هيل(...  الكابيتول  )ي  هنا  عال  م�ستوى  على  يعملون 
ق�سايا  اإى  الراغبن...بالنظر  اليهود،  من  هم  والذين 
الكونغر�ص  اأع�ساء  وكل  يهوديتهم...  منطلق  من  معينة 
احقول  ي  القرار  اتخاذ  موقع  ي  اأ�سخا�ص  هم  هوؤلء 
اأن امنظمات امذكورة  التي يعملون فيها«. ويرى الكاتبان 
اليمن  باجاه  اأكر  ذهبت  قد  اللوبي  اإطار  ي  امن�سوية 
غر  على  ت�سر  اأ�سبحت  بحيث  خرة،  الأ ال�سنوات  ي 
ت�ساوق مع اأغلبية اليهود ي الوليات امتحدة، الليرالين 
 (126 دولتن.)اللوبي:  على  يقوم  حل  واموؤيدين  عمومًا، 
من  جموعة  اللوبي  من  جماعات  »ا�ستخدمت  وقد 
ي  والتاأثر  امفتوحة،  الر�سائل  اإر�سال  مثل  التكتيكات: 
قرارات الكونغر�ص، وافتتاحيات ال�سحف، والت�سريحات 
دارة وقادة  الإعامية، واللقاءات امبا�سرة بن م�سوؤوي الإ
ي  الإجيليكانية«  واجماعات  النفوذ،  ذوي  من  اليهود 
احكومة  من  التنفيذي  الفرع  مبادرات  اإجها�ص  �سبيل 
اإ�سرائيل  على  �سغط  مار�سة  اإى  ال�ساعية  مريكية،  الأ

بق�سد تعزيز فكرة حل الدولتن.(اللوبي: 228).

قطع  م  حيث  امتكررة،  مثلة  الأ عن  اموؤلفان  يتحدث 
اأقل  اإدارة بو�ص ي كل مرة عرت فيها عن  الطريق على 
حقوق  احرام  اأجل  من  اإ�سرائيل  على  ال�سغط  ي  رغبة 
الفل�سطينين وتطلعاتهم. وبينما يوؤكدان على عدم وجود 
�سرائيل –حيث  ما هو غر قانوي ي عمل اللوبي الداعم لإ
يظل حال اللوبي اأف�سل ي هذا امجال من حال خ�سومه 
م�ستخدَمّي  محاكمة  الكاتبان  ي�ست�سهد  امحتملن- 
Steven Roson وكيث  »اآيباك« ال�سابَقن، �ستيفن رو�سون 
الثمانينيات  منذ  وام�ستمرة   Keith Weissman  ¿ÉeõjGh
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الت�سهر  مناه�سة  »جمعية  قيام  بتهمة  والت�سعينيات 
اليهودية« Anti-Defamation League (ADL) بالتج�س�ص 
اليهود  وعلى  كما  مركية،  الأ العربية  امنظمات  على 
مركين امعار�سن. وهي الق�سية التي �سوّيت بدفعات  الأ
بارتكاب  علني  اعراف  دون  ولكن  اجمعية،  من  مالية 
خطاأ. )اللوبي:187( ويوؤكد مر�سامر ووالت تكرارًا على 
اأن اللوبي لي�ص ع�سابة اأو موؤامرة )اللوبي:150( ويعتران 
اللوبي  اأن عنا�سر  لل�سامية. ذلك  القول معاديًا  مثل هذا 
�سرائيلية،  مركية والإ يعتقدون باأنهم يعززون ام�سالح الأ
ولو اأنهم يخفقون على اجبهتن )اللوبي: 199,112(، و»قد 
مريكين باأن ام�سالح  اإقناع الكثر من الأ جح هوؤلء ي 
�سا�ص«،  �سرائيلية هي متطابقة من حيث الأ مريكية والإ الأ
ي الوقت الذي ل تكون فيه كذلك بكل و�سوح.)اللوبي:8)

ي  اللوبي  ينتهجها  التي  اممار�سات  حيث  من  اأما 
مثال  هناك  فاإن  �سرائيل،  لإ امنتقدة  �سوات  الأ اإ�سكات 
جنة مراقبة حرم اجامعات التي جند اأفرادًا تابعن لها 
�ساتذة الذين يخو�سون ي مناق�سة  ي اجامعات مراقبة الأ
�سرائيل خ�سو�سًا،  لإ وامنتقدين  و�سط،  الأ ال�سرق  م�سائل 
على  �سمعتهم  وت�سويه  ف�سلهم  على  التحري�ص  ويجري 
تخ�ّص  ق�سية  من  اأكر  ي  جرى  كما  نرنت،  الإ �سبكة 
اأكر من جامعة  اأو عربي ي  اأ�سل فل�سطيني  اأ�ساتذة من 

اأمريكية.

إ�شرائيل ي حري�س اأمركا على دول ال�شرق  دور ا
و�شط الأ

اإ�سرائيل  دلة على تورط  الكاتبان الكثر من الأ يقدم 
مريكية اخا�سة بالعراق، والدفع  ي توجيه ال�سيا�سات الأ
باأمريكا نحو خو�ص احرب �سده. وي هذا ال�سياق، يقول 
الكاتبان اإن حرب العراق تعود ي جزء كبر منها اإى تاأثر 
وي�سيف  فيه.  اجدد  امحافظن  عنا�سر  خا�سة  اللوبي، 
�سرائيليون جهودهم ي ربيع عام 2002,  الكاتبان: »بداأ الإ
قبل ب�سعة �سهور من اإطاق اإدارة بو�ص حملتها اخا�سة 
مريكي. وقد ح�سر  الأ ال�سعب  العراقية على  لبيع احرب 

اإى  نتنياهو  بنيامن  ال�سابق  �سرائيلي  الإ الوزراء  رئي�ص 
وا�سنطن ي اأوا�سط ني�سان-اإبريل، والتقى مع اأع�ساء ي 
»الوا�سنطن  �سحيفة  من  وحررين  مريكي  الأ الكونغر�ص 
يطور  كان  �سدام  اأن  من  ليحذرهم  واآخرين،  بو�ست« 
امتحدة  الوليات  اإى  �سحنها  مكن  والتي  نووية،  اأ�سلحة 
قال  اأ�سابيع،  ب�سعة  وبعد  متعة.  والأ احقائب  ي  نف�سها 
مرا�سل ي �سحيفة  �سارون  با�سم  الناطق  غي�سن،  رعنان 
ن، فاإننا �سن�سطر،  كليفاند: »اإذا م يتم اإيقاف �سّدام الآ
اإى  ن،  الآ من  �سنوات  �ست  ن،  الآ من  �سنوات  خم�ص  بعد 
�سلحة النووية، مع عراق يتمتع  التعامل مع عراق مت�سلح بالأ

باأنظمة لإطاق اأ�سلحة الدمار ال�سامل«. )اللوبي: 243)

ي نف�ص الفرة، كما يقول الكاتبان، »اأوردت الق�س�ص 
�سرائيلين قد جمعوا  الإ امخابرات  ‘�سباط  اأن  خبارية  الإ
نتاج اأ�سلحة كيماوية  اأدلة على اأن العراق ي�سِرع من جهوده لإ
 ÉæfEG‘ اإن  اإن  وبيولوجية’. وقال �سيمون بري�ص محطة �سي 
�ساح  حيازة  اإى  طريقه  ي  )�سدام(  اأنه  ونعرف  نظن 
 ¢ù«FQ ,Jack Rossen نووي’« (اللوبي: 235) اأما جاك روزن
مريكي، واحاخام ديفيد �سابر�ستن  الكونغر�ص اليهودي الأ
David Sabreistein، رئي�ص مركز العمل الديني لليهودية 

متحم�سن.  �سقور حرب  بدورهما  كانا  فقد  �ساحية،  الإ
ال�سيا�سية  نظره  بوجهات  امعروف  �سابراي�ستان  وكان 
الليرالية، والذي تدعوه �سحيفة الوا�سنطن بو�ست »ع�سو 
�سهر  الكابيتول هيل قد قال ي  امثاي ي  امتدين  اللوبي 
اأيلول عام 2002: ‘يرغب امجتمع اليهودي بروؤية حل يفر�ص 
بالقوة للتهديد الذي ي�سكله �سدام ح�سن’«.(اللوبي: 241)

�سوريا،  �سد  مريكية  الأ التوجهات  يخ�ص  فيما  اأما 
فيقرر الكاتبان اأن الكونغر�ص قد عمل باإ�سرار على و�سع 
ام�سامر ي طريق �سوريا، فيما يعود ي جزئه الكبر اإى 
�سرائيليون  الإ ام�سوؤولون  مار�سه  الذي  لل�سغط  ا�ستجابة 

�سرائيل مثل منظمة )اآيباك(.  واجماعات اموؤيدة لإ

ن�ساط  وبن  لبنان  ي  حدث  ما  بن  اأي�سًا  �سّلة  ثمة 
امتحدة  الوليات  �سيا�سات  توجيه  ي  �سرائيلي  الإ اللوبي 



173 الـثـقافـيــــة العدد الواحد وال�سبعون 2008امـجـلـة 

ت�سوير  جرى  اأنه  الكاتبان  ويقرر  البلد.  بذلك  اخا�سة 
اأمريكا كانت هي القوة امحركة وراء �سن  اأن  مور على  الأ
خرة على لبنان، واأنها كانت  �سرائيلية الأ حرب ال�سيف الإ
مريكية  الأ دارة  الإ م�سالح  لتحقيق  بالنيابة  وكيًا  تعمل 
كما  احقيقة،  لكن  العتداء.  بهذا  و�سط  الأ ال�سرق  ي 
من  الكثر  روؤية  من  الرغم  على  اأنه  هي  الكاتبان،  يقول 
مريكين اإى حزب اه على اأنه عدو، والذين  ام�سوؤولن الأ
هناك  فاإن  ت�سفيته،  محاولة  اإ�سرائيل  لقيام  ياأ�سفوا  م 
اأ�سبابًا وجيهة لل�سك ي مزاعم اإ�سرائيل باأنها كانت تنفذ 
زمة مع حزب اه. »اإذا  مطلب وا�سنطن عندما �سعدت الأ
الق�سف  فاإن حملة  اأمريكا،  نيابة عن  تت�سرف  كانت  ما 
التي �سنتها )ي لبنان( كانت �سوف تقت�سر على مناطق 
اجنوب اللبناي، وكانت عناية كبرة �سوف تبذل لتقوية 
مركي بو�ص  احكومة اللبنانية وحمايتها. وكان الرئي�ص الأ
زمة اأنه م يكن  بعد كل �سيء قد اأو�سح مامًا ي بداية الأ
يريد و�سع حكومة بروت حت اخطر، والتي كان قد عمل 
اأمركا م تكن  اأن  هم من ذلك، هو  بجد لتن�سيبها. والأ
ال�ساعة  عقارب  ‘اإعادة  ي  موؤكد،  �سبه  نحو  على  ترغب، 
ع�سرين �سنة ي لبنان’، وهو ما دعا اإليه رئي�ص اأركان جي�ص 

�سرائيلي«. )اللوبي: 332) الدفاع الإ

يخل�ص الكاتبان اإى القول باأنه لي�ص ثمة بدائل تف�سر 
حرب  خال  مريكية  الأ ال�سيا�سات  طبيعة  ينبغي  كما 
ملزم،  منطق  �سوق  اأحد  ي�ستطيع  ل  كما  الثانية.  لبنان 
ا�سراتيجي اأو اأخاقي، والذي مكن اأن يف�سر ال�سبب ي 
�سرائيل ي وقت  اأن الوليات امتحدة قدمت دعمًا �سلبًا لإ
»ي  بق�سوة.  خرة  الأ �سلوك  ينتقد  العام  بقية  فيه  كان 
بقاء على الوليات  الواقع، لعب اللوبي الدور احا�سم ي الإ
ال�سراع،  خال  اإ�سرائيل  مع  ب�سابة  م�سطفة  امتحدة 
خاقي امحرج الذي  رغم الكلف ال�سراتيجية واموقف الأ

انطوى عليه ذلك ال�سطفاف«. )اللوبي: 334)

العاقات  ي  خرة  الأ التوترات  يخ�ص  فيما  اأما 
يرانية، في�سوق الكاتبان اأدلة على اأن اللوبي  مريكية الإ الأ
امتحدة  الوليات  دفع  باجاه  اموقف  ت�سعيد  وراء  يقف 

النووية،  طهران  مرافق  اإى  ع�سكرية  �سربة  توجيه  اإى 
القائمة بن الدولتن راهنًا.  بقاء على حالة امواجهة  والإ
ويقول مر�سامر ووولت ي خا�ستهما حول هذا امو�سوع: 
�سرائيلي بانتهاج اأ�سلوب ختلف، اأو  »حتى يبداأ اللوبي الإ
مريكية ي امنطقة  حتى يخفت تاأثره، فاإن ال�سيا�سات الأ
�ستظل مف�سية اإى اإحاق ال�سرر بها، وعلى نحو يقلق كل 

امعنين«. )اللوبي: 334)

امــتــحــدة مع  الـــوليـــات  تــتــعــامــل  اأن  ينبغي  كــيــف 
إ�شرائيل ا

ملخ�سة  اخ�سو�ص  بهذا  الكتاب  اأطروحة  تبدو 
الوجود،  ي  اإ�سرائيل  حق  اموؤلفان  يوؤيد  اإذ  البداية،  منذ 
لكنهما غر قانعن بدعم اأمريكا غر ام�سروط ل�سيا�سات 
ام�ساعدات  من  الهائلة  الكميات  ذلك  ي  ما  حكوماتها، 
اإنفاقها.  وجوه  على  الرقابة  و�سائل  تغيب  التي  النقدية 
ويرف�ص الكاتبان وجهة النظر التي تتكرر على األ�سنة كافة 
 (2008 لعام  الرئا�سة  )ومر�سحي  مريكين  الأ الروؤ�ساء 
واأن  القيم،  نف�ص  تتقا�سمان  واأمريكا  اإ�سرائيل  اأن  من 
م�ساحهما القومية ام�سركة ت�سر يدًا بيد. اإن احقيقة، 
دعم  يت�سبب  حيث  ذلك،  عك�ص  هي  اموؤلفان،  يقول  كما 
�سرائيل ب�سرر بالغ م�سالح �سيا�ساتها اخارجية  اأمريكا لإ
احكومات  �سلوكيات  من  الكثر  اأن  كما  اخا�سة. 
�سرائيلية، ما ي ذلك تو�سيع م�ستوطنات ال�سفة الغربية  الإ
ت�ستحق م�سادقة  ل  قمعية  �سيا�سات  تعك�ص  لبنان،  وغزو 
اأن اليهود كانوا  اأي �سك ي  وا�سنطن: »بينما لي�ص هناك 
بخلق  امت�سببن  كانوا  ما  فاإنهم كثرًا  اأوروبا،  �سحايا ي 
و�سط. وكان  �سحايا وم يكونوا هم ال�سحايا ي ال�سرق الأ

�سحاياهم الرئي�سيون، وما يزالون، هم الفل�سطينين«.

هذه  �سياغة  ي  �سرائيل  الإ اللوبي  دور  عن  اأما 
مريكية  الأ ال�سيا�سة  اإن  الكاتبان  فيقول  ال�سيا�سات، 
بقوة  و�سلبي  كثيف  ب�سكل  متاأثرة  ظلت  اإ�سرائيل  جاه 
فيه.  احربة  راأ�ص  »اآيباك«  منظمة  ت�سكل  حلي  لوبي 
للمر�سحن  التمويل  تقدم  ي  بقوة  امنظمة  هذه  وتتمتع 
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النقمة  وبجلب  تف�سلهم،  الذين  مريكين  الأ ال�سيا�سين 
كاف.  ب�سكل  موؤيدين  غر  تعترهم  الذين  اأولئك  على 
وبهذا اخ�سو�ص، ي�ست�سهد الكاتبان بتجربة مر�سح مجل�ص 
ال�سيوخ، والذي كان قد دعي لزيارة »اآيباك« ي وقت مبكر 
جراء »مناق�سات«. وكان امر�سح امعني، هاري  من حملته لإ
لون�سديل Harry Lonsdale قد و�سف ما حدث تاليًا باأنه 
موؤيدًا  كنت  اأنني  كافيًا  يكن  اأبدًا. م  اأن�ساها  لن  »جربة 
�سرائيل. لقد اأعطيت ي قائمة من العناوين اجوهرية  لإ
وجرى اختباري بطلب راأيي ي كل منها. وفعليًا، قيل ي 
بوقت ق�سر...  وبعد ذلك  راأيي...  يكون  اأن  ينبغي  كيف 
�سرائيل...  لإ مريكين  الأ باموؤيدين  قائمة  اإّي  اأر�سلت 
ي  م�ساهمن  ليكونوا  اأدعوهم  باأن  حرًا  كنت  والذين 
وحتى  فلوريدا  من  اجميع،  ودفع  ات�سلت،  وقد  احملة. 
األ�سكا«. وعندما عار�ست ع�سوة الكونغر�ص بيتي ماك-
كولم Betty McCollum، الليرالية ذات ال�سجل امعروف 
رهاب  الإ مكافحة  قانون  اإقرار  �سرائيل،  لإ تاأييدها  ي 
اأي�سًا  عار�سته  والذي  »اآيباك«،  قدمته  الذي  الفل�سطيني 
من  اللوبي  اأع�ساء  اأحد  قال  مريكية،  الأ اخارجية  وزارة 
رهابين  »اآيباك« لرئي�ص فريق ماك-كولم اإن »دعمها لاإ
مريكي ال�سابق جيمي  لن يتم الت�سامح معه«. اأما الرئي�ص الأ
وت�سويه  القدح  واإما  النقد،  جرد  يلق  م  فاإنه  كارتر، 
ل  فل�شطيني،  �شام  امعنون  كتابه  ن�سر  عندما  ال�سمعة 
 ,Palestinian Peace Not Apartheid عن�شري  ف�شل 
والذي ربط فيه بن �سيا�سات اإ�سرائيل جاه الفل�سطينين 
بي�ص القدم ي جنوب  وبن تلك التي انتهجها النظام الأ

غلبية ال�سوداء. اإفريقيا جاه الأ

جاه  وروبيون  الأ يحملها  التي  النظر  وجهة  كانت  اأيًا 
هـذا  فهـــم  ال�سعــب  مـن  جد  غلبية  الأ فاإن  اإ�سرائيل، 
مريكيــة. وكـان اإيـان بـورومـا  الدفـق الهائل ي العاطفــة الأ
تامز  النيويورك  ل�سحيفة  مقالة  كتب  قد   Ian Buruma

حت عنوان »حديث عن اإ�سرائيل«، والتي و�سف فيها كم 
العاقة،  تلك  حول  �سادق  نقا�ص  ين�ساأ  اأن  ال�سعب  من 
�سرائيل، اأو لل�سهيونية،  ولحظ اأنه »حتى النقد ام�سروع لإ

لل�سامية على  اإدانته باعتباره معاداة  اإى  عادة ما ي�سارع 
يد الكثر من جان الرقابة«. وقد جلبت هذه اماحظات 
اجرو�سام  حرر  وكان  راأ�سه.  على  النقد  من  عا�سفة 
�سريت  »وول  �سحيفة  ي  اأي�سًا  عمود  كاتب  وهو  بو�ست، 
جورنال«، قد ن�سر ر�سالة مفتوحة لبوروما بداأها بالت�ساوؤل: 
»هل اأنت يهودي؟« وقال اإن غر اليهود ل ينبغي اأن يناق�سوا 

مثل هذه الق�سايا اإل �سمن �سروط يقبلها اليهود.

اموؤ�س�سات  ي  حتى  بدوره،  مريكي  الأ الإعام  داأب 
تامز«  »النيويورك  مثل  وامحرمة،  الكبرة  ال�سحفية 
و»الوا�سنطن بو�ست«، كما يقول اموؤلفان، على عمل ما هو 
هو  وما  الفل�سطينين،  مع  بعدالة  التعامل  من  كثرًا  اأقل 
�سرائيلين.  مر بالإ اأكر كثرًا من العدالة عندما يتعلق الأ
اللوبي:  لنفوذ  خا�سعًا  ال�سائد  مريكي  الأ الإعام  ويظل 
الإعام  ي  عري�ص  ب�سكل  منعك�سًا  اللوبي  منظور  »يظل 
ن معظم امعلقن ال�سحفين  ال�سائد ي جزء كبر منه  لأ

�سرائيل«.  مريكين هم من اموؤيدين لإ الأ

الوليات  ال�سوية بن  العاقة غر  بغية ت�سحيح هذه 
امتحدة واإ�سرائيل، يو�سي الكاتبان بخلق عاقات جديدة 
مع دولة اإ�سرائيل. وي الف�سل الذي يحمل عنوان: »عاقة 
الكاتبان:  يقول  عادية«،  كدولة  اإ�سرائيل  عاملوا  جديدة: 
مع  امتحدة  الوليات  لتتعامل  حان  قد  الوقت  اإن   ...«
اإ�سرائيل، ل كحالة خا�سة، واإما كدولة عادية. اأن تتعامل 
اأخرى،  وبكلمات  اأخرى.  دولة  اأي  مع  تتعامل  كما  معها 
ينبغي اأن تدعم الوليات امتحدة ا�ستمرار وجود اإ�سرائيل 
امك�سيك-  اأو  وتايلندا  فرن�سا  وجود  تدعم  كما  –مامًا 

اأي  ي  للتدخل  م�ستعدة  تكون  اأن  وا�سنطن  على  وينبغي 
وقت يتعر�ص فيه بقاء اإ�سرائيل للتهديد« )اللوبي: 341). 
وي معر�ص تعريفهما لطبيعة هذه العاقة اجديدة، يقول 

الكاتبان:

عدم  عادية  كدولة  إ�شرائيل  ا معاملة  تعني 
اأمريكا  م�شالح  باأن  بالتظاهر  ال�شتمرار 
لو  كما  الت�شرف  اأو  ماماً،  تتطابق  إ�شرائيل  وا
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امتحدة  الوليات  دعم  ت�شتحق  إ�شرائيل  ا اأن 
تفعله. عندما  النظر عما  بغ�س  يلن،  الذي ل 
إ�شرائيل بطرق تعتقد الوليات امتحدة  تت�شرف ا
بالدعم  حظى  اأن  يجب  فاإنها  مرغوبة،  باأنها 
فاإن  كذلك،  تت�شرف  ل  عندما  اأما  مريكي.  الأ
الوليات  معار�شة  مواجهة  تتوقع  اأن  عليها 
وهو  خرى.  الأ الدول  تفعل  كما  ماماً  امتحدة، 
ما يت�شمن اأي�شاً اأن على الوليات امتحدة العمل 
القت�شادية  ام�شاعدات  خف�س  على  بالتدريج 
اإن  حالياً.  �شرائيل  لإ تقدمها  التي  والع�شكرية 
اقت�شادياً،  متقدمة  دولة  هي  ن  الآ إ�شرائيل  ا
�شاماً  حقيقها  مجرد  تقدماً  اأكر  و�شت�شبح 
كامًا مع جرانها، وتو�شلها اإى ت�شوية نهائية 

مع الفل�شطينين.)اللوبي: 341)

يجابية على الكتاب ردود الفعل الإ

بداية  منذ  ووولت،  مر�سامر  اأطروحة  حظيت 
باإطراء  كتاب،  ي  �سدورها  وحتى  بحث  كورقة  ظهورها 
الكثرين من امفكرين والإعامين البارزين. فمن جهته، 
و�سف دانيال ليفي Daniel Levy، ام�ست�سار ال�سابق لرئي�ص 
باأنها  طروحة  اأيهود باراك، و�سف الأ �سرائيلي  الوزراء الإ
ي  ن�سرت  له  مقالة  ي  ليفي  وكتب  لا�ستيقاظ«.  »دعوة 
)الكاتبن(  ق�سيتهما  »اإن   :Haaretz »هاآرت�ص«  �سحيفة 
ام�سالح  تطابق  تف�سر  مكن  اإذ  متما�سكة:  ق�سية  هي 
�سرائيلية من حيث امبداأ ارتكازًا على تاأثر  مريكية والإ الأ
اللوبي ي وا�سنطن، وعلى دوره ي حديد معاير اجدل 
اإ�سرائيل  اأن يعزى ذلك التطابق اإى كون  العام اأكر من 
ملزمة  بق�سية  تتمتع  نها  لأ اأو  ا�سراتيجيًا،  ر�سيدًا  ت�سكل 

اأخاقيا ت�ستوجب الدعم«.

 Edward پك   اإدوارد  ال�سابق  مركي  الأ ال�سفر  اأما 
 Independent ام�ستقل  امعهد  مع  ن  الآ يعمل  الذي   Peck

 Council of القومية  امـ�سـلـحـــة  ومــجــلــ�ص   Institute

�سرائيلي، فكتب اإن  National Interest وامناه�ص للوبي الإ

التقرير،  اأدانت  التي  الفعل  ردود  امتوقع من  »الت�سونامي 
–هو  اللوبي  هذا  مثل  وجود  واأنكرت  موؤلفيه،  وقرعت 
الذي اأ�سفى ال�سدقية، �سواء على وجود اللوبي وح�سوره 
باإزالة  هارفارد  جامعة  اإلزام  على  اأو  والغامر،  العدائي 
اأطروحة  مع  يتفق  وهو  عمومًا  »پك«  ويبدو  عنه«.  ا�سمها 
راء حول الكلفة  �سا�سية، حيث يقول: »تتباين الأ الورقة الأ
مريكية  )الأ متان  الأ وجنيها  تدفعها  التي  وامكا�سب 
اللوبي  نظرة  لكن  الطويل،  امدى  على  �سرائيلية(  والإ
ال�سيا�سات  اأ�س�ص  التي ت�سكل  اأ�سبحت هي  اإ�سرائيل  جاه 

مريكية ال�سرق اأو�سطية«. الأ

 Rupert Cornwell من جهته، رحب روبرت كورنويل 
ي �سحيفة »اإندبندنت« ما اأ�سماه »اإثارة نقا�ص حول دعم 
على  بالعمل  اليهودي«  »اللوبي  واتهم  �سرائيل«،  لإ اأمريكا 
»كبح اإمكانية قيام اأي نقا�ص وطني حول عاقة الوليات 
�سرائيلي  امتحدة باإ�سرائيل«، واإقامة ال�سلة بن ال�سراع الإ

رهاب. مع الفل�سطيني وبن حرب اأمريكا على الإ

ي  التاريخ  اأ�ستاذ   ،Tony Judt جوت  توي  اأما 
اإنه  تامز«  »نيويورك  نيويورك، فكتب ي �سحيفة  جامعة 
على  ترتكز  فاإنها  ام�ستفز،  الدرا�سة  عنوان  من  »بالرغم 
ويذهب  اموثوقة«،  ام�سادر  من  ومتنوعة  وا�سعة  طائفة 
خيارات  على  �سرائيلي  الإ اللوبي  يوؤثر  »هل  الت�ساوؤل:  اإى 
اأهدافه  من  جزء  –فذلك  بالطبع  اخارجية؟  �سيا�ستنا 
اإ�سرائيل  دعم  اأجل  من  ال�سغط  يعمل  هل  ولكن،   )...(
مريكية؟ ذلك يظل حل جدل«.  على حرف القرارات الأ
هذه  اأن  على  القائم  امنظور  بتبني  مقالته  جوت  ويختم 
قبل  ريفيو  لندن  ي  ن�سر  الذي  البحث  )يق�سد  الدرا�سة 
التوجه’  ‘واقعيا  التي كتبها عاما �سيا�سة  الكتاب(  �سدور 
دون اأي م�سلحة من اأي نوع تربطهما بالفل�سطينين، اإما 
ق�سية  هناك  تكون  »لن  واأنها  الريح«،  مهب  ي  ق�سة  هي 
مركين، والتي تف�ّسر   جيال ام�ستقبلية من الأ متما�سكة لاأ
الدولية  وال�سمعة  الهائلة  مريالية  الإ القّوة  ربط  م  ماذا 
للوليات امتحدة على هذا النحو الوثيق بدولة عميلة �سرق 

اأو�سطية، جد �سغرة ومثرة للجدل«.
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Michael Scheuer، وهو م�سوؤول �سابق  مايكل �سيوار 
مركية،  رفيع ام�ستوى ي وكالة ال�ستخبارات امركزية الأ
بي  »�سي  حطة  ي  رهاب  الإ ل�سوؤون  حلًا  حاليًا  ويعمل 
ب�سكل  حقان  ووولت  مر�سامر  باأن  �سرح  نيوز«،  اإ�ص 
اإ�سرائيل، ح�سب راأيه، ي واحدة  اأ�سا�سي؛ فقد انخرطت 
من اأكر احمات جاحًا، والتي قامت بها حكومة اأجنبية 
اأبدًا، للتاأثر على الراأي العام ي الوليات امتحدة. وقال 
ووولت(  )مر�سامر  لهما  ُح�ستب  اأن  »يجب  �س�سيوار 

جراأتهما على الكتابة عن هذا امو�سوع...«

راء ي عمل مر�سامـر ووولت  رما يكون من اأهم الآ
 Zbigniew بريـجـنـ�سـكي  زبـيـغنيـو  بـه  اأدلـى  ما  هــو 
القومي  من  الأ ل�سوؤون  ال�سابق  ام�ست�سار   ،Brzezinski

)مر�سامر  »يقدم  كتب:  حيث  كارتر،  جيمي  للرئي�ص 
اإ�سرائيل  اأن  على  الواقعية  دلة  الأ من  كبرًا  كّمًا  ووولت( 
–بل  بالمتياز  وحظى  م�ستفيدة  ال�سنن  مر  على  ظلت 
ل  وما  امالية،  بام�ساعدات  كبر-  حد  اإى  وبالتف�سيل 
ي دولة  يقارن مع اأي م�ساعدات تقدمها الوليات امتحدة لأ
م�سدرًا  بالتاي  الهائلة  ام�ساعدات  هذه  وت�سكل  اأخرى. 
�سرائيلين امزدهرين ن�سبيًا على ح�ساب  غناء الإ كبرًا لإ
مريكي. وما كانت النقود قابلة للت�سرف  دافع ال�سرائب الأ
من  الدفع  ي  ا�ستخدمت  اأي�سًا  ام�ساعدة  تلك  فاإن  بها، 
اأجل دعم وتو�سيع ال�ستيطان نف�سه التي تعار�سه اأمريكا، 
ي  امن�سورة  مراجعته  وي  ال�سام.«  عملية  يعيق  والذي 
 Max هي�ستنغز  ماك�ص  ال�سحفي  كتب  التامز،  �سحيفة 
ذكياء من  مريكيون الأ Hastings: »وغر ذلك، ينتق�ص الأ

امعاداة  بتهم  قذفهم  يتم  باأن  يقبلون  حن  اأنف�سهم  قدر 
ال�سرق  ي  �سام  هناك  يكون  لن  مبالة.  با  لل�سامية 
م�سوؤولياتها هناك  امتحدة  الوليات  تواجه  و�سط حتى  الأ
بطريقة اأكر اإقناعًا ما تفعل اليوم، فيما يعود ي جزء 
�سباب الواردة ي هذا الكتاب الذي يجلب على  منه اإى الأ

امرء �سعورًا بالكتئاب«.

 ,Mark Mazower مازوير  مارك  يكتب  جهته،  من 
اممكن  غر  من  اإنه  كولومبيا،  جامعة  ي  التاريخ  اأ�ستاذ 

امده�ص  »اإن  علنًا:  اح�سا�سة  الكتاب  اأطروحة  مناق�سة 
)الكاتبن(  اأطروحتهما  لي�ص  بال�سدمة  ي�سيب  والذي 
�سباب  بقدر ما هو رد الفعل امغ�سب امبالغ فيه: فلكل الأ
�سرائيلية  مريكية-الإ والنوايا، ما تزال مناق�سة العاقات الأ
مريكي ال�سائد.)...( وبغ�ص  حرمًا taboo ي الإعام الأ
نف�سها،  طروحة  الأ مزايا  حول  امرء  يعتقده  عما  النظر 
فاإنه �سيبدو م�ستحيًا اأن يثور نقا�ص عقاي علني وعام 
ي الوليات امتحدة اليوم حول عاقات البلد باإ�سرائيل«.

من جهة اأخرى، كان انتقاد اأطروحة مر�سامر ووولت 
نف�سه قد دعي »ابتزازًا اأخاقيًا« و»ا�ستئ�سادًا« ي مقال راأي 
 ¿EG– ن�سر ي �سحيفة الفاينن�سال تامز: »ابتزاز اأخاقي
�سرائيل ودعم الوليات امتحدة  اأي نقد لإ اأن  اخوف من 
هو  ال�سامية-  معاداة  امرء  اتهام  اإى  يف�سي  �سوف  لها 
مثبط قوي الفعالية لن�سر اأي وجهات نظر معار�سة )...( 
جماع  مريكين واإجبارهم على الإ كما اأن ال�ستئ�ساد على الأ
�سرائيل ويجعل  �سرائيلية هو اأمر �سيء لإ على ال�سيا�سة الإ
م�ساحها  عن  تتحدث  اأن  اأمريكا  على  ام�ستحيل  من 
اأطروحة  الفتتاحية  امتدحت  وقد  اخا�سة«.  الوطنية 
الكاتبن، م�سرة اإى »اأنهما يحاججان بقوة ي اأن عملية 
اأف�ست  قد  وا�سنطن  ي  والفعالة  العادية  فوق  النخراط 
متطابقة  واإ�سرائيل  اأمريكا  م�سالح  اأن  على  اإجماع  اإى 

ويتعذر ف�سمهما«.

اأما امعلق ال�سيا�سي موي اآيفن Molly Ivin، فقد اأعلن 
الوليات  »ي  فكتب:  ووولت،  مر�سامر  طروحة  لأ دعمه 
لنا واأن خ�سنا نقا�سًا ملء احنجرة،  امتحدة، م ي�سبق 
ملء ال�سوت عن اإ�سرائيل...، لكن احقيقة هي اأن ذلك 
�سد  مفرط  ب�سكل  يثار  ظل  لل�سامية  بامعاداة  التهام 
موؤيدًا  امرء  كون  اإن  اإ�سرائيل.  حكومة  ينتقد  �سخ�ص  اأي 
نني تعلمت منذ وقت طويل اأن  �سرائيل ل ي�سكل دفاعًا، لأ لإ
مر. اإن  ن اأ�سبحت معتادًا على الأ اأدفع ح�ستي كاملة. والآ
اليهود الذين ينتقدون اإ�سرائيل ي�سنفون على نحو �سحري 

بـ«اليهود الكارهن لذاتهم«.
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�ــشــرائــيــلــي عــلــى النــتــخــابــات  تـــاأثـــر الــلــوبــي الإ
مريكية القادمة الرئا�شية الأ

يتناول اموؤلفان تاأثر اللوبي الوا�سح على النتخابات 
الو�سيكة،  بالنتخابات  وي�ست�سهدان  مريكية،  الأ الرئا�سية 
وي�سران اإى اأن اأمركا باتت على عتبات الدخول ي �سنة 
التنبوؤ  ام�ستحيل  �سبه  من  اأن  ورغم  رئا�سية.  انتخابات 
بالنتائج ي هذه امرحلة، كما يرى الكاتبان، فاإن مامح 
معينة من احملة مكن ا�ست�سرافها بي�سر. �سوف يختلف 
–العناية  امر�سحون حتمًا حول الق�سايا امحلية امختلفة 
التعليم  ال�سرائب،  امثلين،  زواج  جها�ص،  الإ ال�سحية، 
والهجرة- كما يتوقع اأن تثور مناظرات حول جموعة من 
الوليات  اأي م�سار على  اأي�سًا:  ال�سيا�سة اخارجية  اأ�سئلة 
امتحدة اأن تتخذه ي العراق؟ ما هي اأف�سل ردة فعل على 
اأزمة دارفور؟ طموحات اإيران النووية، عدائية رو�سيا جاه 
الوليات  ينبغي على  امتنامية؟ كيف  ال�سن  النيتو، وقوة 
وتكافح  الكوي،  الحرار  ظاهرة  مع  تتعامل  اأن  امتحدة 
رهاب، وتعك�ص م�سار انهيار �سورتها ومكانتها الدولية؟  الإ
اأن  للمرء  خرى، مكن  الأ الق�سايا  والكثر من  حول هذه 

يتوقع  بثقة اختافات جدية بن امر�سحن امختلفن.

مع ذلك، وحول مو�سوع واحد بعينه، فاإنه مكن للمرء 
يتحدثون  �سوف  امر�سحن  اأن  من  مامًا  واثقًا  يكون  اأن 
2008، كما ي �سنوات النتخابات  ب�سوت واحد. ي عام 
ال�سابقة، �سوف يذهب امر�سحون امرجحون لحتال اأعلى 
التزامهم  عن  التعبر  ي  بعيدًا  �ساأوًا  العام  ي  من�سب 
ال�سخ�سي العميق اجاه بلد اأجنبي واحد: اإ�سرائيل، كما 
وت�سميمهم على تقدم دعم الوليات امتحدة الذي ل يهن 
للدولة اليهودية. �سوف يوؤكد كل مر�سح على اأنه/ اأو اأنها 
اإ�سرائيل،  تواجه  التي  التهديدات  جموعة  مامًا  تقدر 
و�سيجعلون من الوا�سح اأنهم، اإذا ما انتخبوا، فاإن الوليات 
امتحدة �سوف تبقى ملتزمة ب�سرامة بالدفاع عن م�سالح 
اإ�سرائيل حت اأي ظروف وكل الظروف. ولي�ص من امرجح 
طريقة  باأي  اإ�سرائيل  ينتقد  �سوف  امر�سحن  من  اأيًا  اأن 
يعتد بها اأو توحي باأن الوليات امتحدة ينبغي اأن ت�سعى اإى 

�سيفعلون  والذين  امنطقة.  نزاهة ي  اأكر  �سيا�سة  انتهاج 
ذلك، رما �سوف ي�سقطون على جانب الطريق.

ن امر�سحن  ت�سكل هذه اماحظة بالكاد نبوءة جريئة، لأ
�سرائيل  الرئا�سين �سرعوا م�سبقًا بالتعبر عن دعمهم لإ
منذ اأوائل عام 2007. وقد بداأت العملية ي كانون الثاي، 
هرتزيليا  موؤمر  ي  امر�سحن  من  اأربعة  حدث  عندما 
منية. وكما كتب جو�سوا ميتينك  ال�سنوي حول الق�سايا الأ
Joshua Mitnick ي »جوي�ص ويك« Jewish Week، فاإنهم 

الذي  هو  من  يظهروا  حتى  يبدو  فيما  »يتناف�سون  كانوا 
كر علوًا ي الدفاع عن الدولة  ي�ستطيع اأن يكون ال�سوت الأ
قمار ال�سناعية،  اليهودية«. وي ظهور له ي اموؤمر على الأ
قال جون اإدواردز John Edwards، امر�سح ال�سابق لنائب 
م�ستمعيه  الدمقراطي،  احزب  عن   2004 عام  الرئي�ص 
اإن  وقال  م�ستقبلنا«،  هو  م�ستقبلكم  »اإن  �سرائيلين:  الإ
تنف�سم  »لن  واإ�سرائيل  امتحدة  الوليات  بن  الرابطة 
 Mitt اأبدًا«. اأما حاكم ما�سا�سو�سيت�ص ال�سابق ميت رومني
Romney، فقد حدث عن وجوده »ي بلد اأحُبه، مع اأنا�ص 

اإمكانية  اإزاء  اإ�سرائيل العميق  اأِحُبهم«. واإدراكًا منه لقلق 
حتى  للعام  حان  قد  »الوقت  اإن  قال  نووية،  اإيران  جوم 

ينطق بثاث حقائق:

 1 - اإن اإيران يجب اأن توقف.

 2 - اإن اإيران مكن اإيقافها.

 3 - اإن اإيران �سوف يتم اإيقافها!«.

 اأما ال�سيناتور ماك-كن John McCain )اجمهوري 
اإى  مر  الأ ياأتي  »عندما  اأنه  لحظ  فقد  اأريزونا(،  عن 
نقبل  اأن  ن�ستطيع  ل  بب�ساطة  فاإننا  اإ�سرائيل،  عن  الدفاع 
النواب  مجل�ص  ال�سابق  الرئي�ص  قال  بينما  الت�سوية«، 
 (GA عن  )جمهوري   Newt Gingrich غينغريت�ص  نيوت 
للم�ستمعن اإن »اإ�سرائيل تواجه اأعظم خطر على وجودها 

منذ انت�سارها عام 1947«.

قالت  �سباط،  اأوائل  ي  ق�سر،  بوقت  ذلك  بعد 
ال�سيناتور هياري كلينتون )دمقراطية من نيوجر�سي( 
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العامة  ال�سوؤون  امحلي من جنة  الفرع  اأمام  نيويورك  ي 
»حظات  هذه  اإن  امتنفذة،  )اآيباك(  اليهود  مريكين  لاأ
ي منتهى ال�سعوبة على اإ�سرائيل، وذات خطر كبر على 
اأننا نقف مع �سديقنا وحليفنا  اإ�سرائيل... لكن امهم هو 
مثال  هي  اإ�سرائيل  اإن  اخا�سة.  قيمنا  جانب  اإى  ونقف 
لكل ما هو حق ي جوار تخيم عليه ظال كل ما هو خاطئ: 
رهاب«. اأما مناف�سها  التطرف، والت�سدد، وال�ستبداد والإ
اأوباما  باراك  ال�سيناتور  الدمقراطين،  تر�سيح  على 
Barack Obama )دمقراطي عن األينوي(، والذي حدث 

�سيكاغو.  ي  )اآيباك(  جمهور  اأمام  ذلك  من  �سهر  بعد 
وهناك، م يكن اأوباما، الذي عر عن بع�ص التعاطف مع 
حنة الفل�سطينين ي اما�سي، حيث اأ�سار باإماحة ق�سرة 
اإى »معاناة« الفل�سطينين ي ظهور له اأثناء حملته ي اآذار 
�سرائيل، وجعل من  2007، م يكن مقت�سدًا ي مديحه لإ

عاقات  من  ليغر  �سيء  اأي  يفعل  لن  اأنه  مامًا  الوا�سح 
اآخرون  طاحون  وهناك  اإ�سرائيل.  مع  امتحدة  الوليات 
 Sam براونباك  �سام  ال�سيناتور  فيهم  من  الرئا�سة،  اإى 
Brownback )جمهوري عن كن�سا�ص( وحاكم نيومك�سيكو 

عن  عرا  اللذان   ،Bill Richardson ريت�سارد�سون  بيل 
�سرائيل باإعجاب ي�ساوي ذلك اأو اأكر. عواطف موالية لإ

من  القليل  ثمة  ماذا  ال�سلوك؟  هذا  يف�سر  الذي  ما 
اإ�سرائيل،  اإزاء  بالرئا�سة  ملن  الآ هوؤلء  بن  الختاف 
هامة  ق�سية  كل  حول  بينهم  هائلة  خافات  هناك  بينما 
يبدو  وعندما  تقريبًا،  امتحدة  الوليات  تواجه  اأخرى 
قد  اأو�سطية  ال�سرق  امتحدة  الوليات  �سيا�سة  اأن  وا�سحًا 
اأ�سبحت مقلقة ب�سكل متزايد؟ ماذا تتمتع اإ�سرائيل بتزكية 
جانية من امر�سحن الرئا�سين، ي وقت كثرًا ما يكون 
للكثر من  اأنف�سهم منتقدين ب�سكل عميق  فيه مواطنوها 
امر�سحن  هوؤلء  نف�ص  يبدو  وعندما  الراهنة،  �سيا�ساتها 
�سياء التي  الرئا�سين وكلهم رغبة ي انتقاد الكثر من الأ
اأي  ولي�ص  اإ�سرائيل،  تتلقى  ماذا  خرى؟  الأ الدول  تفعلها 
دولة اأخرى ي العام، مثل هذا التف�سيل الدائم من طرف 

�سا�سة اأمريكا البارزين؟

رما يقول البع�ص اإن ذلك يعود اإى اأن اإ�سرائيل هي 
ر�سيد ا�سراتيجي حيوي و�سروري للوليات امتحدة. وي 
عنه  ال�ستغناء  مكن  ل  �سريك  اإنها  يقال  مر،  الأ حقيقة 
هناك  باأن  اآخرون  و�سيجيب  رهاب«.  الإ على  »احرب  ي 
ق�سية اأخاقية ي غاية القوة لتزويد اإ�سرائيل بدعم غر 
»تتقا�سم  التي  امنطقة  ي  الوحيدة  الدولة  نها  لأ حدود، 
اأمام  ت�سمد  ل  طروحتن  الأ هاتن  من  اأيًا  لكن  قيمنا«. 
تاأمل عقلي قوم. اإن �سداقة وا�سنطن الوثيقة مع اإ�سرائيل 
الهزمة  اإحاق  �سهل،  الأ ولي�ص  �سعب،  الأ من  جعل 
هذه  ي  امتحدة  الوليات  ي�ستهدفون  الذين  رهابين  بالإ
ونة، وهي تغ�ص ي الوقت ذاته من موقف اأمريكا اأمام  الآ
ن وقد انتهت  اأنحاء العام. والآ حلفاء مهمن ي ختلف 
احرب الباردة، اأ�سبحت اإ�سرائيل عقبة ا�سراتيجية اأمام 
ملهم  �سيا�سي  اأي  يقول  لن  ذلك،  ومع  امتحدة.  الوليات 

، ول حتى اأن يثر هذا الحتمال. مثل ذلك على اماأ

لي�ص هناك اأي�سًا اأي ت�سويغ اأخاقي يقف وراء عاقة 
الت�سوية  تقبل  ل  والتي  النتقاد  على  الع�سية  اأمريكا 
اإ�سرائيل،  وجود  وراء  اأخاقية  ق�سية  ثمة  اإ�سرائيل.  مع 
وهناك اأ�سباب وجيهة حتى تكون الوليات امتحدة ملتزمة 
امحك.  على  وجودها  كان  حال  ي  اإ�سرائيل  م�ساعدة 
للفل�سطينين  الوح�سية  اإ�سرائيل  معاملة  اأخذ  لدى  ولكن، 
خاقية  الأ العتبارات  فاإن  بالعتبار،  امحتلة  امناطق  ي 
انتهاج  اإى  امتحدة  الوليات  ت�سعى  اأن  ت�ستوجب  رما 
�سيا�سة اأكر عدالة ونزاهة اجاه الطرفن، بل اإنها رما 
اإى جانب الفل�سطينين. ومع ذلك، فاإنه من  ميل قليًا 
غر امرجح اأننا �سوف ن�سمع مثل هذه العاطفة وهي يعر 
عنها اأي �سخ�ص يريد اأن يكون رئي�سًا، اأو اأي �سخ�ص يريد 

اأن يحظى من�سب ي الكونغر�ص.

 خا�شة الكتاب:

ي خا�سة الكتاب، يلخ�ص مر�سامر ووولت الق�سايا 
الرئي�سة التي قاربتها درا�ستهما، بدءًا من تعريفهما للوبي 
تاأثره على �سيا�سات الوليات امتحدة اخارجية  وطبيعة 
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بها  يلحق  الذي  ال�سرر  وت�سخي�ص  و�سط،  الأ ال�سرق  نحو 
وفقدان  تورطها ي حروب خارجية  فيه  ذلك، ما  جراء 
يلحق  الذي  بال�سرر  مرورًا  الدولية،  و�سمعتها  �سدقيتها 
اللوبي  و�سيا�سات  للمار�سات  نتيجة  نف�سها  باإ�سرائيل 
يلحق  الذي  البالغ  وال�سرر  وا�سنطن،  ي  لها  الداعم 
بقاء على النهج القائم للوبي،  بالفل�سطينين اأي�سًا جراء الإ
القائم  الو�سع  من  للخروج  حلوًل  مقرحاتهما  وانتهاء 
�سرائيلي نف�سه. وبهذا اخ�سو�ص،  بفعل ن�ساط اللوبي الإ
الذي  ال�سرر  �ساح  لإ فعله  ينبغي  عما  الكاتبان  يت�ساءل 
»ثمة  فيقولن:  خرة،  الأ مريكية  الأ ال�سيا�سات  اأوقعته 
تطوير  لكن  جديدة،  ا�سراتيجية  و�سع  اإى  ملحة  حاجة 
مع  للتعامل  طرق  على  العثور  يعني  ختلف  نهج  وتطبيق 
نفوذ اللوبي و�سطوته. وبهذا، فاإن �سق م�سار جديد يتطلب 

ما يلي:

ال�سرق  ي  امتحدة  الوليات  م�سالح  تعريف  اإعادة   ·

و�سط. الأ
هذه  تخدم  ل�سراتيجية  العامة  اخطوط  و�سع   ·

ام�سالح.
اإ�سرائيل. مع  ختلفة  جديدة  عاقة  تطوير   ·

يقوم  بحل  �سرائيلي  الفل�سطيني-الإ ال�سراع  اإنهاء   ·

على قيام دولتن.
بناءة. قوة  اإى  اللوبي  حويل   ·

على  الكاتبان  يوؤكد  النهائية،  لفكرتهما  تلخي�ص  ي 
دولة  فكرة  تفكيك  يكن  م  عملهما  وراء  من  الق�سد  اأن 
والتطورات  اإ�سرائيل  خلق  »اإن  ويقولن  نف�سها،  اإ�سرائيل 
اليهود  يقم  م  ولو  ي�سدق.  ل  اإجازًا  تعتر  اأعقبته  التي 
وباإقناع  اإ�سرائيل،  نيابة عن  اأنف�سهم  بتنظيم  مريكيون  الأ
م  رما  اإ�سرائيل  فاإن  اأهدافهم،  بدعم  امهمن  ال�سا�سة 
ام�سالح  فاإن  ذلك،  ومع  �سا�ص.  الأ حيث  من  لتقوم  تكن 
اإن  بل  متطابقة،  اأبدًا  تكن  م  �سرائيلية  والإ مريكية  الأ
ام�سالح  مع  تتعار�ص  الراهنة  �سرائيلية  الإ ال�سيا�سات 
مريكية  الأ القيم  بع�ص  ومع  كما  مريكية،  الأ القومية 
اجوهرية. ول�سوء الطالع،عملت �سيا�سات اللوبي وعاقاته 

العامة على تثبيط همم قادة الوليات امتحدة عن انتهاج 
و�سط، والتي كانت لتعزز  �سيا�سات خارجية جاه ال�سرق الأ
ارتكاب  من  نف�سها  اإ�سرائيل  وحمي  مريكين  الأ م�سالح 
�سيئًا  كان  اللوبي  تاأثر  فاإن  وباخت�سار،  اأخطائها.  اأ�سواأ 

على كا البلدين«. 

»... اإن ما م�ّص احاجة اإليه مع ذلك، هو اإثارة نقا�ص 
انفتاحًا  اأكر  وحوار  اللوبي،  تاأثر  و�سريح حول  متح�سر 
احيوية  امنطقة  هذه  ي  امتحدة  الوليات  م�سالح  حول 
من العام. وينبغي اأن يكون وجود اإ�سرائيل ال�سوي واحدًا 
–على اأ�س�ص اأخاقية-، لكن تواجدها  من هذه ام�سالح 
ام�ستمر ي امناطق امحتلة لي�ص كذلك. اإن من �ساأن اإثارة 
اأو�سع نطاقًا �سوف تك�سف  اإعامية  نقا�ص مفتوح وتغطية 
الراهنة،  اخا�سة«  »العاقة  تخلقها  التي  ام�سكات  عن 
و�سوف حث الوليات امتحدة على انتهاج �سيا�سات تكون 
ومع م�سالح  ان�سجامًا مع م�ساحها اخا�سة، كما  اأكر 
اأنها  باإ�سرار،  نعتقد  والتي  امنطقة،  ي  خرى  الأ الدول 
�سرائيلية بدورها«.)اللوبي: 355) تن�سجم مع ام�سلحة الإ

اأهمية الكتاب بالن�شبة للعام العربي

مثل ق�سايا كثرة مّر على هام�ص ام�سهد العربي، مّر 
مركية  الأ ال�سيا�سات  ي  �سرائيلي  الإ اللوبي  تاأثر  م�ساألة 
وجود  حقيقة  تاأتي  ول  تقريبًا.  اأحد  يلحظها  اأن  دون 
تفا�سيل  من  تف�سيلة  كل  على  وتاأثره  اللوبي  ذلك  مثل 
الذي  وامتقن  اممنهج  العمل  �سياق  عن  مقطوعة  حياتنا 
ي  اأرادوه  ما  لهم  كان  حتى  مار�سته  على  اليهود  داوم 
اختاف  على  طاقاتهم،  جميع  من  بدءًا  امطاف،  نهاية 
اجغراي،  وتوزعهم  واأعراقهم  ولغاتهم  جن�سياتهم 
�سطورة، وانتهاء  مرورًا بحفظ اللغة والراث وا�ستغال الأ
بت�سكيل التنظيمات وامحافل والهياكل التي عملت بتناغم 
القب�سة  واإحكام  اليهودية  للق�سية  الرويج  على  وتركيز 

على مراكز التاأثر من اإعام ومال و�سناعة قرار.

�سرائيلي  رما كان ينبغي اأن ي�سكل طرح ق�سية اللوبي الإ
مريكية من داخل البيت  وتاأثره على ال�سيا�سة اخارجية الأ
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مريكي فر�سة يغتنمها العرب للتاأكيد على هذه ام�ساألة  الأ
وام�ساركة ي اجدل الذي اأثاره هذا الطرح ي هذا الوقت 
اجريئن  كادمين  الأ الكاتبن  دعم  ياأتي  ول  بالذات. 
ل�سخ�سن  باجميل  العرفان  باب  من  ووولت  مار�سيمر 
مريكية جاه  الأ ال�سيا�سة  اإى مظام  النتباه  اإثارة  حاول 
يق�سدان  يكونا  م  الرجلن  اأن  ذلك  وام�سلمن،  العرب 
ن�سرة الق�سية العربية بقدر ما �سعرا باخطر الذي يحيق 
من  مفرطة  نزعة  اأثارت  التي  �سيا�ساتها  جراء  ببادهم 
مركة. ويحر�ص الكاتبان ي اأكر من مكان على  العداء لاأ
وحتى  اإ�سرائيل،  جاه  طويتهما  و�سامة  دوافعهما  تاأكيد 
»لي�ص هناك ما هو  اإنه  لها. وهما يقولن  امنا�سر  اللوبي 
وحلفائهم  مريكين  الأ اليهود  حاولة  ي  منا�سب  غر 
ام�سيحين حرف �سيا�سات الوليات امتحدة؛ اإن ن�ساطات 
وامجموعات  فراد  الأ معظم  اإن  موؤامرة...  لي�ست  اللوبي 
ام�سالح  جماعات  تفعله  ما  ي�سنعون  فيه  امن�سوين 
اأف�سل«.  بطريقة  ذلك  يفعلون  ولكنهم  خرى،  الأ اخا�سة 
ومع ذلك، فاإن »جرد وجود اللوبي يوحي باأن الدعم غر 
�سرائيل ل ي�سب ي م�سلحة اأمريكا اخا�سة،  ام�سروط لإ
ولو كان كذلك، ما احتاج امرء اإى ت�سكيل جماعة م�سالح 

خا�سة منظمة خلق هذه العاقة«.

جاء �سدور هذا الكتاب ي غمرة �سعور عام بالمتعا�ص 
مريكية من ال�سورة التي تبدو عليها  ي اأو�ساط النخبة الأ
امتتبع  ويلم�ص  الباردة.  احرب  بعد  ما  عام  ي  اأمريكا 
�سباب  لل�سحافة الغربية ظهور مزيد من الت�ساوؤلت حول الأ
ال�سعب  منها  يعاي  التي  العزلة  �سبه  اإى  اأف�ست  التي 
اأف�سل  ولعل  حكومته.  �سيا�سات  جراء  كونيًا،  مريكي،  الأ
دليل على تغر وجهة الرياح هناك هو نتائج ا�ستطاعات 
مريكي جورج بو�ص واإدارته،  الراأي حول �سعبية الرئي�ص الأ
اأي  �سهدتها  م�ستويات  اأدنى  �سعبيته  فيها  �سجلت  والتي 
�سابق.  اأمريكي  رئي�ص  اأي  عن  ماثلة  راأي  ا�ستطاعات 
رما يجدر التذكر باأن الكاتبن م يكونا، فعليًا، اأول من 
طرق هذا امو�سوع، اإذ �سبق واأن حدثت عنه �سخ�سيات 
لكن  �سعيد.  اإدوارد  الراحل  اأولها  ي  يقف  بارزة  فكرية 
اجديد هو اأن ام�ساءلة جاءت هذه امرة من داخل البيت، 

مر يقت�سر بداية على اأفراد يحملون ال�سمة  بينما كان الأ
باك�ستانين-اأمريكين،  عرب-اأمريكين،  امزدوجة: 
كان  احالت،  بع�ص  وي  �سابه.  وما  هنودًا-اأمريكين، 
اخطاب  عن  يفرقون  التقدمين  اليهود  امفكرين  بع�ص 
اإ�سـرائـيـل  دولـة  اإلـى  نـقــدًا  ويـوجـهـون  العــام  اليهــودي 
ت�سـوم�سكي  ناعــوم  نـذكـر  هــوؤلء  ومـن  و�سـيـا�سـاتها، 
Noam Chomsky، واأيان بابي Ilan Pappe، وجاكلن روز 

اليهودي.  الي�سار  طيف  من  وغرهم   ،Jacqueline Rose

ول من  لكن ثمة فرقن قائمن هذه امرة: اأولهما اأن النوع الأ
امتحدثن م يكونوا اأمريكين اأقحاحًا مثل كاتبي اللوبي 
ال�شهيوي، والثاي اأن امنتقدين اليهود م م�سوا قد�سية 
�سرائيلي ي اأمريكا« الذي يعتره اليمن  حرم »اللوبي الإ
�سرائيلي اأخطر من اتهام اإ�سرائيل بالتفرقة العن�سرية  الإ
اأو مار�سة التطهر العرقي �سد الفل�سطينين اأو انتهاك 
من  الغا�سبون  يكون  ورما  الدولية.  وال�سرعية  القانون 
تقدمهم خطورة هذه  اللوبي حقن ي  مام�سة حرم 
ن ام�ساألة حمل ي نظرهم بعدًا وجوديًا يتعلق  امام�سة لأ
�سرائيلي نف�سه. ولهذا، م يكتف  بدعائم ما�سك الكيان الإ
هوؤلء باإقرار الكاتبن بحق اإ�سرائيل ي الوجود واللتزام 
واعتروا  للخطر،  وجودها  تعر�ص  عنها ي حال  بالدفاع 
مريكية  والأ ال�سراتيجية  ام�سلحة  بن  ال�سلة  انفكاك 

و�سط. اإيذانًا بنهاية الدولة العرية ي ال�سرق الأ

مر�سامر  مع  لقاء  وي  هاو�ص«،  »�ساتام  معهد  ي 
اما�سي،  الثاي-نوفمر  ت�سرين  من  التا�سع  يوم  ووولت 
اإن  قال  حن  بالكثر،  ت�سي  معلومة  وولت  �ستاذ  الأ اأدى 
اأمواًل للترع  جموعات الدعم اماي اليهودي تخ�س�ص 
اإى  قيمتها  ت�سل  مريكية  الأ النتخابات  مر�سحي  اإى 
األف  ثمامائة  مقابل  ي  دولر  مليون  وخم�سن  خم�سة 
دولر خ�س�ستها امجموعات العربية لهذه الغاية. ومكن 
اأهمية  اإى  النتباه  ي  العربي  الق�سور  جانب  تلّم�ص  هنا 
موال التي تنفق كيما اتفق ي اأمور اأكر اأهمية،  توظيف الأ
مريكين الذين يبدون، مثل  مثل �سراء ولءات ال�سا�سة الأ

غرهم، قابلن لبيع ذمهم.

اأن  فهي  ماحظتها،  جدر  التي  الثانية  ام�ساألة  اأما 
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فكرة ت�سكيل جماعات ال�سغط، �سواء ي اأمريكا اأو ي اأي 
ولعل ذلك يطرح  العربي.  العقل  تظل غريبة على  مكان، 
العربية  الفكرية  البنية  عجز  حول  همية  الأ بالغة  اأ�سئلة 
عن العمل �سمن اأطر  وخطوط عري�سة، ناهيك عن و�سع 
�سا�ص. �سحيح اأن العام  طر واخطوط من حيث الأ هذه الأ
العربي قد تعر�ص اإى التفكيك، �سيا�سيًا وجغرافيًا، على 
نحٍو منهجي منذ فرات ال�ستعمار امتوالية، لكن ذلك كان 
اأي العمل  اليهود،  اأن يخلق رد فعل �سبيه برد فعل  ينبغي 
عام  م�سار  ي  وتوجيهها  امختلفة  الطاقات  جميع  على 
يخدم غاية حددة. وعلى اأنه ل مكن اإنكار اجهود التي 
للتاأثر  مريكين  الأ العرب  من  ومنظمات  اأفراد  بها  قام 
اجهود  تلك  فاإن  مريكية،  الأ اخارجية  ال�سيا�سات  ي 
�سرائيلي هناك.  الإ اللوبي  ظلت قا�سرة عن مواجهة قوة 

ورما يكون من الواجب، واحالة هذه، قيام دار�سن عرب 
مثل ذلك  كان هناك  اإن  العربي،  »اللوبي«  بتحليل طبيعة 
اإخفاقه  اأ�سباب  على  الوقوف  بغية  امتحدة،  الوليات  ي 
وت�سحيحها. رما يكون تفعيل الن�ساط العربي ي اأمريكا 
وقد بات اأكر �سعوبة ي اأعقاب اأحداث 11 اأيلول 2001, 
�سرائيلي نف�سه، كما يقول الكتاب  والتي ا�ستغلها اللوبي الإ
لكن  �سعوبة،  اأكر  هناك  العرب  حياة  جعل  ي  امعني، 
من احتمي البحث عن خرج يبداأ بو�سع ا�سراتيجيات 
�سبورة وبعيدة امدى. ورما يكون �سدور كتاب مر�سامر 
ووولت ال�سجاع، بغ�ص النظر عن دوافعه، فر�سة لنخراط 
مريكين ي هذا  اأكر جدية ي حاولة تغير اجاهات الأ
من  الكثر  العاديون  مريكيون  الأ فيه  يطرح  الذي  الوقت 

u جابات �سئلة وينتظرون الإ الأ
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التطهر العرقي لفل�سطن 

ماب�شات  ومعمقاً  �شافياً  لفل�سطن حليًا  العرقي  التطهر  امعنون   Ilan Pappe بابي  اآيان  كتاب  يعر�س 
واإى  الفل�شطينية،  والقرى  امجتمعات  تدمر  اإى  اأف�شى  والذي   ،1948 عام  فل�شطن  ي  إ�شرائيل  ا دولة  اإقامة 

مذابح م ارتكابها بحق عدد ل يح�شى من امدنين الفل�شطينين، وت�شريد اماين منهم وتهجرهم.

ما  مقاربته  ي  اجدد  اموؤرخن  موقف  بابي  يتبنى 
1948، كا�سفًا  �سرائيلية عام  ُيدعى »حرب ال�ستقال« الإ
اإى  �سافة  بالإ متب�سرة،  وتنظرات  م�ساهدات  عن 
تقدمه اأدلة �ساملة ودقيقة تدعم اأطروحته. وي�سكل ذلك 

اأن عمله، رغم كونه يهوديًا  نقطة ت�سجل ل�ساحه، ذلك 
الحتال  حكم  حت  فل�سطن  ي  وعا�ص  وترعرع  ولد 
�سرائيلي، جاء –على خاف كتابات اموؤرخن ال�سابقن  الإ
عن امو�سوع- على نحو ل يعك�ص بال�سرورة �سورة اإ�سرائيل 

مراجعة: دايانا �شاهن

تاأليف: اإيان بابي
النا�شر: دار ون ويرلد اأك�شفورد،  2006، )313 �شفحة(
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ي  عمد  بابي  اإن  بل  متعاطف.  �سوء  ي  حكمها  ونظام 
كتابه، مرة تلو امرة، اإى ا�ستنطاق منتقد مق�سود، واإدانة 
ال�سهيونية  القيادة  ل�سيا�سات  حيان،  الأ بع�ص  و�سجب ي 

واأيديولوجيتها، قدمًا وحديثًا.

ي كامل الكتاب، ي�ستند بابي اإى اأدلة تقدمها ملفات 
ال�سخ�سيات  مذكرات  واإى  نف�سها،  امركزية  ال�سهيونية 
اأجريت  حداثة  اأكر  مقابات  واإى  البارزة،  ال�سهيونية 
مع اأولئك الذين كانوا متورطن ي ت�سكيل دولة اإ�سرائيل 
اإى  بابي  يعمد  ذلك،  اإى  �سافة  وبالإ فل�سطن.  ي 
ال�سفهي  الراث  م�سادر  من  متحها  معلومات  ا�ستثمار 
م امتحدة، وتقارير ال�سليب  الفل�سطيني، ومن وثائق الأ
ي  الريطانين  ام�سوؤولن  ومرا�سات  وتقارير  حمر،  الأ
كل من فل�سطن وبريطانيا، ومن حليات تاريخية اأخرى 
امذكورة،  ام�سادر  كل  وم�ساعدة  امو�سوع.  حول  كتبت 
اأف�ست  التي  الظروف  تلك  متناهية  بدقة  بابي  ل  يف�سّ
اإى التخطيط ال�سهيوي خلق وطن لليهود ي فل�سطن، 
والب�سمة التي طبعت ال�سيا�سات وال�سراتيجيات التي م 
ا�ستخدامها لتحقيق ذلك الهدف، والتطبيق الاحق لهذه 
دولة  وعلى  فل�سطن  على  ترتبت  التي  والنتائج  اخطط، 

اإ�سرائيل على حد �سواء.

العرقي  التطهر  كتاب  ي  الرئي�سية  طروحة  الأ اإن 
م�ساألة  اإثبات  هي  العنوان،  يلخ�سها  كما  لفل�شطن، 
عامي  خال  فل�سطن  ي  مور�ص  الذي  العرقي  التطهر 
48-1949، والذي ما يزال م�ستمرًا حتى يومنا هذا. ويو�سح 

اأن اجرائم التي ارتكبتها القيادة ال�سهيونية  بابي كيف 
ي  الاحقة(  �سرائيلية  الإ احكومة  نواة  �سكلت  )التي 
فل�سطن تعتر مثابة التطهر العرقي. وبتعريفه التطهر 
م  الأ »جل�ص  مثل  منظمات  به  اعرفت  كما  العرقي، 
اخارجية  ووزارة   ،UNCHR ن�سان  الإ حقوق  امتحدة 
الوح�سية  عمال  الأ بن  امقارنات  وبعقد  مركية،  الأ
ارتكبها  التي  وتلك  كو�سوڤو  ي  ال�سرب  ارتكبها  التي 
�سرائيليون ي فل�سطن، يقيم بابي حجته: اإن ما حدث  الإ

ي فل�سطن يرقى، بالتاأكيد، اإى مرتبة التطهر العرقي؛ 
الفل�سطينيون من ديارهم، وعوملوا بوح�سية،  اأُخرج  فقد 
من  حرمانهم  م  بحيث  منازلهم،  وتدمر  قتلهم  وم  بل 

بد. فر�سة العودة اإليها اإى الأ

يبداأ بابي ت�سويره للتطهر العرقي ي فل�سطن بتقدم 
يديولوجية ال�سهيونية،  معلومات عن اخلفية امتعلقة بالأ
امزعوم  اليهود  و»حق«  بفل�سطن  يت�سل  ما  خا�سة 
ق�سية  وراء  ما  اإى  بابي  كتاب  ويذهب  اأر�سها.  بامتاك 
يتعلق  مر  الأ كون  من  فبدًل  فل�سطن،  ي  امعتادة  الدين 
ال�سهيوي  الحتال  اأن  ذلك  يهود؛  مقابل  ي  م�سلمن 
ينطلق  وبعيدًا عن كونه  الفل�سطينين،  وترحيل  لفل�سطن 
مر جهدًا  من باعث الدين كلية، اإما ي�سكل ي حقيقة الأ
اإمرياليًا ا�ستيطانيًا. ويدعم هذه النظرية بو�سوح العمل 
اأ�س�سها  و�سع  التي  وال�سراتيجيات  ر�ص  الأ على  اجاري 
�سافة اإى ما كان يحدث فعليًا وواقعيًا عام  ال�سهاينة، بالإ
التي  ال�ستيطانية  العقيدة  ذهبت  وقد  بعده.  وما   1948

ا�ستلهمها ال�سهاينة اأبعد من جرد اإق�ساء الفل�سطينين 
مبداأ  تطبيق  اإى  ذلك  من  بدًل  اأف�ست  واإما  ونفيهم، 

الرحيل والهجرة الق�سرية.

بها  اأ�سبغت  التي  الكيفية  تلك  اأي�سًا  بابي  ي�سور 
الفل�سطينين،  على  ال�سيطنة  �سفة  ال�سهيونية  القوى 
اأفعالها؛  لترير  الثانية«  »امحرقة  اأ�سطورة  وا�ستح�سرت 
مر هي اأن الفل�سطينين، الذين كانوا  ي حن اأن حقيقة الأ
اأحياء  اأو  رعوية  ريفية  جتمعات  معظمهم  ي  يقطنون 
عم،  الأ الغالب  دفاع ي  با  عزًل  مدنين  كانوا  ح�سرية، 
والذين م يك�سفوا عن اأي نوايا عدوانية جاه امهاجرين 
اأي  تاأكيد،  بكل  ي�سنوا،  وم  »القادمن اجدد«،  اأو  اليهود 
يدعى  ما  فاإن  وهكذا،  اليهود.  على  عدوانية  هجمات 
�سرائيليون اأوارها م تكن  »حرب ال�ستقال« التي اأ�سعل الإ
عمًا دفاعيًا، واإما كانت تنفيذًا خلوًا من ال�سفقة خطة 
معدة �سلفًا بهدف تاأ�سي�ص دولة يهودية كلَيًة على الراب 

الفل�سطيني.
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ي كتابه، يعيد بابي تركيب الظروف امحلية والدولية 
�سرائيلين ال�ستقرار ي  التي اأحاطت بقرار ال�سهاينة الإ
بعناية،  معّدة  خطة  باإيجاز  وو�سع   ،1947 عام  فل�سطن 
عملية  عليها  �ستقوم  التي  والتكتيكات  امناهج  اأطر  ت�سع 
تلك  عليه  انطوت  ما  كذلك  ويعر�ص  العرقي،  التطهر 
اخطة بالتحديد. وهو يبداأ بت�سوير مناخ عدم ال�ستقرار 
الو�سيكة  النهاية  مع  خا�سة  امنطقة،  ي�سود  كان  الذي 
ر�ص  لانتداب الريطاي، ومع انق�سا�ص ال�سهاينة على الأ
التق�سيم  قرار  �سدور  اإى  ذلك  اأف�سى  وقد  الفل�سطينية. 
 .(181 رقم  العامة  اجمعية  )قرار  امتحدة  م  الأ عن 
ولدى اأخذ مواقف العام العربي بعن العتبار، وامجتمع 
مثل  جاه  اأنف�سهم  والفل�سطينين  فل�سطن،  ي  اليهودي 
هذا القرار، ي�ستطيع بابي اأن يزود القارئ ب�سورة �سديدة 
الو�سوح عن امزاج ال�سائد ي ذلك الوقت، والتي �ساعدت 
مور، وهو ل يحاول  و�سهلت مهمة توي ال�سهاينة زمام الأ
�سرائيلية ام�سبق على ا�ستخدام  اإخفاء ت�سميم القيادة الإ
ووح�سية(  قا�سية  كانت  )مهما  ال�سرورية  الو�سائل  كافة 
من  مادته  متح  وهو  العرقي.  التطهر  عملية  لإجاز 
ملفات  وحتى  ومذكراتهم،  ال�سهاينة،  القادة  مرا�سات 
�سرائيلي ومنظمة الهاغانا، را�سمًا �سورة  جي�ص الدفاع الإ
مور ي فل�سطن،  وا�سحة عن الكيفية التي ت�سارعت فيها الأ

واإى اأي الجاهات كانت م�سي.

امعلومات  التفا�سيل: جمع  اأدق  حتى  التخطيط  ذلك 
اأنظمة  الفل�سطينية،  والبلدات  القرى  عن  ال�ستخبارية 
كلَية  بابي  يفككه  ما  هذا  وامخرين،  امتعاونن  �سبكات 
اإ�سرائيل  خطة  طراف  الأ جمد  مرعبة  �سورة  ليقدم 
الرئي�سة »اخطة دال«  »Plan Dalet«)وهو ال�سم الر�سمي 
فل�سطن  على  الهيمنة  لعملية  ال�سهاينة  ا�ستخدمه  الذي 

وعمليات التطهر العرقي ام�ساحبة(.

حت�سد رواية بابي باأ�سماء عدد ل يح�سى من القرى 
وتدمرها،  �سكانها،  من  اإخاوؤها  م  التي  الفل�سطينية 
الكاتب ذكرى  وي�ستعيد  ال�سجات؛  بل وحتى حوها من 

العتداءات الوح�سية وامذابح، م�ستح�سرًا من العدم اإى 
وعلى  واإخفاوؤها،  اختزالها  م  التي  القرى  تلك  الوجود 
على  ارتكبت  التي  الفظاعات  باأمر  اجميع  يعِرف  نحو 
حدودها. ويذكر بع�ص اأ�سماء الناجن، وير�سم اخطوط 
قدار اأولئك من م يحالفهم احظ. وهو يعنى  العامة لأ
امحددة  النتائج  عن  بالك�سف  منا�سبات،  عدة  ي  اأي�سًا، 
وي�سور  القرى؛  لتلك  العرقي  التطهر  عن  جمت  التي 
ال�سهيونية  القوى  مار�سته  الذي  الذاكرة  اإعدام  بابي 
الفل�سطينية  القرى  تفريغ  اإن  حالة.  كل  ي  �سرائيلية  الإ
واأ�سمائها  م يكن ح�سيًا فقط، بل جرى �سطب تواريخها 
عرية  اأ�سماء  امحتلون  اأعطى  كيف  بابي  ويف�سر  اأي�سًا. 
وامتنزهات،  امقامة،  وام�ستوطنات  الفل�سطينية،  للمواقع 
امدمرة.  القرى  تلك  مواقع  على  امزروعة  الغابات  وحتى 
امواقع  تلك  يت�سمن  وهو  التاريخ  كتابة  اإعادة  �سياق  وي 
قامت  حببة،  ب�سورة  �سرائيلين  الإ يعر�ص  نحو  على 
ذكر  اأي  ب�سطب  قناعة،  عن  �سرائيلية،  الإ احكومة 
بالقوة  قيدوا  قد  كانوا  اإما  الذين  �سلين  الأ للفل�سطينين 
القرى  اإى  ُهجروا  اأو  العتقال،  مع�سكرات  اإى  اجرية 
والبلدان امجاورة، اأو م قتلهم. عن ذلك، يكتب بابي عن 
اأكاذيبهم  اليهود: ومنها  التي مار�سها  »الفركة امح�سة« 
الطوعي«  »الهرب  عن  قالوه  وما  العرقي  التطهر  اإزاء 
فراد ال�سعب الفل�سطيني من ديارهم وقراهم. امفر�ص لأ

ي مقابل ذلك، يحر�ص بابي على ت�سوير احياة ي 
�سرائيلية؛  الإ »دال«  تطبيق اخطة  قبل  القرى  تلك  بع�ص 
في�سف تلك امجتمعات ام�ستبكة امتكافلة، وامزدهرة ي 
معظم احالت، التي كانت تعي�ص ي �سام وان�سجام، بدون 
اأي ولءات �سيا�سية اأو ع�سكرية حقيقية. وهو يرثي حال 
امجتمعات ي فل�سطن التي ذهب الدمار فيها اإى ما هو 
الكاتب  اأبعد من جرد تدمر ال�سروح امعمارية، ويعود 
وراءه اإى حقبة التعاي�ص ال�سلمي بن النا�ص من ختلف 
يبُد الدين  طياف ي جتمع متكامل وموّحد، حيث م  الأ
ول العرق وقد �سكا �سببًا لاحراب اأو التمييز. ويو�سح 



185 الـثـقافـيــــة العدد الواحد وال�سبعون 2008امـجـلـة 

كانوا  اليهود،  وحتى  وام�سلمن،  ام�سحيين  اأن  كيف  بابي 
يتعاونون ي تلك امجتمعات اما�سية التي جرى تدمرها 
موؤ�س�سن  قراهم،  ي  والزدهار  التعليم  ن�سر  اأجل  من 
ال�سداقات، ومعززين الروابط الجتماعية، حرمن كل 
خر الدينية دون  خر كاأفراد، وحرمن كل معتقدات الآ الآ
الدماء. لكن ال�سهاينة عمدوا  واإراقة  العنف  اإى  اللجوء 
و�ساع من  اإى تطبيق اخطة »دال« مع جاهل مثل تلك الأ
الرابط الديني والعرقي الداخلي واإغفالها، مف�سلن بدًل 
ي  والعداء  ال�سطهاد  من  مقيم  تراث  تكري�ص  ذلك  من 

فل�سطن.

كتابًا  فل�شطن  ي  العرقي  التطهر  كتاب  يظل 
ال�سراع  عن  امزيد  معرفة  ي  الراغبن  ولئك  لأ اأ�سا�سيًا 
هامة  معلومات  يقدم  وهو  �سرائيلي-الفل�سطيني.  الإ
عر�ص  اإى  �سافة  بالإ ومنطقية،  دامغة  باأدلة  مدعومة 
بابي  اأيان  يحاول  وفيه  ال�سراع.  من  ن�ساي  الإ للجانب 
اإلقاء ال�سوء على الو�سع ي فل�سطن بالتنقيب والك�سف عن 
�سرائيلية ي فل�سطن؛ وهكذا يجري  اأ�س�ص اإقامة الدولة الإ
يديولوجية ال�سهيونية منذ نقطة البدء على اأنها  عر�ص الأ
بعاد الق�سري  ظلت تدور، على نحو �سبه كلي، حول فكرة الإ
للفل�سطينين، حتى قبل �سنوات من اتخاذ اأي خطوة عملية 
ر�سيفية  باجاه حقيق هذا الهدف. وتك�سف اأدلة بابي الأ

امده�سة عن هذه ام�ساألة ي جوهرها امرعب والوح�سي؛ 
ذلك اأن التخطيط القبلي، وو�سع ال�سراتيجيات على نحو 
يت�سم بالكمال، وتطبيقها، والنتائج امتمخ�سة عنها، كلها 
يجري ت�سويرها بطريقة ل تدع جاًل لل�سك: ثمة جرمة 
يومنا  حتى  ترتكب  تزال  وما  فل�سطن،  ي  ارتكبت  ب�سعة 
الراهن. ومع ذلك )وكما ل يردد بابي ي التو�سيح(، م 
رواح،  اأي طرف م�سوؤوًل عن الأ واأن م اعتبار  اأبدًا  ي�سبق 
وامجتمعات، والروة والثقافة والتاريخ التي فقدت نتيجة 

لها.

ذهبت  الذين  ولئك  لأ �سوتًا  بابي  منح  كتابه،  ي 
�سرخاتهم اأدراج الرياح دون اأن يلتفت اإليها اأبناء جلدتهم 
من العرب ول امجتمع الدوي. وما يزال التطهر العرقي 
– اإليه باعتباره �سيئًا من اما�سي  ي فل�سطن وهو ينظر 

رما يردد البع�ص ي الت�سديق لدى معرفة اأنه ما يزال 
فل�سطن  ي  حدث  تزال  ما  ق�سية  راهنة،  ق�سية  ي�سكل 
منذ عام 1948، والتي ما تزال حتاج اإى و�سع نهاية لها. 
ي كتابه التطهر العرقي لفل�شطن يتحدث اأيان بابي 
خرين احذو  �سد هذا التطهر العرقي ام�ستمر، وينبغي لآ
الفل�سطينين  حقوق  ا�ستعادة  مكن  اأن  اأمل  على  حذوه، 
ذات يوم، ويتم التكفر عن اجرائم التي ارتكبت �سدهم، 

u ومعاقبة مرتكبي هذه اجرائم
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مة.  عمان اإى العربية، هما: ي ظال ام�شتقبل: درا�شة ي اأدب هـ. د. ويلز hالرواية والأ

ن�سان، ومن كّتاب »لندن ريفيو  جاكلن روز: اأكادمية وناقدة بريطانية بارزة. نا�سطة ي جالت الثقافة وال�سيا�سة وحقوق الإ
دب وعلم النف�ص.  دب وام�سرحية، وتهتم خ�سو�سًا بتعقب العاقة بن الأ اأف بوك�ص« امعروفن، لها العديدمن الدرا�سات ي الأ

اآخر اأعمالها امرجمة اإى العربية كتاب الق�شية ال�شهيونية.

مريكية.  جلو-�سك�سوي، وخ�سو�سًا ي ميدان الروايتن الريطانية والأ دب الأ توي تانر: اأكادمي بريطاي بارز، قدم الكثر لاأ
مريكية واأدب جوزف كونراد. من  يعّد امفّكر الراحل، من اأبرز النقاد ي جامعة كمردج وله قراءات نقدية متميزة ي الرواية الأ

عمال �سك�سبر الكاملة والتي ُجمعت وُن�سرت ي كتاب �سدر عن دار ماكميان للن�سر. اآخر اأعماله امقدمات التي و�سعها لأ

ن على جمع اإرث �سعيد وحفظه. مرم �شعيد: زوجة امفّكر الفل�سطيني الراحل اإدوارد �سعيد، وتعمل الآ

طارق علي: مفّكر باك�ستاي بريطاي اجن�سية، وهو روائي وم�سرحي ونا�سط �سيا�سي بارز. من اأعماله رباعيته الروائية التي 
اأطروحة �سلمان  اأنها ت�سكل رّدًا غر مبا�سر على  �سامي ي الغرب، والتي يبدو من م�سامينها  توؤرخ لراث العام العربي والإ

ر�سدي ي اآيات �شيطانية.

عمال  والدرا�سات ي حقول  جميل جري�شات: اأكادمي من اأ�سل اأردي، يعمل اأ�ستاذًا ي جامعة �ساوث فلوريدا. له العديد من الأ
دارة العامة واحكم وال�سوؤون الدولية. الإ

�سدارات ال�سعرية والنرية، وهو مقيم ي لندن ويعمل ي �سحيفة القد�س  اأجد نا�شر: �ساعر و�سحفي اأردي. له العديد من الإ
العربي.

يو�شف عبد العزيز: �ساعر وكاتب اأردي. �سدرت له عدة جموعات �سعرية، منها حيفا تطر اإى ال�شقيف hدفاتر الغيم، وله 
العديد من الكتب والدرا�سات.

اخطوة  �شريحة,  حياة  اأعماله:  اأهم  ومن  دبية  الأ اجوائز  من  العديد  على  ح�سل  معروف.  عراقي  �ساعر  يو�شف:  �شعدي 
اخام�شة.

ذاعةوالتلفزيون ثم تفرغ للن�ساط الثقاي والإعامي والكتابة. ح�سل  حمد القي�شي: �ساعر اأردي راحل، عمل ي ال�سحافة والإ
زهار �شارة، ا�شتعالت عبد اه واأيامه. إناء لأ دبية ومن اأبرز اأعماله: احداد يليق بحيفا, ا على العديد من اجوائز الأ

كّتاب العدد
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وليد الزيادي: �ساعر مني.

�شميح فرج: �ساعر فل�سطيني، عمل ي حقل التدري�ص، ون�سر اأعماله ي العديد من امطبوعات الثقافية. من جموعاته ال�سعرية: 
ع�شار، احتفال، �شتاء. امخيم اأن�شودة الإ

دبية. من اأعماله الروائية الرو�س العاطر, رائحة الرتقال,  حمود الورداي: روائي وقا�ص م�سري، يعمل ي ال�سحافة الأ
اأوان القطاف, مو�شيقى امول. من اأهم جموعاته الق�س�سية: ال�شر ي احديقة ليًا.

ر�س hلقاء  حمود الرماوي: قا�ص و�سحفي اأردي، له العديد من امجموعات الق�س�سية، من اأبرزها القطار, hكل ما ي الأ
م يتم، اجرح ال�شماي، كوكب تفاح واأماح.

بحاث النقدية والكتب امرجمة. من اأبرزها: ت�شريح النقد.  حمد ع�شفور: اأكادمي و�ساعر ومرجم اأردي. له العديد من الأ
�سدرت له موؤخرًا ترجمة كتاب الق�شية ال�شهيونية.

دبي والتعليم اجامعي. اآخر ما �سدر له  بحاث والدرا�سات ي حقلي النقد الأ عيد الدحيات: اأكادمي اأردي، له العديد من الأ
ÜÉàc النظرية النقدية الغربية من اأفاطون اإى بوكا�شيو.

مهند مبي�شن: اأكادمي وباحث ي التاريخ الثقاي والجتماعي اإبان احكم العثماي، من اإ�سداراته كتاب اأهل القلم ي دم�شق 
ول من القرن الثامن ع�شر. خال الن�شف الأ

فن  كتابان:  له  �سدر  واأجنبية.  عربية  دول  ي  ال�سخ�سية  امعار�ص  من  العديد  اأقام  عراقي،  ت�سكيلي  فنان  النا�شري:  رافع 
اجرافيك امعا�شر, اآفاق ومرايا: مقالت ي الفن الت�شكيلي.

بداع، يعمل ي جال  دبي والفني والإ ح�شن ن�شوان: فنان وناقد ت�سكيلي وباحث اأردي، له اإ�سهامات هامة ي حقول النقد الأ
ال�سحافة.

العديد من  نال  النحت.  وبرز ي جال  ودوليًا  الفنية حليًا  امعار�ص  الكثر من  اأقام  اأردي،  واأكادمي  فنان  النمري:  كرام 
اجوائز امحلية والعربية.

خي�شر,  حمد علي اليو�شفي: اأديب تون�سي، عمل ي الرجمة والكتابة وال�سحافة الثقافية. من اأعماله الروائية: ملكة الأ
عتبات اجنة. ومن اأعماله النقدية: اأبجدية احجارة.

مازن ع�شفور: اأكادمي اأردي وباحث ي علم اجمال والنقد الفني، له العديد من الدرا�سات النقدية، و�سي�سدر له قريبًا كتاب 
بعنوان النقد الفني التخ�ش�شي.

دب عند العربي ي الع�شر  زياد الزعبي: ناقد واأكادمي اأردي، من موؤلفاته: ق�شية العاقة بن ال�شعر والنر ي  نظرية الأ
دب العربي احديث. الو�شيط, ن�س على ن�س: قراءات ي الأ

�شام �شاري: اأكادمي اأردي وباحث ي حقل درا�سات علم الجتماع والهوية، ع�سو موؤ�س�ص ي اجمعية العربية لعلماء الجتماع، 
من اآخر اإ�سداراته م�شكات اجتماعية معا�شرة.

ودافيد  �سعيد  اإدوارد  كتاب  ترجمة  اأعماله  اآخر  دبية،  الأ ال�سحافة  ي  يعمل  اأردي.  ومرجم  قا�ص   :áæjR  ƒHCG  øjódG  AÓY

بار�ساميان الثقافة وامقاومة.

دب الإجليزي. دايانا �شاهن: طالبة ي كلية الدرا�سات العليا وح�سر لنيل درجة اماج�ستر ي الأ
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