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اافتتاحية

معنى التنوير العربي
على �سوء احا�ر

منذ ثاثن عاماً تقريباً اأ�شبح م�شطلح »اأزمة امجتمع العربي« �شائعاً ي الكتابات ال�شيا�شية 
إ�شارة اإى جتمع يعاي من اأزمات اجتماعية متعددة يرى نف�شه عاجزاً عن جاوزها. العربية، ا

ومع اأن البع�س كان يلقي ام�شوؤولية كاملة على عاتق ال�شلطات ال�شيا�شية، فقد وزعها بع�س 
زمة الع�شوية«، الذي يوزع العجز على  اآخر على ال�شلطة وامجتمع معاً، منتهياً اإى م�شطلح »الأ
ال�شلطات القائمة وبدائلها ال�شيا�شية امفر�شة. ولعل ا�شتمرار هذا العجز مهما تكن اأ�شبابه، هو 
الذي اأف�شى لحقاً اإى م�شطلح غر عربي هو »ال�شتثنائية العربية«، الذي يعني اأن العرب ل 

خرى. فكار والقوانن التي تاأخذ بها امجتمعات الأ ياأخذون بامعاير والأ

رئي�س التحرير
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ام�صاريع  مو�صوع  القائم  العربي  الو�صع  طرح 
ي  العربي  العام  عرفها  التي  الثقافية،  ال�صيا�صية 
اأمام  حيان  الأ اأغلب  ي  متوقفًا  الع�صرين  القرن 
ي  �صعدت  التي  التنوير  حاولت  اأولهما  اأمرين: 
ول من القرن اما�صي، وثانيهما ام�صاريع  الن�صف الأ
يديولوجية الاحقة التي ا�صتبدلت بالتنوير بدائل  الأ
اأكرها  الثانية،  العامية  احرب  نهاية  بعد  اأخرى، 
اأخذت البدائل  �صيوعًا »دولة التحرر الوطني«.  وقد 
التحررية التي راأت ي التنوير اإرثًا اإقطاعيًا ا�صتعماريًا 
ول اإى اخيار القومي ،  �صكلن رئي�صين، اطماأن الأ
بينما دعا الثاي اإى ال�صراكية حامًا معه منظور 
اأن  القومي وال�صراكي. غر  فرة قادمة توحد بن 
اخيارين  و�صعت  التي   1967 عام  حزيران  هزمة 
لنا ما ك�صفت عن عجز هذين  امحك، ك�صفت  اأمام 
التحرر  ول  حققت  العربية  الوحدة  فا  اخيارين: 
خفاق  الإ ولعل هذا  �صيئًا.  اأهدافه  الطموح حقق من 
التي  الع�صوية«  زمة  »الأ اأمام  الطريق  فتح  الذي  هو 

حا�صر اليوم امجتمع العربي وتربك اآفاقه.

امر  العربي  البع�ض قد عزا اح�صاد  واإذا كان 
اإى التنوير حينا، واإى احداثة الوافدة حينًا اآخر، 
وحداثية  تنويرية  كانت  خفاق  الإ اأنظمة  اأن  معتقدًا 
اأكر  يكون  اأن  يبدو  رما  اآخر  بع�صًا  فاإن  معًا، 
التنوير وم�صادرته  باإعاقة  مو�صوعية ف�صر ما جرى 
اأ�صحاب هذا  باأدوات �صلطوية. ولهذا طرح نفر من 
العربي  التنوير  ولد  ماذا  تية:  الآ �صئلة  الأ الجاه 
احديث ي فرة حدودة وم يولد ي مرحلة اأخرى، 
�صباب التي حالت دون تقدمه وا�صتمراره؟  وما هي الأ
بخرة  التنوير  ا�صتئناف  اليوم  اممكن  من  وهل 
جديدة وباأ�صاليب تفتح للمجتمع العربي اآفاقًا واعدة 

هو جدير بها؟

تازمت كما نعلم ولدة التنوير العربي مع حملة 
الثامن  القرن  نهاية  بونابرت على م�صر ي  نابليون 
كر من بلد  وروبي لأ ع�صر، ومع اجتياح ال�صتعمار الأ
هذه  التنوير  ظاهرة  ت�صمنت  البداية  ومنذ  عربي. 
�صوؤالن بارزين: ماذا تقدم الغرب وتفوق على غره 
وم  وام�صلمون،  العرب  فيه  تاأخر  الذي  الوقت  ي 
ي�صتطيعوا اللحاق بالركب اأو مواجهة القوات الغازية 
على  اأحدهما  يحيل  متازمان  �صوؤالن  قل؟  الأ على 
اأو  ب�صكل  وانت�صر  تقدم  الذي  وروبي  الأ خر  الآ تاريخ 
نا امهزومة التي  باآخر، ويحيل ثانيهما على تاريخ الأ

اأيقنت اأن النت�صار بعيد امنال.

مهما تكن �صرعية ال�صوؤالن ودقتهما، وهذا اأمر 
�صدمه  الذي  العربي  العقل  وجد  فقد  طبعًا،  ن�صبي 
التالية:  الثاثة  اخيارات  اأمام  نف�صه  خر  الآ تفوق 
�صباب  �صامي البعيد وترهن الأ العودة اإى التاريخ الإ
خذ  الأ اأو  منيعة،  اإ�صامية  ح�صارة  اأنتجت  التي 
من  الغرب  مكنت  التي  فكار  والأ دوات  والأ بالو�صائل 
تكاد  بحقوق  فيه  مواطنوه  ينعم  حديث  جتمع  بناء 
تكون حرمة على امجتمع العربي، اأما اخيار الثالث 
فهو ام�صاحة النقدية بن ما هو اإيجابي ي الراث 
مع  ين�صجم  وما  وروبية،  الأ واح�صارة  �صامي  الإ
ومهما  وم�صتلزماته.  نعي�صه  الذي  الواقع  نظر  وجهة 
ولين، فقد اطماأن القائلون  تكن دوافع اخيارين الأ
بهما اإى نوع من وهم امحاكاة واإن كان ذلك ب�صكلن 
ختلفن: فام�صلم الغيور على تاريخه وهويته اطماأن 
القدم،  �صامي  الإ النموذج  ا�صتعادة  اإمكانية  اإى 
معر�صًا عن ا�صتيعاب ام�صببات التاريخية التي كانت 
وراء �صعود ذلك التاريخ واألقه، وكاأن الزمن قد حا 
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تلك ام�صببات من ذاكرته فانطلق ي م�صروعه بغفل 
للغرب  امتحم�ض  احداثي  اأما  التاريخ.  �صرورة  من 
اإمكانية تكون جتمع عربي  اإى  واأفكاره، فقد تطلع 
خر  الآ هو  يعباأ  اأن  دون  وروبية،  الأ الطريقة  على 
خالها  من  الغرب  و�صل  التي  التاريخية  بال�صرورة 
اإى ما و�صل اإليه حديثًا عر ثورات متاحقة، لي�صت 
ظاهريًا  يبدو  ما  وعلى  العلمية.  الثورة  اأهمّية  اأقلها 
فقد  اخيارين،  هذين  م�صاري  بن  اختاف  من 
غياب  ي�صمى  ما  هي  م�صركة  عامة  �صفة  تقا�صما 
الدارجة  -باللغة  يو�صف  ما  اأو  التاريخي«،  »الوعي 
مور من نهاياتها ل من بداياتها.  امب�صطة- باأخذ الأ
قد  اخيارين  هذين  ي  ام�صارين  اأن  الوا�صح  ومن 
بال�صبب  امرتبطة  التاريخية  امنظومة  عن  اأعر�صا 
من  ينتجه  ما  بكل  عرا�ض،  الإ وهذا  وهي.  وام�صبب 
امدينة  دولة  ا�صرجاع  يجعل  وتطبيقي  منهجي  خلل 
هياأت  التي  امادية  فال�صروط  مكن.  غر  الفا�صلة 
اإنتاج تلك الدولة و�صيطرتها العادلة امر�صية م تعد 
ال�صعف  نتذكر  اأن  ال�صياق  هذا  ي  وعلينا  متوفرة. 
العربي  بامجتمع  اأم�صك  الذي  امتاحق  ال�صديد 

�صامي منذ �صقوط الدولة العبا�صية. الإ

اأما اخيار الثاي الذي اعتقَد اأن قراءة فران�صي�ض 
بيكون من منظور عربي تعيد اإنتاجه عربيًا، فقد فاته 
اأن ظاهرة بيكون م تاأت من فراغ واأنها ل تنف�صل عن 
نظمة ام�صتبدة  حولت متعددة م�صاحبة اأ�صقطت الأ

قطاعي ي الغرب. وخ�صو�صًا الت�صلط الكن�صي والإ

امادية  بالوقائع  اإذن  اخيارين  طرفا  ا�صتبدل 
اأيديولوجية،  �صبه  اأو  اإيديولوجية  رغبات  التاريخية 
وعودًا  تقدم  التي  طوباويتها  اإى  يطمئنون  جعلتهم 
مر اأن هذين  ومنيات ع�صية على التحقق. وواقع الأ

الطرفن ينتميان اأ�صًا اإى مثال اأوروبي معن واإى 
ول  مثال اأوروبي اآخر مقلوب. فيعتقد ن�صر امثال الأ
ال�صلبي،  اأن عقانية احداثة تقّو�ض دعائم الراث 
بينما يعتقد �صاحب امثال الثاي اأن اموروث قادر على 
الواقع  اأن  مر  الأ وحقيقة  وح�صارته.  الغرب  هزمة 
العربي الذي تدور حوله ام�صاءلة ل يتحدد مقولتي 
غائمتان  حال  اأية  على  وهما  والهزمة،  الن�صر 
ام�صخ�ض،  الواقع  من  تنطلق  التي  النقدية  فكار  بالأ
ذهنيًا(  رما  )اأو  عقانيًا  الواقع  تطوير  اأن  وتدرك 

عملية معقدة ل يكون الو�صول اإليها �صهًا.

وعلى خاف اخيارين امذكورين، �صعى اخيار 
وتقييمه  ام�صخ�ض وحليله  الواقع  اإى قراءة  الثالث 
اآن.  ي  الراث  ومعطيات  الغرب  معارف  م�صتعينًا 
انطوى هذا اخيار على ف�صيلتن اأ�صا�صيتن: اأولهما 
فراد امجتمع  النطاق من الحتياجات ال�صرورية لأ
مزايا  متلك  م�صخ�ض  واقع  عن  تنف�صل  ل  التي 
والرثرة.  بعيدًا عن اخطابة  للعيان  عملية وا�صحة 
فقد نادى هذا اخيار على �صبيل امثال بتحرر امراأة 
والحتفاء بالعلم احديث وبدولة تقوم على القوانن 
وبتحديث اجهاز امدر�صي وبرباط وثيق بن التعليم 
العقل والدين. وي  والدمقراطية وبحوار مثمر بن 
هذه احالت جميعًا قدم هذا اخيار اأولوية احاجة 
احاجات  حديد  جرد  اأن  معتقدًا  الفكرة،  على 
فقد  اإى  النهاية  ي  يوؤدي  باآخر  اأو  ب�صكل  ن�صانية  الإ
�صن( وتغير منطلقاته، فالفكر  الفكر الراهن )اأو الآ
عن  بعيدًا  الغالب  ي  يكون  باحاجة  يرتهن  الذي 
النطاق، ولهذا كان طبيعيًا اأن يعرف هذا اخيار 
التي  هي  العملية  احاجة  دامت  ما  امعرفة  بن�صبية 
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األ  وعلينا  وحدوده.  الواقع  اإمكانيات  عن  تك�صف 
نن�صى اأن هذا العراف ي�صكل ف�صيلة اأ�صا�صية ثانية 
ل مكن اأن توفرها لنا اخطابة الذهنية التي ترتاح 
اإى �صلطة الكام اجوفاء. لقد ا�صتطاع هذا اخيار 
اأن يهم�ض ذلك »اخيار امغرب« بل ورما اأن يجره 

على القيام بنقد ذاته.

´´´

الفكر  يثرها  التي  النقد  اأ�صكال  تكن  ومهما 
التا�صع  القرن  منت�صف  من  اممتد  العربي  التنويري 
فقد  تقريبًا،  الع�صرين  القرن  منت�صف  اإى  ع�صر 
جاءت مقولت جوهرية جديدة منها: امثقف الذي 
اأخذ على عاتقه نقد الظواهر الجتماعية وال�صيا�صية 
فكرية  بدائل  مقرحًا  م�صتقبلية،  نظر  وجهة  من 
الوطنية  احاجة  اأو  ام�صلحة  نظرها  وجهة  حدد 
التنويريون  امثقف كما مار�صه  والجتماعية. فمعنى 
ول  كادمية  الأ لقاب  بالأ ول  امعري  بالكم  يقا�ض  ل 
ن�صاء، بل بتقدم  بامتاك القدرة على اخطابة والإ
الرهان العملي على اأن الفكر مفيد ي توفر اخر 
اإى  �صعيد  اإدوارد  دعا  الذي  هو  هذا  ولعل  العام. 
اإى امفكر الحراي  الذي يف�صل  توجيه نقد لذع 
بن احرفة التي متهنها )حتى لو كانت اأكادمية( 
وال�صاأن العام خارج هذه امهنة. وقد ا�صتبدل اإدوارد 
حائطًا  امهنة  من  يجعل  الذي  امهني  بامثقف  �صعيد 
ي�صده عن العام وي�صد العام عنه، ما �صماه امثقف 
الع�صوي  الرتباط  تلقائية  من  ينطلق  الذي  الهاوي 
اإدوارد  يذكرنا  العام.  و�صاحه  العام  وبن  بينه 
اأن  مكن  ما  تتمثل  التي  الثانية  بامقولة  هنا  �صعيد 

فكار  ن�صانية التي تعني اأن الأ ن�صميه كونية امعرفة الإ
اأو  عرق  اإى  تختزل  ل  احقة  الثقافة  اأو  ال�صحيحة 
ح�صلة  اأنها  اإذ  معينة.  ح�صارة  اأو  ثقافة  اأو  دين 
لتجعلها  الزمن  مر  على  ت�صافرت  اإن�صانية  جهود 
ن�صانية. ول بد اأن  اأداة �صاحة ونافعة للمجتمعات الإ
ناحظ اأن كونية امعرفة هنا �صورة عن ن�صبية امعرفة 
التي ترف�ض احتكار احقيقة. وقد راأى اإدوارد �صعيد 
امعرفة  تاأتي  الذي  العام  هو  اممار�صة  م�صرح  اأن 
اأن اكت�صبت من  اإليه لحقًا، بعد  اأ�صًا ثم تعود  منه 
العام ما لها وما عليها من دينونة  ن�صان ي هذا  الإ
�صود ن�صبيًا.  بي�ض من اخيط الأ يتبن فيها اخيط الأ
توزيع  امعرفة  ن�صبية  من  الجاه  هذا  ويت�صمن 
والقول  العام  هذا  ي  الب�صر  على  امعري  الجتهاد 
يوؤمن بتطور امعرفة وتقدمها  بف�صول معري مفتوح 
اإدوارد �صعيد  اإليه  اأ�صار  ام�صتمر. وهذا ما  وانتقالها 
اأطوار  اإى  »ال�صفر«  نظرية  اأي  الرّحل،  بـنظرية 
الذي  الجاه  ولعل هذا  نق�صانًا.  اأقل  اأو  كماًل  اأكر 
من  كبر  بعدد  دفع  الذي  هو  العقانيون  به  يعرف 
تراثه  اإى  والعودة  اما�صي  مراجعة  اإى  التنويرين 
وقراءته معرفة احا�صر متاأملن رواياته واأحاديثه. 
وعبا�ض  هيكل  ح�صن  وحمد  ح�صن  طه  بذلك  قام 
العقاد كّل على طريقته، وكذلك اأحمد اأمن ومعروف 

الر�صاي وغرهم.

جهدًا  هوؤلء  عند  اما�صي  اإى  العودة  وت�صكل 
ثقافة  من  جزءًا  ويجعله  الراث  يعقلن  جادًا  فكريًا 
امحدد.  الزمن  �صاحيتها  تتخطى  مفيدة،  راهنة 
خلقت هذه العودة واقعًا جديدًا كن�ض مفتوح تطوره 
تلك  خاف  على  بها،  وي�صبو  ويطّورها  امعرفة 
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قبل  الواقع  تخرع  التي  »الثورية«  يديولوجيات  الإ
اأن تتعامل معه، موؤمنة كل الإمان اأن الواقع امعا�ض 
خاقة  فكار  لأ ظاهرتن  جرد  هما  معًا  وامرغوب 

تفعل ما ت�صاء عندما ت�صاء.

ما  �صعود  بداأ  اما�صي،  القرن  اأربعينيات  وي 
فكار الثورية« التي و�صعت ن�صب عينيها  ي�صمى بـ »الأ
واقعًا  ام�صخ�ض  امتنوع  امعا�ض  بالواقع  ت�صتبدل  اأن 
ا�صتقته من رغباتها معترة القول بغر ذلك هرطقة 
ترتبط بال�صتعمار والقوة الجتماعية امتخلفة. لذلك 
كان عليها اأن تقوم باأمرين: القفز عن التنوير كما لو 
�صارة  الإ اأو  بواأدها،  الزمن  تكفل  مري�صة  كان حقبة 
والزدراء.  الت�صخيف  تخلو من  ل  عابرة  اإ�صارة  اإليه 
اأن�صار  و�صل  حن  ماأ�صاويًا  التنوير  م�صر  واأ�صحى 
�صيا�صات  متخذين  ال�صلطة،  اإى  الثورية  فكار  الأ
ي فكر بديل  ثقافية ل يدع الفكر العربي فيها مكانًا لأ

.ôNBG

التنوير  يفر�ض  اأن  التاريخية  امفارقات  ومن 
عثوره بعد ال�صتقال الوطني على �صند قوي وجديد 
اجديدة  امرحلة  اأن  يدرك  اأن  دون  به،  ينت�صر 
�صتعامله بعنف اأ�صد من ذلك العنف التكفري الذي 
انهال عليه منذ منت�صف ع�صرينيات القرن اما�صي 

حتى اليوم.

امنتظر:  الهام  ال�صوؤال  اماحظات  هذه  تطرح 
طرح  مهزومًا؟  يزال  ول  العربي  التنوير  هزم  ماذا 
باأ�صكال  كثرون  عنه  واأجاب  كثرون  هذاال�صوؤال 
للتنوير  امعادية  القوى  اأمام  البع�ض  توقف  ختلفة: 
التي كّفرت، منذ منت�صف ع�صرينيات القرن اما�صي، 
كل اجتهاد فكري م�صتنر، خت�صرة الفكر والتفكر 

والتلقن والجرار. �صاعدت على ذلك  اإى اجمود 
ناهيك  فيها،  متف�صية  مية  الأ زالت  ما  جتمعات 
اأن  اأي�صًا  مر  الأ وواقع  ال�صائدة.  الثقافية  مية  الأ عن 
على  التكون  مرحلة  ي  ا�صتندت  ال�صتنارة  دعوات 
فئات  بدعم  امثقفن م حظ  جهود جموعات من 
اجتماعية فاعلة كان مكن اأن تن�صر اأفكارها، وذلك 
وروبي الذي مثل فيه امثقفون  على خاف التنوير الأ
الو�صطى  الطبقة  برجوازية  قادتها  اجتماعية  قوى 
التي خرجت منت�صرة من الثورة ال�صناعية. وعلينا 
الذي  التاريخي  ال�صعف  هذا  مثل  اأن  هنا  نتذكر  اأن 
مني به امجتمع العربي هو الذي دفع بامثقف ام�صتنر 
بداية اإى امناورة واأن�صاف احلول التوفيقية، مدركًا 
اأنها ما تبقى له من بديل يتعاي�ض به مع القوى امناورة 

امحيطة به.

الفاعلة،  ال�صيا�صية  القوى  من  كثر  اخت�صرت 
مراجع  اإى  التنويَر  الوطني،  ال�صتقال  جيء  بعد 
لهذه  و�صف  وخر  احقيقة.  حتكر  �صاملة  جاهزة 
 deliberate« بـ  يدعى  ما  هو  بالإجليزية  القوى 
اعتناقه  اإى  يطمئن  اعتقادًاً  مثل  الذي   ،»belief

ي  اأ�صحابه ويح�صبون اأنه امرجعية الوحيدة امميزة لأ
منظمة يقفون خلفها ي م�صرتهم. اإذ اأ�صبح التنوير 
يديولوجيا الثورية« التي جيب عن  على يديها هو: »الإ
�صئلة احا�صرة والاحقة بكل ثقة. اأ�صبح التنوير  الأ
هو »الدولة الوطنية« التي على ال�صعب اأن ينيبها عنه 
ي ختلف نواحي احياة والفكر. اأ�صبح التنوير هو 
»القائد البطل امخِل�ض« الذي يتحتم على ال�صعب اأن 
يتبعه اإى اآفاق النت�صار الرحبة. واأ�صواأ من كل هذا 
وذاك اأن ما ي�صمى بالتنوير الوطني قد اأعد اأجهزة 
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ذى من  التاأديب اخا�صة به، والقادرة على اإحاق الأ
ال�صلطوية«.  »احقيقة  ي  ي�صكك  اأن  نف�صه  له  ت�صول 
�صاد هذا كله �صغف »احقيقة ال�صلطوية« بـ »الكليات 
التي  والقومية  وال�صيا�صية  والجتماعية  الوطنية 
منطق  خاف  على  ومييز«،  ف�صل  اإى  حتاج  ل 
التنوير الكا�صيكي الذي ربط بن الجتهاد النظري 
التنوير  اكتفى  اإذ  ام�صخ�صة،  الواقعية  واحاجات 
التفاوؤل  �صديدة  م�صتقبلية عامة  ب�صعارات  ال�صلطوي 
حرير  الوطنية،  الوحدة  العربية،  الوحدة  مثل: 
�صعارات  من  ذلك  اآخر  اإى  ال�صراكية  فل�صطن، 
وبامقابل  الزمن.  مع  �صوتية  ظاهرة  اأ�صبحت 
كما  ميزًا  جهدًا  الكا�صيكيون  التنويريون  بذل 
العناية  امدر�صة،  امراأة،  ق�صايا:  م�صاءلة  ي  اأ�صلفنا 
الدور  الديني،  الجتهاد  احرية،  الرجمة،  باللغة، 
اأ�صئلة  م�صت�صفن  ذلك،  �صابه  وما  للعلم  الجتماعي 
مرحبن  وم�صتلزماته،  الواقع  ق�صايا  من  الفكر 
عنا�صر  من  اأ�صا�صيًا  عن�صرًا  به  ومعرفن  باحوار 
النقي�ض  على  وذاك  هذا  كل  يقف  امعرفية.  نتاج  الإ
من مار�صات »احقيقة ال�صلطوية« التي تعر�ض عن 
زائفًا  »تنظرًا«  متبنية  والختاف  والن�صبي  احوار 
يختزل دور امثقف اإى التريك والترير. وهكذا حل 
النقدي  الفكر  تاريخ  ال�صلطوية حل  امدر�صة  تاريخ 

العربي احديث.

يطرح كل ما �صبق �صوؤالن: �صوؤال الراكم امعري 
والراكم الثقاي ي اآن. اإذ ل مكن بناء وعي فكري 
تنويري عربي قابل للحياة اإل بقبول فكرة التنوير ي 
التاريخ العربي كله، انطاقًا من معاير العقل الذي 
الذي  الدوؤوب  جهده  ي  اإل  مفيدًا  عقًا  ي�صبح  ل 
وبداهة  والاعقلي.  العقلي  بن  التمييز  اإى  يرمي 

الفكرية،  العملية  اإثارة  على  قائم  العقل  معيار  فاإن 
له  توفرت  اإذا  التنوير  على  قادر  الفاعل  فالعقل 
الثقاي  الراكم  وين�صحب هذا على  امائمة.  البيئة 
اأن الفرد ل يف�صل بن النور والظام  اإذ  التنويري، 
اإل اإذا اأتيحت له مدر�صة ترحب بالنقد، واإذا توفرت 
فردًا  ن�صان  بالإ تعرف  م�صتنرة  اجتماعية  بيئة  له 

م�صتقًا قادرًا على التفكر وامحاكمة.

ولكن من اأين ياأتي الراكم؟ اإن التاريخ امتقدم 
بدون  امعري  نتاج  لاإ اإمكانية  فا  موؤ�ص�صاتي،  عمل 
على  حر�ض  متجددة  وتربوية  علمية  موؤ�ص�صات 
التجديد. اإن التاأ�صي�ض واإعادة التاأ�صي�ض ل ي�صتقيمان 
اإل ب�صلطة مركزية م�صوؤولة، تقبل بالتنوير وت�صخ�ض 
�صبله وتدرك اأن م�صتقبلها مرهون م�صتقبل التنوير 

الذي اختارته طوعًا.

´´´

وي النهاية علينا اأن ميز ب�صكل وا�صح حدد ل 
ول هو ثقافة التنوير  مر الأ التبا�ض فيه بن اأمرين: الأ
ن�صان  الإ وحرية  العقل  على  اأثنت  التي  الرجوازية 
اإى  امعلوم  من  بالنتقال  والحتفاء  العلم  واأهمية 
التي  الراأ�صمالية  الثقافة  الثاي هو  مر  امجهول. والأ
الثامن  التو�صع ال�صتعماري بداية من القرن  اأنتجها 
وا�صحة،  عن�صرية  عن  برهنت  التي  وهي  ع�صر، 
على  ال�صابقة  التنويرية  امفاهيم  ق�صرت  اأنها  ذلك 
بربريًا  »اإن�صانًا  خارجه  وراأت  وروبي  الأ ن�صان  الإ
متوح�صًا« يتم التعامل معه بال�صياط وامدفعية وتدمر 
الفكر  اأن  ذلك،  من  كر  والأ الوطنية  امحلية  ثقافته 
وروبي م ينج قط من نزعات العن�صرية،  التنويري الأ
بدءًا من هيوم اإى هيجل الذي كان يدعو اإى ال�صام 
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وال�صتقرار، لكنه كان يرى بقول غر ذلك كليًا حن 
التي  »الهمجية«  خرى  الأ ال�صعوب  اإى  مر  الأ ي�صل 
دون  من  يتحقق  جوهريًا  ا�صتقرار  األ  جازمًا  اعتقد 
رينان  اإيرن�صت  الفرن�صي  حال  وكذلك  اإخ�صاعها. 
من  واقرب  ن�صاي  الإ والعقل  العلم  جد  الذي 
القيم ال�صراكية، ونظر ي الوقت نف�صه اإى العرب 
بداع العلمي والتقني.  وام�صلمن ك�صعب عاجز عن الإ
نابليون  امجال  هذا  ي  برز  الأ امثال  فاإن  وبداهة، 
بونابرت البن النجيب للثورة الفرن�صية، الذي حول 

اإى مدفعية تق�صف امدن والقرى  التنوير امفر�ض 
زهر،  الأ �صاحة  �صنابكها  تدن�ض  واإى خيول  ام�صرية 
برياء ي  واإى حديد ونار يلقي امواطنن ام�صرين الأ

طراف. نهر النيل، ليًا، وهم مقيدو الأ

ل غرابة، اإذن، اأن يف�صي التطور امري�ض للتنوير 
وروبي اإى الفا�صية والنازية، التي كلفت الب�صرية  الأ
ال�صتعمار  جراثم  عن  ناهيك  قتيل،  مليون  خم�صن 
الفرن�صي ي �صمال اإفريقيا وي القارة ال�صوداء ككل، 
دن�صواي ي  امتوالدة من  ال�صتعمارية  وعن اجراثم 
م�صر مرورًا بفيتنام وام�صروع ال�صهيوي و�صوًل اإى 
وحقوق  الدمقراطية  ن�صر  با�صم  العراق  ا�صتباحة 
 w.ن�صان. واحديث ي هذا ال�صياق مثر وغر منر الإ
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اخطاب التنويري العربي
ي �سكله الروائي

في�شل دّراج

وى، بن الكتابة ووظيفتها الجتماعية،  م يف�شل امثقف العربي ام�شتنر، منذ بداياته الأ
الو�شول  وب�شّرت مثال جتمعي جديد، يجب  والتحري�س،  والنقد  التعليم  على  توّزعت  التي 
إليه. وهذا امنظور، الذي اأوكل اإى امعرفة دوراً اإ�شاحياً رائداً، جعل من الرواية وجهاً من وجوه  ا
العربي  التنوير  ُيقراأ  ولهذا  قوله.  إنتاج  ا وتعيد  اأفكاره  وتن�شر  عنه  ت�شدر  له،  وامتداداً  التنوير 
اأطيافهم  التنويريون، ي  اأ�ش�شها  التي  الرواية  ويقراأ  ي  به،  امرتبط  امبا�شر  ال�شريح  القول  ي 
اإن �شح القول، ور�شالة  اأن هذه الرواية جمعت، ب�شكل قلق، بن متخّيل تربوي،  امختلفة. ذلك 
إليهم القول. عّب  فكرية مبا�شرة، تلتفت اإى ما تقول ول تلتفت كثراً اإى هوؤلء الذين تر�شل ا
�شكال عن ذات رومان�شية، توؤمن باأن ما ينجزه »الفرد اممتاز« ينجزه غره، وباأن حقيقة  هذا الإ

»القول اممتاز« لها �شكل البداهة.
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ي  العربي  التنوير  وجوه  الدرا�صة  هذه  تعالج 
يغاير  اأ�صحابها م�صتقبل عربي  ثاث روايات، حلم 
اأخرى ت�صر ي الجاه امعاك�ض.  حا�صره وي رواية 
ومع اأن ي الدرا�صة ما يحيل، نظريًا، على ما يدعى 
ينتجه  الذي  القول  اأي ذلك  دبية«  الأ يديولوجيا  بـ»الإ
هوؤلء  هاج�ض  فاإن  كاتبه،  عن  با�صتقال  الن�ض 
ا�صتقال  هم�ض  امختلفة،  �صياقاتهم  كما  الروائين، 
الن�ض الروائي، ووّحد بن قول الن�صو�ض ومعتقدات 

كّتابها، ولو بقدر.

اإى  الغريزة  قيد  من  الكروان:  دعاء   -1

ف�شحة العقل.

الع�صرين،  القرن  اأنطون، ي مطلع  حّدث فرح 
ر�صالة  قا�صدًا  الت�صاهل«  �صبيل  على  »الرواية  عن 
امجتمعات  قيم  العربي  ن�صان  الإ تعلم  تربوية 
روايته  ي  ح�صن  طه  وحاول  امتح�صرة.  ن�صانية  الإ
داعيًا  »الت�صاهل«  جاوز   ،1934 الكروان«  »دعاء 
الحتفاظ  واإى  الذاتي  ا�صتقاله  له  روائي  فن  اإى 
بالر�صالة الربوية، التي ل ت�صتقيم الكتابة التنويرية 
من دونها. اأملت الر�صالة على ال�صيد العميد اأن يدور 
حول ماأ�صاة عائلة بدوية، واأن ينفذ من ماأ�صاة العائلة 
امحدودة اإى ق�صايا جتمع م�صري تخّلف عن غره 

من امجتمعات امتقدمة.

�صردت »دعاء الكروان« ماأ�صاة مزدوجة: ماأ�صاة 
ويرعى  العقل  يهّم�ض  الذي  الجتماعي،  التخلف 
خاقي، الذي  الغريزة ام�صتبدة، وماأ�صاة ال�صعف الأ
يخت�صر بع�ض الب�صر اإى اأدوات خدمة بع�ض اآخر. 
جتمع  اإى  ترى  جليلة،  غاية  النظر  اأمام  واماثل 
امجالت  ي  والرتقاء  التقدم  بن  يوّحد  جديد 
على  التنويرين،  من  كغره  ح�صن،  وقع  جميعها. 

وم�صطهدة،  بدوية  امراأة  جازها  �صغرة  حكاية 
وحّول احكاية-امجاز اإى در�ض تربوي، ي�صاوي بن 
التقدم والف�صيلة، من ناحية، وبن الرذيلة واجهل 

الجتماعي، من ناحية اأخرى.

�صوت  اأ�صوات:  ثاثة  على  روايته  اموؤلف  وّزع 
اأنثوي متوجع يق�صد انتقامًا عادًل، ويبني كيانًا واعيًا 
متناميًا وهو يذهب اإى ما يريد، ولعل اإمان الروائي 
بعدالة ال�صوت و�صرورة انت�صاره هو الذي اأقنعه باأن 
يطلقه وا�صحًا عاليًا قويًا، من �صفحة ال�صتهال اإى 
�صفحة النهاية. تبداأ الرواية بالقول التاي: »م يكن 
ظلمة  ي  اأقبل  حن  با�صمة  قائمة  �صاألقاه  اأي  يقّدر 
وتنتهي  الل�ض...«  كاأنه  اأو  احية  كاأنه  ي�صعى  الليل 
اأنا فتنحدر على خدي دمعتان حاّرتان...«.  بـ:»فاأما 
طبيعتن  بن  ال�صتهال،  حظة  من  الكام،  ف�صل 
على  اإحداهما  انت�صار  ب�صرورة  واأوحى  اإن�صانيتن، 
مامًا،  بالنت�صار  روايته  ينه  م  اأنه  ومع  خرى.  الأ
ن�صان العادل امقاَتل، حن اأفرد لل�صوت  فقد ن�صر الإ
ن�صرة  اأن  مبينًا  ال�صفحات،  من  �صاء  ما  امتوجع 
اإن�صان هي اإعطاوؤه حقه ي كام ختلف. اأما ال�صوت 
فيتمثل  جميعًا،  العاقات  بن  يربط  الذي  الثاي، 
الفروق،  يلم�ض  الذي  الجتماعي«،  التقدم  بـ»�صوت 
والبلدة  والريف  البادية  بن  وا�صحًا،  يتقدم  وهو 
اإى  تتوق  التي  القاهرة  اأي  امتح�صرة،  وامدينة 
حاكاة مدينة اأخرى اأكر ح�صرًا. وال�صوت الثالث، 
التنويري  فهو �صوت  وينطقها  �صوات  الأ ينظم  الذي 
عمى« الذي ي�صتنكر الواأد والقتل وما اأقل  ام�صري »الأ
القتل  على  الباعثة  �صباب  الأ ويدرك  بكثر،  منهما 

و�صبل معاجتها معاجة �صائبة.

ينطوي  ف�صاء هند�صيًا،  روايته  و�صع ح�صن ي 
�صكل  اأو على هوام�ض �صدمية ل  و�صقف،  على عتبة 
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واإذا  نارة.  الإ و�صليم  التنظيم  ح�صن  ومركز  لها 
امركز  ما حاول حاكاته، مثل  اأو  القاهرة،  كانت 
امرغوب، فاإن الهوام�ض جلية ي بادية فقرة ل تعرف 
ياأن�ض  الذي  امتبّدي،  الريف  وي  �صيئًا،  القطار  عن 
مكنة  اإى اجمل ول يخاف القطار. حّول الروائي الأ
اإى  القاهرة،  اإى  ال�صحراء  من  اممتدة  امختلفة، 
مقولت منطقية، حيث امدينة احديثة ترجمة للعقل 
ومنجزاته، على مبعدة عن بادية تنتج اجهل ويعيد 

اجهل اإنتاج عاداتها القاتلة. 

م ين�ض ح�صن، وهو يرجم تقدم العقل ي بيئات 
ختلفة، اأن يوحد بن ب�صر البيئات امتنوعة ومهنهم: 
البدوي الذي يرى ي امهنة قيدًا، امزارع الذي ي�صتق 
ي�صرف  الذي  الري  مهند�ض  اأر�صه،  من  ا�صتقراره 
الطرق  مهند�ض  اإى  و�صوًل  واأر�صه،  الفاح  على 
اإى  يختلف  الذي  الفرن�صية  اللغة  ومعلم  والقا�صي 
عائلة م�صتنرة. ... لكل بيئة، ي تخّلفها اأو تطورها، 
ترجم  امهن  كانت  لو  كما  �صورها،  على  مهنة 
حريته  ي  البدوّي  يرى  الذي  امكان،  اجتماع  علم 
الع�صوائية والفاح ي عاداته الثابتة، ويرى موظفي 
اأفواج  اموؤلف  ي�صيف  العاقلة.  اإرادتهم  ي  احكومة 
عراب: »يقبلون من ال�صحراء ليتعلموا ال�صتقرار  الأ
يدفعهم  ثم  الريف،  اأطراف  ي  واحياة  ر�ض  الأ ي 
فوج اآخر فاإذا هم م�صون م�صّيًا بطيئًا، ينتقلون ي 
نحو  يتقدمون  وهم  مكان،  اإى  مكان  ومهل من  اأناة 
ر�ض امتح�صرة دائمًا...«. يفر�ض الرتقاء ي �صلم  الأ
اح�صارة التعلم وال�صتقرار، ويف�صي التعلم ام�صتقر 

ر�ض امتح�صرة. لزومًا، اإى الأ

اإى  ر،  التح�صّ مزايا  ي�صرح  وهو  ح�صن،  ي�صر 
بو�صف  قوله  اأراد  ما  ويوطد  الجتماعية،  امهن 

احكومية  الوظائف  فاأ�صحاب  ال�صلوك،  اأماط 
واإما  ر�ض  الأ على  ياأكلون  ل  امثال،  �صبيل  على 
ياأكلون  واإما  الذرة،  ياأكلون  ل  اموائد.  على  ياأكلون 
واإما  النحا�ض،  اأطباق  ي  ياأكلون  ل  احنطة.  خبز 
ياأكلون ي اأطباق اخزف...، و»لن�صائهم األب�صة تعّن 
ق�صاء  على  يقومون  خدم  ولهم  الجتماعية،  رتبهم 
و�صديدة  مهذبة  الطعام  ولهم طرائق ي  حاجاتهم، 
يدي  كل فن من الفنون«، ولهم الأ التهذيب، كاأما الأ
يدي  »الأ عن  البعيدة  الناعمة«،  الرفيقة  »الرقيقة 
يتعلم  العائات  بع�ض  اأن  بل  اخ�صنة«.  الغليظة 
كتبًا  ويقروؤون  البيانو  على  اأولده  ويعزف  الفرن�صية 
بن  ام�صافة  اإن   »... التجليد،  فخمة  ام�صمون  راقية 
البادية وامدينة هي ام�صافة بن الغليظ والرقيق وبن 
ومعارف  وال�صعوذة  ال�صحر  وبن  والناعم  اخ�صن 
وجوهها  ي  ام�صافة،  وهذه  احديثة...  العقانية 
امختلفة، هي عن ام�صافة بن اخام وام�صنوع وبن 
جّدده  الذي  الب�صيط،  واموروث  امتجدد  امبتكر 

العادات وي�صمن ثبات عادات ل جديد فيها.

القطار  بن  يف�صل  وهو  ح�صن،  طه  كان  واإذا   
واجمل، قد و�صف درجات الرتقاء و�صفًا »دقيقًا«، 
فقد و�صع منظوره كله ي �صخ�صية البدوية »اآمنة«، 
اختلفت  التي  امتعددة  مكنة  الأ خلقها  اأعادت  التي 
الو�صط  من  اخروج  بداهتن:  اإى  مطمئنًا  اإليها، 
وعادات  غليظة  واأيد  خ�صنة  لغة  اإى  امقّيد  الراكد، 
بيئات  اأو  بيئة  من  والتعلم  ن�صان،  الإ حركة  ت�صكل 
اأوًل  وح�صن  والكتابة،  القراءة  ح�صن  »مغايرة« 
الرثة  ال�صفراء  بالكتب  الزاهدة  الر�صيدة  القراءة 
على  اتكاء  البدوية،  الفتاة  تنتقل  العوام.  وثقافة 
التعلم والقراءة وحاكاة العائلة امتمدنة، من درك 
ن�صان العاقل، الذي مّيز  الغريزة الفّجة اإى مقام الإ
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نف�صها  الفتاة  حّدث  ويبادر.  وينقد  وير�صى  ويقبل 
فتقول: »اأق�صّي علّي اأن اأرّد كما كنت فاحة من بنات 
ي الذي ل يكاد  الريف تنفق نهارها ي هذا العمل الآ
النبات واحيوان؟  ما يحيطها من  وبن  بينها  يفّرق 
كا.« )�ض123). بيد اأن الفتاة ل تر�صل حديثها اإل 
�صارة اإى »الكتب امرفة ذات الطبع اجميل  بعد الإ
نيق، هذه هي التي تاأتي من القاهرة والتي  واجلد الأ
اأو حن  اآخذها ي يدي  وامتاع حن  اللذة  اأجد  كنت 

اأنظر اإليها؟«.

القراءة  ومن  القراءة،  تعلم  اإى  مية  الأ من 
ومن  والفرن�صية،  بالعربية  القراءة  اإى  بالعربية 
اإى  ناعم، ومن حياة راكدة  اإى و�صط  و�صط خ�صن 
م  اأخرى مليئة باحركة، ومن المتثال اإى اإرادة »الأ
تتكامل   ... وامعاناة،  والهرب  التمرد  اإى  اخانعة« 
العنا�صر جميعًا مف�صية اإى اإن�صان جديد، عر على 
ي�صاوي  ن�صان  الإ اأن  ولدة اجتماعية جديدة، ترهن 
نهم  لأ التعلم،  الب�صر جميعًا قادرون على  واأن  بيئته، 
طه  عّر  مت�صاوية.  العقل  من  حظوظًا  جميعًا  اأوتوا 
عن  »امتمردة«،  البدوية  تخليق  يعيد  وهو  ح�صن، 
ن�صان  الإ خلق  اإعادة  ي  والتمرد  وامعرفة  العلم  دور 
مرتن: مرة اأوى على ل�صان الفتاة حن تقول: »اأ�صعر 
فتاة دفنتها هناك ي  الدار  اأهل  اأخذت من  اأي قد 
قرية بعيدة من قرى الريف تظللها ه�صبة من هذه 
فتاة  اإليه  رددت  ثم  ال�صحراء،  تلي  التي  اله�صاب 
�صيئًا...  اأمرها  من  يعلمون  ول  يعرفونها  ل  اأخرى 
اأخذت منهم اآمنة هذه وفرقتها على هذا النحو بن 
امدينة والقرية ثم رددت اإليهم اآمنة اأخرى قد ت�صبه 
ت�صبهها فيما بقي  الوجه، وقد  تلك ي بع�ض مامح 
ال�صوت  ت�صبهها ي طبيعة  وقد  القامة،  اعتدال  من 
ي  ذلك  بعد  تخالفها  ولكنها  احركات،  وبع�ض 

امتعلمة  الفتاة  ظفرت   .)86-85 )�ض:  �صيء«.  كل 
ولدة  من  حررها  ثانية،  اجتماعية  بولدة  امتمردة 
وهنا  الولدة،  وهذه  واخ�صوع.  اجهل  قوامها  اأوى 
امرة الثانية، جعلت اموؤلف يعطي الفتاة ا�صمًا جديدًا 
»�صعاد« يحيل على ال�صعادة، بعد اأن اأعيد �صوغها ي 
امو�صيقى  اإى  وي�صتمع  ويكتب  يقراأ  و�صط اجتماعي، 

ويعرف احوار ل الذبح بال�صكن.

جهد  دون  تقارن،  اأن  امتاأنية  القراءة  ت�صتطيع 
ذاتها،  خلق  اأعادت  التي  الفتاة،  م�صر  بن  كبر، 
عمى الذي حدث ح�صن عنه ي  وم�صر ال�صبي الأ
اأن العمى هو اجهل  يام«، موؤكدًا  �صرته الذاتية »الأ
�صرية.  الأ والعادات  باموروث  القبول  هو  العجز  واأن 
ينتقل اموؤلف، وهو يتحدث عن الفتاة ال�صائعة، من 
راي  لأ اإي  »نعم  قائًا:  نا  الأ �صيغة  اإى  الهو  �صيغة 
نف�صي  اإل  اأملك  ل  �صريدة  وحيدة  الطريق  هذه  ي 
ال�صعيفة البائ�صة، واإل ج�صمي النحيل ال�صئيل، واإل 
ثيابًا بالية اأو كالبالية، ومع ذلك ل اأحفل ما تركت 
ر�ض وال�صكر  ول من تركت، ...، اإما هو الهيام ي الأ
احرية،  حب  ن�صميه  الذي  اخطر  ال�صراب  بهذا 
ما  �صططًا..«.  اأمرنا  من  اأحيانًا  يكلفنا  كان  والذي 
الهو  ب�صيغة  فجاأة  ا�صتبدل  الذي  ح�صن،  حديث 
البالية  اج�صم  النحيلة  الفتاة  عن  نا«،  الأ »�صيغة 
من  معليًا  يام«،  »الأ ي  ذاته  عن  حديثه  اإل  الثياب 
رادة احرة ومن�صبًا احرية هدفًا لكل ذات  �صاأن الإ

حقيقية.

القدم  بال�صبي  امرحلة  البدوية  التبا�ض  ولعل 
وى  اموؤلف، هو الذي ي�صع على ل�صان الأ الذي كانه 
فيها  موت  التي  هذه  حياة  »اأي  متوقعة:  غر  جمًا 
 ¿CG  hCG  (121 كاموت...«)�ض  �صيء  ياأخذه  اأو  العقل 



16 الـثـقافـيــــة العدد الثالث وال�سبعون والرابع وال�سبعون 2008امـجـلـة 

ال�صاذج  الريفي  »اخيال  عن  �صريعة  جملة  تاأتي 
على  اأمد  اأبعد  اإى  اأمامه  م�صي  اأنه  يح�صب  الذي 
حن ل يزال ي مكانه م يتجاوزه اأو م يكد يتجاوزه 
بيت  من  خرجت  ولقد   « تقول:  اأن  اأو  قليًا...«  اإل 
اأرب  اأ�صت�صحب كتابًا، ... ولي�ض ي فيها  اماأمور م 
تروقني  ول  تعجبني  ل  اإما هي ق�ص�ض  منفعة،  ول 
و�صحر ل اأح�صنه، و�صلوات دينية ل اأعرف منها قليًا 
�صا�صية ي  ول كثرًا...«. ا�صتق ح�صن ال�صخ�صية الأ
روايته من ف�صيلتي التعلم والتمرد، اللتن ترجمان: 
الف�صيلتان تقودان  العقل واحرية. وهاتان  ف�صيلتّي 
اإى امدينة، اأو ل تكون امدينة اإل بهما، كما لو كانت 
خرة مكانًا وجازًا معًا: مكانًا ي�صرف على الريف  الأ
والبادية والريف امتبّدي، وف�صاًء جازيًا حت�صد فيه 
تكون  لن  العاقلة.  رواح  والأ والفنون  الراقية  الثقافة 
حركة البدوية امتمردة اإل ذاك ام�صار ال�صاعد اإى 
امركز الذهبي، الذي يعيد خلق ما داخله ويحر�ض ما 
الفتاة:  تقول  ذاته من جديد.  على خلق  هو خارجه 
فيها  ال�صعي،  هذا  كل  من  غايتي  هي  اإذن  »امدينة 
من، وبن اأهلها األتم�ض احياة الوادعة...«.  األتم�ض الأ
الرواية  �صفحات  ي  الفتاة،  ت�صل  اأن  غرابة  ل 
تطورها  ا�صتكملت  اأن  بعد  القاهرة،  اإى  خرة،  الأ

خر. وبلغت ال�صتقرار الأ

ن�صان  الإ مقولت:  ثاث  روايته  ي  ح�صن  اأدرج 
الذي ي�صاوي اإرادته الفاعلة، العقل الذي ميز اخر 
الفرد  بن  العاقة  حدد  التي  واحرية  ال�صر،  من 
واجماعة. واإذا كان ح�صن قد جعل من الفتاة مراآة 
من  جعل  فقد  امعرفة،  �صنعه  تعيد  الذي  ن�صان  الإ
مراآة  العابث،  ال�صاب  وبن  بينها  التناحرية  العاقة 
لتطور القيم. ذلك اأن امتعلم الذي ل قيم له ل يختلف 
الروائي  �صرد  ومثلما  �صيء.  ي  القاتل  البدوي  عن 

بالقاهرة،  ومنتهيًا  بال�صحراء  امكان مبتدئًا  ارتقاء 
�صرد �صراع القيم الذي يبداأ بال�صر/ التخلف وينغلق 

على انت�صار اخر/امدينة.

و�صع ح�صن ي ت�صوره الروائي، الذي ل تنق�صه 
من  ن�صان،  الإ تاأكيد  ثاثة:  اأبعادًا  الرومان�صية، 
والنت�صار  عنها  الدفاع  يجب  عليا  قيمة  هو،  حيث 
والتطور،  التعلم  على  قادر  اإن�صان  كل  اأن  طاما  لها، 
خادمًا  تنتج  التي  الجتماعية،  ال�صروط  عن  بعيدًا 
فالكل،  ومثقفًا.  وجاهًا  وغنيًا  وفقرًا  و�صيدًا 
قابلة  عار�صة  الب�صر  بن  والفروق  �صوا�صية،  نظريًا، 
تقدم  ل  الثاي:  البعد  ويقول  وامعاجة.  �صاح  لاإ
هو  ال�صراع  فغياب  وجاهدة،  و�صقاء  �صراع  با 
ال�صقاء راحة فا�صدة، والهرب  الثبات، واخوف من 
الثائرة. وتلخي�ض  من امواجهة ركود تعافه النفو�ض 
هذا كله هو الثناء على الثورة واح�ض على التمرد، 
اأما  مت�صاوية.  حقوقًا  امت�صاوين  للب�صر  يحفظ  ما 
الثالث فهو الذي ي�صرح بانت�صار اخر على  البعد 
التخلف  على  التقدم  وبانت�صار  ناحية،  من  ال�صر، 
ا�صتعاد  وقد  الرواية  تنتهي  ولهذا  اأخرى.  ناحية  من 
خاقية، وحّررت الفتاة  ال�صاب العابث م�صوؤوليته الأ
اإّي نظرات برئت  الثقيل: »وجعل ينظر  من حقدها 
مل، وقنعت ما يقنع به ال�صيد النقي  من الطمع والأ
من اخادم النقية...«. كاأن التمرد، الذي تديره نفو�ض 
مان:  عاقلة، مدر�صة حكيمة تف�صي اإى ال�صعادة والأ
قلبي  اإليها  واطماأن  اجديدة  حياتنا  ر�صيت  لقد   «
كل الطمئنان....« حياة جديدة تنبذ القلق وترحب 
باخوف  معمورة  قدمة  حياة  اأعقبت  بالطماأنينة، 

والتعب.

يقرر ح�صن ي »دعاء الكروان« اأمرين: اأن تاريخ 
امجتمعات هو تاريخ القيم التي تتداولها ال�صائرة من 
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واأو�صح  فاعلية  اأكر  القيم  واأن  على،  الأ اإى  �صفل  الأ
دللة واأكر اأهمية من العوامل القت�صادية، ذلك اأن 
»ال�صيد«  بن  الفوا�صل  محو  الراقية  القيم  تقا�صم 
و«اخادم«، وينقلهما اإى و�صع جديد ل فروق فيه ول 
اأن ذلك ل منع �صوؤالن: هل ي�صل كل  حواجز. بيد 
ارتقاء، لزومًا، اإى �صقفه ملغيًا الفوا�صل بن الب�صر؟ 
اإن  اأنه،  اأم  حاله  على  امفر�ض  ال�صقف  يبقى  وهل 

اكتمل، يعود اإى التداعي والتقّو�ض من جديد؟

»دعاء الكروان« حكاية عن فتاة متمردة عرفت 
ب�صكل  مكررة،  جديدة  من  ذاتها  وخلقت  الظلم 
ختلف، حكاية ال�صبي الذي �صرد طه ح�صن �صرته 
يام«. واإذا كان العمى هو م�صدر مرد ال�صبي  ي »الأ
الظام،  القتل  فاإن  ال�صهرة،  الذاتية  ال�صرة  ي 
مرد  م�صدر  هو  العمى،  من  ق�صوة  اأ�صد  هو  الذي 
اإن  دب«، ي احالن،  الفتاة الفقرة. قال »عميد الأ
ن�صان، كما امجتمعات، هو الذي يت�صرف بحياته  الإ
به، منتقًا من عتبة فقرة  ول يدع حياته تت�صرف 

اإى �صقف مليء بالنور.

´´´

2- احي الاتيني: الوعي ال�شعيد واحكاية 
امكتملة:

قوميًا،  اأو  كان  ليراليًا  التنويري«  »الوعي  يبداأ 
من معطى اجتماعي-تاريخي م ي�صاأه وم يرغب به، 
وينتهي اإى ما �صاء وما رغب به مامًا. اإنه »ال�صقف« 
وكما  اأخرى.  بلغة  التاريخ«  »نهاية  اأو  معينة،  بلغة 
جتاز »فتاة« طه ح�صن ام�صافات امتنوعة وت�صل اإى 
امدينة، �صيعر البطل القومي البحر، ذهابًا واإيابًا، 

ويعود منت�صرًا حامًا بن يديه فكرة منت�صرة.

راأى �صاطع اح�صري ي الفكرة القومية العربية 
فرة  ي  النتقال،  على  قادرًا  نوعيًا  بطًا  احديثة 
اليقظة.  حالة  اإى  الكمون  حالة  من  �صريعة،  زمنية 
ل  اأبدًا،  احا�صرة  القومية«،  »الروح  كانت  لو  كما 
حتاج اإى ولدة وتكّون، وما على »العربي ال�صادق« 

اإل اأن يوقظها، كي ت�صتوي فاعلة منت�صرة.

روايته  ي  اإدري�ض،  �صهيل  د.  الراحل  اأعطى 
روائية،  ترجمة  اح�صري  فكرة  الاتيني  احي 
�صفاته  له  ت�صمن  نوعي  بطل  ي  الفكرة  ج�صدًا 
ي  الرواية  بطل  يقول  والنت�صار،  النجاح  الذاتية 
ول: »نحن ال�صباب العرب، �صائعون يفت�صون  ق�صمه الأ
من  كثرًا  نرتكب  اأن  بد  ول  باأنف�صهم.  ذواتهم  عن 
توؤكد  )�ض87(.  اأنف�صنا.«  جد  اأن  قبل  احماقات 
يجاب،  الرواية بداهتن: بداهة ال�صلب الذي ي�صبق الإ
وبداهة النت�صار الذي يتلوه انت�صار اآخر. واإذا كان 
نزوعات  ي  العار�صة  احماقة  راأى  قد  اح�صري 
قطرية يغذيها ال�صتعمار، فقد عاين اإدري�ض احماقة 
ويغادرهم  العرب  ال�صباب  يعري  اأخاقي  خلل  ي 
فيها  الروائي  اأدار  التي  باري�ض،  تكون  لن  �صريعًا. 
عن  فيه  العربي  يرهن  خارجيًا،  مكانًا  اإل  حديثه، 
الغرب  حوار  على  قدرته  وعن  الذاتية،  جدارته 
اإى  التجربة  �صكليها،  ي  البداهة،  حول  وجاوزه. 
النوعي جعله  البطل  اأن خ�صائ�ض  نافل، ذلك  اأمر 
ولهذا  وبعدها.  التجربة  اإى  الذهاب  قبل  منت�صرًا، 
خاقي والقيمي  ياأتي انت�صاره كامًا على ام�صتوى الأ

.¿BG ‘ ‘ô©ŸGh

»ل،  التالية:  بال�صطور  روايته  اإدري�ض  د.  ي�صتهل 
الباخرة،  باهتزاز  ت�صعر  ما  اأو   ... باحام،  اأنت  ما 
ي  مر  فتئت  ما  التي  امدينة  تلك  �صوب  متجهة 
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وتنتهي  ام�صتحيل؟«  كاأنه  غام�صًا  خياًل  خيالك، 
قائلة: »ل، ما اأنت باحام، ... اأو ما ت�صعر باهتزاز 
الرواية  ت�صتهل  بادك؟«.  �صوب  متجهة  الباخرة. 
يتيح  حقق،  بحلم  وتنتهي  ام�صتحيل،  كاأنه  بحلم 
انت�صاره  يرجم  اأن  ام�صتحيل،  حقق  الذي  للحام، 
بلغة غنائية مغتبطة. تاأخذ الرحلة، التي اتخذت من 
لها، معنى مزدوجًا: رحلة مكانية بن  اأداة  ال�صفينة 
واأمواجه، ورحلة ي  البحر  بروت وباري�ض ت�صاحب 
اليوم  طموح  ت�صع  التي  ام�صافرة،  الذات  اإمكانيات 
ولعل  عليه.  وت�صيطر  الغد  وترّو�ض  الغد،  راحة  ي 
بن  ي�صاوي  ما  هو  حققه  قبل  امتحقق  النت�صار 
تلك  فيهما  ي�صع  ما  وهو  ونهايتها،  الرواية  بداية 
اللغة الغنائية امطمئنة، التي حّول ام�صتقبل حا�صرًا 

واحا�صر م�صتقبًا.

ق�ّصم الروائي عمله اإى ثاثة اأق�صام: ق�صم اأول 
النور«،  »مدينة  اإى  احام  اللبناي  و�صول  ي�صف 
واختافه اإى اأماكن امعرفة والثقافة واللهو، مرتكبًا 
ال�صائع  اإنه  حن.  بعد  اخطاأ  وم�صّوبًا  حظة  خطاأ 
نباهته  عنه  منع  ل  الذي  ذاته،  عن  يفت�ض  الذي 
حماقات حتملة. ي�صف الق�صم الثاي و�صول الغريب 
اإى قلب الختبار، اإذ يكتمل البحث عن امعرفة بعناق 
امحّيا،  اجميلة  ال�صعر  ال�صقراء  الفرن�صية  نثى  الأ
مران با�صتيقاظ هادئ للوعي القومي، كما  ويكتمل الأ
لو كان ي امكان الباري�صي ما يوقظ الهوية القومية، 
وم�صح عنها اآثار الغبار والنعا�ض. اأما الق�صم الثالث 
ال�صائب،  امكان  ي  ال�صواب  ا�صتقرار  عن  فيعلن 
فالتلميذ النجيب اأنهى درا�صته وحدد اأهدافه وعرف 
م�صتقبله، وا�صتقل الباخرة عائدًا اإى باده، اأخرت 
الرحلة، ي اأطوارها الثاثة، عن ذات عّينت مرجعها 
الداخلي هاديًا لها، وحررت من العوائق اخارجية.

عن  امتعددة،  م�صتوياتها  ي  الرحلة،  ك�صفت 
نا معرفيًا، فما  الأ اأولها حقق  اأ�صا�صية،  اأبعاد ثاثة 
يبدو  كان  وما  اأجزه،  الطموح  ال�صاب  اإليه  تطلع 
م�صتحيًا ا�صتقر ي قب�صة يده. وثانيها تكامل الذات 
القومية، خلقًا ومعرفة وثقافة وو�صوح ب�صرة. فقد 
ال�صبان العرب  القومي على غره من  ال�صاب  تعّرف 
وتقا�صم معهم هدفن: توطيد الرابطة القومية التي 
تعك�ض حقيقة الذات العربية، وتو�صيع حدود الوطن، 
يقول  رجاء.  الأ وا�صع  وطنًا  ي�صنع  العرب  توّحد  ن  لأ
»كل  العربي:  ن�صان  الإ اغراب  عن  متحدثًا  الراوي 
مر اأن اخيوط بن ال�صبان العرب مقطعة،  ما ي الأ
اأنف�صهم،  لواجدون  واإنهم  مفقودة.  الرابطة  واأن 
لن  فقط...،  ويومذاك  الرابطة.  هذه  وجدوا  متى 
جاذبة  قوة  لر�صالتهم  �صتكون  نه  لأ اأحد،  يتجنبهم 
تكوي بنار امحبة والحرام كل من ينظر اإليهم...«. 
وتتك�صف  موحدة،  برابطة  اغرابه  العربي  يتجاوز 
احب  فيها  يت�صاكن  ر�صالة  ي  القومية  احقيقة 
والنار. لي�ض غمو�ض »امحبة الكاوية« اإل من غمو�ض 
مر اأن...«، التي تربط  كلمات جاورة: »كل ما ي الأ
قومي  وطموح  القومية(  )الرابطة  جليلة  ق�صية  بن 
غنائي، كما لو كان العراف بال�صيء يعني حققه، 
وكذلك حال: »لر�صالتهم قوة جاذبة«، التي توكل اإى 
القومية،  رابطتهم  بعد  يحققوا  م  الذين  العرب، 
اللبناي،  ال�صاب  �صاوى  خرون.  الآ ينتظرها  ر�صالة 
جاحه  بن  مطمئنة،  قومية  برومان�صية  ام�صكون 
بها،  يوؤمن  التي  القومية  الق�صية  وجاح  الفردي 
مرجمًا بلغة عربية ل �صوائب فيها، ما اآمن به �صاطع 

اح�صري واطماأن اإليه.

بالغرب،  ال�صرق  الثالث ي عاقة  البعد  يتجلى 
اأو ي �صورة الغرب لدى الفتى ال�صرقي، الذي اختر 
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الفتى  هرب«   « فقد  منت�صرًا،  وعاد  الغرب  ي  ذاته 
وتقيم  الذات احرة،  من عادات �صرقية منع ولدة 
نثى جدارًا �صميكًا، على خاف جتمع  بن الذكر والأ
ج�صاد. لذا يف�صي  فراد والعقول والأ فرن�صي، حرر الأ
احديث، عادة، عن »احي الاتيني«، اإى احديث 
عربي  لكل  اإذ  الغرب«،  واأنوثة  ال�صرق  »ذكورة  عن 
فتاة باري�صية يتمتع بها، واإذ �صرير العربي ل ي�صتقبل 
فرن�صية اإل ليودع اأخرى. مع ذلك، فاإن معنى الرواية 
تعيد  التي  العربية اجاذبة«،  »الر�صالة  يتاأ�ص�ض على 
للر�صالة  معنى  فا  معًا.  والغرب  ال�صرق  تعريف 
معنى  ول  جديد،  عربي  �صرق  تخليق  ي  بدورها  اإل 
للر�صول ال�صرقي اإل بتمايزه عن غرب ل ينتمي اإليه. 
عرت الرواية عن دللة الر�صالة والر�صول ب�صكلن: 
ال�صرقي  الفتى  م�صاري  بن  ال�صديد  التعار�ض 
متجاوزًا  �صعودًا  تطور  ول  فالأ الفرن�صية،  و�صاحبته 
اإى  منتهية  الثانية  تراجعت  بينما  امختلفة،  اأزماته 
ب�صرورة  الثاي  ال�صكل  ومثل  والرذيلة.  ال�صياع 
نثى  الأ تعي  ل  ر�صالة  له  فالفتى  الطرفن،  انف�صال 
الفرن�صية منها �صيئًا، وي الر�صالة من القيم وامعاير 
الفرن�صي.  امجتمع  ثقافة  من  وجوهًا  ي�صجب  ما 
لن  العروبة ي فتى عربي  ترى  التي  الر�صالة،  وهذه 
يخذلها، هي التي و�صعت ي الرواية »ميلودراما« غر 
منتظرة، تاأمر بانف�صال ال�صرق عن الغرب وترره، 
اأي بانف�صال ال�صاب العربي عن �صديقته الفرن�صية.

مفرد  عروبته  اآنذاك،  ال�صاب،  الروائي  مّثل 
ت�صي  كما  الفريد«،  بـ»امخل�ض  اأو  منت�صر،  نوعي 
�صطور الرواية، الذي يرجم اإرادة »جيل القدر«، بلغة 
قال بها، ذات مرة، مثقفون عروبيون ي حظة ن�صوة 
مانية، الريئة والنبيلة معًا، هي  اآ�صرة. ولعل تلك الإ
التي هم�صت معنى ال�صببية الجتماعية، على م�صتوى 

دبي  امنظور، واأملت، فنيًا، اميلودراما، هذا ال�صكل الأ
الذي يقرر اموت والنبعاث، دون اأن يعباأ باأ�صبابهما 
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اإى اموج وقال لنف�صه »غدًا تبداأ احياة« اآمن بفكرة 
يلم  باري�ض  اإى  امتطلع  العربي  اإذ  والتجاوز،  التعلم 
امبتذل  عن  ويعر�ض  الفرن�صية،  الثقافة  بلباب 
حت�صن  متوازنة،  جديدة  بثقافة  موؤمنًا  وامنحط، 
علم الغرب ور�صالة العروبة. ولهذا تبداأ الرحلة من 
اأ�صرة  اللبنانية، حدثة عن �صاب قلق تقوده  بروت 
العائد  ال�صاب  تقليدية وتنتهي ببروت عربية، حيث 
اأمه،  اإى  يلتفت  اأن  قبل  العرب،  اأ�صدقاءه  يحت�صن 

التي كانت ملي عليه اإرادتها، ذات مرة.

وى، ي م�صتهل الرواية، عن  اأعلنت الباخرة الأ
ختام  ي  الثانية،  الباخرة  واأخرت  احكاية،  بداية 
الرواية، عن حكاية �صعيدة النهاية، واأنباأت الباخرة 
الختبار،  وجوه  عن  الرحلتن،  تتو�صط  التي  الثالثة 
واللواذ  النق�ض  زمن  من  امتمرد  الفتى  حمل  التي 
اإى زمن الكمال وامواجهة. حول احكاية ال�صعيدة 
اإى موا�صيع واإ�صارات ي  النهاية العاقات جميعها 
اآن: اجامعة الفرن�صية موقع للتعلم والظفر بامعرفة 
نثى  والأ ومعانه،  العربي  جدارة  عن  يرهن  ومكان 
ومنا�صبة  �صافية  وب�صرة  جميل  ج�صد  الفرن�صية 
على  تعرف  فقد  و�صابته،  العربي  قوة  على  ت�صهد 
نثى ورّو�صها واأ�صبح �صيدًا عليها ثم انف�صل عنها،  الأ
وغرفة الفندق حيز لل�صكن والقراءة واحرية وبداية 
وامعرفة  ال�صتقرار  لبنانية لحقة، جمع بن  لغرفة 
ال�صاب  �صفات  عن  مكنة  الأ دللة  ت�صدر  واحرية. 
العربي الذي مر بها، دون اأن ت�صدر �صفاته عنها، 

ن نهاية حكايته مكتوبة ي بدايتها. لأ
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ي  وال�صخ�صيات،  زمنة  والأ مكنة  الأ تتوالد 
»احي الاتيني« من وجهة نظر احكاية امنت�صرة، 
وتولد وجهة النظر احكائية من وجهة نظر »الر�صالة 
وما يجب  القائم  توحد بن  التي  امرغوبة،  القومية« 
قيامه. ولعل توحيد البداية بالنهاية، ما يلغي الزمن 
الفا�صل بينهما، هو ما يجعل من بطل �صهيل اإدري�ض 
اإبراهيم  جرا  الفل�صطيني  بطل  عن  اأخرى  �صورة 
انت�صار  حيث  �صيق«،  �صارع  ي  »�صيادون  ي  جرا 
العدو  اإى  النظر  دون  ذاته،  ي  قائم  الفل�صطيني 
م�صتقبل  حول  احكائية  الرغبة  تدور  واإمكانياته. 
خرى ويقف  عربي نوعي، يحاور اأزمنة امجتمعات الأ
فوقها. لذا تبدو بروت، ي م�صتهل الرواية، حا�صرًا 
م�صدودًا اإى اما�صي، وتظهر باري�ض م�صتقبًا م�صرقًا، 
قبل اأن يحقق »البطل العروبي« ذاته، م�صتبدًل بالزمن 
حققه  �صمان  خال�صًا،  عربيًا  م�صتقبًا  الباري�صي 
ذات عربية متوازنة، جمع بن ثقافة الغرب واأ�صالة 
عروبته،  ي  اخال�ض  ام�صتقبل،  هذا  يجعل  ال�صرق. 
الفرن�صيات  يعا�صرون  الرواية،  ي  العرب  ال�صباب 
فيه  ويتك�صف  بهن،  القران  ويرف�صون  اجميات، 
الع�صق  فيها  يتعانق  التي  اجاذبة«،  »الر�صالة  معنى 
والنار، بلغة معينة، اأو التي تعلن اأن »القومية العربية 

حبة«، بلغة زمن منق�ض.

عربية،  ذات  عن  زمنة  الأ �صبط  ينف�صل  ل 
توائم بن النظر واممار�صة، وبن متطلبات احا�صر 
امن�صودة  الذات  الروائي  �صاغ  ام�صتقبل.  ور�صالة 
ب�صكلن: �صكل اأول حوره ال�صخ�صية الرئي�صية، التي 
و�صخ�صية  الرحلة،  اختبار  اأو  الختبار  عا�صت رحلة 
وى وتزيدها و�صوحًا، عنوانها:  ثانية توطد معنى الأ
التي تنتمي  الثانية«  »القرين« الذي هو »ذات البطل 

قطار العربية جميعًا، وتقا�صم البطل ف�صائله  اإى الأ
.IOó©àŸG

التقدم  ق�صية  ق�صيتن:  عن  الرواية  تف�صح 
اإيقافه، فقد  اأو  امت�صاعد، الذي ل �صبيل اإى دحره 
خرًا  ورّو�صها،  بعوائق  النجيب  التلميذ  ا�صطدم 
يجابي من جوهر عروبته، واأن حكايته  اأن جوهره الإ
الفردية من حكاية ذات قومية جماعية. اأما الق�صية 
الثانية فماثلة ي خطاب قومي نظري له �صكل حكائي، 
ذلك اأن الرواية حدثت، ي زمنها اخطي ام�صتقيم، 
عن ال�صلب اموروث من اما�صي، وعن �صراع »الطليعة 
الفكرية-ال�صيا�صية« مع العوائق الداخلية واخارجية 
جاح  من  اإليه  الو�صول  ينبغي  ما  اإى  و�صوًل  معًا، 
من  امنتقل  امتمرد،  الفتى  م�صار  يكون  لن  اأكيد. 
احلم اإى حقيقه، اإل م�صار اخطاب القومي القائل 
القارئ، واحال هذه،  ي�صتطيع  والنبعاث.  بال�صبات 
اأن يقارن بن قول رواية اإدري�ض واأقوال امربي القومي 
اأن الطرفن ياأخذان  النزيه �صاطع اح�صري، ذلك 
باأزمنة ثاثة: التمرد على القائم، العمل على توليد 
لمع.  م�صتقبل  اليقيني  التب�صر  جديد،  م�صتقبل 
حكائيًا،  �صكًا  القومية«  »نظريته  اح�صري  اأعطى 
وحول اإدري�ض حكايته الباري�صية اإى »نظرية قومية«. 
توازع الطرفان منهجًا متفائًا، اعتر التفاوؤل مرجع 
الثقافة  اأحام  وتقا�صما  اآن.  ي  والرواية  النظرية 
ي  الواقع  يلقي  اأن  قبل  ترى،  ما  ترى  التي  النبيلة، 

وجهها رعبًا غر متوقع.

اأعاد �صهيل اإدري�ض، ي »احي الاتيني« تاأ�صي�ض 
الرواية اللبنانية، وفتح الرواية العربية على »ثنائية 
وطالب  وروبية  الأ الثقافة  وحاور  والغرب«  ال�صرق 
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ل  رائقة  لغة  ي  ذلك  كل  و�صع  لها.  نقدية  بقراءة 
عن  �صورة  كله،  هذا  قبل  كان،  لكنه  فيها.  �صوائب 
قوميًا  رائدًا  فيه  يكون  اأن  اأراد  م�صى،  واعد  �صياق 
دون اأن يلتفت اإى مكر التاريخ وقوانينه التي ل مكن 
ح�صن  طه  اأراده  ما  اإدري�ض  اأراد  عليها.  ال�صيطرة 
ول: القومية  وا�صتنجدا معًا بقوة خارجية، دعاها الأ

العربية، و�صّماها الثاي: اجديد.

´´´

ن�شان  الإ حالف  والعا�شفة:  ال�شراع   -3

امقاتل والتاريخ:

الرحلة  مفهوم  الكروان«  »دعاء  رواية  اأخذت 
له كيف  باآخر  وتنتهي  باإن�صان  ُت�صتهل  التي  اخالقة، 
موازية،  رحلة  الاتيني«  »احي  وتناولت  ختلف، 
امعرفة  ف�صاء  اإى  وتنتهي  العادة  با�صتبداد  تبداأ 
ت�صور  عن  وى  الأ الرواية  اأخرت  الذاتي.  والوعي 
الثقافة  بن  ويوحد  ثقافته  من  الفرد  ي�صتق  ليراي 
خاقية، واأنباأت الثانية عن وعي قومي  وام�صوؤولية الأ
مل، يحاور الغرب بقومية عربية �صاعدة.  م�صبع بالأ
تعامل امارك�صيون، ي �صياق جاور، مع رحلة ثالثة، 
»ملكة  اإى  ال�صرورة«  »ملكة  من  ن�صان  الإ تنقل 
جازًا  الثاثة،  اأ�صكالها  ي  الرحلة،  بدت  احرية«. 
ن�صان وي�صهد على قدراته امبدعة. متفائًا يختر الإ

حنا  كتب  اما�صي  القرن  �صتينيات  اأوائل  ي 
مينة، ي »منفاه ال�صيني« رواية »ال�صراع والعا�صفة« 
متكئًا على منهج »الواقعية ال�صراكية«، الذي اعتر 
يجابي  الإ البطل  ي  وراأى  راأ�صمال«،  اأثمن  ن�صان  »الإ
حليفًا للتقدم وظهرًا له. �صواء التزام الروائي منهج 
جاء ورحل، اأم كتب ما �صاءت له خواطره اأن يكتب، 

يريد  ما  اإى  يتقدم« ي�صل  بـ»اإن�صان  بدوره  قال  فقد 
مركبه  فقد  بّحار  على  الرواية  تنفتح  اإليه.  الو�صول 
اآثار  وتقتفي  بديل،  مركب  على  العثور  ي  واجتهد 
جمالية  على  مدلًا  يخطئه،  ول  هدفًا  يق�صد  بّحار 

.»YƒædG ¿É°ùf E’G º«bh IOGQ E’G

ُت�صتهل الرواية بال�صكل التاي: »وكان الطرو�صي 
اإمانه  يوؤمن مجيء �صاعته، ويعمل لها ويخل�ض ي 
اإخا�صًا عجيبًا، واإى اأن تدق ال�صاعة يكفيه اأن يعي�ض 
الكلمات  تك�صف  البحر.«)�ض14(.  من  مقربة  على 
وميزه  داأبه  ي  خل�ض  دوؤوب  اإن�صان  عن  القليلة 
�صاعته«،  مجيء  »يوؤمن  فهو  الدللة:  وا�صح  بقول 
تدق  »اأن  وينتظر  القدر،  مع  اأكيد  موعد  عن  تعبرًا 
ال�صاعة«، تعبرًا عن موعد له �صكل امعركة. لن تكون 
ن�صان امقاتل اإل ام�صافة التي ت�صع هدفه بن  رحلة الإ
من  البحار  مّيز  الذي  الرا�صخ  الإمان  ولعل  يديه. 
غره، هو الذي يجعله يجاور البحر، كما لو كان بدوره 
بحرًا اآخر. يتميز البحار بف�صائل اإن�صانية رفيعة، من 
ناحية، ويتمتع، من ناحية ثانية، ببعد رمزي، يجان�ض 
واحدة.  طبيعة  يتقا�صمان  اللذين  والبحار،  البحر 
خرون،  ولهذا يزبد »الطرو�صي« ويرغي ويفزع منه الآ

وي�صارع البحر وي�صرعه.

اإ�صارة  »اأعطي  التاي:  بال�صكل  الرواية  تنتهي 
امقدمة  اإى  هو  وم�صى  امركب،  فتحرك  قاع  الإ
فوقف عليها ولوح اإى الواقفن على الر�صيف....«)�ض 
وو�صل  اجديد،  مركبه  على  البّحار  ح�صل   .)388

والبّحار  �صاحبه  فهو  امركب  مقدمة  »امقدمة«:  اإى 
ول فيه، ومقدمة ام�صهد الجتماعي، بعد اأن برهن  الأ
خرين اأنه �صيد اأقداره، واأنه قادر على فعل ما ل  لاآ
وعدت  ما  النهاية  ت�صّرح  يفعله.  اأن  غره  ي�صتطيع 
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عليه  �صتكون  ما  البداية  تنبئ  ما  بقدر  البداية،  به 
يجابي« يت�صّرف باأقداره  النهاية. ذلك اأن »البطل الإ

ول يدع اأقداره تت�صرف به.

ن�صان اجوهري«  اأقام حنا روايته على مقولة »الإ
ن�صان  »الإ يكون  اأن  يكون كما يجب  الذي  ن�صان  الإ اأو 
الذاتية  اإمكانياته  جميع  اأيقظ  الذي  رما،  على«  الأ
به  يتمتع  ما  يجهلون  اآخرين  عن  بعيدًا  امبدعة، 
موهبته  حنا،  اأن  ومع  خارقة.  قدرة  من  ن�صان  الإ
مريحة  بب�صاطة  ي�صاء  ما  ي�صرد  العالية،  ال�صردية 
ن�صان  الإ �صرده  ر�صم  فقد  تعقيد،  ول  فيها  اّدعاء  ل 
ن�صان  الإ حيث  »الروميثيو�صية«،  �صورته  ي  امبدع 
يرّو�ض البحر ويعيد ترتيب ما يقع على الياب�صة. غر 
ن�صان اجوهري« قائم ي  اأن ما يك�صف عن معنى »الإ
الفا�صية  »تاريخ جوهري« يعي�ض فيه، عنوانه هزمة 
ن�صان امدافع عن التحرر ال�صامل. وهذا  وانت�صار الإ
ن�صان اجوهري« تعبرًا  التزامن هو ما يجعل من »الإ
عن اإرادة »التاريخ احديث« ويعن هذا التاريخ �صوتًا 
حتمية  اأو  التقدم،  وما  له.  وحليفًا  امتحرر  ن�صان  لاإ
التقدم، اإل ح�صلة لهذا التحالف، الذي ملي على 
ن�صان امقاتل اأن ينت�صر، بقدر ما يدفع بـ»التاريخ  الإ

ن�صان ون�صرته. العاقل« اإى احت�صان الإ

وي�صهد  التاريخ،  بطولة  على  التقدم  ي�صهد 
وما  الفاعل،  ن�صان  الإ بطولة  على  امتقدم  التاريخ 
يجابي، الذي قالت به الواقعية ال�صراكية،  البطل الإ
اأو  رجل«  ي  »ت�صخ�صن  عاقل  تاريخ  عن  �صورة  اإل 
يكون  التاريخ.  فيه  حل  اإن�صاي«  »جوهر  عن  �صورة 
منت�صرًا  يكون،  اأن  يجب  كما  هذه،  واحال  البطل، 
الرواية:  ي  نقراأ  النت�صار،  اإى  وذاهبًا  النهاية  ي 
»اإنه هنا، على ال�صخور، بفعل اإرادة ولي�ض م�صادفة، 

وما دام ذلك كذلك، فاإن ت�صميمًا يهون دونه اموت 
قد انعقد ي ذاته على منازلة كل من ينبغي زحزحته 
عن هذا امكان« )�ض11(. حيل �صفات »الإخا�ض 
�صفات  على  القادمة«  بال�صاعة  و»الإمان  العجيب« 
رادة. ويحيل تعبر »اإنه  بطل يجمع بن الو�صوح والإ
موجود بفعل اإرادة« على حتمية واعدة، ت�صع البطل 
يجابي بن الب�صر وفوقهم: فهو يعرفهم ويعرفونه،  الإ
ويكلمهم ويحاورونه، لكنه يفعل ما ل ي�صتطيعون فعله: 
»اعتاد النا�ض اأن يهربوا حن ير�صقهم البحر... اأما 
حمد بن زهدي الطرو�صي فلم يكن يفعل ذلك قط. 
اإنه ل يراجع ول يهرب، ول يخ�صى البلل، وحن تاأتيه 
البحر  م�صتثرًا  مكانه،  من  بالقفز  يكتفي  اموجة 
البطل،  يفعل   .)13 اأ�صد.«)�ض  بعنف  لعبته  ليتابع 
العاديون  اعتاد  ما  قدم،  ببحار  ا�صمه  يوحي  الذي 
من الب�صر األ يفعلوه. بيد اأن ي تعبر »ي�صتثر البحر 
ليتابع لعبته بعنف اأ�صد« ما ي�صر اإى ماهية خا�صة، 
توؤن�ض البحر ويوؤن�صها البحر. تعطي اموؤان�صة الغريبة 
فهو  جماليًا،  بعدًا  للبطل  وبّحار  بحر  بن  القائمة 
رادة  موّزع على البحر والياب�صة معًا، وت�صيء معنى الإ
الب�صر  من  للنجباء  اأن  ذلك  ال�صدفة،  عن  البعيدة 
وا�صح  فالبطل  اأي�صًا،  بهم  واأماكن خا�صة  طبائعهم 
هو  هذا  اجميلة.  بالوعود  وحت�صد  وامكان  ال�صم 

البطل لورد جيم ي رواية كونراد.

�صاطئ  على  ام�صتدمة  البّحار  اإقامة  تعطي 
قامة اأبعادَاً ثاثة:  البحر، كما تقول الرواية، مكان الإ
فهو اإ�صارة اإى �صخ�صية اإن�صانية مغايرة، قريبة من 
 ,¿BG  ‘  ¬æY  Ió«©Hh  ô°ûÑdG  ¬«a  ¢û«©j  …òdG  ¿ÉµŸG

وتعبر عن روح طليقة تزهد بخمول امدينة وتاأتلف 
مع �صخب البحر وهياجه، وهو موقع انتظار وترقب 
واإعداد، كما لو كان البّحار لن يذهب اإى النت�صار 
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رادة«، التي اختارت له  خر اإل حن ت�صتدعيه »الإ الأ
�صا�صي ي هذا هو ما  ال�صاطئ مكان �صكن واإقامة. والأ
يلي: اإن ركون البطل اإى اإرادة خارجية، كما �صفاته 
يجابية التي تازمه منذ البداية، يجعل منه بطًا  الإ
التاريخ،  لروح  اأنه ج�صيد  ذلك  واحدة،  مرة  اأعطي 
يت�صكل  ل  بطل  ختلفة.  باأ�صكال  فيه  تتجلى  التي 
هند�صة  العملي  م�صاره  يعيد  ول  العملي،  م�صاره  ي 
با  تتجلى  البداية  منذ  مكتملة  قائمة  فهي  بطولته، 

نق�ض ي �صدف متواترة.

بداهتن:  امنت�صر  بطله  ي  الروائي  ي�صع 
ن  لأ بطل  فهو  النت�صار.  وبداهة  البطولة  بداهة 
رادة التي اأ�صكنته على ال�صاطئ جعلت منه بطًا،  الإ
امكان:  وعوائق  الزمان  طبيعة  اإى  النظر  دون  من 
»يعرف اجهات جميعًا ول يحتاج اإى بو�صلة«، »لقد 
اإل هو متكلمًا«  �صكت امتجرئون على البحر وم يبق 
(U¢269(، »ل تنال منه ال�صنون اإل ما ينال اموج من 

�صخرة ال�صاطئ، يخد�ض بع�ض جوانبها، لكنه يعجز 
 êõe .(179( »اأن ينال من �صموخها و�صابتها من 
ال�صعبية  الق�ص�ض  بطولة  بن  طريقته،  على  مينة، 
التنوير.  فل�صفة  به  تقول  الذي  ن�صاي«  الإ و»اجوهر 
وى ي القول: »ق�صمًا باه ل يخاف  تظهر البطولة الأ
من  البطل  حرر  التي  )�ض248(،  واجان«  ن�ض  الإ
وتتك�صف  اأخرى،  ماهية  ومده  ن�صانية  الإ ماهيته 
توؤكد  »بروميثيو�صية«  نرة  ي  الثانية  البطولة 
»الطرو�صي« �صيدًا على الطبيعة: »اموج جبال؟، ولكن 
اجبال،...  تهد  الرجال  اجبال،  من  اأقوى  الرجال 
ر�ض  الأ ن�صان  الإ الريح، وظل  وت�صّعرت  البحر،  ثار   ،
يتقدم... وظلت ملكة البحر فوق اموج تنظر اإليه، ها 
ر�ض  هو، اإنني اأراه، اأراه جيدًا، كم هو جميل اإن�صان الأ

هذا! كم هو قوي...« )�ض80).

ثاثة:  اجاهات  من  النت�صار  بداهة  تاأتي 
اإرادة  فيه  �صكبتها  التي  الذاتية  البّحار  خ�صائ�ض 
وخروجه  كاجبال  اأمواج  مع  و�صراعه  غام�صة، 
ل�صالح  يعملون  الذين  �صرار  لاأ وهزمته  منت�صرًا، 
ل  الفرن�صي.  لا�صتعمار  ومهادنة  اإقطاعية  قوى 
يخلو النت�صار، ي �صكله الثاي، من امفارقة، ذلك 
اأن البّحار الذي يعابث البحر وي�صتفزه اإما اأن يكون 
مع  ال�صراع  يكون  عليه.  متفوقًا  اأو  للبحر  امتدادًا 
رادة  البحر، ي احالن، م�صمون النتيجة: ت�صمنه الإ
الغام�صة »لكلمة التاريخ« وتلك اخرة الواعية التي 
عداد« والنتظار. يرتبط الجاه  جاءت بها »حقبة الإ
ينقل  الذي  الجتماعي-الوطني،  بال�صراع  الثالث 
البطل من حيز الطبيعة اإى حيز امجتمع، ومن جال 
احد�ض ال�صائب ي جال »الغريزة الطبقية«. فكما 
ي  مايز  فهو  بو�صلة،  با  الريح  اجاه  يعرف  اأنه 
غريزة  على  اعتمادًا  الفا�صد  من  الطيب  امجتمع 

اجتماعية ب�صرة.

مزج حنا مينة بن بطل امخيلة ال�صعبية، الذي 
حدد  »حديث«  وبطل  اجان«  ول  ن�ض  الإ يخاف  »ل 
البطل  اإى:  منتهيًا  طبقية  بغريزة  يتمتع  الزمن 
مقدمة  من  »الطرو�صي«  ينتقل  ال�صعبي-الوطني. 
الوطنية- احركة  مقدمة  اإى  ام�صتعاد  امركب 
ال�صعبية. ترجم ي انتقاله معنى التقدم، حن حارب 
وترجم  اخارجي،  وال�صتعمار  وال�صتغال  قطاع  الإ
احرب  ي  الفا�صية  بهزمة  امتميز  الع�صر«  »روح 
العامية الثانية 1939-1945. اأ�ّص�صت هزمة الفا�صية 
البطل  واأ�ص�ض  التقدمي«  »التاريخ  ي  جديدة  مرحلة 
البطولة،  من  تقليدي  غر  ل�صكل  ال�صعبي-الوطني 
بداع الفردي ي  ين�صت اإى اإيقاع التاريخ، وي�صع الإ

خدمة »ام�صروع التحرري«.
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بطًا  والعا�صفة«  »ال�صراع  ي  البّحار  يتك�ّصف 
يجمع بن الو�صوح والغمو�ض، اأو بن القوة وال�صجاعة 
يكتنفه  الذي  الو�صوح  ولعل  ال�صيا�صي.  واحد�ض 
ن�صانية  لاإ ورمزًا  اإن�صانًا  منه  جعل  ما  هو  الغمو�ض 
اجديدة ي اآن، ي�صر ب�صكل م�صتقيم من انت�صار اإى 
فيها.  نهاية ل غمو�ض  اإى  �صفافة  بداية  اآخر، ومن 
ولهذا يقا�ض البطل بذاته ل بغره، يحتاجه غره ول 
يحتاج اإى اأحد. بل اإن دور ال�صخ�صيات امحيطة به 
العادي،  وغر  العادي  ن�صان  الإ بن  الفرق  تبيان  هو 
ال�صعيف  القليل  بن  الفا�صلة  ام�صافة  عن  والك�صف 
مواج. ل غرابة  امحدود والكثر القوي الذي تهابه الأ
اأن مد البطل الفقراء »بقب�ض ي�صتدفئون به ي جليد 
خيبتهم«، كما تقول الرواية. تف�صل اجملة الق�صرة 
بن ماهيتن، قاذفة بـ»الطرو�صي« اإى ف�صاء خا�ض 
بها  ي�صتدفئ  تنطفئ  ل  بنار  ن  ح�صّ اأنه  ذلك  به، 

خذولون فاتهم النت�صار.

ويتطلع  بالنت�صار،  متوّجة  رحلة  البحار  يكمل 
اإليه الفقراء وينت�صرون به، كي ينطلق بهم اإى رحلة 
يرجون حقيقه.  الذي  الهدف  لهم  جماعية، حقق 
ت�صرد الرحلة ي وجهيها، النتقال من زمن الغراب 
اإى زمن التحرر. بيد اأن الرحلة ي �صورها امختلفة 
الروائي  الن�ض  ن  اأو رحلة حامة، لأ رحلة ي احلم، 
يوّحد بن التاريخ احديث وبطل �صعبي ل تاريخ له، 
اأو بن تاريخ له تقنيته امتقدمة ودوله امنت�صرة وبطل 

�صعبي ت�صتولده احكايات وينت�صر فيها ول موت.

نقراأ ي الرواية: »ففي اأيار من هذا العام انتهت 
احرب العامية، وكان انتهاوؤها حدثًا �صعيدًا بالن�صبة 
للعام...«. تعّن اجملة الزمن التاريخي الذي تدور 
ول  الرغبة  به  تقبل  بطل  عن  كا�صفة  الرواية،  فيه 

يقبل به الواقع. فالبطل الذي اأرادته الرواية اأن يغّر 
ل  هرو�صيما،  على  الذرية  القنبلة  زمن  ي  العام، 
الفقراء،  البو�صلة، والبطل الذي ي�صتدفئ به  يعرف 
انت�صاره،  من  ال�صهيوي  ام�صروع  اقراب  زمن  ي 
يطمئن اإى »مديته« وقوته اج�صدية، والبطل ام�صدود 
»ا�صراكية من�صودة« م�صبع بقيم غنائية هزمها  اإى 
»الزمن العامي«. نقراأ ي الرواية: »�صرب الطرو�صي 
موؤخرة امركب بكفه �صربة فار�ض على كفل ح�صانه 
داء ر�صالة« )�ض190)، »اأخذ  وهو يبعث به وحيدًا لأ
الزورق يراق�ض ويجمح كفر�ض« )�ض236)، »انتهى 
فا  الندفاع  يحاول  بداأ،  وفجاأة  الزورق...  ميان 
على  وارتكز  فاأ�صراأب  اأجفل  كح�صان  ي�صتطيع، 
قائمتيه اخلفيتن، واأخذ يدور عليهما مهددًا فار�صه 
بال�صقوط، كان الزورق يعلو ويهبط، كاأنه فر�ض ت�صر 
اح�صان  �صفات  امركب  ياأخذ  )�ض272(.  خببًا« 
الذي  للبحر  ويكون  الفار�ض  �صفات  البّحار  وياأخذ 
م  �صحراء  �صفات  واح�صان،  الفار�ض  يحت�صن 
ماأ�صاة  ت�صدر  البخارية.  وال�صفن  امراكب  تعرف 
اإجاباته  بن  التاريخي  الفرق  عن  البطل-احلم 
زمن  يعي�ض ي  فهو  فيه،  يعي�ض  الذي  الزمن  واأ�صئلة 
تبدو  ولهذا  مهزوم.  ما�ض  مقولت  ويفّكر  حا�صر 
ر�صالة  اح�صان-القارب  يحملها  التي  »الر�صالة« 
حري�صية-تب�صرية يحملها ح�صان التب�ض بالزورق، 

اأو زورق التب�ض باح�صان. 

اإن�صانية،  قيم  اإى  ام�صدود  مينة،  حنا  يكن  م 
الحتفاء  اأراد  اإما  وهام،  الأ وتوزيع  بالوهم  مولعًا 
بداأ  النبيلة،  بالقيم  حت�صد  واعد  كوي  بزمن 
بالإمان وعطفه على »زمن تقدمي«، م�صّرًا التقدم 
لها  اأفكارًا  الواقع  ت�صتبدل معطيات  اإمانية،  مقولة 
�صكل العلم، وما هي بالعلم. األ يذكرنا هذا بالتخيل 
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العلمي الذي يعد ولز رائده؟ بعد ربع قرن من الزمن 
مانية  الإ هذه  ن�صر  عامل  مهدي  اللبناي  �صيعيد 
من  خر  الأ الربع  اأن  مفر�صًا  اأخرى،  بلغة  النبيلة 
الراأ�صمالية  من  النتقال  زمن  هو  الع�صرين  القرن 
اإى ال�صراكية، يقول ي كتابه »نقد الفكر القومي«، 
نقول  اأن  يكفي  »ل  اإكماله:  عن  اغتياله  منعه  الذي 
بها  مر  التي  الراهنة  التاريخية  امرحلة  مييز  ي 
هذه  انتقال  مرحلة  اإنها  العربية  جتمعاتنا  تطور 
امجتمعات من الراأ�صمالية اإى ال�صراكية، فمنذ اأن 
دخلت الراأ�صمالية ي طور اأزمتها العامة، بدخولها ي 
الكرى  اأكتوبر  ثورة  وبانت�صار  مرياي،  الإ تطورها 
لتاريخ  العام  الطابع  بات  القرن،  هذا  مطلع  ي 
الب�صرية امعا�صر طابع هذا النتقال.« )�ض77). ’ 
يقّوم ما يقول به هذا امثقف امارك�صي، الذي در�ض 
ي فرن�صا واأعطى درا�صات لمعة، محدودية امعرفة 
كان  مهما  امعرفة،  تعطي  باإمانية  بل  بات�صاعها،  اأو 
نوعها، �صكًا اإمانيًا. وب�صبب الإمان تظل امارك�صية 
منت�صرة ي زمن امجتمعات امختلفة، الذي هو »زمن 
النتقال« من الراأ�صمالية اإى ال�صراكية. ومن هذا 
دونه،  من  العادل  اح�ض  ي�صتوي  ل  الذي  الإمان، 
و�صل اليائ�ض فالر بنيامن اإى مقولة »النبثاق« التي 
حياء وعلى  تقول بخا�ض اأخر، يوزع الن�صر على الأ

موات الذين فاتهم النت�صار. الأ

´´´

اإ�شاءة وتعليق:

ح�شن مفتاح: وهم امعرفة واغت�شاب الواقع
ح�صن  طه  كتابات  ي  التقدم،  رواية  اأخذت 
ت�صرح  ختلفة  اأ�صكاًل  مينة،  وحنا  اإدري�ض  و�صهيل 
اإمانية  الرواية  حايثت  عنه.  وتدافع  التقدم  معنى 

�صارمة، ل موقع فيها لالتبا�ض والحتمال ول مكان 
التقدم الذي  اأن  اأو قليلة، ذلك  فيها ل�صخرية كثرة 
دائرة  من  جاء  وثوقية.  لغة  ملي  بالقانون  التب�ض 
»الفكر التقدمي« مثقف نقدي م�صكون بالقلق، اعتنق 
مارك�صية كا�صيكية فرة واقرب من مارك�صية اأخرى 
دب، والنظريات  ي فرة لحقة، اإى اأن اآثر قراءة الأ
هو  الامع  وامثقف  »احياة«.  �صوء  على  بعامة، 
دب، ذات مرة، مبادئ  لوي�ض عو�ض، الذي عالج الأ
لكتاب  و�صعها  �صهرة  مقدمة  ي  التاريخية،  امادية 
»بروميثيو�ض طليقًا« لل�صاعر الإجليزي �صيللي، قبل 
اأعلن  ن�صبيًا،  مغاير،  منظور  اإى  عو�ض  ينتقل  اأن 
عو�ض  ا�صتبدل  دب«.  والأ »ال�صراكية  كتابه  ي  عنه 
دبي  الأ النقد  اأ�صا�صية ي  الواقع، وهي مقولة  بفكرة 
من  دب  الأ حرر  التي  »احياة«،  فكرة  امارك�صي، 
 ¥É«°S ‘ ,GóH ¢VƒY ¿CG ™eh .IõgÉ÷G ájô¶ædG Oƒ«b

�صتينيات القرن اما�صي، مرتدًا، عالج ارتداده بلطف 
يكن  م  فاإنه  مروة،  ح�صن  اللبناي  امارك�صي  كبر 
مرتدًا على الإطاق، ذلك اأنه حّفظ على ال�صيوعية 
واآية  خم�ض.  ب�صنوات  النا�صري«  »اجهاز  ولدة  قبل 
ذلك روايته الوحيدة »العنقاء اأو تاريخ ح�صن مفتاح«، 
 ,1946 عام  ي  وباري�ض  القاهرة  بن  كتبها  التي 

ون�صرها ي بروت بعد ع�صرين عامًا.
اأوى  �صهادة  �صهادتن:  روايته  اأعطى عو�ض ي 
العامية  اأعقبت احرب  �صيا�صية م�صرية  على حقبة 
الثانية 1945، عرفت �صعود تيارات �صيوعية ختلفة 
و�صهادة  العنف،  اإى  الدعوة  غرها،  مع  اقت�صمت، 
اعتقد،  الذي  الإماي  ال�صيوعي  امثقف  على  ثانية 
ال�صتغال«  »زمن  دفن  على  قادر  اأنه  خل�صًا، 
ا�صتبداد.  ول  جهالة  ول  فيه  غن  ل  تاريخ  وتوليد 
وى مي�صورة، باأ�صكال ختلفة  واإذا كانت ال�صهادة الأ
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الثانية  ال�صهادة  فاإن  متعددة،  تاريخية  درا�صات  ي 
وثيقة نادرة ر�صدت اأحام امثقف الثوري التي تولد 
متاأججة متاطمة وتنتهي اإى خيبة وذكريات. �صاغ 
مامح  فيها  وو�صع  وراأى،  عا�ض  ما  وثيقته  عو�ض 
ومار�صات ب�صر عرفهم، واأدرج فيها هواج�ض ذاتية 
عرته ذات مرة، وا�صتاأن�ض ما مر به �صريعًا وا�صتقر 
احامة،  الثورية  الذاتية  ولعل  اآخرين.  لدى  طويًا 
رغم عمرها الق�صر، هي التي مزجت ن�صه بالكثر 
من ال�صخرية، ودفعته اإى كتابة رواية وحيدة ي �صن 
اإى  »الواقع«  من  باخروج  لحقًا،  واأقنعته،  مبكرة 

احياة.

تقدمية  رواية  مفتاح«  ح�صن  تاريخ  اأو  »العنقاء 
ت�صخر،  منها:  وت�صخر  التقدم  اإيديولوجيا  تنقد 
بتعاطف كبر، من وهم �صناعة التاريخ، ومن اإمانية 
اإى  القول، حولت مقاربات نظرية  اإن �صح  علموية، 
اعتقدت  �صقية  اإرادوية  ومن  فقرة،  دينية  تعاليم 
اإى  وت�صخر،  فكار،  الأ م�صيئة  اإى  ين�صاع  الواقع  اأن 
حدود ال�صفقة، من »اأنوات ثورية« اأقنعها الوهم باأنها 
قادرة على منازلة اما�صي وهزمته. تطلع عو�ض اإى 
»تقدم« اآخر، يعرف بالواقع من دون عنف، ويطالب 
اإ�صاحه من دون عنت، ويعرف  باإ�صاح ما مكن 
عن  اأعرب  تع�صب.  با  وال�صيا�صي  الفكري  بالتنوع 
»وعيه التقدمي« ب�صكلن: نقد النظام املكي والقوى 
ال�صيا�صية امرتبطة بال�صتعمار، ونقد الت�صورات التي 
تريد حقيق الغايات العادلة بو�صائل غر عادلة. بيد 
ون�صارة،  اإ�صراقًا  وجوهه  اأكر  النقدي، ي  وعيه  اأن 
ابتعد،  تو�صله، حن  الذي  الروائي  ال�صكل  تك�صف ي 
دبي ال�صائع ي زمانه  واأوغل ي بعده، عن النموذج الأ
واقعيًا كان، اأو واقعيًا ا�صراكيًا، دون اأن يعني ذلك اأن 

واقعية ذاك الزمان كانت تفتقر كليًا اإى ال�صواب.

التقدمي  اأو  امت�صائم،  التقدمي  ذلك  ا�صتهل 
بنزعة  وا�صيًا  به  واأغلقها  باموت  روايته  الب�صر، 
�صاء  بالنحطاط.  ينعتونها  امارك�صيون  كان  عدمية، 
امتحزب  الفكر  من  �صكًا  باأن  يخرنا  اأن  عو�ض 
ول  اإليه  احياة  ي�صتدعي  نه  لأ للحياة،  قابل  غر 
فكر  بن  امتنامية  ام�صافة  ولعل  اإليها.  يذهب 
اإى  دعته  زمانه،  ي  امتفائلة،  وامارك�صية  عو�ض 
اأدبية،  مقولت  النظري-ال�صيا�صي  التع�صب  نق�ض 
�صالكًا �صبل بع�ض امارك�صين الذي ردوا على اجمود 
من  روايته  تتراأ  ولهذا  جمالية.  مقولت  النظري 
�صعارات التفاوؤل والنت�صار والغد الذي يهطل خبزًا 
تتحدث  امقولت  من  طيفًا  ختارة  وورودًا،  وعلمًا 
الثوري  فامثقف  فول.  والأ والغراب  ال�صياع  عن 
ه�ض منقب�ض الروح، حتى لو بدا غر ذلك، والوجود 
عليه  وي�صقط  اخيبة  تر�صده  اماآل،  رخو  ن�صاي  الإ
نا مهما ا�صتدت يدو�صها التاريخ  موت غر منتظر، والأ
به  امعت�صم  اأن  اليقن طاما  اإى  �صبيل  وم�صي، ول 

يفزع من ظال النافذة.

عو�ض  بها  تاأمل  التي  الت�صورات،  هذه  قادت 
الواقع،  وراء  ما  اإى  الواقع  من  الذهاب  اإى  بطله، 
رواح امتاطمة ي الف�صاء  حيث الهذيان القاتل والأ
امتقاتلة،  امتنا�صخة  رواح  والأ اليقظة  وكوابي�ض 
يحّول  ما  وكل  اموت،  على  امنفتح  القلق  ن�صان  والإ
الواقع، اأو ما وراء الواقع، اإى فانتازيا ت�صر اليقن 
الواقع  وب�صبب  بالرثاء.  جديرة  دمية  اإى  ال�صامل 
اأكر  حتجب  واقع  به  م�صك  الذي  ال�صطحي، 
اإى  مفتاح  ح�صن  ال�صيوعي  القائد  ينق�صم  �صابة، 
�صديدة  ال�صوت  عالية  �صخ�صية مرئية  �صخ�صيتن: 
الن�صباط، ت�صو�ض »اللجنة امركزية« بحزم واقتدار، 
قاهر  داخلي  عام  ي�صو�صها  حتجبة  و�صخ�صية 
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وينتهي  �صباح  الأ وتطارده  اأ�صباحًا  يطارد  ومقهور، 
م�صلوبًا على م�صنقة.

تقول ال�صخ�صية ي الرواية: »جّرْد من اللجنة 
اأفراد  اإى  نظرك  النا�ض  اإى  وانظر  قليًا  امركزية 
اأن  الق�صرة  اجملة  تقرر  )�ض282(.  اأحياء.« 
النا�ض  واأن  الروؤية،  يربك  حجاب  امركزية  اللجنة 
اأين  من  ولكن  اإيديولوجية.  مقولت  ل  اأحياء  اأفراد 
ي  يراءى،  ال�صادق؟  امتزمت  الإمان  ذلك  ياأتي 
والعماء، وبن حب  احالن، خلل، يجمع بن احلم 
والقول  الب�صر  حرير  وبن  عليهم،  واحقد  النا�ض 
رواية  كتب  اإنه  عو�ض  يقول  ولهذا  القبول...  بتكثر 
�صد العنف بعامة وهو يكتب رواية عن مثقف اإماي 

يهج�ض بتغير امجتمع واإيقاع الف�صول ...

يجعل  الذي  ما  التاي:  هو  امنتظر  ال�صوؤال  اإن 
امنا�صل  بن  يقوم  حجابًا  امركزية«  »اللجنة  من 
تعوزه  ل  الذي  امارك�صي  واجواب  وغره؟  ال�صيوعي 
باأن  حاملها  تاأمر  التي  يديولوجيا  الإ هو:  امفارقة 
اأن  علمًا  احقيقة،  �صياء  الأ مع  »وهميًا«  يتعامل 
اأو  يديولوجيا،  الإ يهتك  ت�صور  نظريًا،  امارك�صية، 
يحتاج  الذي ل  والوا�صح  ويبددها.  الزائف«  »الوعي 
احزبية،  البروقراطية  اأن  امداراة  من  كثر  اإى 
املتحفة باإيديولوجيا توائمها، تختزل اجهد النظري 
امارك�صي اإى جملة ت�صويغات ثابتة، اأو اإى تريرات 
مر  الأ وواقع  اإليه.  وتعود  الإماي  العقل  من  تنبثق 
خا�صة،  امثقف  و�صع  ي  يديولوجي،  الأ احجاب  اأن 
كلية  و»نظرية  نرج�صية  فردية  بن  لقاء  ح�صلة 
احقيقة.  امتاك  تتوهم  ذات  اإى  يف�صي  امعرفة« 
اإذ  امواقع،  الكلية  وامعرفة  امتحّزبة  الفردية  تتبادل 
النظرية من �صورة  واإذ  امثقف على �صورة نظريته، 

الذي  حزبه  كما  احزبي،  امثقف  يعادل  معتنقها. 
هو مثقف جمعي، النظرية التي تف�صح عن احقيقة 

ويوؤّمن �صخ�صنتها ي اآن.

احقيقة  يج�صد  الذي  مفتاح،  ح�صن  ي�صاوي 
وتتج�صد احقيقة فيه، ذاته، وت�صاوي ذاته القاب�صة 
اللجنة  وت�صاوي  امركزية«  »اللجنة  احقيقة  على 
الب�صر  تخليق  له  يحق  الذي  امطلق،  احق  امركزية 
ب�صكل جديد. ولهذا »كان يعلم ح�صن مفتاح اأنه خلق 
التي  ال�صريرة  رواح  الأ وليقتتل مع  العمالقة  لي�صارع 
ر�ض بالغيان« )�ض175).  ت الأ �صّودت اللياي وماأ
رواح ال�صريرة لها وجوه كثرة: ال�صعب الذي يعي�ض  والأ
لوان  الأ اإل  يفهمون  ل  الذين  والهمج  الفطرة،  على 
بدي،  الأ �صفر  الأ باملل  ام�صكونة  والقرى  �صا�صية،  الأ
رواح ال�صريرة تعددية الوظائف  ... ترجم تعددية الأ
�صواء  بها،  القيام  مفتاح  ح�صن  اختار  التي  اخرية 
اكتفى بت�صريعات جديدة اأو احتاج اإى قتل كثيف اأو 
الت�صريعات ل تكفي، ل  »اإن  جمع بن الطرفن معًا: 
بد من ام�صانق ل بد من عزل اجيل اجديد، نعم. 
ام�صانق للجيل القدم وام�صحات للجيل اجديد، نعم 
حمر، م�صحات  م�صحات، م�صحات بطول البحر الأ
�صاغ  )�ض227(.  امتو�صط.«  بي�ض  الأ البحر  بطول 
لوي�ض عو�ض، �صاخرًا، اأحام امثقف الإماي بتوليد 
وباحقول  امدن  بالقرى  ي�صتبدل  جديد،  تاريخ 
لة، وي�صتبدل بالفطرة  ام�صانع وبالقوى اج�صدية الآ
ن�صاي  ن العقل الإ امتوارثة عقًا عقانيًا ح�صنًا، لأ

يوجد ي اأ�صكال غر عقانية اأي�صًا.

ام�صانق  ن�صب  الب�صر  �صناعة  فنتازيا  ت�صتدعي 
يتخذ من  ما  وكل  ام�صحات،  وتكثر  الدماء  و�صفك 
»العنف امقد�ض« قاعدة له. يبدو ح�صن مفتاح، الذي 
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عن  �صرًا  يقل  ل  �صفاحًا  ال�صريرة،  رواح  الأ يحارب 
بحقيقة  امبارك  امثقف  لكن  يحاربها.  التي  رواح  الأ
اإليه  اأوكل  ما  يقوم  فهو  كله،  هذا  من  مّراأ  حايثه 
التاريخ  ل�صطفى  به  يقم  م  ولو  به،  القيام  التاريخ 
هرب  ل  �صرورات  له  فالتاريخ  عنه.  ينوب  اآخر 
منها، وله ب�صر يقع عليهم اختياره لينجزوا ما �صاء 
ت�صبغ  نظرية  مع  مفتاح  ومثلما حالف ح�صن  واأراد. 
الكتب  بطون  من  امكتمل  وعيه  وينقلها  كمالها  عليه 
حليفًا،  التاريخ  �صاءه  فقد  العملية،  ال�صيا�صة  اإى 
يتع�صف  ل  ولهذا  اإرادته.  ويج�ّصد  با�صمه  ينطقه 
ابن  اأنه  اجتهاد، طاما  اأو  قول  اأو  ح�صن ي مار�صة 
لو  به. وحتى  وارت�صى  ا�صطفاه  لتاريخ  جيب مطيع 
ا�صطرب واحتار، فاإنه خا�صع اأبدًا »ل�صرورة يتبّينها« 
و�صطوة  التاريخي  اجر  منطق  اإنه   .)177¢U)

التاريخية،  احتمية  اأنها  اأو  معينة،  بلغة  ال�صرورة 
التي تقراأ جتمعًا م�صريًا »يعي�ض على  اأخرى،  بلغة 
الفطرة«، وتاأتي بـ»جنة مركزية« محو الفطرة بعقل 
ح�صن  امثقف  يقتل  م  ولهذا  انقطاع.  با  متجدد 
قتل  فما  قتله،  ال�صاذج حن  الفاح  ابن عمه  مفتاح 
التي  العاقلة  التاريخ  روح  اأو  ال�صرورة،  هو  الفاح 
قدار  تزامل العقاء: »اموت لك يا �صيد قنديل«. اإن الأ
قد خلقتك لتكون �صحية. اأنت العابر الذي ي�صعى ي 
اأمان في�صقط عليه منزل داثر... اأنت احا�صد الذي 
يح�صد ي اأمان فرديه ر�صا�صة طائ�صة كان ينبغي 

اأن تردي البط الري« )�ض187).

اإى  النظرية«  »اأوهام  من  عو�ض  لوي�ض  �صخر 
ي�صاوي  الذي  التاريخ«  بـ»ابن  وعبث  العبث،  حدود 
حياء  الأ �صاح وبن  والإ واموت  والتقم�ض  القتل  بن 
تاريخ  اإرادة  ي  ثاوية  اجميع  اإرادة  اإن  موات:  والأ
غريب، ي�صاحب ب�صرًا وينبذ اآخرين. �صخر عو�ض من 

مارك�صين اختزلوا النظرية اإى اأوهام اإيديولوجية، 
فامارك�صي  خارجًا.  الواقع  وتطرد  ذواتهم  تر�صي 
الفاح  يخرع  امفرد،  اأو  اجمع  ب�صيغة  امفر�ض، 
عاداته  تنتج  التي  ال�صروط  ب�صحق  ويطالب  يراه  ول 
مكتفيًا  جتمعه،  تاريخ  اأمام  يتوقف  ول  ام�صتدمة، 
بـ»قوة امعرفة« و»م�صيئة التاريخ«، معتقدًا »اأن ال�صعب 
النظام  لتطبيق  موذجي  مادي  �صعب  ام�صري 

ال�صيوعي عليه...«)�ض245).

تناق�صات  ح�صن مفتاح منا�صل �صادق تخرقه 
نظرية  اأوهام  اإى  النظرية  يحّول  متعددة:  ماأ�صاوية 
اختزاله،  بعد  للتاريخ،  امادي  الت�صّور  م�صّرًا 
الجتماعية  بال�صروط  وم�صتبدًل  �صحرية،  قوة  اإى 
امثقف  نرج�صية  تر�صي  متوهمة  �صروطًا  املمو�صة 
ي  مت�صق  اأنه  يعتقد  فهو  ذلك  مع  امت�صخمة.  واأناه 
وعي  على  قادرًا  يكون  اأن  دون  واممار�صة،  النظر 
ي  تناق�صاته  تتك�صف  تخرقهما:  التي  التناق�صات 
التي هي مزيج من مثقفن  بيئته الجتماعية،  �صكل 
ما  اأكر  ام�صري  امجتمع  توازي  نخبوية  وهوام�ض 
بو�صوح  عو�ض  يطرحه  الذي  وال�صوؤال  معه.  تتقاطع 
الجتماعي،  الوعي  كان  اإذا  التاي:  هو  �صاخر 
مارك�صيًا، انعكا�صًا ل�صروط احياة الجتماعية فكيف 
امقيد  وهو  »بروليتاريًا«،  مفتاح  ح�صن  وعي  يكون 
وهواج�ض  العمال  حياة  عن  بعيد  يومي  معي�ض  اإى 
نتيجتن:  اإى  امغرب  امعي�ض  يف�صي  الفاحن؟ 
الذي يفر�ض على ح�صن  الروليتاري،  النتماء  وهم 
ام�صحوقة،  الطبقات  اإى  »وهميًا«  ينتمي  اأن  مفتاح 
واأن يتعّرف عليها ب�صكل وهمي اأي�صًا. ت�صدر ماأ�صاة 
تعامل  عن  هذه،  واحال  امنا�صل،  ال�صيوعي  امثقف 
به،  يقول  ل  ما  فيفعل  حقيقية،  عاقات  مع  وهمي 
�صادق  احالن  ي  وهو  فعله،  ي�صتطيع  ل  ما  ويقول 
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مانية اإى ما تريد  وعاجز ي �صدقه، تاأخذ بيده الإ
خفاق  ل اإى ما اعتقد اأنه يريد الو�صول اإليه. يقف الإ
ن اموت  ي منت�صف الطريق ويقف اموت ي نهايته، لأ
يتك�صف  جميعًا.  التناق�صات  يحل  الذي  الفعل  هو 
بطًا  ال�صروط،  هذه  ي  امنا�صل،  ال�صيوعي  امثقف 
احقيقة«،  »كلية  بنظرية  يوؤمن  بامتياز،  تراجيديًا 
وتاأخذ بيده احقيقة الكلية اإى اموت.وعلى هذا فاإن 
ال�صخرية امريرة التي تعمر الرواية ل تهجو امثقفن 
معادلة  اآفاق  اإى  باأ�صى  تنظر  ما  بقدر  ال�صيوعين، 
م�صتحيلة حلها الوحيد تقّو�ض امنا�صل النزيه حت 

ثقل تناق�صاته.

اممار�صة  مبكرة،  �صن  ي  عو�ض،  لوي�ض  اأب�صر 
ال�صيوعية عارية با طقو�ض ول هالة، ونقد فيها ما 
اأربعة:  عقود  بعد  بع�صهم،  اأو  ال�صيوعيون،  �صينقده 
يحول  الذي  النظري،  ام�صتوى  على  الختزال،  راأى 
الختزال  ونقد  فقر،  لهوت  اإى  النظرية  امبادئ 
اإى  امجتمع  الذي يخت�صر  التنظيمي،  ام�صتوى  على 
جنته  اإى  واحزب  احزب  اإى  والطبقة  الطبقة 
امركزية التي م�صيئتها، من م�صيئة ال�صكرتر العام. 
وندد بالختزال، على ام�صتوى ال�صيا�صي، الذي يعالج 
التخلف بـ»ام�صحات« ويتحدث عن »جتمع م�صري 
�صيوعي« تكت�صحه اأمية طاغية. قارن عو�ض بن امثقف 
ي�صتح�صر  اأن  ي�صتطيع  »ل  الثاي  باأن  قائًا  والفاح 
فاحي فان كوخ كما يفعل ح�صن مفتاح، ول ي�صتطيع 
اللجنة  جل�صات  ي  الزماء،  اأقوال  ي�صتح�صر  اأن 
امركزية كما يفعل ح�صن مفتاح، ول ي�صتطيع اأن يفكر 
مفتاح...«)�ض209).   ح�صن  يفعل  كما  بالفرن�صية 
تطرح �صخرية عو�ض �صوؤالن ل �صخرية فيهما: كيف 
متجان�صتن  غر  عاقتن  توحيد  تنظيميًا،  مكن، 
هما: امثقف والفاح؟ وكيف مكن اللقاء بن مثقف 

مية ويورثها  مارك�صي يفكر بامارك�صية وفاح ورث الأ
يظهر  لن  ما،  زمن  ي  ما،  هناك جواب  غره؟  اإى 
جليًا اإل بعد اأكر من خيبة وهزمة. جواب له عاقة 
مية والغراب، وله عاقة بذلك الطموح الرائع  بالأ
والعجيب واماأ�صاوي اإى �صناعة التاريخ والب�صر، وله 
التاريخ  ا�صتعجال  الفا�صلة ي  بالرغبة  اأو�صع  عاقة 

وتخليق جتمع يت�صاوى فيه الب�صر جميعًا.

قّدم عو�ض، وهو يقراأ ماآل امثقف ال�صيوعي ي 
�صى: مثقف  والأ الفتنة  انق�صى، �صورة تكتنفها  زمن 
منتهيًا  ذاته،  تغر  ي�صتطيع  ول  التاريخ  بتغير  يحلم 
م�صيعًا  العام  هذا  عن  الرحيل  خيارين:  اأحد  اإى 
معلمًا  مكانه،  اإى  الرتداد  اأو  والنظريات،  بالكتب 
وايلد:  اأو�صكار  رواية  ت�صمح  رما  خا�صعًا.  تقليديًا 
لرواية  ات�صاعًا  اأكر  بقراءة  جري  دوريان  �شورة 
ي�صي  ل  منق�صم،  اإن�صان  ماأ�صاة  حكي  التي  عو�ض، 
ظاهره بجوهره، ول يخر مراآه اخارجي ال�صليم عن 
روح حتجبة متدهورة ل �صامة فيها. وال�صوؤال الذي 
يظل معلقًا ي الف�صاء دون جواب اأخر: هل امثقف 
التقدمي حام نزيه م�صطرب اح�صبان، اأم اأنه نبي 

زائف يحتقب الزيف والنبوة ي اآن؟

إ�شكال امثقف احديث: فكرة التقّدم وا

اأخذت الروايات امتفائلة الثاث مجاز: الرحلة 
التي جري بن حّدين وا�صحن: مبتداأ الرحلة، الذي 
تنطوي  التي  الرحلة  ونهاية  حوه،  يجب  �صلبًا  يعني 

على انت�صار حا�صم، يوؤ�ص�ض مبتداأ جديد.

�صرتن  الكروان«  »دعاء  ي  ح�صن  طه  �صرد 
�صول عو�صتها  غر متجان�صتن: �صرة فتاة فقرة الأ
فكرة  و�صرة  �صبق،  �صقاء  عن  العاقلة  التجربة 
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التقدم التي التب�صت بفتاة يقظة. اأعلن م�صار الفتاة، 
ال�صائرة من بيئة بدوية اإى بيت قاهري ينعم بالكتب 
وامو�صيقى، عن حتمية التقدم وقابلية الب�صر لارتقاء 
وقوة الثقافة، ذلك اأن الثقافة امتطورة قوة، واأن القوة 
ن�صان من جديد. اأخذ التقدم،  امتطورة تعيد خلق الإ
القانون،  �صيغة  الفتاة،  م�صار  عنه  اأف�صح  الذي 
واأف�صح القانون عن العنا�صر التي جعله قانونًا. فا 
اأخرى  بتعاليم  بيئة  عادات  محو  مقارنة  اإل  تقدم 
يبدد  منهجي  بتعليم  اإل  تقدم  ول  عليها،  متفوقة 
اجهل الذي �صبقه، ول تقدم اإل بعقل منفتح يدرك 
مر، ي اأبعاده  اأن امعلوم يف�صي اإى جهول يتمثل الأ
امختلفة، بالتحرر من اخوف اموروث والذهاب اإى 
معنى  وتعلمه  ن�صان  الإ حرر  م�صبوقة،  غر  جربة 
احرية. فقد اأ�صبحت فتاة طه ح�صن اإن�صانًا بف�صل 
تلك  احرية، التي اختارتها اأو �صقطت عليها من دون 
ن�صانية ال�صاقة، التي  اختيار، وبعون تلك التجربة الإ
ونزعت  قرباء،  والأ ب  والأ م  الأ �صور  تقوم  اأعادت 

عنها ما ارتبط بها من تبجيل وامتثال.

اإى  مرتكنًا  التقدم  فكرة  ح�صن  طه  �صرح 
يقرر  كي  حكائية،  �صخ�صية  اإى  اأو  روائي«  »مثال 
للب�صر  اإذ  ن�صاي،  الإ العقل  كونية  حددة:  حقائق 
العقل  اختبار   ぃوالتغر بالتعلم  يقبل  عقل  الب�صر  كل 
الذي  الوا�صح-الغام�ض  وبذلك  وامقارنة،  بالتجربة 
يدعى باجديد، والنفتاح على التجربة والرهنة اأن 
فراد  الأ واأن حا�صر  جداد،  الأ على  يتفوقون  حفاد  الأ
ولهذا  اأ�صافهم.  زمن  من  قيمة  اأعلى  امتح�صرين 
بلغت الفتاة، التي ح�صرت باحوار وامراقبة، وبلغت 
اخ�صونة  قوامها  اأوى  حياة  عن  بعيدًا  راقية،  حياة 

والغريزة.

التعليم،  قوة  �صا�صية:  الأ كتاباته  ي  ح�صن  اأكد 
اإن�صان  توليد  و�صرورة  واجديد،  القدم  �صراع 
»دعاء  ي  اأفكاره  العميد«  »ال�صيد  ترجم  متح�صر. 
خطاب  واإى  تنويرية،  حكاية  اإى  منتهيًا  الكروان«، 
تنويري حكائي ال�صكل ي اآن. ولهذا يكون انتقال الفتاة 
مية اإى القراءة،  من بيت اإى بيت هو انتقالها من الأ
ومن القراءة بالعربية اإى رغبة بالقراءة بالفرن�صية، 
مية اإى القراءة �صعودها من  ويكون �صعودها من الأ
تتويج  اإى  و�صوًل  م�صتقلة،  فردية  اإى  الغفل  الكيان 
الرحلة ال�صاقة بالو�صول اإى مدينة القاهرة. عر�ض 
»اموؤلف« ي روايته ما قال به ي ثاثة كتب اأ�صا�صية: 
عمى، �صرة  الفتى الأ التي �صردت ي �صرة  يام«  »الأ
دب  الأ و»ي  اموروثة،  ذاته  حرر  الذي  ن�صان  الإ
اجاهلي« الذي اأعطى الفكر اجديد منا�صبة ينازل 
فيها القدم ويعد بالنت�صار عليه، و»م�صتقبل الثقافة 
ي م�صر«، الكتاب الكبر امحجور عليه، الذي اأوكل 
اأعلنت  امتح�صر.  ن�صان  الإ بناء  امنهجي  التعليم  اإى 
الثقافة  واأن  فكار،  الأ ت�صنعه  العام  اأن  فكار  الأ هذه 
قيمة ي ذاتها، تو�صع امكان وامتخيل واحاجات، واأن 
مال وامخاوف والعواطف.  للحياة قيمة م�صتقلة عن الآ
عقلي  تقدم  عن  حكي  التي  العنا�صر،  هذه  اأن  غر 
وخلقي ومعنوي، ل تتك�صف اإل باإ�صاح فكري، تكون 
ترجمة  فيه  ال�صيا�صة  وتكون  �صيا�صة،  فيه  امدر�صة 
وبن  والدهماء،  ال�صادة  بن  يف�صل  مهذب،  لوعي 
الفتاة  رحلة  وما  الَكَذبة.  وال�صيا�صين  الفكر«  »قادة 
يرتقي  الذي  الفكري،  �صاح  لاإ حكائي  تف�صر  اإل 
ولدة.  من  اأكر  ن�صان  الإ معطيًا  له  نهاية  ل  درجًا 
اأما �صراع القدم واجديد فف�صره الكاتب، حكائيًا، 
�صول، وقطعها مع  برحيل الفتاة النهائي عن رثاثة الأ
يعرف  ول  الكم  يقد�ض  الذي  اجلف،  »اخال«  ذلك 

عن الكيف �صيئًا.
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ودافعًا  تف�صرًا  التقدم  فكرة  ي  ح�صن  راأى 
الريف  بن  الفرق  ي�صرح  فالتقدم  اآن:  الفعل ي  اإى 
بتمدين  ختلفة،  بطرق  وياأمر،  وامدينة،  امتبّدي 
يحتفي  الريف  اأن  ذلك  الريفين،  وتهذيب  الريف 
بن  توحد  مدينة  التمايز  ويدع  وا�صتقر  جان�ض  ما 
الفرق  مبكرًا  ح�صن  طه  اأدرك  وال�صيا�صة.  امدر�صة 
واأدرك  التنويري«  و«امجتمع  ام�صتنر«  »الفرد  بن 
اإدري�ض  �صهيل  اأما  و�صيا�صة.  تربية  التنوير  اأن  اأكر 
فراأى ي »احي الاتيني« جزءًا ما راآه طه ح�صن، 
به طه ح�صن  يقتنع  »قوميًا« م  �صعارًا  اإليه  واأ�صاف 
كثرًا. ا�صتعا�ض اإدري�ض عن التعليم ام�صّي�ض بامثقف 
الثقافة  حالف  باأن  موؤمنًا  ال�صيا�صي،  القومي 
وام�صتقبل ي�صتولد وقائع جديدة. واإذا كان ح�صن قد 
الواجب  الدمقراطي  وامجتمع  ام�صتقبل  بن  �صاوى 
و�صوله، فقد اآلف اإدري�ض بن ام�صتقبل اموعود وعودة 
القومية العربية. بدا ام�صتقبل، ي الت�صور القومي، 
غافيًا،  قوميًا  وعيًا  يوقظ  بعاد:  الأ متعدد  زمنًا 
والتخلف،  التفكك  من  مّرءًا  عربيًا  جتمعًا  ويخلق 
ويبني قومية عربية يقظة تواجه ال�صتعمار، وتخل�ض 

»اأوروبا التنوير« من اأمرا�صها امتكاثرة.

التقى اإدري�ض مع ح�صن ي بع�ض امواقع وافرقا 
امثقل  احا�صر  رف�ض  ي  اتفقا  اأخرى:  مواقع  ي 
بعاهات كثرة، وي دور الثقافة ي ا�صتدعاء جتمع 
حديث والتخل�ض من اآخر، وقال معًا باإ�صاح فكري-
�صطوة  من  متحررة  م�صتقلة،  ذوات  ي�صتولد  معنوي 
عراف. اختلف الطرفان، ب�صكل  العادة وا�صتبداد الأ
يعوزه الو�صوح، ي مواقع اأخرى، فقد دعا اإدري�ض اإى 
القومية العربية بينما نادى ح�صن بحداثة اجتماعية 
ول بنخبة ثقافية قائدة وقال الثاي  �صاملة، واقتنع الأ
مجتمع مثقف يقرح النخبة التي يريد، وقبل اإدري�ض 

من اأوروبا جزءًا ونقد وجهًا اآخر، واطماأن ح�صن اإى 
اأن اختاف  بيد  وروبية كلها.  الأ امنجزات احداثية 
لي�ض اختافًا مامًا،  اأوروبا هو  موقف الطرفن من 
القادمة  العربية  القومية  اإى  اأوكل  اإدري�ض  اأن  ذلك 
لو  كما  اأمرا�صها،  من  ال�صتعمارية  اأوروبا  حرير 
لـ»اأوروبا  �صورة  اموعودة  العربية  القومية  كانت 

�صلية« كما جب اأن تكون. الأ

رغم  الطرفن،  خطاب  ي  �صا�صي  الأ يتمثل 
الإمان  ثاث:  نقاط  ي  بينهما،  الكيفية  الفوارق 
بقدرة  اإمان  هي  حيث  من  احديثة  الثقافة  بقوة 
ن�صان على �صناعة التاريخ. در�ض بطل اإدري�ض ي  الإ
والإمان  الفرن�صية،  فتاة طه ح�صن  وتعلمت  باري�ض 
متعاقبة  اأزمنة  اإليه  تف�صي  ذهبيًا  زمنًا  بام�صتقبل 
هي  خرة  الأ والنقطة  وال�صيطرة.  للتحكم  قابلة 
التقدم،  مكانية  لإ ك�صرط حقيقي  بالزمن  العراف 
ن�صان كقوة مبدعة مقاتلة تت�صرف بالزمن. ومع  وبالإ
اأن ي ت�صور اإدري�ض ما يربط بن نخبة قومية متوثبة 
مامًا،  دنيوي  الت�صور  هذا  فاإن  قار«،  »ذي  ومعركة 
الدين  انت�صار  لي�ض  التاريخ  هدف  باأن  موؤمن  نه  لأ
القيم  اإن�صانية  قومية  انت�صار  بل  الراث،  ترهن  اأو 
مر اأن الطرفن، رغم اختافهما،  وامعاير. وواقع الأ
بقوانن  اأكر  وموؤمنان  كقانون  بالتطور  موؤمنان 
التطور، واإن كان اأحدهما يوعز اإى التعليم بتحقيق 
القومي  بالوعي  قانونه  الثاي  عالج  بينما  القانون، 
امثقف. يبدو التقدم، ي احالتن، نتيجة اإمكانيات 
فكار  لأ وريثًا  التقدم  داعية  ويبدو  احدود،  وا�صحة 
التقدم،  فكرة  اكت�صاف  اأن  طاما  متعاقبة،  تقدمية 
يعن  الذي  هو  اآخر،  اإى  جتمع  من  تهاجر  التي 
ال�صابقة  الع�صور  لعقول  ح�صلة  التقدمي«  »امثقف 
من  ام�صتقبلي  الوعي  ثقافة  كانت  لو  كما  النوعية، 
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 ôjƒæàdG  ¿CG  ,ÉÃQ  ¢ùjQOEG  »°ùf كله.  التاريخ  ثقافة 
القومي تربية و�صيا�صة، واأن الدولة القومية اموعودة 

ل مار�ض ال�صيا�صة بل محوها.

على م�صافة تق�صر اأو تطول عن ح�صن واإدري�ض، 
قّدم ال�صوري حنا مينة ي روايته »ال�صراع والعا�صفة« 
خر  ن�صان التقدمي«. اأ�صاف الأ �صورة اأخرى عن »الإ
اإى ثقافة التنوير بعدًا �صعبيًا، يبداأ بالفقراء ويعر�ض 
عن النخبة، و�صياقًا تاريخيًا وعد ام�صطهدين جميعًا 
ذلك  عرف  ال�صرورة.  من  حرر  قريب  مجتمع 
القرن  و�صتينيات  خم�صينيات  ي  القائم  الزمان، 
ن�صان  الإ بن  وحدت  متفائلة«،  »اأفكارًا  اما�صي، 
الفولذي  ن�صان  الإ وعينت  الفولذ«  و»�صابة  امقاتل 
اأّمنت  الطبيعة.  على  و�صيدًا  امجتمع  عن  م�صوؤوًل 
ال�صفتان لـ»بّحار حنا مينة« هزمة ال�صر الجتماعي 
هو  البّحار  كان  لو  كما  العاتية،  مواج  الأ وتروي�ض 
غر  متكا�صلة.  اأمواج  خارجه  وما  احقيقي  البحر 
اأن يربط  �صاء  البحر«،  »رواية  ابتكر  الذي  اأن مينة، 
ن�صان، بامعنى الرومان�صي، و�صروطه  بن اإمكانيات الإ
الجتماعية، مقرحًا »البطل ال�صعبي-الوطني« الذي 
عن  »بعيدًا«  انت�صارًا  البحر  ي  انت�صاره  له  ي�صمن 
ن�صان  الإ ملحمة  ي�صوغ  اأن  الروائي  اأراد  ال�صاطئ. 
امقاتل امبدع، الذي ي�صوغ امجتمع والطبيعة والكون 
والعا�صفة«  »ال�صراع  رواية  تكون  ورما  ي�صاء.  كما 
هي الن�ض الوحيد الذي طّبق باقتدار كبر مقولت 
من  متحرر  باإن�صان  ب�ّصرت  التي  امقاتلة«  »الواقعية 

القيود.

حال  حالها  اليوم،  مينة  رواية  قراءة  مكن  ل 
�صياقها،  ي  اإل  الكروان«  و»دعاء  الاتيني«  »احي 
دو�صتويفك�صي:  نيقولي  رواية  اآنذاك  عرف  الذي 

واإذا كان طه ح�صن قد ان�صرف  »الفولذ �صقيناه«. 
بـ»بطولة  اإدري�ض  واكتفى  التقدم«،  »بطولة  اإى 
ن�صان  الإ ر�صم بطولة  اآثر مينة  القومي«، فقد  الوعي 
العادي، الذي ي�صتبدل بالعلم وامعرفة حد�صًا �صعبيًا 
واأقرب  معينة  بلغة  الطبيعية«  »الغريزة  اإى  اأقرب 
قاده  الزمان.  ذاك  بلغة  الطبقية«  »الغريزة  اإى 
عن  ال�صادرة  ام�صغوطة  الت�صبيهات  كما  ال�صياق، 
عن  طليق  دفاع  اإى  �صاعدة،  تب�صرية  اإيديولوجيا 
من  القدم  ال�صعبي  البطل  �صمنًا،  ناقًا،  ال�صجاعة 
زمن ل يعرف الطاقة البخارية اإى زمن كوي تقني، 
طويل.  زمن  منذ  الفردية  البطولة  تقنيته  هّم�صت 
اأخذ الروائي من الزمن الكوي اإيديولوجيا النهايات 
يعرف  ل  تقليدي  جتمع  اإى  واأ�صافها  امنت�صرة 
بن  �صمنًا،  �صاوت،  الرواية  اأن  ومع  البو�صلة.  معنى 
فقد  جتمعه،  وانت�صار  يجابي«  الإ »البطل  انت�صار 
اإى جتمع  البطل امنت�صر ما ي�صر  كان ي �صمات 
بطال  الأ اأن  ذلك  الع�صرين،  القرن  خارج  يعي�ض 
يعرون،  امجتمع  اإرادة  اإرادتهم  اإى  ُتخت�صر  الذين 
–راأ�صماي،  قبل  ما  زراعي  جتمع  عن  مو�صوعيًا، 
مثلما اأن امجتمعات القائمة على التكنولوجيا ل ترك 
ارتكن  و�صواء  كبرة.  م�صاحات  بطال«  الأ لـ»للزعماء 
مينة، اموؤ�ص�ض احقيقي للرواية ال�صورية، اإى ال�صياق 
يديولوجي، كثرًا اأو قليًا، فقد كان ي روايته ما  الإ

ي�صتنكر اخنوع وتعاليم اخوف وال�صت�صام.

تثر رواية النهايات امتفائلة ثاثة اأ�صئلة: يرتبط 
ح�صن  اأقنع  الذي  التقدمي،  النموذج  بكونية  ول  الأ
اإدري�ض  واأقنع  الفرن�صي«  امدر�صي  �صاح  »الإ بكونية 
ال�صتعمار  من  م�صتقيم،  بخط  ت�صر،  ال�صعوب  اأن 
اإى التحرر ومن �صيطرة العائلة اإى هيمنة النخبة. 
ا�صتبدلت كونية النموذج، وهنا ال�صوؤال الثاي، مفهوم 
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التاريخ �صورة َرغبية عنه، فلم ير امثقف التاريخ ي 
وعيه،  من  ا�صتقه  اإما  اجتماعيًا،  امحدودة  وقائعه 
طاردًا وقائع اجتماعية وثقافية ل �صبيل اإى اإنكارها. 
يق�صي حديث التقدم، امتحرر من الرغبات الفردية 
بقراءة مو�صوعية للمجتمع حدد عوائق التقدم، قبل 
اأن تقوم بتو�صيف خارجي له. ذلك اأن احديث عن 
التقدم ي�صتلزم، نظريًا، احديث عن عوائق التقدم.

امتنوعة،  ن�صو�صه  ي  العربي،  امثقف  طرح 
اأم  فكار  الأ العام ت�صوغه  �صوؤاًل ل يزال جاريًا: هل 
واجواب  اأ�صحابها؟  اأوهام  اإل  ت�صوغ  ل  فكار  الأ اأن 

ذات  امثقف  حيث  دانة،  الإ اإى  الركون  الب�صيط 
اإى اخراب،  امجتمع  وتقود  وهام  الأ ت�صيع  نرج�صية 
واجواب الفا�صد هو الدعوة اإى قبول الواقع كما هو، 
�صحيَح العقانية والقيم كان، اأم غَر عقاي ومتخلفًا 
هو  ن�صاي  الإ التاريخ  كان  واإذا  الفجور.  حدود  اإى 
العاقل من جتمع  ن�صان  الإ القيم، فما موقف  تقدم 
ل قيم فيه؟ تندرج ن�صو�ض ح�صن واإدري�ض ومينة-
خفاقات النبيلة«، التي من دونها  رما، ي جال »الإ
ي�صبح اخراب ف�صيلة و�صلطانًا مطمئنًا. ولهذا فاإن 
احديث عن م�صتقبل اإيجابي مغاير ل ي�صتوي اإل اإذا 

w .خفاقات النبيلة« جزءًا داخليًا فيه كانت »الإ
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من ينتج فعل التنوير
عبد الرحمن ال�شيخ

�شئلة اجديدة-القدمة  بالأ الن�شغال  يتطلب  الراهن«  بـ»اموقف من  التنوير«  »م�شروع  ربط  إّن  ا
خرة غر العادية، وهي اأ�شئلة ان�شغلت  التي اأثارتها نظريات العلوم الجتماعية »امهاجرة« واإزهاراتها الأ
ب�شورة مركزية ب�شيا�شات امعرفة التي تربط الذات بال�شلطة ي جتمعات »الليبالية اجديدة« اأو تلك 
�شئلة التي �شاعت  مريكية احالية. اإن هذه الأ »امقلدة لها« اأو تلك »امجبة على تقليدها« ي احقبة الأ
ي ام�شطلحات امعرفية الكبى ما بعد احداثة، وما بعد البنيوية، وامارك�شيات التنقيحية اجديدة، 
البي�شاء منها واملونة، التي و�شفها �شتيوارت هول، مرة، باأنها »مارك�شية با �شمانات«... قادت جميعاً 
اإى زعزعة التعريفات القدمة للذات، وامعرفة، وال�شلطة، كما جعلت امعرفة امو�شوعية اإى حد كبر، 
فراد، وال�شيطرة عليهم. وهنا مكن القول: اإن �شوؤال  امعيار الت�شنيفي الذي من خاله يتم تاأديب الأ
جابة، والذي يربط بن »عقل الفرد احر« و»ا�شتبداد ال�شلطة ام�شتنر« عب  التنوير الع�شي على الإ
معرفة تدمج بن »ال�شتنارة كفعل فردي« و»التنوير كفعل جماعي«، كان حور التحولت ي مقاربتن 
وى منهما بـ»فل�شفة الوعي«   مركزيتن ل�شوؤال التنوير ي النظريات الجتماعية والربوية، تتعلق الأ
خرى  Philosophy of Consciousness التي جيب عن �شوؤال »من ينتج فعل التنوير؟«؛ فيما تتعلق الأ

فعل  ينتج  »كيف  �شوؤال:  عن  جيب  التي   Social Epistemology الجتماعية«  امعرفة  بـ»نظرية 
التنوير؟« وما تفرع عن هاتن امقاربتن الكونيتن، فلي�س اإل التفا�شيل.
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ما بعد كانط: من ينتج فعل التنوير؟

التنوير؟«  فعل  ينتج  »من  �صوؤال  اإجابة  تكمن 
ارتبطت  التي  التقدم  فكرة  ثنائية  عن  احديث  ي 
م�صروع التنوير كغاية له يتحقق من خالها تخل�ض 
الذي  التقدم  »مفعول«  وفكرة  معاناته؛  من  ن�صان  الإ
�صلبته ال�صلطة دور الفاعلية اأثناء اأدائه له! وهذا ما 
اختاط  من  الحرافين  غر  الكّتاب  دائمًا  يردده 
ال�صمائر ي اجملة ال�صابقة، وهم حقون ي ذلك، 
اإذ ينبغي للفاعلية ي فكرة »التقدم« اأن تن�صب للفرد 
امنتج للمعرفة، ل لل�صلطة التي ت�صع القيود عليه بدًل 
من اأن تعينه ي حقيق »ر�صد« العقل احر كما تعرفه 
الفكرية  الركة  متتبع  اأن  غر  الكانطية.  امنظومة 
للقرن التا�صع ع�صر ل بد اأن يلحظ اأن فكرة »التقدم« 
كافرا�ض اأ�صا�صي ي امعرفة، التي تخرق حقيبات 
اما�صي واحا�صر وام�صتقبل على نحو خا�صي لتحرر 
ن�صان من �صقائه، تتزامل مع فكرة اأخرى وهي اأن  الإ
نها  لأ فيه  ت�صهم  اأن  بدًل من  »التقدم«  تعيق  ال�صلطة 
تراقب  التي  القوة  اختيار  ي  الدوام،  على  منهمكة، 
عن  بال�صرورة،  فتعيقه،  وتوؤدبه..  وت�صبطه  الفرد، 
ي�صر  الفردي )عندما  ال�صتنارة«  »م�صروع  مكاملة 
عقًا حرًا- بلوغ الر�صد الكانطي( بـ»م�صروع التنوير« 
ي  احر،  العقل  ذلك  يت�صالح  )عندما  اجماعي 
ا�صتخدامه اخا�ض، مع ا�صتبداد ال�صلطة ام�صتنر- 

�صمن عقد �صيا�صي(.

»م�صروع  مكاملة  اإى  الدعوة  هذه  ولتو�صيح 
اجماعي«،  التنوير  »م�صروع  مع  الفردي«  ال�صتنارة 
للتنوير  وي  الأ كانط  تعريف  اإى  العودة  من  بد  ل 
يبقى  التي  الق�صور  حالة  من  ن�صان  الإ »خروج  باأنه 
هو ام�صوؤول عن وجودها«. والق�صور هو حالة العجز 
قيادة  خارج  ن�صان(  الإ )عند  الفكر  ا�صتخدام  عن 

ق�صوره  عن  م�صوؤول  )القا�صر(  ن�صان  والإ خرين.  الآ
انعدام  ي  واإما  الفكر،  غياب  ي  لي�صت  العلة  ن  لأ
على  ال�صجاعة  وفقدان  القرار  اتخاذ  على  القدرة 
خرين. لتكن تلك ال�صجاعة  مار�صته، دون قيادة الآ
على ا�صتخدام فكرك بنف�صك: ذلك هو �صعار »ع�صر 
التنوير«. وعليه، فاإن كانط يعتقد اأن امتطلب الوحيد 
كر  الأ معناها  احرية  ولكنها  احرية،  هو  للتنوير 
ا�صتخدام  على  تقبل  التي  احرية  »تلك  اأي  براءة: 
ن  الآ اأ�صمع  اأنني  اإل  اميادين«.  كل  ي  للعقل  علني 
تفكروا«.  »ل  تقول:  �صيحة  حوي  من  اجاه  كل  وي 
اأن تنفذوا...«  فال�صابط يقول: »ل تفكروا... عليكم 
وام�صوؤول اماي يقول: »ل تفكروا عليكم اأن تدفعوا«، 
توؤمنوا«.  اأن  عليكم  تفكروا  »ل  يقول:  الدين  ورجل 
ما  قدر  »فكروا  يقول:  العام  ي  واحد  �صيد  هناك 
ت�صاوؤون، وفيم ت�صاوؤون ولكن عليكم اأن تطيعوا«. ذلك 
ح كانط، لحقًا، هو املك فريدريك  ال�صيد، كما يو�صّ
ي  اموجود  احرية  حديد  من  يجعل  الذي  الثاي 
الف�صيلة  ولكن  الف�صيلة،  اإى  اأقرب  اأمرًا  مكان،  كل 

بتعريفها الكا�صيكي كـ»تو�صط بن رذيلتن!«.

له،  عاقة  ل  فردانيًا  فعًا  هنا،  التنوير،  يبدو 
تغير  باأفعال  ول  مبا�صرة، م�صاريع جماعية كرى، 
انتباهة  اأو  اموؤرخ،  عن  تر�صدها  قد  ثورة  وحركات 
بن  التج�صر  ي  كعادته  فوكو،  لكن،   ... الناقد 
»امتباعدات«، ومن خال مقالتن طرحهما كدرو�ض 
ربط  واحد،  بعام  وفاته  قبل  فران�ض  دي  الكوليج  ي 
اأو  احداثة،  بـ»م�صروع«  كانط  عند  التنوير  فكرة 
فوكو  لفهم  وفاء  اأكر  لنكون  احداثة  بـ»موقف« 
للحداثة. وقد م ذلك الربط من خال قراءة فوكو 
موقف كانط من الثورة الفرن�صية عر مقالة كتبها، 
على  عامًا  ع�صر  خم�صة  بعد  احال،  بطبيعة  خر  الأ
 Èà©j .1798 اإجابته عن �صوؤال التنوير، اأي ي العام
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عر  وذلك  التنوير  جابة  لإ تكملة  امقالة  هذه  فوكو 
نية«   »الآ اأو  الراهن  ت�صخي�ض  ي  للبحث  موا�صلتها 
»ما  اأي  راهنيتها.  من  »النحن«  اأو  الذات  وموقف 
تفكر  ي  امعنى  الراهن،  احا�صر،  ي  ي�صكل  الذي 
الذات امفكرة،  انتماء  الذي يحدد  فل�صفي ما؟« وما 
فردية كانت اأم جماعية، للمفَكر فيه، ك�صياق تاريخي 
�صيعر عنه فوكو لحقًا  ما  وراهن مو�صوعي؟ وهذا 

مفهوم »اأ�صكلة التاريخ«.

بقطبيها  احداثة  م�صاألة  هنا،  فوكو  يناق�ض 
التي  اأو  اجدلية،  العاقة  ويحلل  واحديث،  القدم 
»اأعتقد  مقولتي  بن  جدي،  نحو  على  ت�صويرها  م 
اللتن ا�صتخدمتا كمقاربتن  عتقد«  فهم« و»اأفهم لأ لأ
اجدل  فوكو  طور  كما  قبله.  وما  احداثة  لع�صر 
خال  من  الثنائية  لهذه  اأخرى  �صورة  على  لي�صتمل 
�صياغة م�صاألة احداثة اإما ي اجاه �صلطة ما علينا 
واإما ي �صكل تقومي مقارن بن  اأو رف�صها،  قبولها 
القدم واحديث، ت�صنعه ال�صلطة من خال حكمها 
ي اإنتاج امعنى، وما مكن اأن يجري بن الثنن من 
كر جدية  طار« الأ مفا�صلة مكرورة ومبتذلة. اأما »الإ
لبحث م�صاألة احداثة فيوجزه فوكو ب�صوؤال الراهنية 
البحث،  ي�صتهدف  ل  بحيث  الراهنية  هذه  واأ�صكلة 
�صوي«، فكرة احداثة، بقدر  الذي ي�صمه فوكو بـ»الأ
ما ي�صتهدف احداثة كم�صاألة ي الخراق والتجاوز 

اأو كموقف منهما.

كانط  ت�صاوؤل  جدوى  عن  فوكو  يت�صاءل  وهنا، 
بوجود تقدم م�صتمر للجن�ض الب�صري، والذي ي�صرط، 
ثم  التقدم.  لهذا  مكنة  علة  وجود  عليه،  جابة  لاإ
هذه  وجود  باإمكانية  �صلمنا  اإذا  باأنه  جازمًا،  يعتقد، 
العلة فاإننا ل بد اأن نقيم الدليل على كون هذه العلة 
يفيد  ل  العلة  ن وجود  لأ وذلك  مر،  الأ واقع  فعالة ي 

الو�صول  مكن  ل  التي  النتيجة  اإمكان  بت�صور  اإل 
اإليها اإل بحدوث احدث. وهذا يعني اأن كانط يوؤكد 
فكرة »اموؤ�صر« على »وجود علة م�صتمرة قادت الب�صر 
مكن  ثابتة  علة  التقدم،  طريق  على  التاريخ  خال 
ن،  الآ تفعل  واأنها  اما�صي،  ي  فاعليتها  نوؤكد  اأن  لنا 
تي. فاحدث  الآ الزمن  بالفعل ي  تقوم  �صوف  واأنها 
الذي مّكننا، اإذًا من تقرير وجود التقدم هو موؤ�صر: 
 ,Rememorativum بالذاكرة  ا�صتح�صاره  مكن 
وال�صتدلل عليه Demonstrativum، وتوقع حدوثه 
فقد  احال،  وبطبيعة   .«Pronosticum م�صتقبًا 
كان هذا احدث امثاي هو الثورة الفرن�صية، لي�صت 
ذاتها  الثورة  لي�صت  اأي  ج�صامتها،  اأو  مبادئها  ي 
الذي  ثر  الأ اأي  لها،  امحاذي  الن�ض  بل  اموؤ�صر،  هي 
اأحدثته خارجها بو�صفها عملية »قلب« من اأجل بلورة 

.»°SÉ«°ùdG Qƒà°SódG

ل  كم�صهد،  الثورة،  اأن  فوكو  يرى  وبذا، 
كاإماءات، وكموطن للحما�صة عند الذين ي�صهدونها، 
القيام بها، هي  اأثناء  ي�صت�صهدون  ل كمبداأ عند من 
امتاأ�صل ي  التاأهب  نها ترز  لأ ا�صتح�صاري«  »موؤ�صر 
نها تظهر الفاعلية  ن�صان، وهي »موؤ�صر ا�صتدلي« لأ الإ
احا�صرة لهذا التاأهب، وهي، اأي�صًا، »موؤ�صر توقعي« 
التاأهب الذي برز من  نه ل مكن م�صتقبًا ن�صيان  لأ
خالها حتى ولو كان من اجائر مراجعة بع�ض من 
الفوكوي  الفهم  هذا  ولعل  بعد.  فيما  الثورة  نتائج 
لقيمة »اموؤ�صر« يوؤمن للثورة اأن تكون در�صًا ي التنوير، 

وللتنوير اأن يكون در�صًا ي الثورة.

وعلى الرغم من ذلك، فالثورة الفرن�صية حقبة، 
اأو هي حظة مكن حقيبها، اإن �صئت. ومقولة فوكو 
امركزية على اإجابة كانط حول التنوير تقوم على اأن 
التنوير م يكن ع�صرًا ول حقبة، مثله مثل احداثة، 
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ي  مقولة  اأو  »منفذًا«  اأو  »خروجًا«  التنوير  �صّكل  بل 
الختاف، حيث ال�صوؤال ي مقالة »ما هو التنوير؟« 
�صوؤال »يهتم بالو�صع الراهن اخال�ض، اإنه ل ي�صعى 
اكتمال  اأو  كلية  من  انطاقًا  احا�صر  فهم  اإى 
ال�صيء  هو  ما  الختاف:  عن  يبحث  اإنه  م�صتقبلي، 
مع  بامقارنة  الراهن  الو�صع  ي�صيفه  الذي  امختلف 
يقرحه  الذي  »اخروج«  هذا  م�ض؟«  الأ به  اأتى  ما 
كانط، اإذًا، هو خروج من حالة الق�صور كحالة معيقة 
رادة حن ت�صمح بو�صاية �صخ�ض اآخر على فكرنا  لاإ
اأخرى،  اأ�صكال  وي  خا�صة...  ميادين  نحو  وتوجيهه 

قليمية« لفكرنا. اإما هو حديد ما ي�صبه »امياه الإ

اإذ  ففوكو،  عبثيًا،  لي�ض  اخروج  هذا  ولكن 
اأبي العاء من  ينّظر للخروج كما نّظر له عمرو بن 
ي�صع  اأوله«،  ي  خارجًا  �صرف  »كل  مقولته:  ي  قبله 
والدخول  »الق�صور«  نفق  للخروج من  اثنن  �صرطن 
ال�صروط  من  اأوًل،  التحرر،  هما:  »التنوير«،  اأفق  ي 
يتم  بحيث  و�صيا�صيًا،  واأخاقيًا،  روحيًا،  اموؤ�ص�صية، 
الف�صل، وبح�صم، بن مو�صوعات »الطاعة والمتثال« 
اإن وجدت، ومو�صوعات العقل. والقدرة، ثانيًا، على 
ما�صاة الفرق بن ما �صّكت »الرغماتية الكانطية« 
من م�صطلح حول »ال�صتعمال اخا�ض« و«ال�صتعمال 
اأن  يجب  العقل  اأن  يعتقد  فكانط  للعقل.  العمومي« 
اأن  يجب  بينما  العمومي  ا�صتعماله  ي  حرًا  يكون 
كانط  ويعني  اخا�ض.   ا�صتعماله  ي  خا�صعًا  يكون 
ي  »اأداة  الفرد  يكون  اأن  للعقل  اخا�ض  بال�صتعمال 
من  يقرب  وبالتاي،  دولب«،  ي  »�صنًا  ما«،  جهاز 
مقولة الفارابي باأن »كل اإن�صان موجود ي اآلة، فذاته 
جماعة  باأنه  »اجهاز«  فوكو  يعّرف  هنا،  له«.  لي�صت 
اأو حرفة ما، ع�صوية كانت، اأم وظيفية، متخيلة، اأم 

وجهًا لوجه.

وكنتيجة لهذا الت�صخي�ض، يرى فوكو اأن التنوير 
الكانطي  الت�صنيف  على  نتغلب  حن  اإل  يتحقق  ل 
نفكر  »عندما  التنوير:  يحدث  اأي  العقل،  ل�صتعمال 
ككائنات مفكرة، ولي�ض ك�صن ي دولب، عندما نفكر 
ن�صانية امفكرة، فاإن ا�صتعمال العقل  كجزء ينتمي لاإ
فقط  لي�ض  والتنوير  وعموميًا.  حرًا  يكون  اأن  يجب 
اخا�صة  حريتهم  خاله  من  فراد  الأ ي�صمن  حدثًا 
هنالك  يكون  عندما  التنوير  يتحقق  بل  التفكر،  ي 
ال�صتعمال  مع  واحر،  الكون،  ل�صتعمال  تطابق 
العمومي للعقل«. وبذا، ي�صع فوكو �صوؤال التنوير على 
العقل  بن  »عمليته«،  رغم  الغريب،  التعاقد  حك 
احر للتنويرين، وال�صتبداد ام�صتنر للفردريكين، 
حن يجعل من اإ�صكال التنوير �صوؤاًل ي كيفية تفعيل 
اأن  للمعرفة  مكن  بحيث  للعقل  العمومي  ال�صتعمال 
حالة  النهار حتى ي  رابعة  للعمل ي  اجراأة  متلك 
�صقوطهم  بعد  يجب«  كما  »يطيعون  فراد  الأ كون 
ما  قدر  »فكروا  غوائي  الإ الثاي  فريدرك  �صرك  ي 

ت�صاوؤون، وفيم ت�صاوؤون، ولكن عليكم اأن تطيعوا!«.

دور  على  امحموم  ال�صراع  هذا  كان  واإذا 
م�صروع  اإى  يحيل  التنوير  عملية  ي  »الفاعلية« 
جماعي، فا بد من فح�ض تنافذية العتبة التنويرية 
بن الفرد وال�صلطة من جانب �صيولة هوية ال�صلطة-
له كماكنة  ام�صتخدم  اأو  التنوير  امتجرد من  الفاعل 
ق�صاء، ي هوية الفرد الذي ل يزال  ليات الإ اإنتاج لآ
العقل  بن  الكانطي-الفريدريكي  التعاقد  ي  يرى 
نفاذ ح�صه  احر وال�صتبداد ام�صتنر �صرًا ل بد منه لإ
دماغه  تافيف  تتجاوز  رقعة  اإى  احداثة  معنى 
مع  ال�صتباك  دون  اإليها  العبور  مكن  ل  رفعة  هو، 
ال�صلطة باأ�صكالها ال�صيادية والنت�صارية. ولذا، ينبغي 
ا�صتدعاء التعريف الكانطي ال�صابق للتنوير بالقول اإّن 
كانط وهو يد�ّصن التنوير، م�صروعًا اأو حظة اأو عتبة 
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وجايليه  اأنه  القطع،  وجه  على  يعي،  كان  تتجاوز، 
عا�صوا،  قد  اإنهم  بل  تنويريًا«،  »ع�صرًا  يعي�صوا  م 

بامتياز، ي »ع�صر التنوير«.

قد يبدو هذا التفريق لقارئ غر احراي، هنا، 
ن ال�صروط  فهلوة �صياغية، غر اإنه تفريق �صروري لأ
خاقية وال�صيا�صية الكاملة للتنوير م تكن موؤمنة  الأ
اإذ  التحقيبية،  اللحظة  اأو  اللحظية  احقبة  تلك  ي 
كان ينبغي، لتاأمن تلك ال�صروط، توفر »تنوير كوي« 
الـ-ل  حالة  )اأي  الق�صور  حالة  من  مطلق  خروج  اأو 
ن�صان. ولعل ا�صتخدام مفهوم »الـ- ن�صج( الذاتي لاإ

 ,¥É«°ùdG  Gòg  ‘  ,ábO  ÌcCG  Immaturity ن�صج«  ل 
من »الق�صور«، وذلك ل�صتمال »الق�صور« على وجود 
اإمكانية الفعل والتقاع�ض عن القيام به، فيما يق�صي 
مكانية على الإطاق.  »الـ-ل ن�صج« بانعدام وجود الإ
وهنا، مكن القول: اإن الن�صج التنويري، من الزاوية 
كل  ي  العقل  ا�صتخدام  من  يتكون  خاقية،  الأ
مو�صوعات الوعي. واأما من الناحية ال�صيا�صية، فيعني 
اأ�صكالها،  اختاف  على  ال�صلطة،  ترك  اأن  الن�صج 
فراد.  مو�صوعات الوعي والتفكر فيها خيارًا حرًا لاأ
لكن التنوير م يحدث مامًا، ح�صب كانط، وكان ذلك 
فراد، وما �صاحبه،  نتيجة للك�صل واجن من قبل الأ
من  وال�صفور  امفرط  الن�صاط  من  �صبقه،  ولرما 
اموؤ�ص�صة-ال�صلطة ي عدم  اأو  ال�صلطة-اموؤ�ص�صة  قبل 
اإخراج الفرد من حالة الق�صور اأو »الـ-ل ن�صج« التي 
Self-incurred Immat- تتنتجها ذات الفرد نف�صها
urity نتيجة لعتمادها على الهداهد ال�صلطوية، من 

ل�صان هدهد، ي التفكر م�صاألة احقوق والواجبات 
�صواء كانوا رجال دين، اأو دوغما، اأو تراثًا يعلي من 
�صل، اأو اأرباب لهوت �صيا�صي يقودون  جدار �صلطة الأ
اموؤ�ص�صة الر�صمية اأو اموؤ�ص�صة »امدنية« امتكاثرة على 

وى وي�صارها، اأو غرهم. من الأ

ن�صان احر  ولذا، فاإن كان التنوير هو تفكر الإ
ناحية،  من  اإليها،  احاجة  اأو  ال�صلطة  قيد  دون 
و�صمان ال�صلطة حرية الفرد ي اأن يفكر على ذلك 
التعاقد  بفكرة  عنه  التعبر  م  الذي  مر  الأ النحو، 
الفذ بن العقل احر وال�صتبداد ام�صتنر الذي يلقي 
ي  البحث  فاإن  ونع�ض...  كعر�ض  جانبًا،  بال�صلطة 
واأنواع  ال�صلطة  اأ�صكال  ي  بحثًا  يكون  حدًا،  التنوير، 
ي  التفكر  ي  الفرد  حرية  مع  وتعاطيهما  اموؤ�ص�صة 
اأو  ال�صلطة  الفرد  انفعال  وطبيعة  وعيه،  مو�صوعات 
كراهية عليه. وهنا، يخرج خطاب التنوير  اموؤ�ص�صة الإ
عن جادته، من اأر�صطو واأبيقور حتى كانط واأدورنو، 
اإى م�صار اآخر هو ام�صار الذي ينحال فيه التنوير من 
اآلية حرر وانعتاق اإى اآلية قمع واإكراه. يدخل دعاة 
خطاب التنوير هذا ام�صار كعتبة للحداثة اأو ك�صرط 
لها اأو م يدرجوه، ذلك اأنه ما دام مّثل مو�صوعة �صّد 
اأحد  يغدو  فاإنه  ومفاعيلها  ال�صلطة  فواعل  بن  ونبذ 
طقو�ض ال�صلطة التي من خالها حكم وتر�صم، ُتكره 

وت�صتبد.

وما اأنه م التاأ�صي�ض، �صابقًا، باأن م�صار التنوير، 
بيدها،  اأو  ال�صلطة  عن  على  مهند�صة  طفرات  دون 
التنوير- فاعل  هوية  عرها  ت�صيل  زمنية  عتبة  هو 
هوية  ي  حر(  عقل  ذات  مفّكرة  )كذات  الفرد 
مفعوله-ال�صلطة )كذات قادرة على فر�ض و�صايتها 
عنهما  نفيها  اأو  وعيه  ومو�صوعات  الفرد  وعي  على 
لكن  ال�صتنارة(...  ف�صيلة  ا�صتبدادها  نفحت  اإن 
الفرد، نظريًا، لي�ض �صابقًا على ال�صلطة. وبذا، مكن 
القول: اإن الفرد »حادث �صلطوي«، بامفهوم الفل�صفي 
ككائن  الفرد،  وجود  علة  ال�صلطة  اإن  اأي  للحدوث، 
مفكرو  عنه  يعر  الذي  مر  الأ اجتماعي-�صيا�صي، 
لل�صلطة  بالن�صبة  الفرد  اإن  بالقول:  البنيوية  بعد  ما 
اأنه ما من وجود �صابق  وى«، اأي  اآثارها الأ هو »اأحد 
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خال  من  ت�صنعه  التي  هي  اإذ  ال�صلطة  على  للفرد 
جموعة الطقو�ض ال�صيادية والتاأديبية التي مار�صها 
عليه، وهو الذي يقّر باأوليتها من خال المتثال لتلك 
له  لي�صت  اإذًا،  فالفرد،  بها.  النفعال  اأو  الطقو�ض 
»هوية متعالية« ول حتى »هوية ثابتة اأو فاعلة« معزل 
يخ�صع  اأن  يجب  الفرد  فاإن  وبالتاي،  ال�صلطة.  عن 
من  �صل�صلة  خال  من  والمتثال  كراه  الإ لطقو�صية 
عمليات الت�صتيت والتذرير ال�صرورية لفك ارتباطاته 
الجتماعية،  وولءاته  ال�صيا�صية،  وميوله  الثقافية، 
مع  م�صيميًا،  يقيمها،  التي  نطولوجية  الأ وتراكماته 
مر الذي يجعله تفرعًا  ما حوله من »�صعور عام«، الأ
العام«  »ال�صعور  ي�صنعه  الذي  »امعنى«  تفرعات  من 

وحكمه ال�صلطة -اموؤ�ص�صة اأو اموؤ�ص�صة-ال�صلطة.

هنا، مكن التجروؤ باجزم اأن الفرد لي�ض تواأمًا 
�صيا�صية  تواأمة  هي  ال�صلطة  ول  لل�صلطة،  اجتماعيًا 
يغّر  التي  ال�صيادة«  لـ»ديالكتيك  بل هما طرفان  له، 
هنا،  ومن  احتم.  وجه  على  مفعولها  �صلوك  فاعلها 
تتعهده  �صاأن  كل  �صاأن  �صاأنه  يخ�صع،  التنوير  فاإن 
 ¬fCG  …CG  ,Ritualization التطقي�ض  لعملية  ال�صلطة، 
يخ�صع لعملية »تعهر امعنى« بدًل من »تطهره« عر 
من  كنتاج  معه  التعامل  قانون(  ل�صان  )من  تقنن 
فيه،  الفرد  يكون  ل  الذي  العام«  »ال�صعور  نتاجات 
ي  �صنًا  اإل  �صك،  دون  واأ�صوئها  اأحواله،  اأح�صن  ي 
دولب. وعليه، فاإن الناظر ي م�صاألة التنوير كـ»طق�ض 
فات من تنظرات  نتاج امعنى ل مكنه الإ �صلطوي« لإ
فوكو حول عاقات ال�صيادة التي ل يرى فيها اأكر من 
منظومة من »الطقو�ض« التي تتكاثر بن فينة واأخرى 
وتفر�ض  وواجبات«  »حقوق  �صكل  وعلى  التاريخ  عر 
اإل تنظيم عنف  الهدف منها  لي�ض  »قواعد وقوانن« 
ال�صلطة على الفرد ي اإطار ما �صيتم تناوله ي اإطار 
ال�صلطة.  اأ�صكال  من  اأ�صمى  ك�صكل  احكمانية«  »فن 

وبذا، فـ»قوانن ال�صام« عند فوكو، مثًا، لي�صت اإل 
وهكذا  احرب،  للعبة  »رهيفة«  �صياغة  اأو  امتدادًا 
دواليك... وما كانت القوانن والقواعد وليدة العنف، 
اأن تنجب عنفها ام�صاد الذي ي�صتخدمه  فا بد لها 
اإى  للو�صول  عليه،  تعودوا  اأو  المتثال،  اعتادوا  من 
درجة اأوى من �صلم ال�صيادة الذي ل ينبغي لدرجته 
وى اإل اأن تكون مناف�صة ال�صلطة ي اإنتاج امعنى،  الأ
على  لتنظيفها  خارجًا  العام«  »ال�صعور  اأح�صاء  وقلب 
نحو ما حدث ي »ثورات ال�صباب« ي ال�صتينيات حيث 
الدمقراطية  »دول  ي  ال�صلطوي  البتزاز  ف�صح  م 
والقانون« للدمقراطية والقانون با�صم الدمقراطية 

والقانون!

بفكرتي  الوعي  فل�صفة  ان�صغلت  فقد  وبذا، 
منذ  الفاعلية  دور  �ُصلب  الذي  و»مفعوله«  »التقدم« 
مطلع القرن التا�صع ع�صر حتى نهايات العقد ال�صاد�ض 
يدعوهم  من  اأعلن  حينما  الع�صرين  القرن  من 
من  الفو�صوين«،  امحافظن  »ال�صباب  هابرما�ض 
النظر  م  و�صواء  احداثة«.  »اإفا�ض  ليوتار،  اأمثال 
»التغير  على  اأ�صرت  التي  الليرالية  التقاليد  اإى 
امف�صي  التقدم  اإحداث  بغية  وهند�صته  الجتماعي« 
اإى التنوير، اأو اإى التقاليد امارك�صية-الهيغلية التي 
وامفاعيل،  الفواعل  بن  التناق�صات  مف�صلة  اآثرت 
�صياج  واإعاء  بينهما،  الطبقية  ال�صنافيات  واإن�صاء 
ما ين�صاأ عن تلك ال�صنافيات من »اغراب« اأو »وعي 
اإى  منهما،  التحرر  حاولة  عند  يقودان،  �صقي« 
التغير الثوري الذي يحكمه قانون احتمية باأنه �صر 
بامتياز نحو التقدم امف�صي اإى التنوير.. فاإن فل�صفة 
�صا�ض لـ»م�صروع التنوير« ي  الوعي ل تزال امكون الأ
ن�صخته غر امنقحة: الن�صخة الكانطية للقرن التا�صع 

.ô°ûY
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هذا  يعتر  قد  البع�ض  اإن  القول:  ينبغي  هنا، 
»التقدم«  فكرة  اأي  الوعي،  فل�صفة  حّدي  التو�صيف 
اإن  غر  احا�صل،  ح�صيل  باب  من  و»مفعولها«، 
قد  التب�صيط  جاوز  اإى  يدعو  الذي  العتبار  هذا 
التي  اجارحة  امفارقة  التقاط  عن  بامتاأمل  يناأى 
جاه  يجابية  الإ غر  الوعي  فل�صفة  حاباة  توؤكد 
ل  )الفرد(  ام�صتهاة  و�صحيته  التنوير  »مفعول« 
جاوز  اإن  اأي  )ال�صلطة(.  اإيقاعه  و�صابط  »فاعله« 
التب�صيط ي تو�صيف فل�صفة الوعي هنا ي�صقط من 
العتبار دور بن حدي امثقفية )تر�صيم دينالوجيا 
)التاأ�صي�ض  الثقاي  والفعل  �صرًا(  بو�صفها  ال�صلطة 
خاقيات امقاومة لتلك ال�صلطة( كما يوؤ�ص�ض اإميل  لأ
يكاد،  اأو  عينه،  هو  التب�صيط  هذا  اإن  كما  �صارتييه. 
امعري  بـ»الحرا�ض  مرة  بورديو،  بيير  و�صفه  ما 
Epistemological Vigilance« الذي مكن عي�صه 

فعلها  تفعل  وهي  لذاتها  متاأملة  الذات  تكون  عندما 
الجتماعي التغيري �صمن عاقات القوة التي مليها 
ي  الذات،  اأن  مر  الأ ي  ما  وكل  ال�صلطة،  وتهند�صها 
حظة الرهن هذه، تكون واعية و»حر�صة« معرفيًا 

لن�صوائها ي ذلك ال�صرط.

وعلى الرغم من الرفعة امتوهمة لهذا »الحرا�ض 
الجاهن  لكا  م�صيدة  كان  اأنه  اإل  امعري«، 
اإذ  وامارك�صية-الهيغلية،  الليرالية  »الثورين«، 
�صارخة،  اإيديولوجية  تباينات  من  بينهما  ما  رغم 
)كذات  التنوير  لـ»مفعول«  النظرة  اأن  اإل  اأحيانًا، 
ت�صكل جموعة �صنافية تر�صم لها �صيا�صات امعرفة، 
عليها،  وت�صيطر  ت�صبطها،  التي  امعرفة  عنها  وتنتج 
التطابق.  حد  مت�صابهة  كانت  حكمها(  طريق  على 
وقد زاد من تاأزم هذا التطابق اأن هذين الجاهن 
�صاع  بوجود مفعول  »التقدم« كغاية مرتهن  باأن  اآمنا 
اآن،  ي  ال�صلطة  ومفعول  امعرفة  مفعول  هو  نحوه، 

 Apriori واأن هذا امفعول )الفرد( موجود �صروري
قتامة، هنا،  تزداد  امفارقة  ولعل  »التقدم«.  حدوث 
التغير  اإى  ال�صاعية  الجتماعية  العلوم  نرى  حن 
ي الن�صخة الليرالية، اأو تلك التي تتمادى ي ت�صيي�ض 
ت�صعان  امارك�صية-الهيغلية،  الن�صخة  ي  التناق�ض 
امثقف العارف بالتفا�صيل �صلطة فوق وعي امفعول. 
امفعول  تدجن  جديدة  ل�صلطة  توؤ�ص�صان  فهما  وبذا، 
وت�صبطه، ولكن حت ذريعة اقتياده، ل قيادته، نحو 

خا�ض تقدمي يف�صي اإى »التنوير«.

ما بعد فوكو: كيف ينتج فعل التنوير؟

»امنتوج  بن  ال�صارم  التفريق  عن  احديث  اإن 
امعرفية/الثقافية«  و»اممار�صة  امعري/الثقاي« 
ي  مركزين  تيارين  ظهور  ي  اأ�صهما  كحقلن 
كر و�صوحًا واجتنابًا  الدرا�صات الثقافية هو العتبة الأ
امعرفة  نظرية  ماهية  تو�صيح  ي  امفتعل  للعناء 
كممار�صة  للمعرفة  درا�صة  بو�صفها  الجتماعية 
ي  البالغة  النظرية  ال�صعوبة  فرغم  اجتماعية. 
دائمًا  وو�صمها  الثقافية،  الدرا�صات  جال  تعريف 
 ,Omnivorous Discipline التخ�ص�صي  بال�صره 
الكتابة  برامج  من  البائن  طاقها  بعد  وبخا�صة 
ي  م�صتقل  كـ»حقل«  وظهورها  الإجليزية  داب  والآ
مطلع  ي  اأمريكا  وي  ال�صتينيات  مطلع  ي  بريطانيا 
الثمانينيات، اإل اأن ثمة حديدين عامن لها انطلقا 
ورموند  هوغارت  كريت�صارد  الرواد  كتابات  من 
اإعادة معاينة حقل الدرا�صات الثقافية  وليمز. فبعد 
ي نهاية ال�صبعينيات، طور اأرباب الدرا�صات الثقافية 

مقاربتن اأ�صا�صيتن لهتمامات احقل.

وى، ا�صتنادًا اإى منظومة  لقد رّكزت امقاربة الأ
تو�صيفي  كمجال  الثقافة  على  غرام�صية،  مارك�صية 
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اجماهرية  الثقافة  منتوجات  امتعلقة  للـ»اأفكار« 
تناول  م  بحيث  والجتماعية،  التاريخية  و�صياقاتها 
الثقافة ال�صعبية بو�صفها ثقافة جماهرية �صائدة تتم 
مقارنتها بالثقافة النخبوية الطليعية. كما ُدر�ض اأثر 
ال�صيطرة على عملية اإنتاج الثقافة )ال�صعبية باأنواعها 
عملية  على  �صلطة  ت�صكيل  ي  امختلفة(  و�صنوفها 
اإنتاج امعنى من خالها، وتتحكم فيها وي معايرها. 
خرى، وا�صتنادًا اإى تنظرات مدر�صة  اأما امقاربة الأ
فرانكفورت، وبخا�صة اأدورنو وهوركامر، فقد ركزت 
جالها  اجتماعية  مار�صة  بو�صفها  الثقافة  على 
البنى  لطبيعة  وا�صف  كمفهوم  الثقافة«  »�صناعة 
ال�صيا�صية والجتماعية والقت�صادية مجتمع ما نتيجة 
لفعل الثقافة. وبذا، فلم تعد الثقافة، اأولية كانت اأم 
ثانوية، تعك�ض �صورة امجتمع وح�صب، بل اإنها، ت�صهم، 
Stan- كذلك، ي ت�صكيله من خال عمليات التوحيدc
 »àdG  Commodiication والت�صليع   dardization

تف�صي اإى تخليق مفاعيل بدًل من الفواعل.

وفيما يتم تو�صيح الفرق بن هاتن امقاربتن على 
الثقاي  بالنتاج  ال�صابق كانتقال من الهتمام  النحو 
تفريق  انتهاج  اآخرون  ُيوؤثر  الثقافية،  اممار�صة  اإى 
الثقافية الإجليزية،  مناطقي بن جال الدرا�صات 
مريكي الذي كر�ض اهتمامه  الذي م بيانه، و�صنوه الأ
يلعبه  الذي  والتطويعي  امو�صوعي  على فهم اجانب 
اجماهرية  الثقافة  مواد  مع  التفاعل  ي  اجمهور 
هذا  منظري  بع�ض  ا�صتلهم  وقد  وا�صتخدامها. 
امال  راأ�ض  تنويعات  ي  بورديو  بير  مقولت  امجال 
واختافها  الثقاي  امنتج  ا�صتهاك  اإن طرق  للقول: 
امنتج من خال  لهذا  امعنى  يوؤثر ي عملية �صناعة 
الطرق امختلفة للتلقي: قراءة، وم�صاهدة، و�صماعًا، 
اأو  يطّوع،  اأن  ام�صتهلك  ي�صتطيع  وبذا،  وتاأويًا... 
امنتج  �صلفًا على  امر�صوق  امعنى  يتحدى  اأو  يرف�ض، 

كان  وقد  الثقافية.  ام�صتهلك  لهوية  تبعًا  الثقاي 
وبخا�صة  اميدان  هذا  ي  جدًا  موؤثرًا  هول  �صتيوارت 
 Cultural Turn »ي التنظر لعملية »التحول الثقاي
الثقاي  بامنتوج  الهتمام  من  النتقال  ي�صف  الذي 
ناجز امعاي، اإى الهتمام باممار�صة الثقافية التي 

تنتج امعاي، وتنتجها امعاي ي اآن.

لقد قاد هذا التدرج ي حديد جال الدرا�صات 
الثقافية، ا�صتنادًا اإى امقولت النظرية من غرام�صي 
امعرفة  نظرية  َمْفَهَمة  اإعادة  اإى  فوكو،  وحتى 
القوانن  يجاد  لإ ا�صتعائي  كخطاب  ل  الجتماعية، 
امطلقة للحقيقة، كما قد يعرفها اخطاب الفل�صفي 
فهم  اإى  يهدف  معري  كمقرب  بل  مريكي،  الأ
الظروف التي تنتج فيها امعرفة كممار�صة اجتماعية 
باأكر ما هي  �صياء،  والأ الذوات  امفاهيم عن  نتاج  لإ
وبذا،  ومدلولت.  كدوال  �صياء  والأ الذوات  تلك  فهم 
Social Epis- الجتماعية  امعرفية  النظرية  aفاإن 

لتدر�ض  امو�صوع  تقلل من مركزية  اإما   temology

هدف  يكون  اأن  على  اجتماعية،  كممار�صة  امعرفة 
تكوين  كيفية  فهم  هو  امو�صوع  مركزية  من  التقليل 
امعرفة  بن  العاقات  حقل  ي  تكونه،  اأو  امو�صوع، 
كممار�صات  الفكر  اأنظمة  على  و»الركيز  وال�صلطة، 
)اموا�صيع(  امفاعيل  خالها  من  تتمكن  تاريخية 
من الت�صكل ومن اأن تكون اأنظمة للفعل«. وعلى ذلك، 
�صمى للنظرية امعرفية الجتماعية  ي�صبح الهدف الأ
ال�صياق  معرفة  امو�صوعات  »اأ�صكلة«  من  مكيننا  هو 
امفاعيل  اأو  الذوات  اأنتجت فيه هذه  الذي  التاريخي 
عن  معرفتها  فيه  كّونت  الذي  وال�صياق  الجتماعية، 
ذاتها وعن غرها، باأكر من درا�صتها هي ي ذاتها، 
ال�صود،  من  بدًل  »ال�صواد«  ندر�ض  يجعلنا  نحو  وعلى 
والن�صوية بدًل من الن�صاء، وامثلية اجن�صية بدًل من 

طفال. مثليي اجن�ض، والطفولة بدًل من الأ
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اإن اإعادة النظر ي دور امو�صوع ي التاريخ، كما 
وتقليل مركزته ح�صاب درا�صة �صيا�صات اإنتاج امعرفة 
ال�صلطة،  خطابات  حكمها  اجتماعية  كممار�صة 
على  الجتماعية  امعرفة  نظرية  َعة  َمْو�صَ اإى  اأف�صى 
العلوم الجتماعية وجال  التنافذ بن م�صروع  عتبة 
التاريخ ي اآن. وبذا، فاإن نظرية امعرفة الجتماعية 
»فل�صفة  ي  كان  الذي  الهتمام  تعك�ض  وكاأنها  بدت 
الوعي« حول الذات من خال جعل م�صكلة الدرا�صة 
جاء  هنا،  ومن  الذوات.  ت�صف  التي  امعرفة  هي 
اعتبار نظرية امعرفة الجتماعية كنظرية �صيا�صية، 
ي  الربوية  بال�صياقات  فوكو،  يدي  على  وربطها، 
اإن  مكان:  كل  ي  مار�ض  التي  ال�صلطوية  اأطرها 
مدر�صة، اأو �صجنًا، اأو م�صت�صفى، اأو جي�صًا، اأو م�صحة 

اأمرا�ض عقلية.... اأو غرها.

هذا  ي  مركزية  كر  الأ امكانة  فوكو  احتل  وقد 
كونه  ي  تكمن  ل  التاريخ  مع  عاقته  ن  لأ ال�صياق 
الفل�صفي  منهجه  كون  ي  بل  وح�صب،  فيل�صوفًا 
فل�صفة  ح�صاب  على  العاقة  فل�صفة  �صياج  من  يعلي 
بو�صفها مار�صة  ال�صلطة،  اأن  امو�صوع. ففوكو يرى 
اإنتاجية، عاقة، �صاأنها ي ذلك �صاأن امعرفة.... غر 
ب�صببه،  الفذ بالثنتن، ولرما  اأنه، وبرغم اهتمامه 
ت�صكلها،  ديناميات  و�صر  الذات،  عن  بحثه  فاإن 
التي  القنطرة  الذات-  هذه  اأن  بيد  م.  الأ الغاية  هو 
تنتجها تنافذية العاقة بن ال�صلطة وامعرفة لي�صت 
الغاية وح�صب، بل هي امنهج ي ال�صميم. فما يعرف 
 ¢ù«d ,ƒcƒa ôµa ‘ Objectuation á©°VƒŸG IôgÉ¶H

اإل ترجمة للمو�صوعات، اأ�صياء كانت اأم ذواتًا، على 
ثنائية  تتجاذبها  حددة  ممار�صات  مو�صعات  �صكل 
على  الت�صور  فيها  يغلب  بحيث  وال�صلطة  امعرفة 

ال�صورة.

الذي  فوكو  »اجرارية«  تاأويل  مكننا  هنا،  ومن 
موؤلفات  لي�صت  كتاباته  اأن  التاأكيد  عن  يكف  ل 
من  باأكر  هي،  بل  تاريخية،  درا�صات  ول  فل�صفية، 
ففوكو،  تاريخية.  ور�صات  ي  فل�صفية  �صذرات  ذلك، 
اإذن، فيل�صوف متورط ي التاريخ، وموؤرخ ل يكف عن 
اآن.  ي  حنته-اخا�ض  هي  وتلك  للفل�صفة،  الولء 
ت�صخي�صية،  اإ�صراتيجية  عنده  الفل�صفة  تغدو  وبذا، 
ما  للحا�صر،  ت�صخي�صي  ن�صاط  بذلك،  وهي، 
اأن فوكو  بالتاريخ �صرورة. وما  يجعلها مرتبطة 
يعّرف الفل�صفة على هذا النحو، فاإنه يدخل اإليها 
مو�صوعات م تكن، تقليديًا، ي اإطارها احدثي، 
�ْصَكَلة«  لـ»الأ حيز  اإى  الفل�صفة  تتحول  وبالتاي 
Problematisation –امفهوم امفتاحي الذي ميز 

للراهن،  ت�صخي�صها  ي  الجتماعية  امعرفة  نظرية 
وموقفها منه.

ولعله من احري بدار�ض اأثر فوكو على اخطاب 
ي�صتدعي  اأن  التنوير  فعل  اإنتاج  وكيفية  التنويري 
ي  كر  الأ ام�صرك  القا�صم  اأن  امريح  اعرافه 
�ْصَكَلة«، اإذ  م�صاريعه امعرفية كلها، هو �صعيها نحو »الأ
فات من الهيغلية التي يعترها التحدي  هي قنطرة الإ
ي�صورها  كما  �صكلة،  والأ امعا�صرة.  للفل�صفة  كر  الأ
قيل،  تعني مثل مو�صوع  »ل  اأخرى،  فوكو ي مقابلة 
ول اإبداع اخطاب مو�صوع غر موجود، اإنها جموعة 
تدخل  التي  اخطابية،  وغر  اخطابية  اممار�صات 
�صيئًا ما ي لعبة احقيقي والزائف، وتن�صئه مو�صوعًا 
للفكر، �صواء ي �صكل تاأمل اأخاقي، اأو معرفة علمية، 

اأو حليل �صيا�صي«.

الب�صر  لعاقات  �صابطًا  �صكلة  الأ تكون  وبذا، 
باحقيقة من خال جينيولوجيا )تن�صيب( امفاهيم. 
بحثًا  يغدو  ام�صكات  تاريخ  ي  البحث  فاإن  وعليه، 
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خطاب  اأو  اخطاب  ل�صلطة  اأو  للحقيقة  التاأريخ  ي 
كحقيقة.  نف�صيهما  ت�صويق  على  القادَرين  ال�صلطة، 
هنا، يكف الفهم اخطي للتاريخ عن عناده الوثائقي 
الاحدثي  التاريخ  ف�صاء  ويدخل  حداث،  لاأ كتاريخ 
 ¬«a  …òdG  L’histoire non événementielle

ت�صنع مهنة اموؤرخ، ي اآن، التاريخ واموؤرخ ذاته، كما 
يوؤ�ص�ض بول فاين- �صديق فوكو و�صريكه اإى مدر�صة 
 »àdG  Les annales التاريخية  الفرن�صية  احوليات 
عر  ونيت�صه  لهيغل  التاريخية  ال�صياغات  جاوزت 
L’histoire Co- امفهومي  التاريخ  U�صكها م�صطلح 

مو�صوع  كل  حول  بقابلية  يقول  الذي   nceptuelle

هو  للواقع  اموؤرخ  فهم  يكون  وبالتاي،  حدث،  اإى 
تاريخ ذلك الواقع... هذا هو ما عناه فوكو، وعنيناه، 
التاريخ  ي  ال�صورة  على  الت�صور  قوامة  مقولة 
الاحدثي الذي نعته فرناند بروديل، مرة، بالتاريخ 
نه كفل�صفة، علم وجود  خرة لأ الذي م يقل كلمته الأ
م�صاك منطقها اإل كفن  ال�صرورة التي ل مكن الإ

للحقيقة �صرمدية الت�صكل.

امقولة  هذه  ترزها  التي  امعرفية  همية  الأ اإن 
مركزية.  درو�ض  ثاثة  ي  تكمن  فوكو  مع  امفتاحية 
كمنهج  امعرفية  التجربة  ي  التاأمل  �صرورة  ول،  الأ
اأحادية  تذرير  اإى  يدعو  اإذ  ففوكو،  للتنا�صخ.  قابل 
الكرى  القفزات  اإى  ميل  ل  التاريخي،  الزمن 
وغن التف�صيات التاريخية، كما يرميه مناووؤوه، بل 
تاريخ  لدرا�صة  امنهجي  وفائه  على  التاأكيد  معن ي 
لطبقات  الت�صل�صلي  التحليل  على  القائم  الفجوات 
من  جعل  التي  الدرا�صة  الواقع،  وطبقات  الزمن 
احدث كائنًا، ومن الكائن حدثًا �صمن جدل تنافذي 
يتغّيا تن�صيب احقيقة عر ماأ�ص�صة تاريخ ام�صكات 
الثاي،  الدر�ض  اأما  احقيقة.  تبزغ  بحّلها  التي 

فيكمن ي التلميح اإى رغبة دفينة ي تزمن الذات 
ومن  نحن؟  ما  ترهينها:  للدقة،  ولرما  اجماعية، 
يوؤ�ص�ض »ذواتنا«؟  اليوم؟ وما هو الراهن الذي  نحن 
ولعل قارئ فوكو يدرك، واإن �صل بباب الدرب قليًا، 
اأن فعل الرهن هذا لي�ض ترفًا فل�صفيًا، بل هو حاولة 
للتاأريخ لتناف�ض اممكنات ي الفعل التغيري اأّنى كان 
مكانًا.  اأو  زمانًا  مفعوله،  وجه  اأو  فاعله  وقناع  حقله 
مكيننا  ي  فيتجلى  خر،  والأ الثالث،  الدر�ض  واأما 
من التندر باألعيب احقيقة عر و�صعها على جهاز 
وجودنا التاريخي الذي يفح�ض تاريخية ت�صّكل ذواتنا 
من خال: عاقتها باحقيقة لت�صبح ذواتًا معرفية؛ 
وعاقتها  تاأثرية؛  ذواتًا  لتكون  بال�صلطة  وعاقتها 

بالثنتن لتبقى ذواتًا اأخاقية.

»امو�صعة«  داتي  لأ فوكو  حديد  فاإن  وبذا، 
الجتماعية،  امعرفة  بنظرية  ينتقل  �صكلة«  و»الأ
اإى  التنوير،  اإى  امف�صي  التغير  نحو  ال�صاعية 
الفكر  عناية  جال  �صبغتا  فكريتن  جغرافيتن 
وموقع  ال�صلطة،  وهما: موقع  اللحظة،  الربوي حتى 

امثقف من عملية التنوير.

من  ال�شلطة:  ودورة  الربوي  اخطاب 
ال�شيادية اإى احكمـ)انيـ(ية

يعتر،  يزال  ول  كان،  فوكو  اأن  من  الرغم  على 
امعرفة،  تخوم  على  ال�صفر  دائم  ترحاليًا  فيل�صوفًا 
اأعماله،  بن  جمع  تزال  ل  ناظمة  قنطرة  اأن  اإل 
والذات،  امعرفة  ام�صارب:  ثاثية  قنطرة  وهي 
هذه  امعاي  حقول  ي�صتخدم  فوكو  واإن  وال�صلطة. 
عن  البحث  وهو:  برز،  الأ ثر  الأ م�صروعه  ي  دائمًا 
الفعلن  وعاقة  األعيبها،  وفهم  احقيقة،  تاريخ 
كراهات ال�صلطة  مفهوم اخطاب واآليات �صرعنته لإ
�صوؤال  فلي�ض  ولذا،  امعرفية.  ال�صيا�صات  خال  من 
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فوكو: »ما هي احقيقة؟« بقدر ما هو: »كيف مكن 
من  اإليها  تو�صلوا  من  كيف مكن  اأو  اإليها؟  التو�صل 
�صناعتها؟« ول�صر هذه الكيفية كان ل بد من اإتقان 
مار�صة حليل اممار�صات اخطابية وغر اخطابية 
ي م�صتوياتها الثاثة، اأي: امعرفة، والذات، وال�صلطة 

التي ت�صكل اأف�صل اخا�صات التنفيذية لفكر فوكو.

ي  فوكو،  دار�صو  ينعتها  والتي  امعرفة،  عن  اأما 
احقل الربوي وغره، بـ»تقنيات اخطاب« فتحكمها 
البحث  ينبغي  اإنه ل  اأولها،  البداهات:  جموعة من 
فيما اإذا كانت امعرفة علمية اأو منطقية اأو �صحيحة، 
اإنتاجها  اآليات  بدًل من ذلك، ي  البحث،  ينبغي  بل 
وهويات منتجيها. اأما ثانية هذه البداهات، فهي اإنه 
ل يتوجب النظر ي مكانية ول زمانية الهوية امحددة 
للمفعول اأو الفاعل امعري، بل اإى اأنظمة العاقات 
التي حكم التوا�صل بينهما. وثالثها، اإن العاقة بن 
اأن تكون مبا�صرة وملحوظة،  امعرفة ومنتجها مكن 
وبالتاي مكن  التحكم،  قرائن  اإليها  ت�صر  اأو خفية 
وامراقبة،  اح�صر،  �صيا�صات:  خالها  من  تنتج  اأن 

ق�صاء. دانة، والإ والتق�صيم، والإ

غالب  ي  بالـ»مو�صوع«  )امو�صومة  الذات  واأما 
حيان(، فينعتها الدار�صون بـ»تقنيات الذات«، وقد  الأ
اأوردنا، عند حديثنا عمن ينتج فعل التنوير، اأن فوكو 
حداث زمانيًا،  يرف�ض التاريخ اخطي الذي ي�صف الأ
وي�صعى نحو تاريخ يو�صح فيه كيف م �صنع الذوات 
ال�صناعة من خال  امفاعيل، وكيف م ر�صد تلك  اأو 
امتنورة.  احداثية  الذات  ميز  الذي  »الرهن«  فعل 
ذلك  ي  �صاأنه  فوكو،  يتحّفظ  الإمان  هذا  على  وبناء 
 hCG Apriori صاأن جودث بتلر، على فكرة اخلق ام�صبق�
البداهة الوجودية للذوات اأو امفاعيل على نحو يقوده 
 »g Ée اإى نتيجة موؤّداها اأن الذات هي »�صكل« باأكر

»م�صمون« اأو »مادة« متعينة اأو »جوهر«، واأن اجانب 
اجوهري الوحيد فيها هو اأنها ذات مكن هند�صتها 
ح�صب عاقات القوة ومار�صات ال�صلطة عر: اأماط 
وقابلية   ،Modes of Subjectivation  á©°VƒŸG

Will to Knowledge áaô©ŸG؛ وفن احكمـ)انيـ(ـة 

.Governmentality

فتو�صف،  اأ�صكالها،  تنوع  ورغم  ال�صلطة،  واأما 
جدر  وهنا،  احكمـ)انيـ(ـة«.  بـ»تقنيات  اأحيانًا، 
باح�صن  ال�صلطة  ي�صف  ل  فوكو  اأن  اإى  �صارة  الإ
اممار�صات  من  جموعة  بكونها  بل  والقبح، 
التي  كراهية  والإ خ�صاعية  الإ نتاجية  الإ والعاقات 
الذات-امفعول  »حكم«  ي  امختلفة  اأ�صكالها  تتناوب 
اأ�صكال  ثاثة  عر  فاعليتها  ال�صلطة  مار�ض  حيث 
باأنها  تت�صم  التي  التنظيم  مار�صات  هي:  مركزية، 
ومار�صات  Sovereign Power؛  �صيادية  �صلطة 
Discipli- تاأديبية  �صلطة  باأنها  تت�صم  التي  Gال�صبط 
يعتره  ما  عدة  اأحيان  ي  )وتت�صمن   nary Power

البع�ض مطًا اآخر من اأماط ال�صلطة التي تنفذ عر 
 Bio مار�صات الفردنة التي تو�صم باأنها �صلطة حيوية
خرين من اممار�صات  Power، واجتماع ال�صكلن الأ

لي�صّكا ال�صلطة النت�صارية التي تعتر احكمـ)انيـ(ـة 
Governmentality ذروة �صنامها.

اخا�صة  ي  الواردة  فوكو  مقولت  وبا�صتثمار 
التنفيذية ال�صابقة، فقد عملت جموعة من امنظرين 
الربوين على حويل الدرا�صة الربوية، عر نظرية 
مركزتها  تقليل  ي:  وبخا�صة  الجتماعية،  امعرفة 
اخطي  التطور  درا�صة  عن  واإحجامها  للمو�صوع، 
القطيعة  لدرا�صة  واإيثارها  الربوية،  للمنظومة 
�صياقات  �صمن  تطورها  اكتنفت  التي  والفجوات 
امعري  امرا�ض  ي  درا�صة  اإى  معينة...  تاريخية 
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على  الربوي  الفعل  ندر�ض  اأن  لنا  اأتاح  ما  امقاوم، 
اأن  ندر�ض كيف  اأن  اأي  نحو جينيولوجي )تن�صيبي(، 
التفكر وطرق قول احقيقة« ي  »اأ�صكاًل معينة من 
احا�صر قد ا�صتملت على تغير ي اأنظمة اخطاب، 
ما  عر  اخطاب،  ذلك  ا�صتحدثت  التي  ال�صلطة 

ا�صتحدثته من معرفة عن ذاتها وعن مو�صوعاتها.

ولعل اأبرز ما ميز ال�صلطة، ي �صورتها التقليدية 
هي،  اإذ  �صفورها،  هو  فوكو،  ت�صخي�صات  قبل 
ي  تفردها،  ولرما  امطلقة،  اأحقّيتها  تعلن  بال�صفور 
امجتمع  بنى  ي  مو�صعهم  كان  اأّنى  النا�ض  �صيا�صة 
اأن  غر  موؤ�ص�صاته.  تراتبية  ي  موقعهم  كان  وحيثما 
من   1973 للعام  درو�صه  ي  وبخا�صة  فوكو،  مي�صيل 
دي  الكوليج  ي  الفكر«  اأنظمة  »تاريخ  كر�صي  على 
من  لل�صلطة  ال�صورة  هذه  طرد  من  مكن  فران�ض، 
اأخرى،  اأ�صكال  بحثه ي  وذلك عر  ال�صهل،  اإطارها 
بـ  نعتها  التي  امجتمعات  ي  ال�صلطة  من  م�صمرة، 
»التاأديبية« والتي حكمها اأماط اأخرى من ال�صلطة 
ان�صّب  اعتناءه  اأن  �صحيح  بـ»النت�صارية«.  و�صمها 
مرا�ض كنماذج »مثالية«  على ال�صجون وم�صّحات الأ
بحث من خالها �صروب التاأديب الناج عن عاقات 
اجر والمتثال بن فواعل ال�صلطة ومفاعيلها، غر 
كر  اأن امدر�صة كانت، لحقًا، واحدة من اموؤ�ص�صات الأ
»مثالية« لبحث طبقات اخفاء ي هوية ال�صلطة نتيجة 
اأولها  لي�صت  عدة  فواعل  ي  وتذررها،  لنت�صارها، 
تتحقق  الذين  امعلمون  اآخرها  ول  امدر�صية  دارة  الإ
فيهم هجنة الّري�ض وامروؤو�ض. ولذا، فقد التقط كثر 
الفوكوي  »التاأديب«  مفهوم  الربوين  امنظرين  من 
وبحثوا تبعات تطبيقه على جتمع امدر�صة كمجتمع 
اأن  موؤثرة  التمرئي  ال�صلطة عن  فيه  تاأديبي حتجب 
بامناهج  امتمثلة  امادية،  مفاعيلها  عر  فعلها  تركز 
الناجزة، والب�صرية، امتمثلة بامعلمن الذين ي�صكلون 

برزخًا تربويًا تتبادل فيه ال�صلطة ال�صيادية وال�صلطة 
ومامح  اممار�صة  اأدوات  )النت�صارية(  التاأديبية 

الهوية.

درا�صة  ي  النظري  فراط  الإ من  الرغم  وعلى 
�صكلن  اأن  اإل  فوكو،  م�صروع  ي  ال�صلطة  تنويعات 
ال�صياق:  هذا  ي  عليهما  الركيز  �صيتم  مركزين 
وال�صلطة   ،Sovereign Power ال�صيادية  ال�صلطة 
Disciplinary Power á«ÑjOCÉàdG التي تو�صم اأحيانًا 
Power of Deployment ájQÉ°ûàf’ÉH. وهنا، مكن 
ت�صجيل ثاثة فروق بن هذين ال�صكلن امركزين من 
واإمكانية  التطبيق،  طرق  بـ:  تتعلق  ال�صلطة  اأ�صكال 
امفاعيل.  على  التاأثر  وحجم  للمقاومة،  التعر�ض 
حددة  فواعل  عر  ال�صيادية  ال�صلطة  فـتعمل 
وظاهرة، فيما تنت�صر ال�صلطة التاأديبية ي فاعليتها 
اآتية من كل مكان، وموؤثرة ي كل فرد؛ وتكون  ككل، 
للمقاومة،  ترائيها، عر�صة  ب�صبب  ال�صيادية  ال�صلطة 
م�صمرة  كونها  جّراء  التاأديبية،  ال�صلطة  تنعم  فيما 
وكلية –امراوغة، بعدم قدرة خ�صومها على موَقَعَتها، 
ال�صلطة  توؤثر  وفيما  مقاومتها؛  �صعوبة  وبالتاي، 
ال�صيادية ي جزء �صئيل من حياة الفرد، فاإن ال�صلطة 
التاأديبية توؤثر، تقريبًا، ي �صوؤون احياة كافة جاعلة 
ولذا،  اماحقة.  مكانية  لإ عر�صة  دومًا،  اجميع، 
تاريخية  بنى  تتناول  ال�صيادية  ال�صلطة  اأن  لنا  يتبن 
كرى يتم من خالها �صناعة فاعلية احياة اليومية، 
فيما تركز ال�صلطة التاأديبية على مار�صات جوهرية 
اليومية  احياة  ي  وتنتج  وتتوزع  خالها  من  تنت�صر 
عاقات  لزعزعة  و�صيا�صية  ثقافية  كا�صراتيجية 
وذلك  مفاعيلها،  لدى  الناجزة  وال�صلطة  امعرفة 
فكار التي تكّون هذه امفاعيل  بجعل اأنظمة امعرفة والأ
معروفة ومنك�صفة لفعل التدجن اأو ما اأ�صماه نوربرت 
Civilizing Proc- »اإليا�ض، مرة، »عمليات التمدينG
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esses كمفهوم تبادي لفكرة »ال�صلطة احيوية« عند 

.ƒcƒa

مغناطي�صًا  التاأديبية  ال�صلطة  حقل  �صّكل  وفيما 
خرين، فقد اأدى  نظريًا للفكر الربوي ي العقدين الأ
Governmenta- الك�صف عن مفهوم احكمـ)انيـ(ـةG
على،  الأ و�صكلها  ال�صلطة  �صنام  ذروة  بو�صفها   ،lity
اإى اإعادة النظر ي اعتبار ال�صلطة �صرًا يجب ر�صد 
اأخاقيات مقاومته واإنفاذها. ففي درا�صته ما ي�صميه 
»تاريخ احكمانية« يعتمد فوكو، كمدخل عملي، على 
التفريق بن مفهومي ال�صيادة واحكومة، موؤكدًا اأنه 
واأن  توجد ي ذاتها هي،  ال�صيادة  اأن غاية  »ي حن 
القانون؛  �صكل  ي  هي،  ذاتها  من  م�صتمدة  اأدواتها 
ت�صّرها،  التي  �صياء  الأ توجد ي  غاية احكومة  فاإن 
ال�صرورات  كمال  ي  الغاية  هذه  عن  البحث  ويتم 
التي تواجهها احكومة، وي ت�صعيد هذه ال�صرورات 
اإى اأق�صى حد اأو تكثيفها، وبدًل من اأن تكون اأدوات 
احكومة قوانن، ت�صبح تكتيكات متنوعة، وينح�صر، 
حرى الت�صور اممكن ما ينبغي  بالتاي، القانون اأو بالأ
داة  اأن تكون عليه احكومة. فلي�ض القانون بالتاأكيد الأ

م. الأ

ولذا، فاإن فوكو، وقبل الولوج ي تعريف مفهوم 
لبرير  دو  لـغيوم  ن�ض  على  يعلق  احكمـ)انيـ(ـة، 
اأن  احكم  يح�صن  اأن  يريد  �صخ�ض  اأي  فيه  يحث 
يتمتع بـ»احلم واحكمة والجتهاد«. ويردف فوكو اأن 
لبرير ي�صرح مفهوم »احلم« باأمثولة »ملكة النحل« 
اإبرة  اإى  حتاج  اأن  دون  ملكتها  على  ت�صيطر  التي 
اأو زبانة، ليوؤكد رفعة احكمـ)ـة( على ال�صيادة، ذلك 
اأن »اه اأراد اأن يبن، من هنا، ب�صورة رمزية، كما 
اإبرة،  اإى  يحتاج  األ  احق  احاكم  على  اأن  يقول، 
اأن  يجب  احكم،  ليمار�ض  �صيف  اإى  قتل،  اأداة  اأي 

اأو  الغ�صب،  �صريع  يكون  اأن  من  بدًل  باحلم  يتحلى 
القتل  حق  يتمثل  اأن  ينبغي  ل  ذلك  اإى  �صافة  بالإ
احاكم.  �صخ�صية  ي  اأ�صا�صيًا  اأمرًا  القوة  واإبراز 
ا�صتخدام  الذي منع  يجابي  الإ ما هو هذا ام�صمون 
القوة؟ �صتكون »احكمة والجتهاد«. واحكمة ل تعني 
بذلك  تقول  كما  ن�صاف  والإ العدل  معرفة  بال�صبط 
هداف  �صياء والأ التقاليد، لكنها بالتحديد معرفة الأ
بحيث  حدد  اأن  يجب  والتي  بلوغها،  مكن  التي 
نتمكن من اإدراكها، هي الت�صرف الذي ينبغي اتباعه 
�صتكون  التي  بالذات هي  امعرفة  دراكها، عن هذه  لإ

حكمة احاكم«.

احكمـ)انيـ(ـة،  مفهوم  اإليه  يحيل  ما  اأما 
بالقول:  نف�صه  فوكو  عنه  يعر  ما  فيت�صح من خال 
عن  اأعّر  اأن  اأريد  »حكمانية«،  الكلمة  هذه  »عر 
ما  جملة  »حكمانية«  بكلمة  اأعني  اأ�صياء:  ثاثة 
فكار،  والأ التحاليل  جراءات،  الإ اموؤ�ص�صات،  ت�صكله 
هذا  مار�صة  تتيح  التي  والتكتيكات  اح�صابات، 
يجعل  الذي  ت�صعبه  رغم  لل�صلطة  اخا�ض  ال�صكل 
م معرفة القت�صاد  هدفه الرئي�ض ال�صكان، و�صكله الأ
من.  الأ اأجهزة  �صا�صية  الأ التقنية  واأداته  ال�صيا�صي، 
القوة،  خط  ثانيًا،  �صيئًا  بـ»احكمانية«  ثانيًا  واأعني 
ي الغرب كله، الذي ما فتئ يقود، ومنذ عهد طويل 
مكن  الذي  ال�صلطة  من  النوع  هذا  تفوق  اإى  جدًا، 
خرى. �صيادة  نواع الأ ت�صميته بـ»احكومة« على كل الأ
تطور  اإى  جهة،  من  اأدى،  ما  اآخره،  اإى  تاأديب... 
جهزة اخا�صة للحكم، ومن جهة  �صل�صلة كاملة من الأ
اأخرى، اإى تطور �صل�صلة كاملة من امعارف. واأخرًا، 
حرى  بالأ اأو  بـ»احكمانية«  نعني  اأن  يجب  اأنه  اأعتقد 
القرون  ي  وجدت  بوا�صطتها  التي  ال�صرورة  نتيجة 
القرنن  ي  اأ�صبحت  التي  العدالة،  دولة  الو�صطى 
نف�صها  اإدارية،  دولة  ع�صر  وال�صاد�ض  ع�صر  اخام�ض 

ْكَمَنة«. �صيئًا ف�صيئًا ُحَ
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تقدم  ي  فوكو  حما�صة  من  الرغم  وعلى 
ال�صلطة  اأ�صكال  من  اأعلى  ك�صكل  احكمـ)انيـ(ـة 
احال  هي  كما  معها،  متعاطفًا  فيه  يبدو  نحو  على 
اإل  بعده،  من  امفهوم  التقطوا  من  جموعة  مع 
اأ�صل  اإى  احكمـ)انيـ(ـة  مفردة  اإعادة  مكن  اإنه 
تكوينها ال�صتقاقي لت�صر »اأ�صلوب عقلية احكم« اأو 
ال�صيطرة عليها Govern-Mentality. ومع اأن هذه 
حالة قد تف�صد ن�صوة العثور على مط من ال�صلطة  الإ
اأقل ت�صلطية، اإل اإنه ل ينبغي اأبدًا امبالغة ي امتداح 
الكانطي  التنوير  م�صروع  امتداح  �صنو  هو  اإذ  ذلك، 
ق�ّصم  حن  نف�صه  كانط  قبل  من  اإجها�صه  م  الذي 
ا�صتخدام العقل اإى ا�صتخدام عام )خارج اموؤ�ص�صة( 
ال�صتخدام  فكان  )داخلها(،  خا�ض  وا�صتخدام 
اخا�ض للعقل اإجها�صًا م�صروع التنوير برّمته، اإذ ل 
يقود مثل هذا ال�صتخدام اإل اإى نفي احرية التي ما 
قام م�صروع كانط اإل ل�صمان خروج الفرد نحوها من 
حالة ق�صوره واحتياجه اإى ذلك »ام�صتبد ام�صتنر« 
اإبرة،  دوما  النحل«  »ملكة  تقود  كما  يقوده  الذي 

ملكتها اإى »حيز« احرية!

لعاقة  العام  التنظر  هذا  من  الرغم  وعلى 
ال�صلطة باحرية ي م�صروع التنوير، اإل اأن بحثًا اأعمق 
للنظرية الربوية عند كانط مكن اإبرازه من خال 
ما يو�صف، اأحيانًا، بـ»الدور التحرري لل�صلطة«، على 
الرغم ما يبدو ي حدود ام�صطلح من تناق�ض، ومع 
وانعدام  الام�صاواة  اإى  م�صتند  الربوي  الفعل  اأن 
الدمقراطية جّراء قيامه على عاقات غر متناظرة 
هذه  اأن  اإل  ومفاعيلها،  الربوية  العملية  فواعل  بن 
مف�صات  من  كواحدة  تندرج  ل  الدائمية  العاقة 
النموذج  ذلك  ن  لأ الهيغلي،  والعبد«  »ال�صيد  موذج 
النوع  هذا  اأن  مع  تربوية.  عاقة  اأي  قيام  يتيح  ل 
 IGhÉ°ùeÓdG من  خا�صًا  نوعًا  يفر�ض  العاقة  من 

ي  رو�صو  �صعرية  اأظهرتها  التي  كتلك  والاماثل، 
توليد امعرفة نتيجة لاماثل.

�صكالية للعاقة بن  وهنا، يبداأ كانط نظرته الإ
ال�صلطة واحرية، تلك النظرة التي اأ�ّص�صت لنظريته 
كانط  اعراف  من  الرغم  فـعلى  عمومًا.  الربوية 
يبن  فاإنه  واحرية،  ال�صلطة  بن  القائم  بالتعار�ض 
وبذل  اخ�صوع  عنه  يتولد  الذي  ال�صبط  اأن  بو�صوح 
اإى  ذاهبًا  للربية.  امركزية  النواة  هو  امجهود 
يريد  اإكراه«.  »ثقافة  باعتبارها  امدر�صة،  تعريف 
كانط اأن يرز الدور التحرري لل�صلطة، عندما يكون 
كراه هو تعليم الطفل كيف  هدف الربية بوا�صطة الإ
يح�صل على ا�صتقاله، وكيف ي�صتعمل حريته ويعي�ض 
اخ�صو�صيات  مع  القطيعة  مار�صًا  امجتمع،  داخل 
وتعتر  احكومة.  اأو  الوالدين  من  الوافدة  الذاتية 
على  ت�صع  نها  لأ فقط  لي�ض  حررية  ال�صلطة  هذه 
عاتقها حقيق حرية الطفل عندما يبلغ �صن الر�صد، 
نها مار�ض بان�صجام مع مبادئ عقلية.  ولكن اأي�صًا لأ
»اإن وظيفة الربية هي حطيم كل ما ينتج من قريب 

اأو بعيد: التبعية والقطعي والنتهاء وامكت�صب«.

حليل  يتم  الكبر،  الجراء  هذا  اأغوار  ول�صر 
بانبثاق  وعائقياتها  وال�صبط  الروي�ض  م�صتويات 
احرية  ومفاهيم  نربولوجيا  والإ خاقي  الأ ال�صعور 
امادية  الروي�ض  علة  عن  الت�صاوؤل  عر  وال�صتبداد 
مر متعلقًا بالربية اأو التكوين.  و�صببه الغائي ما دام الأ
كانط  عليها  اعتمد  التي  هردر  نظرية  تفيد  ولذا، 
الحرابية،  ل  التناف�صية،  امزاحمة  باأن  لا�صتنتاج 
تقود اإى ال�صتقامة، وما الروي�ض اإل عامل تنظيم 
ن�صان ام�صنوع من خ�صب  لتلك ال�صتقامة ي هذا »الإ
معوج يجب تقومه«. وعلى الرغم من اأن الروي�ض، 
مظهرًا  احيوان  عطاء  لإ اإن�صانية  اآلية  هو  ابتداء، 
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اأ�صرب  قد  كانط  اأن  اإل  ن�صان(،  الإ )مدين  ب�صريًا 
منحه  خال  من  وذلك  اإن�صانية،  طبيعة  امفهوم 
»الروي�ض  اإن  حيث  التفكر،  لتعليم  عقلية  تقنيات 
لي�ض اإل حظة اأوى ي الربية، اإنه ل ي�صتنفدها ول 
ي�صكل غايتها، فرهان الربية هو تعليم التفكر، اأي 
مر  الأ وهذا  بحرية«.  املكات  وباقي  العقل  ا�صتعمال 
فالتنوير  الروي�ض  هي:  ميكانيكية،  عملية  يفر�ض 
اإ�صراف  اإليها دون  التي ل ي�صار  التعقل،  ثم  لية  والآ

خر( على انتظام التنوير باآلية تروي�صية. )الآ

لهذا كله، يوغل كانط ي تاأمات ي احرية وراء 
خ�صاع  الإ �صل�صة  ليظهر  نربولوجية  الإ الثيمة  هذه 
التنويرية  غر  الربية  �صلطة  تتو�صلها  التي  كراه  والإ
باجاه  الروي�ض  نحو  التدجن  من  الت�صل�صل  ي 
ن  لأ تفكر«  »ل  ال�صماء:  حتى  ت�صرخ  التي  العبودية 
اأجهزة التكبيل اميكانيكي تفكر عنك. وهنا، ي�صتخدم 
جميًا،  جازًا  بوبكري  حمد  امغاربي  الربوي 
تريد  ام�صي  ي  ال�صطناعية  الو�صائل  »اإن  بالقول: 
الطبيعية،  لا�صتعدادات  الطبيعي  بال�صر  تعّجل  اأن 
لكنها تعوقها!« وهذا، بطبيعة احال، ختلف مامًا 
الكانطية،  امنظومة  من  الثاي  امفهوم  يعاجه  عما 
ن�صان«، وهي،  وهو: »ال�صبط« الذي يقهر »حيوانية الإ
دون  الفطرية  ن�صان  الإ اإرادة  حقيق  كانط،  بتعبر 
هذه  وعند  اإلزامي.  اأخاقي  قانون  ي  لأ اخ�صوع 
�صوؤالن حول  الربية ي  النقطة مامًا، يرز م�صكل 
كيفية الرتقاء بالعقل اإى مفهومي الواجب والقانون، 

ن�صان. واإمكانية تروي�ض العقل العلمي لاإ

م�صرة  توجز  كانط  يطرحها  التي  جابة  والإ
على  يجب  اإذ  رباعية،  غائية  مرحلة  ي  الربية 
وتهذب  ومدن،  وتثقف،  ت�صبط،  اأن:  الربية 
مف�صاتها  اختاف  على  امراحل،  وتلك  اأخاقيًا. 

وتعدداتها، ل تتم اإل ي �صياق احرية، التي يعّرفها 
ي�صّرع  الذي  ذاته  هو  ن�صان  الإ كون  حيث  من  كانط 
لنف�صه ويختار لها، با�صتقال تام عن قوانن الطبيعة 
اح�صية والتجريبية، وباتكاء تام على العلل امحددة 
اأو  ال�صرف  العقل  على  واموؤ�ص�صة  امح�صو�ض  للعام 
خاقي عند الكائن  »امعقولية« التي توؤ�ص�ض الفعل الأ
على  باحتيازه  الطبيعة  عام  عن  ل�صتقاله  امدرك 
)ال�صعوري(  الفعل  هذا  تولد  ولعل  احرية.  عام 
يتحول  به  اإذ  للربية،  النهائية  الغاية  هو  خاقي  الأ
ي�صمن  اأنربولوجي  طبع  اإى  اميكانيكي  ال�صبط 
على  قدرة  بو�صفها  لها  ويوؤ�ص�ض  احقيقية  احرية 
اإن�صانية  كقاعدة  مو�صوعيًا،  قانونًا،  الذات  منح 

ل�صبط ام�صاعر والت�صرفات.

توليد احرية، فما من  اآلية  اإذا كانت هذه هي 
ال�صياق  ي  وامر(  )الأ العلمي  للعقل  اإذًا،  �صرورة، 
اأوامر  يولد،ذاتيًا،  خاقي  الأ ال�صعور  ن  لأ الربوي، 
مع  وذلك  ذاتها،  ال�صلطة  اأوامر  من  اأخاقية  اأكر 
هي  خاقي  الأ ال�صعور  اأوامر  اأن  هو  هام،  فارق 
ا�صتحقاقات واجبة الوجود، ينتج عن وجودها وجود 
لزام كمبداأ  وعن عدم وجودها عدم، خلق �صعور بالإ
هذه  ومن  فاإنه،  وعليه،  اآن.  ي  واحرية  للواجب 
ي�صتنتج  الربوي،  الفعل  تهيكل  التي  الت�صايقات، 
الربية  اإمكانية  �صرط  هي  احرية  »فكرة  اأن  كانط 
له  يكتب  ل  احال،  بطبيعة  وذلك،  معًا«.  وغايتها 
الذي  ام�صتدام  التنوير  ظل  ي  اإل  والنجاح  التحقق 
ن�صان من ق�صوَرْيه: الطبيعي والعقلي. لقد  يخرج الإ
ا�صبينوزا  من  امتد  كم�صروع  التنوير،  هذا  ا�صرط 
للذات  واهبة  كاآلية  العقل  مو�صع  كانط،  اإى 
العاقلة مفردها، ولي�ض ي ح�صريتها بعاقة ال�صن 
والدولب ي ال�صياق الجتماعي. هنا، جتمع م�صرة 
ليطلق  وفوكو،  وكانط  �صبينوزا  مقولت  ي  نوار،  الأ
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مع  احر  العقل  تعاقد  طيفها:  على  بوبكري  حمد 
الذي كان قد  العقد  اتكاًء على  ام�صتنر،  ال�صتبداد 
�صاغه  والذي  الثاي،  فريدريك  على  كانط  اقرحه 
فوكو على هيئة يكون فيها »ال�صتعمال العلني واحر 
للعقل ام�صتقل اأح�صن �صمانة للخ�صوع، لكن �صريطة 
ال�صيا�صي، الذي �صيتم اخ�صوع له،  اأن يائم امبداأ 

العقل العام«.

اإن هذه امقولة ت�صتدعي �صعرية جان جاك رو�صو 
رجاع ال�صكل الجتماعي  حن تو�صل �صخ�صية »اإميل« لإ
تطرح  بيداغوجية  طور  حيث  ثقاي،  م�صكل  اإى 
الربية باعتبارها »مراوغة«، ومعنى يكمل ما طرحه 
عن  يبحث  الفرد  باأن  الجتماعي  العقد  ي  قبل  من 
اإعادة  طريق  عن  امجتمع  داخل  الطبيعي  ا�صتقاله 
اإنتاج احرية الطبيعية للجميع )ككيان اجتماعي(. 
العقد  كتاب  ي  طرحه  م  الذي  »ام�صكل  فاإن  وبذا، 
�صتتم  حيث  اإميل،  كتاب  ي  حله  م  قد  الجتماعي، 
تربية امواطن الذي �صيعرف كيفية اإ�صكات م�صاحه 

رادة العامة«. اخا�صة با�صم الإ

اخطاب الربوي ودور امثقف: من امثقفية 
اإى الفعل الثقاي.

وروبي اأنه  اإذا كانت »خطيئة« م�صروع التنوير الأ
تورط ي تق�صيم ا�صتخدام العقل اإى خا�ض وعام، فاإن 
»الكفارة« التي قد تنقذ م�صروع التنوير من »�صقوطه« 
العقل ليكون عقًا  اإعادة توحيد ا�صتخدام  تكمن ي 
وى ي اإجاز »م�صروع  فاعًا بامتياز تتمثل مهمته الأ
ال�صتنارة الفردي« بتخل�ض الفرد من حالة الق�صور 
ا�صتكماله  ي  خرى  الأ مهمته  تتمثل  فيما  الكانطي، 
بـ»م�صروع التنوير اجماعي« بتعميم م�صروع ال�صتنارة 
حكمة  ي�صتلهم  �صيا�صي  تعاقد  �صمن  اجماعة  على 
اآلية  ولتو�صيح  احكمة.  تاريخ  يدر�ض  ول  التاريخ، 

اإجاز هذه »الكفارة«، اأتو�صل ثاث اأطروحات نظرية 
من �صاأنها اأن حدد ف�صاءات التقاطع بن اخطاب 
خر من حد امثقفية  الربوي ودور امثقف لُتخِرج الأ
وى ماأزق  طروحة الأ اإى حد الفعل الثقاي. تتناول الأ
»الر�صاقة  مقوله  وتعاجه  التنويرية،  امعرفة  توليد 
الذهنية« عند ح�صن الرغوثي الذي يدعو اإى تاأ�صي�ض 
بن  »للتجنب«  قنطرة  مثابة  تكون  تربوية  معرفة 
طروحة  العقل العام والعقل اخا�ض؛ فيما تتناول الأ
مقولة  وتعاجه  الربوية،  اممار�صة  ماأزق  الثانية 
اإى  يدعو  الذي  اآبل  مايكل  عند  ام�صتدامة«  »الثورة 
»للمواجهة«  قنطرة  مثابة  تكون  تربوية  مار�صة 
طروحة  بن العقل اخا�ض والعقل العام؛ وتتناول الأ
امغلوبن  ماأزق  �صعرية،  خا�صة  �صكل  على  الثالثة، 
ي كتابة تاريخهم، وتعاجه مقولة في�صل دّراج ي 
ا�صتثمار امغلوبن لتاريخ نكبتهم ي معارك ل جدد 
تلك النكبة، بل توؤ�ص�ض لربية امعرفة اممار�صة عر 

قنطرة »امثقف« بن تاريخ الكتابة وكتابة التاريخ.

بن  »التجنب«  قنطرة  الربوية:  امعرفة 
العقل العام والعقل اخا�س.

امن�صورة،  غر  مقالته  اأهم  من  واحدة  ي 
بعنوان: »الر�صاقة الذهنية«، يد�صن ح�صن الرغوثي 
�صهادة فريدة عن مفهوم »الفن« ي التدري�ض، ويقيم 
عليه  اأطلق  ما  ت�صكل  ثاثة  اأركان  على  امفهوم  هذا 
»الر�صاقة الذهنية« التي يحدها بتعريفات ثاثة تكاد 
تنويري مكن  لنواة م�صروع  ت�صكل و�صفة فل�صطينية 
فات من مزالق التنوير الكانطية. يتمثل احد  من الإ
الرق�ض  فروع  كـ»فرع من  الر�صاقة  تعريف  ول ي  الأ
الروحي، ونوع من ال�صيولة والفن« التي مّكن الفرد 
احد  يتمثل  فيما  »الق�صور«؛  حالة  من  اخروج  من 
حويل  على  ذهنية  كـ»قدرة  الر�صاقة  بو�صف  الثاي 
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كل »جواب« اإى اأ�صئلة، وكل �صوؤال اإى اأجوبة« كاآلية 
ال�صتخدام اخا�ض  الذات بن  تعين  تربوية حاول 
وال�صتخدام العام للعقل؛ واأخرًا، يتمثل احد الثالث 
ي مقاربة الر�صاقة الذهنية كـ»فن لتجنب ال�صدام« 
مّكن الذات من اأن »حرك الدولب« دون اأن »تكون 
�صنًا فيه« بال�صرورة كحل لت�صالح »م�صروع ال�صتنارة 

الفردي« مع »م�صروع التنوير اجماعي«.

ول، يربط الرغوثي مفهوم »الفرد  ي احّد الأ
فريدة  بعاقة  الربوي«  »النظام  مفهوم  الربوي« 
مركزها »الذهن الر�صيق« الذي من اأهم خ�صائ�صه 
جوبة،  اأنه ذهن غر وثوقي، اأي ذهن غر متلئ بالأ
حتى  امليء  ال�صاي  كاأ�ض  ي�صبه  امليء«  »الذهن  اإذ 
على  يطفح  ن�صّبه  ما  وكل  فيه،  فراغ  ل  احافة 
مليئة  اأذهان  هناك  �صيء،  منه  يبقى  ول  الطاولة 
�صياء، وم�صتعدة للدفاع حتى النف�ض  بـ»اآرائها« عن الأ
واأذهان  »اآرائها«،  على  »يعتدي«  كل من  خر �صد  الأ
باأن الذهن يفتقر هنا ما  اأعني  بـ»امجادلت«.  مليئة 

ذهنًا  فنجد  والمتاء،  الفراغ  بن  باحوار  اأ�صميه 
فارغًا اأو مليئًا، ولكنه يفتقر للر�صاقة، للرق�ض. هنا، 
تو�صيف  ي  البوذي  امجاز  هذا  الرغوثي  ي�صتخدم 
فيما  والفقر،  العتال  �صارة  اماء  ويجعل  الذهن، 
هو  الفراغ  اإذا  والغنى،  العافية  �صارة  الفراغ  يجعل 
خر ي  خر، ولراأي الآ حيز ال�صوؤال والت�صاع للراأي الآ
منح�صرة  الق�صوى  الربوي  مهمة  تغدو  هنا،  اآن.  
من  بدًل  حتواه  من  الذهن  اإفراغ  على  القدرة  ي 
فاإنه  وعليه،  امّدعاة.  و»اليقينية«  بـ»الفحوى«  ح�صوه 
مكن القول: اإن �صراع »اإفراغ الذهن من حتواه« هو 
امتنورة،  البيداغوجيا  ي  احقيقي  رادات  الإ �صراع 
اإذ اإن �صراع »ملء الذهن بامحتوى«، واإن كان جزءًا 
نظامًا  بو�صفه  اليوم،  ال�صائد  الربوي  النظام  من 
تربويًا قابعًا على تخوم ال�صلطة ال�صيادية والتاأديبية 
اأو  ال�صلطوي  اليقن  �صورة  اإل  يكّر�ض  ل  اآن،  ي 
نقي�صهن ول يتيح فراغًا لغرهما، اأي اأنه ينتج ذهنًا 
طافحًا مقولت ال�صلطة و»معارفها« عن ذاتها وعن 
w خرين، ما فيهم �صاحب الذهن »اممتلئ« نف�صه الآ
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النه�سة واحداثة
 تباين امراحل وتغاير ام�سائر 

اأحمد ال�شامر

غرهم؟  وتقدم  العرب  تاأخر  ماذا  التاي:  بال�شوؤال  بداياته،  منذ  النه�شة،  ع�شر  ان�شغل 
اأتاحت له  وروبي، الذي  خر الأ بالآ قلقاً  ال�شوؤال احتجاجاً على واقع يجب تغيره، وانبهاراً  كان 
فكار وحا�شر العرب  قوته ال�شيطرة على العام. ومع اأن ال�شوؤال امركزي، اأحال على العقائد والأ
وما�شيهم، فقد محور حول مفهومن اأ�شا�شين اأولهما: التاأخر، الذي على العربي اأن يتجاوزه 
�شامية.  كما جاوزته �شعوب اأوروبية، م يعرف ما�شيها ح�شارة قوية مثل اح�شارة العربية-الإ
والتغر،  بالتحّول  الذي يعرف  التقدم،  فيه، وهو:  ول وقائم  امتداد لاأ الثاي، وهو  وامفهوم 

ن�شان على م�شاءلة واقعه وجاوزه. ويعرف اأكر بقدرة الإ

1- �شبه تقدم

بعاد: م يطرح  انطوى ال�صوؤال على اأزمة ثاثية الأ
ال�صوؤال  امختلفة،  اجاهاتهم  ي  العرب،  امثقفون 
الذي  الغربي،  التقدم  عليهم  فر�صه  بل  طواعية، 
برهن عن قوة الطاغية ي �صناعته ولغته واأ�صاطيله 

كان  العربية،  الباد  ا�صتعمار  على  وقدرته  احربية 
ذلك ي ام�صرق وامغرب ي اآن. وب�صبب هذه ال�صدمة 
ي  داخلية  عاقة  الغربي  الفكر  �صكل  التاريخية 
بلغة  امطاولة،  النه�صوي، انطاقًا من منطق  الفكر 
اأو  القوي،  يحاكي  اأن  ال�صعيف  اإذ على  ابن خلدون، 
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انطاقًا من »فتنة امنت�صر« الذي ينظر اإليه الطرف 
ولهذا،  معًا.  والنبهار  الكراهية  من  مزيج  امهزوم 
اتخذ معظم النه�صوين مراجع فكرية اأوروبية، بعد 
وروبية �صاحة لتقدم  اأن اعتقدوا اأن و�صائل التقدم الأ
امعرفة  كونية  اأمرين:  موؤدين  اأي�صًا،  العربية  الباد 
ن�صاي  ن�صانية، ذلك اأن امعرفة ح�صلة للجهد الإ الإ

كله، ودور امعرفة احا�صم ي التقدم الجتماعي.

ول،  الأ زمة  الأ وجه  هي  »ال�صدمة«  كانت  واإذا 
النه�صوي  الفكر  ي  وروبي  الأ الفكر  ح�صور  فاإن 
العربي مّثل اأزمة ثانية، فقد كان على هذا الفكر اأن 
واأن  فيه،  ذاته  ي�صجن  اأن  دون  اأوروبي  هو  ما  يتمثل 
يوائم بن الهوية وكونية الفكرة، بلغة معينة، اأو بن 
زمة الثالث  التمّيز والكونية، بلغة اأخرى. اأما وجه الأ
النه�صوين،  للمثقفن  الجتماعي  الو�صع  عن  فجاء 
اأن  دون  رادة،  والإ فكار  الأ بقوة  ت�صلحوا  الذين 
يعروا على قوى اجتماعية نه�صوية، بامعنى الدقيق 
معركة  اأجلها  من  وتخو�ض  براجهم  تتبنى  للكلمة، 
مر اأن الفكر النه�صوي  اجتماعية-�صيا�صية. وواقع الأ
اإن  معرفية،  اإعاقة  مزدوجة:  باإعاقة  ات�صم  العربي 
ام�صيطرة  الثقافية  الربية  يكن ي  فلم  القول،  �صح 
اأفكار ديكارت ورو�صو ونيت�صه،  ما ي�صمح كثرًا بقول 
فكار  ن اجمهور الذي اعتنق الأ واإعاقة اجتماعية، لأ
النه�صوية كان جمهورًا مثقفًا حدودًا. وبداهة فاإن 
عاقة امزدوجة م تكن مغلقة، لو اأتيح للفكر  هذه الإ
مفتوح،  اجتماعي  �صياق  ي  يتطور  اأن  النه�صوي 
بامجردات،  م�صغوًل  جردًا  فكرًا  يكن  م  اأنه  ذلك 
امدر�صة،  مثل:  م�صخ�صة  اجتماعية  ق�صايا  تاأمل  بل 
�صاح الديني، ن�صر الثقافة، حّرر  اللغة، احدية، الإ
امراأة،... اإن الق�صايا الجتماعية ام�صخ�صة ل تعر 
الذي يق�صي  مر  الأ ب�صكل م�صخ�ض،  اإل  على حلولها 
خر  بوجود جتمع مفتوح متحاور. وهذا ال�صرط الأ

اإى  ح�صار  من  التنويري  بالفكر  واقعًا  يتحقق،  م 
رفعها  التي  والإمان،  الكفر  ثنائية  فبعد  ح�صار. 
ثنائية  لحقًا  جاءت  الفكر،  هذا  وجه  ي  البع�ض 
راأى ي  التقليدي  الفكر  فاإذا كان  والتبعية.  الوطنية 
اأطراف  و�صمته  فقد  �صريحًا،  كفرًا  التنويري  الفكر 

كثرة، متوالدة حتى اليوم، ب�صفة التبعية.

امدر�صة  همينة  كما  الثنائيتن،  هاتن  ولعل 
نهو�ض  اإمكانية  يزال،  ول  اأ�صغف،  ما  هو  التقليدية، 
حقيقي للفكر التنويري. اإ�صافة، طبعًا، اإى نزوعات 
اأخرى،  اأ�صياء  وترف�ض  �صيئًا  منه  تقبل  تلفيقية، 
ختزلة »احداثة« اإى حاكاة الغرب ي ال�صتهاك 
يعني  ل  فكر  اإخفاق  اأن  امحقق  ومن  غره.  ي  ل 
ينتظر  يزال  ل  اأنه  فقط  يعني  بل  مقولته،  بطان 
امناخ الجتماعي راهنًا ي اإخفاقه وي اآفاقه امحتملة 
ن ال�صتنارة الجتماعية �صرط تقدم امجتمع  اأي�صًا، لأ

العربي وتطوره.

2- النه�شة والتنوير:
هو  اآخر  ا�صم  اإى  النه�صة  ع�صر  ا�صم  يحيل 
يعطون  مثقفن  بظهور  ات�صم  الذي  التنوير،  ع�صر 
ظواهر  وولدة  نقدية،  اجتماعية  وظيفة  الثقافة 
ال�صيا�صية  حزاب  والأ ال�صحف  ت�صمنت  اجتماعية 
اأ�صكال  على  والتعّرف  والرجمة،  امطابع  وتزايد 
الذي  التنوير،  وتطّلع  والفنون.  دب  الأ من  جديدة 
ال�صتعمار  وجيء  العثمانية  ال�صيطرة  بقايا  عا�ض 
النموذج  يحاكي  اجتماعي،  بديل  اإى  احديث، 
�صامي.  الإ  - العربي  واموروث  وروبي  الأ اح�صاري 
وهو ما دفع مثقفيه اإى كلمة »اجديد«، التي تقا�صم 
ا�صتعمالها حمد ح�صن هيكل وجران خليل جران 

وطه ح�صن وغرهم.

 م تكن الكلمة اجديدة حّررة من اللتبا�ض، 
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، اإذ بقي  حيث اجديد امطلوب م يكن جديدًا مامًاَ
مر  والأ كثرة.  عقول  ي  ماثًا  الذهبي«  �صام  »الإ
مقّيدين  كانوا  اجديد  دعاة  ّن  لأ الدللة،  وا�صح 
»�صدفة  اجديد  على  فتحته  تقليدي،  جتمع  اإى 
مبداأ  ينتهي  اأّل  هذه  واحال  غرابة  ل  ا�صتعمارية«. 
»امبايعة« ي م�صر، اأي اختيار »راأ�ض الدولة«، اإّل بعد 
جيء ال�صتعمار الإجليزي وهزمة الثورة العرابية 
عام 1882، ول غرابة اأي�صًا اأّن ت�صتاأنف »ال�صاداتية« 
غلبية  مبداأ امبايعة، واأن تطمئن، من جديد، اإى »الأ
ي  والعقد«  احل  »اأهل  عنها  ينوب  التي  ال�صامتة«، 

كل �صيء.

اأمام  التوقف  النه�صة  عن  احديث  ي�صتوقفنا 
التو�صع ال�صتعماري، الذي ك�صف عن الفرق اح�صاري 
الذي  الفرق،  اأملى  وام�صتعَمرين.  ام�صتعمرين  بن 
يجمع بن امقاومة والنبهار، �صوؤاًل واحدًا متماثًا. 
على  ونحن  يتقّدمون  »ماذا  الندم:  اه  عبد  �صاأل 
تاأّخر؟«، وطرح �صكيب اأر�صان �صوؤاله ال�صهر: »ماذا 
تقّدم الغرب وتخّلف ال�صرق؟«، و�صرخ �صامة مو�صى 
مبهورًا: »ماذا هم اأقوياء؟«. م يكن باإمكان ال�صوؤال 
اأن يكون وا�صحًا، ف�صاحبه اأُجر عليه، بعد اأن دهمته 
جابة  قوة غازية ل تعوزها الغواية. وم يكن باإمكان الإ
اأن تكون مطمئنة، حال ال�صوؤال الذي ُطرح على غر 
وحملت  امتاح،  اإطار  جابة ي  الإ وعليه جاءت  توّقع. 

خر القوي.  النبهار بالآ

التخّلف، وما هي و�صائل جاوزه؟  اأين جاء  من 
�صا�صي، الذي حاول النه�صويون  ذلك كان ال�صوؤال الأ
جابة عنه باأ�صكال ختلفة. دعا رفاعة الطهطاوي  الإ
و�صلطة  امواطنة  حقوق  اإى   )1873  む  1801)

ونقد  والواجبات،  احقوق  ي  النا�ض  ت�صاوي  توؤّمن 
ونّدد  ال�صتبداد«،  »طبائع  الكواكبي  الرحمن  عبد 

م�صتبدة،  �صلطة  تفر�صه  الذي  الديني  بال�صتبداد 
حّرر  عن   )1908  む  1865( اأمن  قا�صم  ودافع 
 ‘  (1905  む  1849( عبده  حمد  واجتهد  امراأة، 
اإنتاج تاأويل للن�ض الديني يركن اإى العقل وحاجات 
 (1922 む 1874( النا�ض العملية، وطالب فرح اأنطون
 (1973  む مجتمع مدي، ودعا طه ح�صن  )1889 
اإى الف�صل بن العلم والدين، حّددًا جاًل خا�صًا 

لكل منهما دون مرتبة اأو امتياز.

�صئلة عن جتمع يجب تغيره، يعاي  الأ اأعلنت 
من ال�صتبداد ال�صيا�صي والنغاق الديني وا�صطهاد 
امراأة وحرم احرّية الفكرية والتخّلف ي جالت 
الجتماعية  اموا�صيع  وامعرفة. و�صّرحت هذه  العلم 
حّتى  لها  حل  عن  تبحث  تزال  ل  التي  �صا�صية،  الأ
اآن:  ي  ومعّوقة  �صحيحة  فكرية  �صواغل  عن  اليوم، 
حلها  يحّرر  موا�صيع  حول  محورت  نها  لأ �صحيحة 
ال�صحيح امجتمع من قيوده امتوارثة، ومعّوقة ب�صبب 
ثقاي  بوعي  يتمتع  ول  تخّلفه  اأ�صباب  يعي  ل  جتمع 
تك�ّصفت  عنها.  ويجيب  حّرره  ق�صايا  يطرح  ذاتي 
القّوة  عاقات  ترجمت  التي  امو�صوعية،  عاقة  الإ
�صئلة  الأ بن  التازم  عاقة  ي  امعرفة،  حقل  ي 
الوافدة. فقد  الفكرية،  امحلية امطروحة ومراجعها 
ح�صن  وحمد  مونت�صكيو،  الطهطاوي  ا�صتاأن�ض 
باأفكار  عبده  حمد  وتاأّثر  رو�صو،  جاك  بجان  هيكل 
اأفكار  مو�صى  �صامة  واعتنق  التطّورية،  �صبن�صر 
برنارد �صو و د. ج.  هـ. ويلز، وا�صتفاد الكواكبي من 
بلنت واألفياري، وجمع فرح اأنطون بن نيت�صه ومارك�ض 
واطماأن طه ح�صن، على طريقته،  ليرالية،  واأفكار 

اإى منهج ال�صك الديكارتي.

الفكر  اتهام  على  خرة  الأ اماحظة  حّر�ض 
وتعري�صه  اموروث  واإ�صعاف  بالتبعية  النه�صوي 
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التقاليد  مع  تاأتلف  ل  حداثة  والتاأ�صي�ض  للخطر، 
مكنة  تكن  م  التهمة  اأن  غر  اما�صية.  واح�صارة 
فلو  القادمة:  امت�صّلطة  نظمة  الأ مار�صات  دون  من 
كّلها،  امجتمع  مرافق  اأم�صك  الذي  »الراث«،  كان 
وروبية احديثة، ما التم�ض  قادرًا على الت�صّدي للقوة الأ
النه�صويون امعرفة ي تراث اآخر. بل اإّن هذا الراث، 
الذي راوح ي مكانه اإى حدود اموات والتفّكك، جعل 
خر« اأو  »اأهل الراث« مهزومن، قبل اأن يواجهوا »الآ
يلتقوا به. وي الواقع فاإّن ثقل الراث الراكد، ام�صّوغ 
الدين  ت�صتثمر  م�صتبدة  وب�صلطات  منت�صرة  باأمّية 
البداية،  منذ  النه�صوي،  الفكر  معه، حا�صر  وتقطع 
زمنة  بالأ والعراف  والكفر  العلم  بن  م�صاويًا 
من  ام�صتثمر  النغاق،  وهذا  والرتداد.  احديثة 
القائمن على �صوؤون ال�صتبداَدْين ال�صيا�صي والديني، 
جهد  روؤية  عن  الإمان«  �صوؤون  ي  »امخت�صن  منع 
�صامي ما تقت�صي  حمد عبده ي جديد الفكر الإ
ح�صن  طه  كتابات  قراءة  وعن  الع�صر،  حاجات 
التعاطف  عن  تاليًا،  ومنعهم،  �صام«،  الإ »مراآة  عن 
اموؤ�ص�صات  برعاية  يبخل  م  الذي  النا�صر،  عبد  مع 
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الكفر  مقولتي:  عادة  النه�صوي  الفكر  ُيحاكم 
والتقّدم،  التخّلف  مقولتْي  ان�صغل  اأنه  مع  والإمان، 
بلغة معّينة، اأو بق�صايا ام�صاواة والعدالة الجتماعية 
بلغة  الراقية،  الجتماعية  والثقافة  وامعرفة  والعلم 
اأخرى. وي هذا البحث، الذي اأجر عليه وم يذهب 
بكلمات  غاياتهم  النه�صويون  عّرف  ختارًا،  اإليه 
ختلفة: اليقظة، اجديد، الرتقاء، التمدين، واأطلقوا 
التخّلف،  موازية:  مرتبكة  كلمات  نقائ�صها  على 
النحطاط، التوّعر، �صعف الهيئة الجتماعية..اإلخ. 
يدفع هذا الرتباك اإى طرح ال�صوؤال التاي: من اأين 
ياأتي امفهوم النظري الوا�صح اإذا كانت الكلمات التي 

امفهوم  يلتقي  اأن  مكن  وهل  م�صطربة؟  اإليه  حيل 
بامثقف امطابق، اإذا كانت كلمة »امثقف« غريبة عن 
القامو�ض اللغوي امتوارث؟ ومن اأي تاأتي دقة امفاهيم 
تعّلم ي  الذي  الفل�صطيني روحي اخالدي،  اإذا كان 
بـ»ال�صطراب  الفرن�صية«  »الثورة  يرجم  فرن�صا، 
الكبر«؟ وّلد الفكر النه�صوي ي �صرط ماأزوم وطرح 

ق�صايا عملية ل يحّلها الفكر النقدي وحده. 

بع�ض  اأرواح  ي  امعّقدة  ال�صروط  هذه  و�صعت 
ه�صام  اإليه  اأ�صار  القلق،  يخالطه  ياأ�صًا  التنويرين 
م�صتندًا  والغرب،  العرب  امثقفون  كتابه  ي  �صرابي 
مام  الإ �صتاذ  الأ دار  ي  »كّنا  التالية:  احكاية  اإى 
ي  اليابانية  ّمة  الأ رغبة  عن  اأُ�صيع  ما  ي  نتحّدث 
اج�صر:  ح�صن  ال�صيخ  قال  �صام،  الإ بدين  التدّين 
فغاي:  �صام جده. قال الأ اإذن يرجى اأن يعود اإى الإ
اأن نف�صدهم قبل  اإذا �صاروا منا  دعهم فاإي اأخ�صى 
اأن ي�صلحونا...، وقال اآخر: اإذا كنا يا قوم م�صلمن 
عمر  قام  لو  بحيث  �صام  الإ كلمة  معنى  جميع  ي 
من  ناقته  على  فينا  و�صاح  مرقده  من  اخطاب  بن 
ي  �صك  ما  تانتيك  الأ �صطوط  اإى  ال�صن  �صور 
اأننا م�صلمون، اإذا كنا كل ذلك فلم م ي�صُدقنا اه 
كان  �صواء  فيها خلف«.  يقع  اأن  ي�صتحيل  التي  وعوده 
القول دقيقًا اأو جزوء الدقة، فهو ي�صر اإى انزياح 
ي  للدين  قراءة  واإى  ام�صاءلة،  اإى  الت�صليم  عن 
وظيفته الدنيوية، قيا�صًا على ما�ٍض اإ�صامي وحا�صر 
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يعرف  اأن  قبل  بنزوعه  النه�صوي  الفكر  متاز 
جابات التي و�صل اإليها. فقد اأعطى الثقافة وظيفة  بالإ
اجتماعية نقدية، وتعامل معها عاقًة اجتماعية بن 
اللغة  يتحّدث حمد عبده عن  كاأن  اأخرى.  عاقات 
يكتب  واأن  متكّل�صة،  دينية  بعقلية  الل�صيقة  امتكّل�صة 
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اللفظية«  »امح�ّصنات  من  متحّررة  بلغة  اأنطون  فرح 
الرافعي  اأ�صلوب  ح�صن  طه  يرف�ض  واأن  القدمة 
امعي�ض  ق�صى  النا�ض.  يفهمه  اأ�صلوبًا  عليه  موؤثرًا 
اليومي، ي هذا الت�صّور، بقراءة الن�ض الديني على 
الن�ض  قراءة  وا�صتاأن�صت  العملية،  احاجات  �صوء 
ن�صاي  الإ العقل  بكونية  معرفة  اأجنبية،  معارف 
والعملي  اليومي  ولعّل  ن�صانية.  الإ احاجات  وعامية 
اإى  الت�صاوؤل النه�صوي  اأو�صل  والجتماعي هو الذي 
اأ�صئلة غر م�صبوقة، واإى اإجابات م�صمرة ل ي�صمح 
حمد  ق�صد  فقد  عنها.  ف�صاح  بالإ الراث  ثقل 
حوار  اإى  دفعته  التي  العلمانية،  مواجهة  اإى  عبده 
بن  يوّفق  فيه،  ب  تع�صّ ل  باإ�صام  اأنطون،  فرح  مع 
ن�صانية امتجّددة. لكن البحث،  الديني واحاجات الإ
الذي ل يعزل الن�ض الديني عّما خارجه، انتهى اإى 
اإى  مواربة،  اأبواب  من  العلمانية،  منه  تعر  ج�صر 
وت�صّربت  حوراي.  األرت  اأ�صار  كما  الديني،  الن�ض 
راأى  الذين  اأمن،  قا�صم  خطاب  اإى  العلمانية  هذه 
ن�صانية باأ�صرها. كان  وروبي م�صتقبًا لاإ ي العلم الأ
ي  النظر  اأمعن  حن  الطرفن،  �صبق  الطهطاوي 
حقوق امواطنة، وو�صع النتماء الوطني فوق النتماء 
امعلومات  من  انطلق  الذي  البحث،  �صمح  الديني. 
حوارية،  بعقلية  امجهول،  من  القراب  يحاذر  وم 
من  عبده  مّكنت  القاطعة،  الثنائيات  عن  بعيدة 
فغاي من حوار  والأ والفرن�صي هاناتو،  اأنطون  حوار 
حول  احوار  يدر  م  �صمّيل.  �صبلي  وم�صاجلة  رينان 
خ�صو�صيات مطلقة، تخ�ض ام�صلمن بالإمان وغر 
�صام  الإ احتفال  حول  دار  اإّما  بالكفر،  ام�صلمن 
بالعلم، و�صرورة مواكبة ام�صلمن لغرهم ي جال 

البحث العلمي.

ب�صرورة  نظريًا،  النه�صوي،  الفكر  تعّن 
ال�صرورة  هذه  لكن  مفتوحة،  اجتماعية    - ثقافية 

اإى  و�صوًل  متاحقة،   متنوعة  بو�صائل  حو�صرت 
م�صمومًا،  الكواكبي  رحل  الثورية«.  يديولوجيات  »الأ
وُد�َض ال�صم ي ا�صتنبول، كما يقول البع�ض، لعبد اه 
الندم، وحّر�ض »راأ�ض الدولة« ي م�صر على تكفر 
واأ�شول  �شام  الإ كتابه  ن�صر  بعد  الرازق،  عبد  علي 
وتعّر�ض  »بداهة اخافة«،  فيه  نق�ض  الذي  احكم، 
طه ح�صن اإى حملة من الذم والت�صهر والتكفر ل 
تزال م�صتمرة، حّتى اليوم. اإ�صافة اإى تزامن �صعود 
التنوير مع الغزو ال�صتعماري، الذي قّن التعليم ما 
اأنور عبد املك ي  اأبانه  يتفق مع م�صاحه، وهو ما 
هذا  كل  عّوق  الوطنية.  الثقافة  ي  درا�شات   ¬HÉàc
�صرورة الفكر النه�صوي: عّوقتها ال�صلطة ام�صتفيدة 
ام�صغولون  الراثيون  وعّوقها  الراث،  ركود  من 
اإنتاج الراث، وعّوقها  اإعادة  بام�صالح امتوالدة من 
تاأتلف  ل  م�صتدامة«  »تبعية  لـ  اأ�ّص�ض  الذي  ال�صتعمار 

.…ôjƒæàdG ôµØdG ™e

إلغاء النه�شة: 3- ا
مخ�صت التحّولت التي اأعقبت احرب العامية 
الثانية، ب�صكل مت�صاعد، عن نخبة فكرية - �صيا�صية، 
الوطني  ال�صتقال  وعود  من  مراجعها  ا�صتمّدت 
بداأ  فل�صطن.  و�صقوط  التحّررية  فكار  الأ و�صعود 
ال�صتقال زمنًا جديدًا، ينق�ض ال�صتعمار والتخّلف 
والتجزئة م�صتقبل م�صتقل عن اما�صي القريب، ول 
ت�صّور  ي  النه�صوية«،  »احقبة  ظهرت  به.  يعرف 
ّنها  النخبة اجديدة، جزءًا مرفو�صًا من اما�صي، لأ
ال�صتقال  �صيقوم  كثرة  �صلبية  ظواهر  مع  تزامنت 
اجديدة«   »الوطنية  النخبة  تقراأ  م  باكت�صاحها. 
�صباب  التاريخ الوطني من داخله، كي تتعّرف على الأ
امو�صوعية التي ت�صتقدم ال�صتعمار وتعيد اإنتاجه، بل 
بية، تف�صل بن التاريخ واإمكانية  عمدت اإى قراءة َرَغٍ
بنائه. وهذا ما جعلها تطمئن اإى �صعار اأيديولوجي ل 
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قوام له، يدعى بـ :  الثورة ال�صاملة، القادرة على نقل 
»امجد العربي القدم« اإى الزمن احديث.

اإرادة  »وحدة  فكرة  ال�صاملة«  »الثورة  َوْهم  اأنتج 
مة«، التي هي �صرط مواجهة اخارج وبناء الداخل،  الأ
الت�صّور  اأّن  ذلك  نقي�صها،  اأنتجت  الفكرة  اأّن  بيد 
رادة  ال�صلطوي، ي مار�صة ت�صكنها امفارقة، قّيد الإ
التي يعمل على توحيدها، و�صلب الب�صر حرّيتهم وهو 
»ي�صوقهم« اإى زمن حّرري مفر�ض. فقد اأف�صى اإى 
�صلطات حا�ِصب ول حا�َصب، واإى جتمعات دورها 
اماأ�صاوية  الق�صمة  هذه  وعن  ام�صاركة.  ل  اخ�صوع 
التي  »الواحدية«،  تقاليد  متباينة،  باأ�صكال  �صدرت، 
اأخذت  اأو  اأخذ،  عائلة،  اأو  حزب  اأو  فرد  على  حيل 
والبطل  وامخّل�ض  امنقذ  متعددة:  باغية  �صفات  
ّمة. والوا�صح ي النعوت جميعًا  وامنتظر وال�صعب والأ
اأمران: ا�صتئناف مار�صات تقليدية قدمة، باأ�صكال 
جديدة، واإقناع اخا�صعن بعجزهم ام�صتدم، ذلك 
وحيد«  »بطل  اإى  مقاديرها  ت�صّلم  التي  ال�صعوب  اأّن 
التي  »الواحد«،  عقيدة  على  واتكاًء  بامتياز.  بائ�صة 
تلتب�ض زورًا بـ »�صرورة تاريخية«، اأجزت ال�صيا�صات  
ي  ال�صعب  اإرادة  ي�صع  متواترًا،  اختزاًل  ال�صلطوية 
امرجع  اإرادة  ي  خرة  الأ واإرادة  ال�صلطة،  اإرادة 
امخل�ض«  »امفرد  اأيديولوجيا  اأّن  ومع  ال�صلطوي. 
عظمة  من  »عظمته«  م�صوؤول  اإى  نظريًا،  حيل، 
من حقوقه،  ال�صعب  يجّرد  ما  فيها  كان  فقد  �صعبه، 
وما ينقلها اإى ملكية مفردة، ل يطالها القانون. ولعّل 
العامة،  رادة  الإ مثيل  يّدعي  الذي  القرار،  احتكار 
احق  اأي مار�صة  ال�صلطة،  نقد  بن  وّحد  الذي  هو 
اعتبار  على  الوطنية،  واخيانة  الطبيعي،  امجتمعي 
خرة تطاول  اأّن الوطن هو ال�صلطة، واأّن ام�صا�ض بالأ

على ام�صلحة الوطنية.

�صعار  حت  الوطني،  ال�صتقال  دولة  األغت 
احزب  معنى  ال�صرورية«،  الوطنية  »الوحدة 
الع�صر  مع  وتطّوره  ولدته  تزامنت  الذي  ال�صيا�صي، 
ال�صتقال،  دولة  ت�صّور  ي  جعله،  ما  النه�صوي، 
اإرثًا اإقطاعيًا ا�صتعماريًا، يق�صي ال�صتقال بالتخّل�ض 
بالتعددية  احاكم  احزب  ا�صتبدل  وعليه  منه. 
بروقراطيًا  ـ  اإداريًا  احزب جهازًا  و�صار  احزبية، 
فاحزب  اأخرى.  باأجهزة  ملحقًا  امعنى،  فارغ 
ال�صيا�صي، نظريًا،  ل معنى له اإّل بحواره مع ال�صروط 
الجتماعية التي ق�صت بقيامه، وب�صراعه احواري 
مع اأحزاب اأخرى، تلتزم ببدائل �صيا�صية مغايرة. بل 
اإّن معنى احزب الذي  يتمّثل اأوًل، بالدفاع عن حقوق 
امواطنن، اخت�صر اإى ت�صويغ مار�صات ال�صلطة التي 
ت�صادر حقوقهم واإلغاء امجال امدي، الذي ي�صتبدل 
بتقاليد امراجع الفئوية ال�صّيقة حقوق امواطنة. وي 
ال�صيا�صي  الف�صاء  ال�صلطة  قّو�صت  جميعًا،  احالت 
ثم  امفرد،  ب�صيغة  حزبًا  حزاب  بالأ ت�صتبدل  وهي 
امفّكرة،  الذات  �صروط  تهدم  وهي  جديد  من  األغته 
ذلك اأّن ال�صيا�صة، من حيث هي، ت�صتلزم فردًا، قادرًا 
يكن  وم  وامبادرة.  والقراح  والقبول  الرف�ض  على 
اإلغاء الدمقراطية التي هي حوار البدائل ال�صيا�صية 
امختلفة، اإّل اإلغاء �صروط احداثة الجتماعية، التي 
من  احديثة،  زمنة  الأ ي  الجتماعي،  ال�صاأن  نقلت 

حّيز النخبة امت�صّلطة اإى ف�صاء احياة ال�صعبية.

العامة،  الرقابة  ال�صلطوية  حادية  الأ �صادرت 
التي يحّر�ض غيابها ال�صلطات على الف�صاد، وي�صّر 
ال�صلطات القابلة للف�صاد مف�صدًة كاملة. وما الف�صاد، 
ي �صرط اجتماعي م يتحّرر من موروثه، اإّل ا�صتئناف 
ثنائية ال�صلطة والروة، التي ت�صتنبت ثراء ال�صلطة من 
اإفقار الذين ل �صلطة لهم. ل غرابة، اأن تكون اإعادة 
قمعية،  ل�صيا�صة  اإلزاميًا  امو�ّصع مرجعًا  النهب  اإنتاج 
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جعل من تغييب »الرقابة العامة« قانونًا ثابتًا، وحّول 
اأجهزة الدولة امختلفة اإى اأجهزة الرقابة امتنوعة، 
الفيل�صوف  واإذا كان  ي احقول الجتماعية جميعًا. 
اجهاز  ي  راأى  اآلتو�صر،  لوي  الراحل  الفرن�صي 
يديولوجية،  الأ الدولة  اأجهزة  من  جهازًا  امدر�صي 
اأجهزة  من  جهاز  اإى  العربية  نظمة  الأ �صّرته  فقد 
مني،  »اأمن الدولة«، ما ي�صع امدر�صة ي اجهاز الأ
ك�صف  ما  وهو  التعليمية.  جهزة  الأ ي  خر  الأ وي�صع 
ي  عبا�ض  روؤوف  ام�صري  اموؤرخ  كبرة،  بدقة  عنه، 
اأّن  اأظهر  حن  علينا،  كتبت  خطى  م�شيناها   ¬HÉàc
»امخر  ال�صاداتية، هو  الفرة  كادمي اجّيد، ي  الأ
مني اأكادمي بامتياز. والفرق  اجّيد«، واأّن ام�صوؤول الأ
الفيل�صوف  حّللها  التي  الرجوازية،  امدر�صة  بن 
العربية،  الت�صّلطية  نظمة  الأ ومدر�صة  الفرن�صي، 
قناع  الإ يتو�ّصل  الذي  الهيمنة،  مبداأ  بن  الفرق  هو 
قناع  بالإ ي�صتبدل  الذي  القمع،  ومبداأ  وال�صتيعاب، 
اأ�صكاًل من العنف ختلفة. وما ينطبق على ال�صيا�صة 
التعليمية ينطبق على غرها من ال�صيا�صات، طاما اأّن 
نظمة  اإنتاج م�صالح الأ اإعادة  دور ال�صيا�صات جميعًا 

امت�صّلطة، التي ل تعرف بالرقابة العامة.

التي  ال�صامل،  امجتمعي  فقار  الإ �صيا�صات  اأدت 
القت�صادي،  والقهر  ال�صيا�صي  القهر  بن  توّحد 
باأ�صبابها  الظواهر  تف�ّصر  ل  التي  الفقر،  ثقافة  اإى 
من  ق�صاياه  تف�صر  باأّن  ن�صان  الإ وتقنع  امو�صوعية، 
�صاأن اأهل الخت�صا�ض. والواقع اأّن النظام الت�صّلطي 
ت�صع  التي  وال�صتظهار  التلقن  ثنائية  على  تاأ�ّص�ض 
امراتب  ي  يرى  وجعله  خارجه،  ن�صان  الإ مرجع 
اإى  م�صاءلة،  با  اأموره،  يوكل  كي  طبيعية،  ظاهرة 
احاكم والعارف وام�صوؤول، وكل من مّثل ال�صلطة اأو 
ما هو قريب منها. لكن جتمع امرتبية ال�صارمة، التي 
فراد واجماعات ي اإرادة خارجية، هو  ت�صع اإرادة الأ

جتمع الرعية، الذي ف�صيلته الر�صا واخنوع. ولهذا 
تربيته،  �صورة  على  امقموع  امجتمع  احتجاج  ياأتي 
عبودية  من  ينقله  الذي  امراتب،  بت�صّور  فيحتفظ 
الذي  الذاتي،  مرجعه  ي�صرجع  اأن  دون  اأخرى،  اإى 
ن�صان فيه ذاته  ي�صتلزم حوارًا اجتماعيًا، يكت�صف الإ

خرين وطرائق تفكرهم. وهو يكت�صف الآ

  وكان امناخ الفكري - ال�صيا�صي النه�صوي قد 
امدي،  امجتمع  فكرة  الدفاع عن  اأنطون  لفرح  اأتاح 
امواطنة،  بحقوق  يتمتعون  اأفراد  ي�صوغه  الذي 
والدخول اإى حوار مت�صامح مع حمد عبده. و�صواء 
كانت الفكرة �صائبة اأو غر �صائبة، جاء بها م�صيحي 
�صامي يتطّلع اإى التمتع ام�صروع بحقوقه ال�صيا�صية، 
مكنًا،  طرحها  جعل  الذي  امناخ  هو  �صا�صي  فالأ
والنغاق.  ب  التع�صّ عن  بعيدًا  حوارًا  معها  واأطلق 
اأكر من ذلك، اأّن احديث عن جتمع مدي، يتعّرف 
فراد بحقوقهم الوطنية امت�صاوية ل بطوائفهم  فيه الأ
حركته،  تدفعه  جتمع  عن  تعبر  امختلفة،  الدينية 
على  �صيا�صي جديد.  اأفق  اإى  معّوقة،  كانت  لو  حّتى 
خاف ذلك، �صادرت اأنظمة ال�صتقال، التي تذيب 
توليد  اإمكانية  مني،  الأ اجهاز  ي  جميعًا  جهزة  الأ
امجتمع امدي، بعد اأن اأنتجت جتمعًا على �صورتها، 
�صدر  ال�صلطوية.  الرقابة  توزيع  ويعيد  احوار  ينكر 
هذا امجتمع، الذي رّو�صته �صلطة العادة، عن ا�صتبداد 
�صلطوي طويل، هّم�ض نقائ�صه، وعّمم معايره، التي 
ا�صتبدادي  ببديل  تواجهه  اأو  القائم  بالنظام  تر�صى 
اآخر. وهذا ال�صتبداد الذي تنتجه ال�صلطة وي�صتهلكه 
امجتمع، ولو بن�صب متفاوتة، هو ي اأ�صا�ض التهمي�ض 
احزب  نق�ض  امتنوعة:  احداثية  للمقولت  الراهن 
ال�صيا�صي باجماعة الدينية، و�صع الولء الديني فوق 
النتماء الوطني، تعميق الف�صل بن امراأة والرجل، 
التبا�ض  مغرب،  فعل  اإى  بداعية  الإ الكتابة  حويل 
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الهوية القومية اإى حدود التفّكك، اختزال ال�صراع 
اإى �صراع  بعاد،  الأ وهو �صراع مرّكب  اإ�صرائيل،  مع 
ما  اإى  اح�صارية«  »اخ�صو�صية  واخت�صار  ديني، 
العامي.  التاريخ  هام�ض  على  العربي  امجتمع  ي�صع 
بالختاف  تقبل  ل  التي  ال�صلطة  اأّن  مر  الأ وواقع 
تعرف  ل  التي  اأوجدت اجماعة،  احّرة،  وبالذاتية 
اجماعة،  غايرت  و�صواء  امختلف.  بالفكر  بدورها 
اأم  بكثر  ال�صلطة،  كانت،  جهوية  اأو  قبلية  اأو  دينية 
�صرط  هي  التي  احّرة،  الذاتية  األفيا  فاإّنهما  قليل، 

الف�صاء ال�صيا�صي.

قبل  ما  الزمن  امت�صّلطة  نظمة  الأ ا�صتعادت 
ال�صيا�صي، الذي هو، تعريفًا، زمن ما قبل احداثة، 
قاطعة مع احداثة القائلة بحقوق امواطنة ال�صيا�صية 
والقت�صادية والتعليمية والثقافية، لذا كان طبيعيًا اأن 
نظمة فكرة القومية، التي هي عاقة  تقّو�ض هذه الأ
حداثية ي جملة عاقات حداثية، مثل الدمقراطية 
ودولة القانون وا�صتقال امجتمع امدي الن�صبي عن 
�صلطة  اأمران:  هذا  ي  والوا�صح  ال�صيا�صي.  امجتمع 
موؤ�ص�صات  دون  من  دولة  فا  �صعيفة،  ودولة  قوية 
القانون، و�صلطة ثرية ودولة �صكانية  قانونية تطّبق 
ال�صلطوية،  القّوة  ه�صا�صة  اأي�صًا  والوا�صح  فقرة. 
التي تقوم على اإ�صعاف امجتمع وا�صت�صعافه ل اأكر. 
مكانية الفعلية لتكّون امجتمع  امدي،  هكذا تتعّطل الإ
�صلطته،  اختيار  على  قادرًا  جتمعًا  ي�صتلزم  الذي 
ودولة قوية توؤّمن م�صالح امجتمع ومنع عنه اأ�صباب 
نظمة امت�صّلطة، وبوتائر  التمّزق والنهيار. تو�ّصلت الأ
عن  تعبرًا  امختلفة،  الدينية  قنعة  الأ مت�صارعة، 
�صرعية مفقودة وبحثًا عن �صرعية لن تظفر بها. هكذا 
الرجماتي،  اأو  ال�صتعماي  �صكله  ي  الدين،  يتحّول 
يديولوجيا  اإى اأيديولوجيا دينية، ُتدرج ي مقولت الأ
نظمة احاكمة.  الأ ت�صّوغ مار�صات  التي  ال�صلطوية، 

عن  يف�صح  ما  الدين  اإى  الركون  ي  كان  واإذا 
�صرعية غائبة، فاإّن فيه ما يف�صح اأكر عن تلفيقية 
يديولوجيا ال�صلطوية، التي يرا�صف فيها القومي  الأ
والوطني والديني واحداثي والراثي، التي تخت�صر 
جميعًا اإى »مبداأ ام�صلحة«، الذي يجّدد حياة ال�صلطة 
اأّن  مر  الأ وواقع  احياة.  �صلطة  لزومًا،  تنتهكها  التي 
�صباب  اأنظمة ال�صتقال الوطني، الفاقدة لل�صرعية لأ
وطنية وقومية، م تعرف م�صروعًا �صيا�صيًا تاريخيًا، 
ت�صّحح فيه اممار�صة النظر، بل اقرنت دائمًا باأفكار 

تريرية، مليها �صياق ومحوها �صياق اآخر.

يطرح القناع الديني ال�صلطوي �صوؤاًل عن �صكل 
الثقاي  فقار  الإ �صمته  جتمع  ي  الديني،  الوعي 
ال�صامل. ولل�صوؤال وجهان، اأحدهما له �صكل القاعدة، 
القاعدة:  تقول  تخ�صي�ض.  اإى  يحتاج  وثانيهما 
معها  يتعامل  التي  للن�صو�ض  الفقر  الوعي  يعطي 
غر  اأو  الن�صو�ض  كانت  دينية  �صورته،  على  تاأويًا 
حري�ض  م�صلم  وهو  الكواكبي،  حّدث  ولهذا  دينية. 
والديني،  ال�صيا�صي  ال�صتبدادين  عن  اإ�صامه،  على 
امر�صد  ال�صباعي،  م�صطفى  د.  الراحل  واعرف 
خم�صينات  ي  �صوريا  ي  ام�صلمن  خوان  لاإ العام 
وتبادلية  والرمان  بالدمقراطية  اما�صي،  القرن 
ُيكر من  ياأتي زمن جتمعي فقر  اأن  ال�صلطة، قبل 
احديث عن »عذابات القر«، ول يقرب من عذاب 
احدود،  هذه  ي  يظهر،  احياة.  ي  ام�صطهدين 
اأّن  ذلك  به،  ام�صتَبُد  وامجتمع  ال�صلطة  بن  التداخل 
اليومي  يف�ّصر  فقرًا،  وعيًا  تنتج  امت�صّلطة  الربية 
ال�صلطة،  على  حتجًا  جّردة،  بكلّيات  ام�صخ�ض 
حول  كّله  ال�صوؤال  يدور  اآن.  ي  مواقعها  وموّطدًا 
ن�صان ام�صَتلب، الذي ل ي�صارك ي �صوغ �صلطته ول  الإ
ي تاأويل الن�ض الديني موكًا اإِى »خراء الإمان«، 
محو  التي  التاأويل،  وظيفة  ال�صلطة،  تعّينهم  الذين 
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عليه.  الواقفة  ال�صلطة  م�صالح  ام�صتَلب  م�صالح 
هكذا تعيد »الواحدية« ال�صلطوية اإنتاج ذاتها ي حقل 
ي  يرى  واحدًا«  »تاأويًا  فار�صة  الدينية،  الدرا�صات 
احقيقي«  »الإمان  بن  وم�صاويًا  �صاًل،  عداه  ما 

وام�صالح ال�صلطوية.

1967، من  بعد هزمة  الثورة«  »اأنظمة  مكنت 
وت�صنيع  النه�صوية،  الدمقراطية  ال�صرورة  اإيقاف 
جتمع مهزوم مغرب، ي�صاوي بن احداثة وال�صلطة 
خرة  على  مّتكئًا  معًا،  الطرفن  ويرف�ض  امهزومة 
حباط. وعن هذا الإجاز  اجتماعية قوامها الفقر والإ
بال�صتبداد،  احداثة  فيه  تلتب�ض  الذي  ال�صلطوي، 
جعل  التي  الغريبة،  العربية«  »ال�صتثنائية  جاءت 
ي  وامجتمع  ال�صلطة  من  مرفو�صة  الدمقراطية 

الوقت ذاته.

�شام النه�شوي اإى ال�شحوة: 4- من الإ

لل�صهيونية،  انت�صارًا   1967 هزمة  اأنتجت 
ال�صياق  هّم�صها  التي  »امحافظة«،  العربية  وللقوى 
وب�صبب  الهزمة.  �صبق  الذي  والفكري،  ال�صيا�صي 
متجان�صن،  غر  على طرفن  اموّزع  النت�صار،  هذا 
�صعى الطرف العربي اإى مكن انت�صاره، مهاجمًا، 
امهزوم،  الوطني  ام�صروع  مقولت  ختلفة،  باأدوات 
التي تت�صمن القومية والتحديث الجتماعي وحرير 
فل�صطن. واإذا كان جمال عبد النا�صر قد قال، ولي�ض 
العدوان«،  اآثار  اأخطاء كثرة، ب�صرورة »ت�صفية  با 
فقد تطّلعت قوى امحافظة والركود اإى »ت�صفية اآثار 
احقبة النه�صوية«، معترة اأن هزمة النه�صة، ن�صر 
النه�صوي«  �صام  »الإ واأّن  احقيقي«،  �صام  »الإ لـ 
اخراب  وجلبت  �صام  الإ اإى  اأ�صاءت  مارقة،  بدعة 
النه�صوي،  �صام  الإ اأّن  مر  الأ وواقع  ام�صلمن.  اإى 
يوقظ  اإ�صام  دافع عن  بتناق�صات عديدة،  ام�صكون 

الغرب  معارف  من  وي�صتفيد  �صامي  الإ امكنون 
�صامية  امتفّوق، كما احرمت النا�صرية التقاليد الإ

ورعت اموؤ�ص�صات الدينية، اإى حدود ام�صاومة.

البديل  الهزمة  تلت  التي  احقبة  واجهت 
النه�صوي بـ »بديل تراثي« يتعّرف �صلبًا، يعرف ما ل 
يريد ول يحّدد، ي عمومّيته الإمانية، ما يريد. قاد 
منّظمة �صد احداثة  منهجية  البديل اجديد حربًا 
الجتماعية، ي م�صتقاتها امختلفة: ت�صفيه طه ح�صن 
اإى حدود اخيانة، تكفر النا�صرية، اعتبار القومية 
اإى  و�صوًل  وامعرفة،  العلم  ت�صخيف  وافدة،  ب�صاعة 
اإ�صامية،  غر  مراجع  اإى  النه�صوي  الفكر  ن�صبة 
يجّزئ  منهج  مقابل  وي  خرًا.  للم�صلمن  تريد  ل 
البديل  اكتفى  عليها،  ي�صيطر  كي  احديثة  الظواهر 
ام�صخ�ض  محو  التي  احل«،  هو  �صام  »الإ بعمومية 
بباغة مبهمة، ت�صاوي بن تدمر احداثة و»ال�صحوة 
�صامية«. اأرادت ال�صحوة حو احقبة النه�صوية،  الإ
�صبقها،  الذي  الزمن  ا�صتئناف  ت�صتطيع  اأن  دون 
م�صروعها  ج�ّصد  اأن  ودون  زمنة،  الأ تغّر  ب�صبب 
من  مقربة  امامح،  وا�صح  »م�صتقبلي«  جتمع  ي 
»�صدم تاريخي«، ي�صع احا�صر ي اما�صي واما�صي 

ي احا�صر، ويكون خارج الزمنن معًا.

يدعم  ما  �صامي  الإ الن�ض  ي  كان  و�صواء 
عن  بعيد  به  جاءت  فما  ي�صتنكرها،  اأو  ال�صحوة 
»ا�صتبداد  من  وقريب  �صامية«،  الإ »اح�صارة  مثال 
ال�صلطوين  واممار�صة  النظر  اإنتاج  يعيد  مقّد�ض«، 
ال�صحوة  حّرر  اأن  منطقيًا،  فامطلوب،  دينية.  بلغة 
ن�صان من القيود التي فر�صتها عليه ال�صلطة، واأن  الإ
ا�صتيعابها  نظر  وجهة  من  الوافدة«  »احداثة  تنقد 
يفتح  للحداثة  ا�صتئ�صال كّلي  وجاوزها، عو�صًا عن 
الطريق اأمام »م�صلم جديد«، غريب عن الع�صر، كما 
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احديثة  زمنة  الأ مع  يقطع  اأن  �صام  الإ على  كان  لو 
الن�صبي،  التي منع  بالإطاقية،  فاأخذت  قبلها.  وما 
وبالواحدية، التي تنهى عن التعّدد، وبالتكفر، الذي 
الذي  �صامي«،  الإ »اجوهر  وبـ  احوار،  عن  ينهى 
يحّول ما خارجه اإى جوهر اآخر، ويرمي عليه بالكفر 
كلها  وام�صكلة  لهية.  الإ ال�صرائع  وخالفة  والتاأثيم 
تفي�ض  وامتجّددة،  العينية  ق�صاياها  ي  احياة،  اأّن 
ام�صلمن،  فلدى  التاأويل،  واأحادية  الن�صو�ض  على 
غر  ولدى  اإ�صام،  من  اأكر  امختلفة،  بادهم  ي 
�صام. واإذا كان  ام�صلمن، اأكر من وجهة نظر ي الإ
واما�صي،  احا�صر  ي  قائمًا  فكار  والأ العقائد  تنّوع 
احياتية  و�صروطهم  الب�صر  ثقافات  ي  اأوًل  وقائمًا 
امختلفة، فالقول باإ�صام وحيد، له تاأويل وحيد، يعّن 
»ال�صتبداد الديني« حاكمًا للحياة، مدّينًا ال�صتبداد 
اإنكار  اأّن  ذلك،  من  اأكر  اآن.  ي  بالدين  وم�صتبدًا 
ق�صري  اخراع  وامغايرة  والختاف  والتعّدد  التنّوع 
مجتمع ل تناق�ض فيه، مّيت تعريفًا، وا�صتنبات لعام 

متوّهم، ل يحتمل اإّل امواجهة والتدمر.

ن�صان  الإ وخدمة  لهداية  �صام  الإ جاء  هل   
امقا�صد  خدمة  ن�صان  الإ ولد  اأم  به،  والرتقاء 
ن�صانية  الدينية ل اأكر؟ دّينت ال�صحوة العاقات الإ
والجتماعية والطبيعية، مطمئنة اإى اختزال متوّتر، 
خر  الأ ويخت�صر  الديني،  الن�ض  اإى  امجتمع  ُيرجع 
يلتب�ض  مفرد  اإى  التاأويل  ويختزل  وحيد،  تاأويل  اإى 
بالقدا�صة. وبغية اإماء الواحدية امقد�صة، ا�صتقدمت 
مقّررة  احا�صر  اإى  امقّد�ض«  »اما�صي  ال�صحوة 
�صامي اإّل ب�صيغة امفرد،  اأمرين : ل وجود للما�صي الإ
»الفتنة  واحديث عن  فيه،  نقائ�ض  ل  متجان�ض  فهو 
عليه،  وافراء  �صامي  الإ التاريخ  على  د�ض  الكرى« 
وكل قراءة تام�ض تعّدديته باطلة وبعيدة عن احق. 
ا�صتعادة  باإمكانية  العتقاد  فهو  الثاي  مر  الأ اأّما 

»التجربة امحمدية« التي هي جربة متعالية غر قابلة 
الذي  الرا�صدي«،  »الع�صر  ا�صتئناف  اأو  لا�صتعادة، 
الدعوة،  كانت  واإذا  التكرار.  تقبل  ل  �صروط  خلقته 
حبطة  ب�صرية  بجموع  ُتف�ّصر  متخّيل«  »اإ�صام  اإى 
با حق،  ولي�ض  �صامي،  الإ موروثها  ترى ي  مغربة 
ا�صتئناف  باإمكانية  فالعتقاد  وعزاء،  وهوية  ماذًا 
ول، تعبر عن وعي  �صامية، ي �صكلها الأ التجربة الإ
امعي�ض مثال متخّيل  الواقع  يرف�ض  ماأزوم،  جماعي 
زمة، التي حمل  ل مكن الو�صول اإليه. ولعل هذه الأ
من الياأ�ض وجوهًا كثرة، هي ي اأ�صا�ض جملة ظواهر 
اأّن  يعتقد  الذي  الديني،  الفولكلور  اأولها  متداخلة: 
حاكاة اما�صي، ي الهيئة واللبا�ض واللغة، هي عي�ض 
امحاكاة،  هذه  اأّن  علمًا  ل�صرجاعه،  ومقّدمة  فيه 
التي ل ينق�صها ال�صتيهام، ت�صنع عقًا ما�صويًا، ل 
يغّر احا�صر ول ي�صرجع اما�صي. لذا كان طبيعيًا، 
جّردة،  مقاي�صة  على  القائمة  امحاكاة،  تنطوي  اأن 
على تهمي�ض للدنيوي امعا�صر، وعلى احتفاء ما كان 
وما �صيكون، اأي يوم اميعاد، كما لو كان اما�صي امقّد�ض 
فردو�صًا مفقودًا، مّهد الت�صّبه به اإى فردو�ض قادم، 
وعد اه به اموؤمنن. كاأّن ي الإمان امجّرد ما ي�صع 
يجعله  اأو  ي�صلحه  زمنة،  الأ خارج  الفا�صد  احا�صر 
تي. تتك�ّصف، ي احالت  حتمًا ي انتظار الزمن الآ
منطق  تاأخذ  التي  مانية،  الإ الإطاقية  جميعًا، 
»القلب« ل منطق »العقل«، م�صتبعدة مفهوم ال�صبب، 
التاريخية  ال�صببية  عن  حديث  كل  اأكر  وم�صتبعدة 
والجتماعية، على اعتبار اأّن الإمان ل تاريخ له، واأن 

القلوب اموؤمنة تخلق التاريخ الذي تريد.

بالعقل  التاريخي  العقل  مواجهة  اأف�صت 
ا�صتنكارًا  النه�صة  ع�صر  ا�صتنكار  اإى  الإماي، 
اإى جملة من الظواهر  كامًا، واإى اختزال الغرب 
امارقة، التي ت�صّور امجتمع امدي، على �صبيل امثال، 
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زمن  قبل  عرفوا،  الذين  بام�صلمن،  يليق  ل  جتمعًا 
ّن �صر ام�صلم  طويل، ما هو اأرقى منه واأكر عدالة. ولأ
قام  اإحاده،  هو  الغرب  �صر  اأّن  مثلما  اإمانه،  هو 
حور  وهي  وعلومه،  الغرب  بتكفر  الإماي  العقل 
»الفولكلور  بـ  مكتفيًا  حال،  اأّية  على  احديثة  العلوم 
به  �صيجيء  وما  الغرب  به  جاء  ما  كل  اإذ  العلمي«، 
ال�صروط  العقل  هذا  يقبل  ل  لذا  القراآن.  ي  قائم 
التاريخية التي اأنتجت الدمقراطية الغربية، ودورها 
ي الرتقاء الجتماعي، ول روؤية الفرق بن فولكلور 
التجربة،  مبداأ  تاأخذ  التي  الدقيقة،  والعلوم  العلوم 
وتعرف اأّن التجربة واليقن ل يتفقان. هكذا اأ�صبح 
ذات  عظيمة  ح�صارة  عليه  تاأ�ّص�صت  الذي  �صام،  الإ
مّرة، فلوكلورًا دينيًا حدوده الزي واللغة، وغدا العلم، 
الذي ترجمه تقنية منتجة، فولكلورًا علميًا، ي�صتولد 
مقّد�ض  كتاب  من  الفلك  وعلم  والكيمياء  الفيزياء 
الدمقراطية  و�صارت  الروحي،  باخا�ض  معنّي 
التي هي من اخت�صا�ض نخبة موؤمنة،  ال�صورى،  هي 
تعاجها  التي  امتحّولة،  احياة  ق�صايا  اإى  و�صوًل 
امباركة  اخت�صا�صيو  بها  يقول  ثابتة،  »فتاوى« 
ّن الفرق بن العلم وفولكلوره هو الفرق  والتكفر. ولأ
الب�صيط  بامعنى  العلمي،  اخيال  وروايات  العلم  بن 
امثقل بامبالغة، وامعنى بالفنتازيا ل اخيال العلمي 
اجاد امعني بالتخيل )انظر درا�صة باتريك بارندر( 
مغلق  اأفق  اإى  الجتماعية  زمة  الأ ال�صحوة  دفعت 

تخومه: الكارثة.

جتمعية  اأزمة  عن  �صامية  الإ ال�صحوة  عّرت 
عاجزة  و�صعوب  مت�صلطة  اأنظمة  اأنتجتها  خانقة، 
زمة بوعي ماأزوم ي�صاعفها،  م�صتبّد بها، ورّدت على الأ
عو�صًا عن اأن ي�صهم ي اخروج منها. وهذا الرد على 
زمة باأزمة اأكر منها وطاأة هو الذي يحّدد ال�صحوة  الأ
اعراف  احقيقية  فال�صحوة  جديدًا«،  »�صباتًا 

ت�صتفيد،  حديثة  دولة  بناء  على  وعمل  باحا�صر، 
وت�صتفيد  احديثة،  ال�صعوب  منجزات  من  نقديًا، 
من »زمن م�صيء« قدم، م تكن له ق�صايا احا�صر 
وما  ام�صبوق.  غر  امعري  تراكمه  ول  وم�صاكله، 
الو�صع العربي الراهن، الذي تتامح فيه الكارثة، اإّل 
ح�صلة لتحالف مو�صوعي  بن ال�صلطات ال�صيا�صية 
الواقع  غالبًا،  قراأت،  التي  لها،  امعار�صة  والقوى 
�صام وام�صلمن ي �صيء.  منظور �صلطوي، ل يفيد الإ
وعلى هذا فاإّن امطلوب، الذي ل يبدو قريبًا، �صرورة 
دمقراطية مفتوحة، تعيد العتبار اإى معنى الدولة 
ن�صان  الإ حاجات  من  انطاقًا  والراث،  وامجتمع 
احقيقية، التي تت�صمن احرية والكرامة واحق ي 

عي�ض كرم، متحّرر من الفقر وال�صتبداد.

G -5لنه�شة واحداثة وما بعدها:

بعد  ن�صرت  حا�صرة  ي  وليمز  رموند  كتب 
الروائين  اأوائل  اأعمال  اأّن  به  امعرف  »من  وفاته: 
عمال الاحقة، فلم يكن جوي�ض  مّكنت من ظهور الأ
امثّقفن  بع�ض  يقبل  ل  ديكنز«.  دون  من  مكنًا 
اإلغاء  اإى  مطمئنن  الب�صيط،  القيا�ض  بهذا  العرب، 
ل  احداثة  بعد  ما  حيث  ختلفة،  بن�صب  التاريخ، 
الدمقراطية حتاج  ول  لها،  �صرطًا  حتاج احداثة 
اإى ما قبل الدمقراطية. تتحّرر الظواهر العربية، 
ي احالن، من اأزمنتها التاريخية، وتدخل اإى تاريخ 

متوّهم ع�صّي على التحديد.

واحاجة  القول  وحدة  على  اعتمادًا  ومكن، 
بن  امقارنة  الراهنة،  العربية  اللحظة  تقّررها  كما 
وما  واحداثة  وال�صحوة  والثورة  »النه�صة  مراحل 
بعد احداثة«، على �صوء مبداأين اأ�صا�صين: ل يطرح 
عنها،  يجيب  اأن  ي�صتطيع  التي  �صئلة  الأ اإّل  ن�صان  الإ
�صئلة اإّل ما تقت�صيه حاجات زمانه،  ول يطرح من الأ
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التي ل تنف�صل عن حاجات اجن�ض الب�صري، الذي 
يقا�صمه الزمن الذي يعي�ض فيه.

وتاأّمل  جانبًا،  النه�صة  ع�صر  القارئ  و�صع  اإذا 
ثاثة  حواي  منذ  »تبلور«  الذي  ال�صحوة«،  »ع�صر 
عقود، يقف على اأمرين: طرحت » ال�صحوة« ق�صايا 
الرا�صدي«،  »الزمن  اإى  كالعودة  ل مكن حقيقها، 
الزمن  اإى  ا�صتقدامه  اأو  م�صتحيل،  اأمر  وهذا 
احا�صر، وهو رغبة ل تقل ا�صتحالة، قوامها »الفرار« 
النطاق من  ولعّل  امعا�صرة.  الق�صايا  من مواجهة 
»الفكر  لـ  اأثر  الثاي،  مر  الأ وهنا  م�صتحيل،  مطلب 
الإطاقي«، الذي ي�صتعي�ض عن الق�صايا ام�صخ�صية 
حاجات  حجب  التي  الراثية«،  ال�صور  بـ»�صلطة 
امجتمع بعمومية لغوية مهيبة مثل : اخافة، ال�صورى، 
ام�صلمن.  اأعداء  هزمة  اموؤمنن،  حاجات  وحدة 
ل يتحقق التجديد  بخطاب لغوي انت�صاري، يجّي�ض 
يقبل  �صيا�صي،  برنامج  بل  غرها،  ويقمع  العاطفة 
الب�صر ي اختافاتهم ويعرف بحاجاتهم امختلفة، 
بعيدًا عن جريد ل مكن الرهنة عنه. اإّن التجريد 
يديولوجية،  ن بامقد�ض، ي وظيفته الأ الديني، امح�صّ
التي  الت�صّلطية«  الدولة   « جريدات  عن  يختلف  ل 
الوقائع امختلفة ي لغة ل ر�صيد لها. وهو ما  تذيب 
واإنقاذ  العرب  ووحدة  الجتماعي  التطّور  من  يجعل 

احق الفل�صطيني ق�صايا خالدة.

ق�صايا  حول  يدور  الذي  احداثة،  خطاب  اأما 
اإى  ل  امبدعن  اإى  يتوّجه  اقراح  فهو  اأوًل،  اأدبية 
غرهم ويتمحور حول هواج�ض نخبة تواجه ال�صلطات 
جميعًا ب�صلطة امبدع امفرد. يتمّثل اإيجاب اخطاب ي 
الدفاع عن »الفرد« ي جتمع يحتفي بـ »اجماعة«، 
ت�صّر  اأعراف  مواجهة  ي  احرية،  اإى  وبالدعوة 
ال�صتبداد »طبعًا« بن طبائع اأخرى. لكن ف�صيلتيه ل 

ت�صمحان لهما اأن يكونا  اقراحًا جتمعيًا: فهو خا�ض 
باأفراد لهم متطلبات ل تتقاطع مع مطالب امجموع، 
وهو م�صدود اإى م�صتقبل يقطع مع احا�صر اأو يكاد. 
ومع اأّن معتنقي »ما بعد احداثة« ل يديرون حديثهم 
ياأتون  ما  يظل  امبدع،  الن�ض  و�صلطة  النخبة  حول 
مكتٍف  امكتوب  الن�ض  اأّن  يعتقد  ُكتبّيًا،  اهتمامًا  به 
بذاته، واأّن مرجعه اخارجي يقوم ي كتاب اآخر. لذا 
يقطع اأن�صار احداثة، كما بعد احداثة، مع ع�صر 
الدخول  وطموحه  اجتماعية،  فاأ�صئلته  النه�صة، 

امحتمل اإى جتمع جديد.

يطرح تقوم ع�صر النه�صة �صوؤال ال�صياق معنى 
اأبعاده امختلفة،  مزدوج: �صياق الفكر النه�صوي، ي 
ال�صياق  مّيز  ي�صائله.  الذي  للفكر  الراهن  وال�صياق 
النه�صوي بال�صيطرة اخارجية، عثمانية اأو  اأوروبية، 
امجتمعية  البنية  وبتفكك  امحلية،  ال�صلطات  و�صعف 
الت�صّورات   وطغيان  واجهل  مّية  الأ عن  ال�صادرة 
بالتحّرر  ان�صغل  النه�صوي  الفكر  اأّن  ومع  التقليدية. 
بالتخّلف  اأكر  ان�صغل  فقد  ال�صيطرة اخارجية،  من 
الجتماعي، الذي جعل هذه ال�صيطرة مكنة، حاوًل 
امختلفة  ال�صروط  ونقد  الجتماعي  الوعي  اإ�صاح 
وهو  الوعي،  �صوؤال  دفعه  ختلفًا.  وعيًا  تنتج  التي 
ن�صان اجديد«، اإى الحتفاء بالعلم  ال�صوؤال عن »الإ
لوي�ض  بلغة  العظيم«  »الطهطاوي  بدءًا من  والتعليم، 
عو�ض، و�صوًل اإى طه ح�صن. ورما كان الوعي الذي 
اأيقظ  الذي  وروبي  الأ التهديد  كما  اإ�صاحه،  ينبغي 
الهوية امتوارثة، هو ما اأعطى الراث موقعًا وا�صعًا، 
بالراث  ن  التح�صّ كان  لو  كما  النه�صوي،  الفكر  ي 
اخطاب  �صرعية  عن  وبرهانًا  لل�صواب،  �صمانًا 
عن  امدافع  عبده،  حمد  ذلك  ي  ي�صتوي  اجديد. 
الذي  امويلحي  وحمد  اخرافة،  من  مّراأ  اإ�صام 
ا�صتاأن�ض بـ »مقامات« بديع الزمان الهمذاي. يف�ّصر 
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التما�ض ال�صرعية ح�صوَر الراث امتناوب ي خطاب 
طه ح�صن، الذي و�صع اإى جانب ن�صو�صه »العلمانية« 
iÈµdG, مثل ي ال�شعر اجاهلي, م�شتقبل الثقافة 
ي م�شر, الفتنة الكبى، ن�صو�صًا تراثية مثل على 

�شام. هام�س ال�شرة, الوعد احق, مراآة الإ

وُفر�صت  موا�صيعه،  ول  الأ ال�صياق  فر�ض 
فبعد  مغايرة.  موا�صيع  ي�صائله،  الذي  ال�صياق  على 
م�صتقلة  �صلطة  جاءت  ال�صعيفة  اخا�صعة  ال�صلطة، 
تراجع  ي  التعليمية  اأجهزتها  اأ�صهمت  »قوية«، 
داخل  امفّكك  امجتمع  �صياغة  واأعيدت  مية،  الأ
ظاهريًا،  بدا،  جديدة.  و�صيا�صية  جغرافية  حدود 
دولة  ي  حلولها  على  عرت  النه�صوية  الق�صايا  اأّن 
مر لي�ض ي امو�صوع  لحقة، نه�صوية بدورها. لكن الأ
ي  ام�صتعملة  ال�صلطوية  الو�صائل  ي  بل  امتحقق، 
حقيقه، حال موا�صيع كثرة تتعّن بتقنية �صناعتها، 
ولّية امبا�صرة، التي هي متماثلة ي معظم  ل بامواد الأ
ال�صتقال،  دولة  فاإّن  الواقع،  وي  تقريبًا.  زمنة  الأ
امجتمع،  ا�صتقال  الذاتي  ا�صتقالها  األغى  التي 
اأ�صد  ثقافية  اأمّية  والكتابة  القراءة  باأمّية  ا�صتبدلت 
خطرًا، وبالتفكيك الجتماعي اجغراي تفكيكًا  اأكر 
عمقًا، وحّولت التنمية، التي هي نقي�ض التخّلف، اإى 
�صيا�صة هجينة، الوا�صح الوحيد فيها دمومة ال�صلطة 

وم�صاحها اخا�صة.

له،  امعا�صرة  الق�صايا  النه�صة  فكر  عالج  وقد 
دولة  اإى  �صيو�صل  الجتماعي  اجديد  اأّن  معتقدًا 
وب�صبب  ح�صن،  طه  اأعطى  نه�صوية.  معاير  تاأخذ 
الفكر  ي  فريدًا  اقراحًا  العملية،  خرته  و  ثقافته 
�صاح  �صاح التعليمي والإ النه�صوي حن ربط بن الإ
بن  توّحد  ل  م�صتقلة،  دولة  اأّن  واأّكد  الجتماعي، 
ل  الجتماعية،  واحداثة  والدمقراطية  ال�صتقال 

�صرورة لها.

ما هي الق�صايا النه�صوية التي ل تزال حتفظ 
براهنّيتها حتى اليوم؟ ق�صايا اأربعة: امجتمع امدي، 
والواجبات،  مت�صاوين ي احقوق  بب�صر  يقول  الذي 
�صول  معزل عن امعتقد الديني والنتماء الفكري والأ
بحقوق  يعرف  الذي  الديني،  �صاح  الإ ثنية؛  الإ
احاجات  وتطّور  الن�صو�ض   وتاريخية  الجتهاد 
يقراأ  الذي  ن�صانية،  الإ امعارف  وبراكم  ن�صانية،  الإ
العلم  بن  والف�صل  اجديد؛  �صوء  على  القدم 
العلم  والدين، وهو مو�صوع م�صتق من �صابقه، يقّرر 
ن�صانية، بعيدًا عن  الديني فرعًا من فروع امعرفة الإ
دعوى »علم العلوم« اأو »فل�صفة الفل�صفات«، التي حّول 
مر  امعارف اإى مراتب وامراتب اإى معارف؛ اأّما الأ
اإى حّرر  اإ�صارة  الذي هو  امراأة،  خر فهو حّرر  الأ
ّن امجتمع الذي يقّيد امراأة  الرجل وامجتمع ككل، لأ
يقّيد بدوره الرجل حّتى لو توّهم غر ذلك. وال�صوؤال 
امنتظر هو التاي: ما الذي يجعل ق�صايا عمرها اأكر 

من قرن من الزمن حتفظ براهنيتها؟ 

جاوز  ّن  لأ امعنى،  من  الكثر  ال�صوؤال  يحمل  ل 
الق�صايا النظرية، مهما كان عمرها، ي�صتلزم اإجاز 
مفرغة.  دائرة  تراوح ي  بقيت  واإّل  العملية،  حلولها 
وعلى هذا، فاإّن احديث امتواتر عن ع�صر النه�صة 
العملي على  اأولوية  ب�صبب  اإى �صيء كثر،  ل يف�صي 
مرجعًا  الجتماعية  اممار�صة  تعّن  التي  النظري، 
فكار اأو خطئها. وي احالت جميعًا، فاإّن  ل�صحة الأ
الدفاع عن القراح النه�صوي، كما تقومه على �صوء 
احداثية  مقدماته  اإّن  اأمرين:  يق�صد  اأعقبه،  ما 
اأدق،  ب�صكل  احداثية،  ماقبل  مقدماته  اأو  امتنوعة 
اأن  �صرورتها،  على  يحجر  م  لو  ت�صتطيع،  كانت 
مر الثاي فيعود اإى  توؤ�ص�ض حداثة اجتماعية. اأما الأ
جيال الثقافية التي  �صا�صية التي تركها لاأ فكار الأ الأ
النه�صوي«  الثقاي  »الْدين  جاءت بعده. يف�صل هذا 
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يوؤ�ّص�ض  فلم  »التقّدم«،  ومعنى  »اجديد«،  معنى  بن 
النه�صويون »جديدهم« على »تقّدم موروث« �صبقهم، 
زمنة الاحقة، التي  با�صتثناء ال�صعر، على خاف الأ
اأتيح لها احديث عن »التقّدم« ا�صتنادًا اإى »اجديد« 

النه�صوي.

ال�صياق  ي  النه�صة،  ع�صر  عن  الدفاع  ُيلزم  ل 
قد  »الراث«  كان  فاإذا  ت�صوراته،  بقبول  الراهن، 
فكار و�صمان  بدا، ي �صياق �صابق، �صامنًا ل�صحه الأ
حّققها، ما جعل  الن�صر قّوامًا على الواقع، فامتاح 
اليوم النطاق من ق�صايا الواقع امعي�ض، التي تعلن 
فكار، تراثية  الأ اأّن �صحة  اأزمة اجتماعية، ذلك  عن 
وحّتى  العملية.  نتائجها  ي  تتك�ّصف  تراثية،  غر  اأو 
واإ�صارة  معنوية  كقوة  الراث،  اإى  احاجة  حال  ي 
حاجات  �صوء  على  قراءته  اإعادة  ي  فاإّن  ح�صارية، 
احا�صر ما يرّهنه ويجعله جزءًا من احا�صر. يرى 
هذا امنظور، الذي يرّهن اما�صي ول ي�صّلف احا�صر، 
ل  ما�ٍض،  زمن  اإليه  انتهى  اأ�صا�صيًا،  زمنًا  ن«  »الآ ي 
مكن ا�صتعادته، ويبداأ منه م�صتقبل، يغاير احا�صر 
واما�صي معًا. اإّن قوة الراث من قوة احا�صر الذي 
�صام من �صورة الذين  ينتمي اإليه، مثلما اأّن �صورة الإ
يعتنقونه. ولعّل �صلطة اما�صي، اأو العمل على ت�صليف 
اأملت  التي  هي  ما�صية،  بوقائع  احا�صر  متطلبات 
على طه ح�صن حديثه ام�صهب عن وحدة اح�صارة 
زمنة القدمة، وهو الوجه  ام�صرية - اليونانية ي الأ
ي  �صرحه  الذي  اح�صاري،  م�صروعه  ي  ال�صعيف 
�صمان  اأّن  ذلك  م�صر«.  ي  الثقافة  »م�صتقبل  كتابه 
وواجبًا،  حقوقًا  الب�صر،  بت�صاوي  يقول  م�صروع  كل 
قائم فيه وحايث له، ول يحتاج اإى مرجع خارجي. 

واإذا اأخفق هذا ام�صروع، وم يحقق ما وعده به، وهو 
حتمل و�صديد الحتمال، فاإّن ي دنيويته، التي تبداأ 
ن�صان وتنتهي بها، ما ي�صلحه ويعيد بناءه  بحقوق الإ

�صاح من جديد. على اأ�ص�ض جديدة، قابلة لاإ

ولهم  النه�صوين،  بع�ض  تعامل  يختلف  ل 
مع  خر  الآ بع�صهم  تعامل  الراث عن  مع  اأعذارهم، 
وروبي«، حال �صامة مو�صى الذي اعتقد  »النموذج الأ
اإنتاجه، علمًا  يعيد  بالنموذج،  الفكري«  »القتناع  اأّن 
من  قريب  �صيء  اآخر.  مكان  ي  و�صيا�صة،  وتقنية 
ت�صّورات اأن�صار »ما بعد احداثة«، مع فرق جوهري 
ول م�صغوًل بارتقاء وتطوير  بن الطرفن، فقد كان الأ
جتمع، ل برجمة كتاب من لغة اإى اأخرى. تعود من 
ن«، التي تدرج الراث ي احا�صر  جديد مقولة »الآ
من  تنقله  حن  ن�صاي  الإ الفكر  ومّيز  ترّهنه،  حن 

تاريخ ح�صاري اإى اآخر.

امدر�صة،  موا�صيع:  ي  النه�صوي  الفكر  خا�ض 
ام�صتعِمر.  خر  الآ ال�صتبداد،  اللغة،  امراأة،  الدين، 
هذه  مع  لحقة،  اأزمنة  ي  عرب،  مثقفون  وخا�ض 
اموا�صيع، ومعرفة اأكر تقّدمًا، مع فرق اأ�صا�صي بن 
جتمع  مقابل  ففي  ن:  والآ ول  الأ النه�صوي  الزمن 
اليوم  ب�صلطة �صيا�صية �صعيفة، يوجد  �صعيف اقرن 
فاإّن  وعليه  قوية.  قمعية  و�صلطة  �صعيف  جتمع 
احديث عن اأّية نه�صة حتملة، يفر�ض نقد ال�صلطة 
وياأمر  اآخر،  مو�صوع  اأي  مقاربة  �صرورية  كمقّدمة 
باإدراج امقولت النه�صوية ال�صابقة ي خطاب جديد، 
تباين  من  بالرغم  وتعقيدًا،  وات�صاعًا  و�صوحًا  اأكر 

w .امحطات واختاف ام�صائر
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اإبراهيم اليازجي
حمد دكروب

الليل  ي  امنا�شر  يوّزع  والتقنيات،  والعلوم  اللغة  �شغيل  ال�شاب،  النه�شوي   ôYÉ°ûdG
الركي.

إبراهيم اليازجي، ابن النه�شوي الكبر ال�شيخ نا�شيف  عجيب ومده�س هذا ال�شاب النه�شوي ا
إنه ابن اأبيه، ثقافياً من جانب، ولكنه ابن نف�شه واجتهاده، معرفياً وعلمياً، من جوانب  اليازجي. ا

متعددة اأخرى.
ي  والتبحر  العربية  اللغة  حبة  اأبيه  عن  اأخذ 
مّدن  اأجل  من  و�صع  الأ النه�صوي  والطموح  علومها، 
�صبابه-  مطلع  ي  –وهو   ¬æY  òNCGh  ,á«Hô©dG  áe C’G

بطر�ض  الكبران:  الرائدان  ر�صمها  التي  هداف  الأ
خ�ض،  بالأ منه،  واأخذ  اليازجي،  ونا�صيف  الب�صتاي 
به  ا  خ�صّ الذي  والتحرري  النه�صوي  الدور  معنى 
م�صاألة اإحياء اللغة العربية ي لبنان وباد العرب... 

وهو دور تاريخي ثقافيًا وكفاحيًا اأي�صًا.

فقد راأى الرائدان الكبران: اأن ع�صور الظام 
قد اأبعدت �صعوب البلدان العربية عن الثقافة مختلف 
ب�صكل  امدار�ض  اأ�صكالها )انعدام  وباأب�صط  اأ�صكالها، 
عدا  ما  تقريبًا،  اجميع  ي�صمل  الذي  واجهل  عام، 
اأقلية �صئيلة جدًا ل تتعدى الواحد اأو الثنن بامئة... 
بالطبع،  الثقاي  وبالراث  اأ�صا�صًا،  بالقراءة،  جهل 
هذا  اإن  ثقافة!(.  بكل  ورما  معا�صرة،  ثقافة  وباأي 
للنه�صة  معن  مفهوم  تكامل  اأ�صا�ض  ي  كان  الواقع، 
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والب�صتاي  ب  الأ اليازجي  عند  والثقافية  التحررية 
�صمل من امفكرين والكتاب  كرية الأ الكبر، وعند الأ
بقليل. بعدهما  اأو جاوؤوا  الذين عا�صروهما  والرواد 
فقد راأوا، بح�صم وو�صوح: اأن ن�صر التعليم هو اأ�صا�ض 
خا�ض بادنا )لبنان و�صائر بلدان العرب( من كل 
النه�صة  واأ�صا�ض  والتخلف،  الجتماعية  مرا�ض  الأ

واأي تقدم لحق.

اأهمية  له  كانت  الفرة،  تلك  ي  امفهوم،  هذا 
حررية وثورية كرى: فالعمل ي هذا ال�صبيل )ن�صر 
موجهًا  مو�صوعيًا،  كان  العربية(  وباللغة  التعليم 
بقدر  امحلي،  قطاع  والإ العثمانية،  ال�صيطرة  �صد 
التخلف امريع للباد، ي ختلف  ما هو موجه �صد 

امجالت.

وقد و�صع هذان الرائدان الكبران اأمام الباد 
واأمامهما �صخ�صيًا، عر ن�صاطهما التثقيفي التعليمي، 

مهمات كرى مكن �صياغتها على وجه التقريب:

اأراد  )وقد  عنها  والدفاع  العربية  اللغة  تعزيز    -1

تراك حوها  الأ وامتع�صبون  العثماي  الطغيان 
والثقاي  الر�صمي  ال�صعيدين  على  الوجود  من 

هلي(. الأ
2-   فتح امدار�ض، وو�صع كتب مدر�صية بالعربية.

وبالتاريخ  العربي،  الثقاي  بالراث  التعريف   -3

كحوافز  العرب،  باأجاد  �صادة  والإ العربي، 
للتحرر والنه�صة.

وروبية،  الأ الثقافة  من  بجوانب  كذلك  التعريف    -4

وال�صتفادة منها.
كانت  والرئي�صية  �صا�صية  الأ هداف  الأ هذه   ...
الرائدين  كتابات  جموع  من  بو�صوح  ت�صتنتج 

والجتماعية  الثقافية  ن�صاطاتهما  ومن  الكبرين، 
للعلوم  ال�صورية  »اجمعية  ت�صكيل  عر  خ�ض  وبالأ
نف�صه  العام   ،1847 عام  تاأ�ص�صت  التي  والفنون« 
وترعرع  فعا�ض  اليازجي.  اإبراهيم  فيه  ولد  الذي 
ونهل الثقافة من الينابيع التي اأتيحت له ي اح�صن 
الثقاي،  اجمعية  ولن�صاط  الرائدين  لهذين  الثقاي 
التحررية  واأهدافه  العلمية  معارفه  ذهب  اأنه  �صوى 

بعد... وال�صيا�صية، العملية، اإى الأ

فهو م يكتف مهمات التعليم والتثقيف والتوجيه 
وحب اللغة العربية والدفاع عنها ما ي�صبه التع�صب، 
والن�صاط  امنظم  ال�صري  العمل  �صلب  ي  دخل  بل 
من  العربية  والباد  لبنان  لتحرير  العملي  الكفاحي 
ال�صيطرة العثمانية والحتال الركي، ي اأفق اإقامة 

الدولة العربية اموحدة.

النه�شوي ال�شاب: راية العربية، وحار�شها

اه  عبد  بن  نا�صيف  ال�صيخ  ابن  اإبراهيم  ولد 
بن نا�صيف بن جنباط بن �صعد اليازجي ي 2 اآذار 
1847 ي بروت، حلة زقاق الباط، وبها ن�صاأ وتوي 

ول 1906، عن 60 عامًا. ‘ 28 كانون الأ

العربية،  باللغة  مهوو�صًا  ال�صاب  اليازجي  ن�صاأ 
مكان  كل  ي  بالتعلم  تنت�صر  اأن  فقط،  لها،  يريد  ل 
وال�صحافين  والطاب  للنا�ض  يريد  بل  الباد،  من 
�صحيحة،  عربية  بلغة  يكتبوا  اأن  اجرائد  وكتاب 

اأ�صيلة ومعا�صرة معًا.

اللغة  حول  كانت  وى  الأ وجادلته  مقالته 
غاط التي يرتكبها الكتاب ي اجرائد،  العربية والأ
بنف�صه  فتوى  حينه.  ي  امعروفن  الكتاب  واأغاط 
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بداأت  الكتب  كتابات  من  العديد  اأغاط  ت�صحيح 
ت�صحيح  توى  اأنه  درجة  اإى  التعب،  اإظهار  وبدون 
اأو  ن�صو�ض  من  العديد  كتابة  اإعادة  وحتى  وتبيي�ض 
نف�صه  انتدب  اموؤلفن...فكاأنه  من  اأ�صدقائه  كتب 
معينة  اأغاطًا  ي�صتثن  م  هذا  ي  وهو  امهمة،  لهذه 
اأغاطًا  اأي�صًا  ي�صتثن  وم  اللغة،  ي  العامة  لوالده 

كان قد ارتكبها هو نف�صه ي كتابات �صابقة له.

ولي�ض من �صك ي اأن اأ�صهر معاركه اللغوية التي 
اللغوي  والعامة  الكبر  الكاتب  مع  كانت  خا�صها، 
وامبدع ي كتابته ال�صردية، اأحمد فار�ض ال�صدياق... 
اليازجي  كتابات  بع�ض  انتقد  قد  ال�صدياق  كان  فقد 
الكبر ال�صيخ نا�صيف، ب�صيء من ال�صخرية. فت�صدى 
معركة  فثارت  اإبراهيم،  ال�صيخ  ال�صاب  اليازجي  له 
�صداء اأ�صهمت- ول �صك- ي �صهرة اليازجي  وا�صعة الأ
خاقية، ذلك  ال�صاب وي تر�صيخ مكانته اللغوية والأ
مفزعة  عنيفة  –كعادته-  كانت  ال�صدياق  ردود  اأن 
اليازجي  كان  ال�صتائم، ي حن  اإى  واأقرب  �صاخرة 
بنف�صه  الواثق  وبلهجة  ورزانة  بهدوء  يناق�صه  ال�صاب 
ال�صدياق  على  ال�صاب  ينت�صر  م  طبعًا  وبعلمه... 
الهزمة  يوقع  اأن  ي�صتطع  م  ال�صدياق  ولكن  الكبر، 
بـ)خ�صمه(، بل اإن �صمود هذا اخ�صم بعلمه وخلقه 
اأ�صهم كثرًا ي �صهرة هذا النه�صوي ال�صاب و�صيوع 
اأراد  حيث  من  ال�صدياق  فخدمه  وقدراته،  �صيته 
معاقبته على تطاوله وت�صديه من هو اأكر منه �صهرة 

وعلمًا واإبداعًا ونفوذًا.

غيظ  عن  تعر  التي  امقذعة  ال�صور  ومن 
ال�صدياق من غرمه، قوله عن اإبراهيم اليازجي هذا 
بلغني من  ال�صفاهة الكرى... وقد  اإنه »... �صاحب 
الزقاق،  واأولد  �صواق،  الأ اأهل  من  اأنه  بكامه  يوثق 

واأنه حاول اأن يدخل اأحد امكاتب ليتعلم بع�ض العلوم 
الذكر،  من�صي  القدر،  خامل  كان  وحيث  البتدائية، 
اأراد اأن يح�صل على �صهرة بتخطئة �صاحب اجوائب 
ل ما اأراد، واإن كان عن  )اأي: ال�صدياق نف�صه( فح�صّ
ّنا، قبل وقاحته هذه، م يكن لنا علم  طريق الف�صاد: لأ

بوجوده«.

وبالفعل، فاإن هذه امناظرة كانت من بن اأ�صباب 
براهيم اليازجي، اإذ اأظهرت كفاءة  ال�صهرة امبكرة لإ
تي، الواثق بنف�صه وبقدراته  هذا ال�صاب، عام اللغة الآ
اللغة  حقول  وتتجاوز  فعلها،  جالت  �صتتعدد  التي 
اإى حقول التخ�ص�صات العلمية وال�صناعات وغواية 

لت الدقيقة! ال�صغل بالآ

ي حقل اللغة، وجد اإبراهيم اليازجي نف�صه على 
احد، بن احفاظ على اأ�صول اللغة وعراقتها وبن 
تقريب هذه اللغة من احياة... وهذا ما يعتره، ي 
ال�صيطرة  كادت  حيث  وطنية«،  »خدمة  الوقت  ذلك 
الركية تدفع بهذه اللغة اإى »العجمة« واإى النحطاط 

وما ي�صبه العجز عن تاأدية اأب�صط وظائفها.

»اللغة  الهدف  وا�صح  بعنوان  له  مقالة  ففي 
العربية  اللغة  تق�صر  مقولة  عن  يتحدث  والع�صر« 
فيعر  الع�صرية،  وظائفها  تاأدية  عن  وق�صورها 
بات�صاع  �صيقًا  اإل  تزداد  »ل  هذه  لغتنا  باأن  راأيه  عن 
مذاهب اح�صارة وت�صعب طرق التفن ي امخرعات 
همال  الإ زوايا  ي  تنبذ  كادت  اأن  اإى  وام�صتحدثات 

وتلحق ما �صبقها من لغات القرون اخوال«.

بن جانبي  يوازن  اأن  عليه  ال�صهل  من  يكن  وم 
امع�صلة:  احفاظ على اأ�صول اللغة العربية وعراقتها 
وموازينها اللغوية، واأن يقول ب�صرورة انفتاح خزون 
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امعا�صرة  اللغة على ح�صود احاجات اجديدة  هذه 
التي تتطلب اأ�صماء لها، جديدة، تدخل ي �صلب اللغة 

العربية نف�صها دون اأن تخل بتوازنها وموازينها.

فهو قد حدث عن افتقار هذه اللغة –راهنًا- اإى 
والق�صايا  غرا�ض  والأ دوات  لاأ وم�صطلحات  اأ�صماء 
فكار اجديدة، بحيث م تعد هذه اللغة  احديثة والأ
ل  الكاتب  اإن  حتى  الع�صر...  مع  تتما�صى  –لغتنا- 
فكيف  امتوا�صع،  البيت  اأغرا�ض  ي�صف  اأن  ي�صتطيع 
ي  اجديد  عنا�صر  اأو  –مثًا-  الق�صور  باأغرا�ض 
له  يجد  هذا  من  �صيء  فـ»ل  نف�صها؟  الدولة  دوائر 
ما  –يقول-  �صعري  ليت  ويا  اللغة!«  هذه  ي  ا�صمًا 
اأو  الطبيعية  امعار�ض  اأحد  دخل  لو  اأحدنا  ي�صنع 
ال�صناعية حيث يعاين الكثر من امنتجات الع�صوية 
دوات  لت والأ وغر الع�صوية، ويعاين ما هناك من الآ
و�صائر اأجنا�ض ام�صنوعات وما تتاألف منه من قطع 
واأجزاء، واأراد و�صف ما ي�صاهده بلغته هو، العربية، 
دوات... فماذا يفعل؟ وباأية  ل بلغات منتجي هذه الأ
مفردات �صي�صف اأ�صياء امعر�ض، وهي ي اأغلبها ل 
تزال با اأ�صماء اأو م�صميات؟ هل هو ق�صور ي اللغة 
ام�صكلة هذه ي  اأ�صول  اأن  اأم  اأ�صا�صًا  نف�صها  العربية 

?ôNBG ¿Éµe

اليازجي  اإبراهيم  ربط  النظرية،  روؤاه  ي 
مة  الأ بتقدم  للع�صر،  وجاراتها  اللغة  تطور  م�صاألة 
الجتماعي،  بالنظام  وحتى  وامدنية  اح�صارة  ي 
وتواجد  والجتماعي  العلمي  التقدم  اأن  اأ�صا�ض  على 
كلها  ومنتجاتها هذه  ال�صناعة  واأدوات  الخراعات 
تخلق لغتها معها، وتوجد اأ�صماءها لنف�صها، اإذ تدفع 
علماء اللغة اإى جاراة هذا التقدم التقني، ي حركة 
تطوير متوا�صل وطبيعي للغة. فكل مْنَتج جديد يحمل 

بذاته ا�صمه اأو �صرورة »َنْحت« ا�صم له حال تداوله، 
العلمية  امادية  احياة  باغتناء  وتتطور  اللغة  فتغتني 
مداها  ويت�صع  الثقافية  احياة  وتغتني  وتطورها، 

و�صموليتها.

للغة  اإذن، جرد تخلف  فام�صاألة عندنا لي�صت، 
بذاتها عن الع�صر، بل تخلف احياة امادية العلمية 

نف�صها عن هذا الع�صر.

على اأّن اليازجي يوؤكد: اأن اللغة العربية �صاحة 
ما  ولكن  مادة.  واأكرها  اللغات  اأو�صع  جاري  ن  لأ
ي  وتخلفها  مة،  الأ قبل  من  وارد  ذلك  من  اأدركها 
حلبة اح�صارة وامدنية اإذ اللغة باأهلها )اأي: بالتطور 
وتهرم  ب�صبابهم  ت�صب  هلها(  لأ والعلمي  امادي 
بينهم من  يتداولونه  واإما هي عبارة عما  بهرمهم، 

حولت و�صناعات وعلوم وتقدم تقني واجتماعي.

واإى هذا، فاإن اليازجي يعّول على مزية تقول اإن 
اللغة العربية اخت�صت بها وهي »مزية عّز اأن توجد 
ي غرها... وهي اأن اأكر األفاظها ماأخوذ بال�صتقاق 
اللفظي اأو امعنوي«. وهذا ي�صرط ا�صتغال علماء اللغة 
ال�صبيل- ي �صكل متوا�صل  –ي هذا  لغتهم  بتطوير 
امادية  احياة  وتطورات  الع�صر،  تطورات  يجاري 

وى. والعلمية ي امجتمع، اأ�صا�صًا، وبالدرجة الأ

م�صاألة  يربط  اليازجي  اأن  كله،  هذا  من  هم  الأ
بالو�صع  امجتمع،  وتّخلف  العربية،  اللغة  جمود 
�صريح  كام  بدون  ولو  بخا�صة،  للباد،  ال�صيا�صي 
عهد  اللغة  بهذه  مّر  »م  فيقول:  ال�صياق،  هذا  ي 
)اأي:  احاي  عهدها  من  موقفًا  اأحرج  فيه  هي 
الغربي  العام  جانب  من  عليها  طفح  ما  اأحدهما(، 
لنا  غنى  ل  التي  وام�صطلحات  و�صاع  الأ األوف  من 
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ما  والثاي،  منها...  خلو  واللغة  ا�صتعمالها،  عن 
نرى من ت�صافر العنا�صر على ن�صف دعائمها ودر�ض 
معامها...« )اأي: ما يتوافق مع ت�صييد اللغة الركية 
خطط  لفر�ض  الدوؤوبة  امحاولت  ومع  الباد،  ي 

التريك، الذي ي�صمل اللغة والنا�ض والباد!(.

ول �صك ي اأن ختلف جهود اليازجي، الكتابية 
الهدفن  هذين  �صياق  ي  ت�صب  كانت  واحياتية، 
وو�صع  العربية  اللغة  اإحياء  ي  �صهام  الإ �صا�صين:  الأ
الباد من  لتطويرها وكذلك حرير  اللغوية  �ص�ض  الأ
ال�صيطرة العثمانية، لتطوير الباد وامجتمع وتطوير 

اللغة على ال�صواء.

نحن نطبع باحرف اليازجي:

اللغوي  العام  هذا  كيان  ي  نرى،  اأننا  على 
ال�صاب، نزوعًا اإى اأنواع اأخرى من العلوم، وقدرات 
اليدوي  وال�صغل  الخراعات  على  وج�صمانية  عقلية 
عن  بعيد  وغر  واأهمها  الخراعات،  هذه  لتنفيذ 
تقنية  مادية  قاعدة  اإيجاد  نف�صه،  اللغوي  �صغله 
اأي�صًا ي تطوير  لتطوير الطباعة ما �صوف ي�صاعد، 

اللغة وت�صهيلها معًا:

فهل �شمعتم يوماً بـ»حرف �شركي�س«؟

كر ا�صتخدامًا ي لبنان  هو احرف الطباعي الأ
ال�صاب  و�صّكه  و�صوريا وم�صر وغرها منذ اخرعه 
�صنوات  وحتى   1886 العام  اليازجي خال  اإبراهيم 
اأكر  وحتى  لكرونية،  الإ حرف  الأ زمان  من  قليلة 
�صا�ض  لكرونية هذه ل تزال تطبع على الأ حرف الإ الأ

الذي ر�صمه قلم هذا اليازجي العجيب.

الطباعية  حرف  الأ كانت  الزمان،  ذلك  ي 
تقطيعات  عدد  وكان  اخارج،  من  تاأتينا  العربية 

وللطباعة  للتجميع  امطلوبة  هذه،  امعدنية  حرف  الأ
اإى  وتفتقر  ال�صتعمال،  معقدة  وهي  جدًا،  كثر 
اليازجي  اإبراهيم  ال�صيخ  فعني  اخط...  جمالية 
الطباعية  حرف  لاأ حلية،  جديدة،  قاعدة  ب�صنع 
خت�صرة وقليلة وجميلة للكتابة... وي�صف الباحث 
امو�صوعي فيليب دي طرازي اإجاز اليازجي بقوله اإنه 
وهذه  ال�صابقة،  القاعدة  تلغي  قاعدة جديدة  اخرع 
�صركي�ض«  »حرف  با�صم  عرفت  اجديدة  القاعدة 
�صركي�ض  اأفندي  خليل  م�صبك  ي  ت�صبك  كانت  نها  لإ
�صاحب جريدة ل�شان احال ي بروت، وهي القاعدة 
التي �صاعت ي اأكر امطابع العربية ي لبنان و�صوريا 
اأمريكا...  ي  العربية  واجرائد  وم�صر  وفل�صطن 
ل  ومهارة  دقة  اإى  يحتاج  احروف  هذه  وا�صطناع 
ن  لأ ال�صناعة.  هذه  يعاي  من  اإل  مقدارها  يعرف 
احرف ل يتمثل للطبع اإل بعد اأن يحفر على ق�صيب 
من الفولذ حفرًا دقيقًا، ويقال له با�صطاح الطباعة 
ب(، ثم ي�صرب على النحا�ض �صربًا حتى يطبع  )الأ
وعلى  م(،  )الأ حينئذ  وي�صمونه  النحا�ض  ي  غائرًا 
م ي�صبون الر�صا�ض فيخرج احرف امعروف  هذه الأ
ب(  )الأ ي�صطنع  كان  اإبراهيم  فال�صيخ  امطابع،  ي 
وقد  م(النحا�صية.  )الأ على  وي�صربه  الفولذ  من 
اإى  وما جاء  اأقي�صة.  ا�صطنع من هذا احرف عدة 
القاهرة �صنع حرفًا على قيا�ض متو�صط بن احروف 
 óbh  ,(20 )بنط  بحرف  يعرف  وال�صغرى  الكرى 
اتخذته م�صابك القاهرة وا�صطنعت له قوالب و�صاع 

ا�صتعماله ي مطابعها.

الإجاز  هذا  اإى  �صمّيل  �صبلي  الدكتور  وي�صر 
الريئة:  امخابثة  من  وب�صيء  التقدير  من  بكثر 
واآدابها  اللغة  علوم  ي  اإبراهيم  ال�صيخ  »...وف�صل 
ي  هو  نظري،  ي  كر  الأ ف�صله  واإما  ينكر...  ل 
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�صنع حروف الطباعة، فقد عمل لذلك عدة اأجنا�ض 
ي  عملها   ،16 وجن�ض   ،20 جن�ض  �صيوعًا  اأكرها 
اأو باحري �صّب  20 عمله ي م�صر  بروت، وجن�ض 

حروفه ي م�صر«.

عن  كتابه  ي  �صوايا،  ميخائيل  ويخرنا 
»اإبراهيم اليازجي«: »اإن حرف اليازجي القت�صادي 
�صاعد امتفن �صليم احداد اللبناي على اخراع اآلة 
)الدكتلو( العربية، فو�صع حروفها على مثال حرف 
اليازجي ومكن من اإيجادها بهذه احروف اجديدة 

لة القدمة« )�ض66). لتعذر ذلك ي الآ

التقنية  هوايته  به  اأدت  فقد  هذا،  من  اأكر 
�صكل  ي  �صبها  حروف  ابتكار  اإى  هذه  واجميلة 
ما  الفرن�صية  احروف  اأ�صلوب  على  مفردة  حروف 

يخت�صر كثرًا جدًا عدد احروف الطباعية.

اهتمام اليازجي بالعلوم وان�شغالته الطبية 
والتقنية:

ا�صتغالت  العجيب  النه�صوي  ال�صاب  ولهذا 
واإ�صهامات علمية متعددة ومتنوعة، �صواء على �صعيد 
ال�صغل  �صعيد  على  خ�صو�صًا  اأم  العلمية،  الكتابات 
حا�صرات  مثًا،  الكتابة،  جال  ي  فله  اليدوي: 
احيوانات  واأجنا�ض  ن�صان  الإ ج�صم  حول  ومقالت 
وا�صتعمالتها،  خ�صائ�صها  والنباتات:  وحالتها، 
الرياح  من  الطبيعية  الظواهر  حول  ومقالت 
كما  وتقلباته.  وامناخ  والزلزل  والعوا�صف  العنيفة 
اأن له اإ�صهامات ي الريا�صيات واإيجاد حلول لبع�ض 
والتعقيدات  احالت  لتاأثر  وحليل  مع�صاتها، 
والتحولت  والت�صرفات  احركات  ي  النف�صية 

الع�صوية.

»ي  بعنوان  واحدة  العلمية  حا�صراته  ومن 
اجتماعات  اأحد  خال  األقاها  القدم«  الطب 
 ,1868 حزيران  ي  ال�صورية«  العلمية  »اجمعية 
حوال الت�صريحية للج�صم  ي�صف فيها اموا�صعات والأ
العاجات  واأنواع  اج�صم  هذا  واأدواء  الب�صري 
بلغة  ال�صحة،  وحالت  مرا�ض  الأ واأو�صاف  القدمة 
لغتنا  اإى  حتى  وقريبة  معقدة  وغر  وا�صحة  عربية 
لتلك  اللغوي  التقعر  ذلك  فيها  ولي�ض  امعا�صرة، 
واأو�صاف  اأ�صماء  اإيجاد  على  بقدرة  وتتميز  الفرة، 

مختلف اأع�صاء اج�صم الب�صري التي يتحدث عنها.

لت  الآ ولع معاجة  اليدوية  ال�صتغالت  وله ي 
الدقيقة، كال�صاعات مثًا وال�صياغة والنق�ض الدقيق 

على امعادن.

واأهم من هذا اأنه قدم اإ�صهامات ي علم الفلك، 
وبعث بنظرياته اإى اجمعية الفلكية ي باري�ض، ون�صر 
مقاًل ي جلتها بالفرن�صية، فرجمت امقال جريدة 
حوال البروتية ون�صرته ي عددها ال�صادر ي 19  الأ
العنوان  بهذا  امقال  وتوجت   ...  1893 ول  الأ كانون 
»ماأثرة علمية وطنية«. وخا�صة امقال اتفاق بن راأي 
تقدمت به العامة الفلكية م�ض كارك وراأي لليازجي، 
امحدثة،  الطريقة  على  النجوم  اأبعاد  قيا�ض  ي 
�صهام للعام اللبناي  ونوهت امجلة الفرن�صية بهذا الإ

.ÜÉ°ûdG

ان�شغالت فنية ولغوية اأخرى:

العود  على  بالعزف  اليازجي  اأولع  الفنون،  وي 
والغناء اخجول،  بالنوتة،  امو�صيقية  نغام  الأ و�صبط 
بالر�صم  خا�صة  اأولع  كما  ب�صوته،  هو  اإعجابه  لعدم 
�صورته  امعروفة:  لوحاته  ومن  والفحم.  الزيتي 
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�صقيقته  �صورة  ر�صم  كذلك  امراآة،  عر  ر�صمها   ƒg

عديدة  وبورتريهات  اليازجي،  وردة  ال�صاعرة 
ُعلقت  قد  ر�صمها  التي  �صورته  )وكانت  له  �صدقاء  لأ
ي القاعة الكرى ي دار الكتب الوطنية قبل خراب 
هذه الدار ونهب الكثر من حتوياتها خال احرب 

هلية اللبنانية(. الأ

هام�ض  على  كانت  كلها  هذه  ان�صغالته  اأن  على 
العربية،  اللغة  حال  اإ�صاح  ي  �صا�صي  الأ �صغله 

والكتابة، والرجمة، واإ�صدار امجات:

النجاح,  جات:  ي  التحرير  توى  فقد 
وجلته  والبيان  والتخ�ص�صية(  )العلمية  hالطبيب 
من  العديد  امجات  هذه  ي  ن�صر  حيث  ال�شياء، 
دبيه والتاريخية والجتماعية  امقالت والدرا�صات الأ
والعلمية )واأغلب الظّن اأّن هذه امقالت والدرا�صات 
م جمع وتن�صر ي كتاب م�صتقل(، وهي ي اعتقادي 
اأهمية  وحمل  بالفعل،  قيمة  ودرا�صات  مقالت 
– نرى  كما  راهنة  اأهمية  يحمل  وبع�صها  تاريخية 
مثًا- ي مقالته اللماحة والرائدة ي تعريف ال�صعر 
 hCG  1898 العام  خال  ال�شياء  جلة  ي  امن�صورة 

1900، ترجيحًا.

ن�صاء النري  هم ي الرجمة والإ ولعل اإجازه الأ
امتن وال�صل�ض، وال�صعري ي مواقع كثرة، هو تعريبه 
الكتاب امقد�س. فقد ُطِلَب منه اإعادة النظر ما كان 
واأ�صفى  كله،  فاأعاد �صياغته  الكتاب،  ترجم من  قد 
والو�صوح،  اجمالية  بن  يوازن  ما  الرجمة  على 
البعيدة  وال�صياغات  التعقيد  من  الرجمة  وخّل�ض 

عن و�صوح اللغة اموّجهة، اأ�صا�صًا، اإى اجمهور. 

والذي �صاعده ي دقة الرجمة لي�ض فقط مّلكه 
اللغة العربية وخزونه الوافر منها، بل اندفاعه اإى 
تعّلم العرية وال�صريانية، لتكون الرجمة اأكر دقة، 

اإ�صافة اإى اإتقانه الإجليزية والفرن�صية.

اآفاق اهتماماته وتنّوع هذه  وللدللة على ات�صاع 
الهتمامات نورد هنا، فقط، عناوين بع�ض امقالت 
»اللغة  حررها:  التي  امجات  ي  ن�صرها  التي 
والع�صر«، »لغة اجرائد«، »اأغاط العرب القدماء«، 
اللغات  »اأ�صل  الف�صحى«،  واللغة  العامية  »اللغة 
اموّلدين«،  »اأغاط  العرب،  ل�شان  نقد  ال�صامية«، 
ي  مقالة  »امجاز«،  ي  مقالة  »التعريب«،  ي  مقالة 
العام  »تكّون  حول  علمية  مقالة  وكذلك  »الَنْر«، 

ال�صم�صي«.

وغزير  الهتمامات،  متعدد  نه�صوي  وكاأي 
ي  معروفة  اإ�صهامات  لليازجي  كانت  فقد  نتاج،  الإ
النظم، وق�صائد لها دور معروف ي احياة ال�صيا�صية 
ي  طليعيًا  اإ�صهامًا  قدم  اليازجي  ولكن  والتحررية. 
�صا�صي  الأ �صه  تخ�صّ جانب  فاإى  ال�صعرية،  النظرية 
ي  والدرا�صات  امقالت  من  العديد  كتب  اللغة،  ي 
ثقافية  جات  عدة  ي  وحرر  �صتى،  وفنون  علوم 
اأدوارًا  بع�صها  اأدى  ق�صائد  عدة  نظم  وقد  وعلمية. 
نظمها  طريقة  ي  تتناق�ض  �صعريًا  ولكنها  كفاحية، 
مع نظريته ي ال�صعر، وهذا مو�صوع جدير بامناق�صة 
والتحليل، مع اإ�صاءات �صرورية واأ�صا�صية على الدور 
جمعية  ي  ع�صاء  الأ ول�صحبه  له  الفعلي  الكفاحي 
�صرية �صد ال�صيطرة الركية، ولتبيان الدور الكفاحي 
العملي لق�صيدته التي وّزعها واأل�صقها على اجدران 

‘ الليل الركي الطويل.
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والنظم  الطليعية  النظرية  بن  ال�شعر 
التقليدي!

ي احديث عن نظرية ال�صعر، اأو تعريف ال�صعر، 
عند اإبراهيم اليازجي، يواجهنا التفارق الكبر، بل 
التناق�ض، بن منظوماته ي ال�صعر، وحاولته النرية 
الطليعية، ي ذلك الزمان، قبل اأكر من مئة عام، ي 

»تعريف ال�صعر«.

و»تعريف ال�صعر« م�صاألة ملتب�صة، رهيفة ومعقدة، 
منذ  اأنف�صهم،  وال�صعراء  والفا�صفة  النقاد  جابهت 
ال�صعر  ازدهار  بع�صور  مرورًا  القدمة،  اليونان 
العربي القدم، فال�صعر العربي احديث و�صوًل اإى 

.Gòg Éæeƒj

امحاولة  هذه  اأن  –بدءًا-  �صارة  الإ من  بد  ل 
اأواخر  اإما كتبت ون�صرت ي  لتعريف ما هو ال�صعر، 
ذلك  ومنذ  ال�شياء.  جلة  ي  ع�صر،  التا�صع  القرن 
بها  تقدم  التي  فكار  الأ تزال  ل  ن  الآ واإى  الزمان 

�صاحة ي اأكر من اجاه.

لقول  القاطع  رف�صه  من  ينطلق  اإذ  فاليازجي، 
اموزون  »ال�صعر هو الكام  اأن  العرو�صين من  عتاق 
امقّفى«، ل يركن اإى تعريف قاطع حا�صم له، ولعله 
ل يرى اإمكانية فعلية لتبيان ميزات خ�صو�صية ي 
يقّلب  فهو  النر،  ي  منها  بع�ض  يوجد  لي�ض  ال�صعر 
ويحاول  العتيق على ختلف جوانبه،  التعريف  ذلك 
اأن يجد فيه ما ميز ال�صعر عن النر، فيجد اأن �صعرًا 
فهذا  العادي،  النر  عن  يفرق  ل  اموا�صفات  بهذه 
اأي  –ح�صب قوله- »اإننا لو عدنا اإى  التعريف يعني 
كام �صئنا من امنثور ووزّناه وقّفيناه جاء �صعرًا!«... 

لكن »حقيقة ال�صعر غر هذا«.

الذي  خلدون  ابن  مقولة  اليازجي  وي�صت�صهد 
اأن يبحث �صّر ال�صعر ي غر هذا تعريف، ثم  حاول 
اإن  ليقول  نف�صه  خلدون  ابن  كام  اليازجي  يناق�ض 
واأن  النر،  اأي�صًا على  ت�صّح  لل�صعر  تو�صيفاته  بع�ض 
النظم  ب�صناعة  تتعلق  اخلدونية  و�صاف  الأ هذه 
اجيد ل بحقيقة ال�صعر »كما ل يخفى«، واأن ما جاء 
على  امبني  البليغ...  »الكام  اأنه  من  تو�صيفاته  ي 

و�صاف ينطبق على النر اأي�صًا«. ال�صتعارة والأ

اإن »اأفخر ال�صعر  ويورد اليازجي قوًل لل�صابئ: 
اإل بعد ماطلة منه«،  ما غم�ض فلم يعطك غر�صه 
ويناق�ض هذا القول لي�صل اإى: اأن هذه ال�صفة تكون 

ي بع�ض النر اأي�صًا.

يزال  ل  ال�صعر  تعريف  اأن  يرى  اليازجي  ولعّل 
فيقول،  الزمان،  قدم  من  يقينه  عن  يبحث  حائرًا 
طالعنا  وقد   ...« ما:  يقن  اإى  التو�صل  حاوًل 
امعنى بن  هذا  عاجم ي  الأ اأدباء  اأقوال  من  طائفة 
فوجدنا  وحديثها،  وقدمها  ومطّولها  خت�صرها 
القول  على  نقع  نكد  م  بحيث  �صديدًا  ا�صطرابًا  ثّم 
النر،  ماهّيته  وبيان  عندهم  ال�صعر  حّد  ي  الف�صل 

ما يلغي اللتبا�ض بينهما.

ال�صعر من  امرجع ي ميز  اأن  على  اتفقوا  وقد 
النر هو ما يحدثه من التاأثر ي النفو�ض والت�صلط 
هذا  عامل  ي  اختلفوا  ولكنهم  الوجدان،  على 

التاأثر...«.

الوزن  اأهمية  ينفي  يكاد  فهو  هذا،  من  اأكر 
والقافية ي �صرورة ال�صعر �صعرًا، عندما يقول: »كما 
الف�صاحة،  �صروط  فيه  توفرت  اإذا  ما  النر  من  اأن 
وزّين بفنون امجاز، فقد يعار�ض ال�صعر ي ذلك، مع 
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خلّوه من الوزن«... ويوغل ي حاولته وت�صاوؤلته كمن 
ال�صعر يعود  التاأثر ي  »اأن  اأعلم-  –واه  لنا  يظهر 
امعنى  ا�صتنباط  فاإن  كلها،  امعاي  اجتماع هذه  اإى 
الكناية، ما  اأو  امجاز  من  حلة  ي  واإبرازه  اجديد 

يوؤثر ول �صك على العقول وياأخذ مجامع القلوب«.

وي�صر اإى ما ي هذا امعنى اجديد من الغرابة 
وخروجه عن طريق اماألوف و�صدوره على غر ترّقب 

.™eÉ°ùdG

وي�صل ي توّغله اإى القول باأن الوزن –بذاته- 
ال�صعر ول ي ماهّيته. وهو  اأركان  لي�ض ي �صيء من 
ن،  يدعم قوله هذا باأن يربط قدم ال�صعر بحديثه الآ
كالوارد ي  القدم  ال�صعر  تفقدنا  اإذا  ّنا  لأ  ...« ذلك 
مبنيًا على  والنبوءات م جده  التوراة  اأ�صعار  بع�ض 
ًا اإى اأبيات مقدرة، كما  اأوزان م�صطردة، ول مف�صّ
ال�صعر عندهم  يتمّيز  واإما كان  اليوم.  امتعارف  هو 
فلم  القافية  اأما  معانيه،  و�صمو  اأغرا�صه  بنباهة 

زمنة امتاأخرة«. ي�صطلح عليها اإل ي الأ

�صكالية، لغة و�صياغة  وي خامة هذه امقالة الإ
ي�صبه  ما  اإى  يتو�صل  اأن  اليازجي  يحاول  ومعنى، 
عددًا  ا�صتعر�ض  اأن  بعد  بال�صعر،  الغائم  التعريف 
اإى  مامًا  يطمئن  م  التي  قوال  والأ امفاهيم  من 
الفرق  اأن  يدّل على  كله ما  »... وهذا  واحد منها: 
»اإما  اليازجي-  –يقول  وال�صعر«  النر  بن  امعتر 
يكفيان  ل  والتقفية  الوزن  واأن  لفظي،  ل  معنوي  هو 
ل�صرورة الكام �صعرًا، ما م يكن م�صتوفيًا لل�صرائط 
امعنوية حتى يكون �صعرًا بامعنى قبل اأن يكون �صعرًا 

باللفظ«.

ي  البحث-  –اأو  امقال  هذا  اإن  نقول  وقد   ...

تعريف ال�صعر، اإما يدل على اأن اإبراهيم اليازجي م 
التعاريف اجاهزة والب�صيطة،  اإى  اأبدًا  يكن لركن 
ل اإى ماهية ال�صعر  بل هو يحاول الذهاب اأبعد، للتو�صّ
وخ�صو�صيته، فتذهب به مناق�صاته الرهيفة للتعاريف 
امختلفة اإى حّد القراب من عتبة امفاهيم احديثة، 
واميل اإى عدم حديد ال�صعر باللفظ واأ�صكال انتظام 
�صطر، اأو ا�صتخدام ال�صتعارات وال�صور،  لفاظ والأ الأ
ويذهب اإى حّد التاأكيد باأن ال�صعر القدم كان �صعرًا 

وزان والقواي. حتى قبل اخراع الأ

ولعلنا نرى اأن موقف اليازجي هذا )وهو مكتوب 
اإى  ينتمي  ما  باأكر  ال�صعر  اإى  ينتمي  قد  نرًا( 
حقيقة  واحرام  اللتبا�ض،  اإى  ينتمي  وهو  النر، 
والتعليل  ال�صرح  اإى  ينتمي  ما  باأكر  ال�صعر، 
م  باحث  برودة  ال�صعر  وهج  مقارنة  اأو  والتحديد، 

م�ص�صه نور ول نار!

نلم�صه  ما  اأن  وامحّرة  الكرى،  امفارقة  ولكن 
ي �صعر اإبراهيم اليازجي بالذات، وخا�صة ق�صيدته 
اأيها  وا�صتفيقوا  »تنبهوا  وكفاحيًا  قوميًا  ال�صهرة 
ذلك  اإى  كثرًا  اأقرب  النظم  من  نوع  هو  العرب« 
اموزون  الكام  باأنه  لل�صعر  نف�صه  اخ�صبي  التعريف 
وامقفى الذي ينتمي اإى النر العادي ال�صهل التناول 
فهام! وقد نقول اأن ال�صبب ل يعود  والقريب جدًا من الأ
اإى خلل ما ي �صاعرية اإبراهيم اليازجي، بل نرّجح 
اأنه يعود اإى ما ق�صد اإليه حديدًا من ق�صيدته هذه، 
واإطاقها ي عتمة ذلك الظام الركي، وهو توظيف 
ق�صائد  نظم  عر  الكفاح  حركة  ي  العربي  �صعره 
�صدامية و�صادقة، وا�صحة امعاي تهدر قوافيها ما 
يتنا�صب مع وظيفتها الكفاحية )فهي من�صور �صيا�صي 
على  نحكم  اأن  هنا  لنا  فلي�ض  وجوهها(  من  بوجه 
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�صاعريته بق�صيدته القتحامية هذه، بل لنا اأن نحكم 
على فاعلية ق�صيدته بالوظيفة امبا�صرة التي اأرادها 
ال�صر  ي  بها  الق�صيدة  قامت  والتي  لها،  ال�صاعر 

والظام كما ي العلن والنور.

وقامت  اأدته  الذي  وي  الأ الدور  هو  فما 
الركي  الليل  ذلك  ظام  ي  الق�شيدة  هذه  به 

الطويل؟

فاإبراهيم اليازجي م يكن جرد مثقف نه�صوي 
وخاطرًا  وطنيًا  �صيا�صيًا  منا�صًا  كان  بل  طليعي، 
والحتال  العثمانية  ال�صيطرة  من  الباد  لتحرير 
ام�صتقلة«  الواحدة  العربية  »الدولة  وبناء  الركي، 
ح�صب ال�صعار الذي رفعته احركة العربية التحررية 
ي لبنان وي العديد من الباد العربية، وكما رفعه 
الكّتاب  و�صط  امكافح  ال�صري  الف�صيل  ذلك  اأي�صًا 
ال�صورية«  العلمية  »اجمعية  داخل  عمومًا،  وامثقفن 
وداخل »امدر�صة الوطنية« التي كان اليازجي يدّر�ض 
بطر�ض  امعلم  الكير  النه�صوي  اأ�ص�صها  والتي  فيها، 
الب�صتاي لت�صّم طابًا واأ�صاتذة من ختلف الطوائف 

واأي�صًا من ختلف البلدان العربية.

ون�صتطيع القول اأن هاتن اموؤ�ص�صتن الوطنيتن، 
من  العديد  �صّخت  التي  امراكز  اأهم  من  كانتا 
الركي،  الحتال  من  للتحرر  الوطنين  امكافحن 
امنظم  القومي  ال�صطهاد  من  لحقًا  والتخل�ض 

لفر�ض... التريك!

من  ال�صري،  التنظيم  ذلك  انبثق  هوؤلء،  ومن 
وى. الطائع الكفاحية الأ

»من�شور �شعري« يتحدى الليل الركي:

ي ليلة من عام 1886، التقى عدة اأع�صاء من 

»اجمعية العلمية ال�صورية«، التي تقوم عادة بن�صاط 
ت�صعة  �صريًا، ي�صم فقط  ثقاي علني. كان الجتماع 
ت�صم  التي  الثقافية  اجمعية  هذه  من  اأ�صخا�ض 
ووجهاء  دولة  موظفو  فيهم  �صخ�صًا،   150 حواي 
بن  العلّية...  للدولة  ومنا�صرون  ومثقفون  واأثرياء 
هوؤلء الت�صعة ال�صرين، واحد من اأبناء امعّلم الريادي 
الب�صتاي  �صليم  هو  الب�صتاي  بطر�ض  النه�صوي 
امدر�صة  رئي�ض  ونائب  ق�صة،  كاتب  باحث،  )اأديب، 
ا�صتمع  وقد  بطر�ض(.  امعلم  اأ�ص�صها  التي  الوطنية 
اإبراهيم  امنا�صل  نف�صه  �صاعرنا  اإى  امجتمعون 
نا�صيف  خر  الآ النه�صوي  الريادي  ابن  اليازجي، 
باإ�صرار  ولكن  الهم�ض،  ي�صبه  ما  يلقي  اليازجي، 
�صواد  ي  تت�صرب  �صوف  ن�صالية،  له  ق�صيدة  وثقة، 
البيوت  من  كثر  اإى  القادمة،  واللياي  الليل  هذا 
ذهان، وت�صبح كاأنها الد�صتور الن�صاي  وال�صوارع والأ

للعرب ي تلك الفرة.

�صيا�صية  ق�صيدة  خال  ومن  مرة،  ول  لأ رما 
بح�صم  القومية،  العرب  م�صاألة  تطرح  مبا�صرة، 
اإى اليقظة، واإى  وو�صوح: دعوة اجماهر العربية 
وال�صيطرة  الركي  ال�صتبداد  من  للتحرر  العمل 
واإ�صادة  امجيد،  العرب  ما�صي  وتذكر  الركية، 
بالراث الثقاي العربي، وتنديد بالتع�صب الطائفي 
ودعوة اإى الحاد، واإى حاربة ال�صتبداد الركي، 

ولو بحد ال�صيف.

و�صوف تنطلق هذه الق�صيدة بعد هذا الجتماع 
�صود،  ال�صري، �صهمًا م�صيئًا ي ذلك الليل الركي الأ
�صرخة  حمل  فهي  مده�صًا...  كفاحيًا  دورًا  وتوؤدي 
وعبارات  بكلمات  �صيغت  وحارة.  حما�صية  جديدة، 
ب�صيطة، �صهلة احفظ، وقريبة ما اأمكن اإى اأذهان 
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اجماهر، ولعله كان مق�صودًا اأن تكون ختلفة عن 
تلك  ي  ال�صائد  العربي  للنظم  العوي�صة  احذلقات 
الفرة، وختلفة كذلك عن تلك الق�صائد امزرك�صة 
براهيم  لفاظ والراكيب �صبه امعقدة لإ امر�صعة بالأ
الكفاحي  ام�صمون  فر�ض  فقد  نف�صه،  اليازجي 
مع  متوافقًا  امو�صيقي  اإيقاعها  يكون  اأن  للق�صيدة، 

هداف ال�صيا�صية  لهجتها احما�صية، وخ�صو�صًا مع الأ
التحررية امبا�صرة التي نظمت الق�صيدة من اأجلها.

 »°SÉ«°ùdG Qƒ°ûæŸG hCG– لقد عّرت هذه الق�صيدة
امنظوم- ب�صدق وجراأة عما كان مكبوتًا ي �صدور 
�صد  وحّفز  وغ�صب،  و�صيق،  نقمة،  من  العرب 

بيات(: ال�صتبداد القومي الركي، )وهذه بع�ض الأ

يـــــــهـــــــا الــــــعــــــرُب ــــوا اأ ــــق ــــي ــــف ــــت ــــص تـــــنـــــّبـــــهـــــوا وا�

فـــقـــد امـــــــــنـــــــــاُم  هـــــــــــذا  مــــــــا  اأكــــــــــــــــُر  اه 

ـــــــْم ـــكـــون وَك ـــت ـــص ـــ� كـــــم ُتـــــْظـــــَلـــــمـــــون ولـــ�ـــصـــتـــم ت

ــــــِدروا ــــــَت مـــــر، واب ـــــاأ فــــ�ــــصــــّمــــروا، وانـــهـــ�ـــصـــوا ل

ـــبـــًا ــــووا َعـــ�ـــصَ ــــت ـــب عــنــكــم وا�ــــص ــــوا الـــتـــعـــ�ـــصّ خــــّل

نــــــازلــــــٌة ـــــــــــرك  ال عــــــيــــــون  ي  ــــــــــم  ــــــــــدارك اأق

�ــــصــــرٌف ول  �ـــــــصـــــــاأٌن  لــــكــــم  ُيـــــــــــــدَرى  ـــ�ـــض  ـــي فـــل

ــــــــــوت وا�ــــصــــتــــغــــنــــوا بــــراحــــتــــه ــــــــادروا ام ــــــــب ف

ــمــت ـــــتـــــي ظــل �ــــــصــــــرًا اأيـــــــــا اأمـــــــــة الـــــــــرك ال

ـــــــنـــــــا َرَب لـــــنـــــطـــــلـــــّن بــــــحــــــّد الـــــ�ـــــصـــــيـــــف مـــــــاأ

ــــــــُدُب مـــا ــــــــن ـــــــــــرك ت ــــــّن عــــــلــــــوج ال ــــــرك ــــــن ول

ـــِت الــــُرَكــــُب ــــُب حــتــى غـــا�ـــصَ ــــْط ـــى اَخ ـــَم فــقــد َط

ــــُم الـــــــــُرُب ــــُك ــــاقــــت ــــت ــــُم امـــــهـــــُد وا�ــــص ــــاُك ــــك ــــص �

ــــبــــون فـــــا يـــــبـــــدو لــــكــــم غـــ�ـــصـــُب ــــَتــــغــــ�ــــصَ ُتــــ�ــــصْ

ــــُب ــــَق ـــت بـــهـــا اِح ـــّن مــــن دهـــــركـــــْم فـــر�ـــصـــًة �ـــص

ــــُب ــــــام ودفـــــــــع الــــظــــلــــم َتــــْعــــَتــــ�ــــصِ ــــــوئ عــــلــــى ال

ــــُب يـــــــــــدي الـــــــــرك ُمــــغــــَتــــ�ــــصَ وحــــقــــكــــم بــــــن اأ

لـــــقـــــُب ول  ـــــــــٌم  ا�ـــــــــص ول  وجــــــــــــــــــوٌد  ول 

ـــض مـــــن مـــــــات مـــــوتـــــًا مـــــلـــــوؤه تـــعـــُب ـــ� مـــــن عـــي

ــــــُب ــــــُج ـــــــع اُح ـــــــرَف دهــــــــــــرًا فــــعــــّمــــا قــــلــــيــــل ُت

اأََرُب جـــــنـــــبـــــه  ي  ـــــا  ـــــن ل يـــــخـــــيـــــب  ـــــن  ـــــل ف

يـــــــــاديـــــــــهـــــــــا وتـــــنـــــتـــــحـــــُب قـــــــــد قـــــــّدمـــــــتـــــــه اأ

الق�شيدة ت�شيء جدران الليل

تدعو  التي  البيان،  الق�صيدة  لهذه  بّد  ل  وكان 
العربية  اإى اجماهر  ت�صل  اأن  الثورة،  اإى  العرب 
نف�صها، ي لبنان و�صائر بلدان العرب. وقد تقرر ي 
اجتماع ال�صرين الت�صعة- القيام مخاطرة، رما هي 
اإل�صاق  العرب احديث:  تاريخ  وى من نوعها ي  الأ

ي  ماكن،  الأ اأبرز  جدران  على  امن�صور،  الق�صيدة 
اإي�صال  واأن�صارهم  امجتمعون  ي�صتطيع  التي  امدن 

الق�صيدة اإليها.

الليل  ب�صواد  الرواد،  امنا�صلون  هوؤلء  واحتمى 
من  ن�صخًا  األ�صقوا  حيث  وت�صللوا  نف�صه...  الركي 
وام�صاجد  الكنائ�ض  بع�ض  جدران  على  الق�صيدة، 
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ي  النا�ض،  من  امق�صودة  ماكن  الأ وبع�ض  وامقاهي 
بروت خ�صو�صًا وي طرابل�ض وي دم�صق لحقًا، كما 

جاء ي بع�ض الروايات.

عامة  للنا�ض  للجميع،  مذهلة  امفاجاأة  كانت 
ولل�صلطة وعماء ال�صلطة!

انتزعت  ال�صلطة  اأجهزة  اأن  حدث:  والذي 
الق�صيدة عن ختلف اجدران، وكذلك فعل عماء 
اأي�صًا:  الذي حدث  ولكن  جنبية،  الأ ال�صفارات  بع�ض 
غيبًا،  الق�صيدة  حفظوا  الكثرين  الكثرين  اأن 

وحولت الق�صيدة اإىمن�صور �صفهي، 

ي  النا�ض  اآلف  اإى  الق�صيدة  و�صلت  وهكذا، 
ختلف البلدان العربية.

دليًا  بالذات،  الق�صيدة  اإل�صاق  عملية  وكانت 
على وجود حركة عربية حررية �صرية، وكان انت�صار 
مكانية  الإ على  دليًا  وال�صريع،  العا�صف  الق�صيدة 
امو�صوعية لتنامي هذه احركة التحررية، و�صمولها 

ختلف بلدان العرب.

وم ت�صتطع ال�صلطات الركية الو�صول اإىم�صدر 
ورغم  التج�ص�صي،  جهازها  كل  رغم  احركة،  هذه 
وقوع الكثرين من العرب ام�صلمن ي وهم �صرورة 
»حركات  �صد  العثمانية  اخافة  على  احفاظ 

النف�صال«.

ما هو م�شر اجمعية؟

حول  التج�ص�ض  اأجهزة  �صبهات  حامت  ورما 
بنوع  تقوم  اأنها  مجرد  ال�صورية«  العلمية  »اجمعية 

التي ت�صم بن  الثقافية! ولكن اجمعية  التوعية  من 
اأتراك  دولة  وموظفي  واإدارين  وجهاء  اأع�صائها 
اأماكن  ثقاي علني، وي  بن�صاط  تقوم  وعرب، كانت 
عامة، وتقدم حا�صرات ومثيليات، وبع�ض اأع�صائها 
مر الذي  مدح ب�صعره اأو نره ال�صلطة وال�صلطان، الأ

يبعد عن جمعية كهذه ختلف اأنواع ال�صبهات!

)الذي  اجمعية  لهذه  العلني  الن�صاط  ولكن 
ا�صتمر حتى اأواخر العام 1869( توقف فجاأة!

فهل ك�شفت اأجهزة التج�ش�س اخدعة؟

 ...« النور:  عبد  جبور  الدكتور  الباحث  يقول 
اأما كيف انتهى اأمر هذه الندوة الن�صيطة )امق�صود 
الندوة العلنية للجمعية العلمية ال�صوري( وما البواعث 
التي دعت اإى انطفائها، فلي�ض ي وثائق ذلك العهد 
مر... كل ما نعرفه اأنها توقفت فجاأة عن  تو�صيح لاأ
طبع ن�صرتها، وعقد جل�صاتها ومن اجائز اأن ال�صلطة 
ي  �صّكت  اأو  اأفرادها  بع�ض  على  غ�صبت  الركية 

اإخا�صهم فق�صت على اجمعية بكاملها«.

ولكن الق�صاء على جمعية، ل يعني الق�صاء على 
ول  �صرية،  اأو  علنية  جديدة،  جمعيات  قيام  اإمكانية 
الطليعية  البذور  هذه  على  الق�صاء  خ�صو�صًا  يعني 

واجريئة وامنا�صلة ي حركة التحرر العربية.

و�صيتابع �صاعرنا اليازجي ال�صاب ن�صاله ال�صري، 
ي جمعية �صرية بروتية، حيث يطلق مع �صحبة من 
عن  النف�صال  احا�صم:  ال�صعار  ال�صباب  امثقفن 
و�صوريا  لبنان  وا�صتقال  العثمانية  المراطورية 

w .و�صائر بلدان العرب
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احرية والفكرة الد�ستورية   
عمر كو�س

مفكري  من  العديد  لدى  �شكلت،  الد�شتورية  الفكرة  اأن  النه�شة  ع�شر  ي  الناظر  يجد    

طار النظري لبنية الدولة الوطنية والقومية على ام�شتوى ال�شيا�شي،  ومثقفي ع�شر النه�شة، الإ
ودارت حولها �شجالت نظرية و�شيا�شية عديدة، لي�س ي م�شر وحدها، بل ي باد ال�شام وامغرب 

العربي كذلك.

والفكرة  الد�شتور  دافعوا عن  الذين  اأبرز  من   )1963  – ال�شيد )1872  اأحمد لطفي  ويعّد    
الد�شتورية ي ع�شره، اإى جانب دفاعه عن احرية بامفهوم الليباي، التي اعتبها تبداأ بالفرد 
اإل  تقوم  ل  احرة  واأن احكومات  بنف�شها،  اأمورها  توي  على  قادرة  م�شتقلة،  حرة  ذاتاً  بو�شفه 

باإقرار �شرائع عادلة، ت�شنها امجال�س التمثيلية امنتخبة، ول تقّر باأوامر حكام م�شتبدين.

وعند تناول فكرة ال�صيد عن الد�صتور و�صواها، 
خذ بعن العتبار اأنه كان من ال�صعب  فاإنه ل بد من الأ
ما بن موذج احكم  امزاوجة   - الوقت  - ي ذلك 

ال�صتعجال  فاإن  لذا  العام،  القراع  ومبداأ  التمثيلي 
بينهما،  امواءمة  ي  مفيدين  يكونا  م  وال�صت�صهال 
اإ�صافة اإى اأن الفكرة الد�صتورية –ي ذلك الوقت- 
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كانت  وتيارات  حركات  طرف  من  مهددة  كانت 
اأنها  باأنها تقف ي �صف اجماهر، ي حن  تفاخر 
م تكن تقّر باأن ال�صعب هو م�صدر ال�صلطات ومرجع 
له بلقزيز،  ال�صرعية. ومع ذلك، وكما ياحظ عبد الإ
الد�صتورية،  ام�صاألة  مركزية  اإدراك  مكن  فاإنه: »ل 
اأحمد  فكر  ي  احرية  وبن  بينها  العاقة  وجدلية 
التي  الفكرية  امقدمات  با�صتعادة  اإل  ال�صيد،  لطفي 
وتبيان  ام�صاألة«،  ي  القول  اإنتاجه  ي  عنها  ي�صدُر 
الفكر  ال�صيد  لطفي  اأحمد  وفقها  مثل  التي  الكيفية 

ال�صيا�صي الليراي.

امفكرين  اأن  يجد  البدايات  ي  ينظر  من  اإن 
بو�صفها  الليرالية  على  تعّرفوا  العرب  وامثقفن 
موذجًا ع�صريًا، يرى ي الغرب �صانع التاريخ ومثال 
من  انتقاًل  عرف  قد  العام  تاريخ  دام  فما  التقدم. 
ال�صرق نحو الغرب، على النحو الذي �صوره الفيل�صوف 
اإليه  بالن�صبة   - مّثل  اأوروبا  اأن  باعتبار  »هيغل«، 
اأحمد  ت�صور  فقد  نحو مطلق،  على  التاريخ  نهاية   -
بركب  اللحاق  مكان  بالإ اأن  ور�صفاوؤه  ال�صيد  لطفي 
نهاية  اإى  بدورها  م�صر  تركن  كي  الغربي،  التقدم 
التاريخ. وهكذا كانت ليراليتهم وا�صعة وف�صفا�صة، 
والد�صتور  كاحرية  الليرالية  امفاهيم  مع  تتعامل 
و�صواهما كحاجة طبيعية، اأو جتمعية، للخا�ض من 
فركزوا على احرية  والنحطاط،  واجمود  التخلف 
يتمثلوا  وم  كذلك،  الد�صتور  وعلى  مطلبًا  بو�صفها 
العروي  اه  عبد  ويرى  نظري.  كنهج  الليرالية 
»ك�صعار  اأوى  جهة  من  الليرالية،  ا�صتلهموا  اأنهم 
وم يتجاوزا ال�صعار اإى التمثل الفل�صفي، ومن جهة 
اأّولوا مذاهب  اأنهم  اإى حد  تاأثروا بها طويًا  ثانية، 

اأخرى تاأويًا ليراليًا«. 

وائل  الأ النه�صوين  ليرالية  اإّن  القول  ومكن 
كانت ت�صتدعيها حاجات جتمع يتطلع اإى اخروج 
من ع�صر طويل من النحطاط، امطبوع بال�صتبداد 
الفرد...الخ،  واإلغاء  والتزمت  واخرافة  واجهل 
تتعامل  ف�صفا�صة،  وا�صعة  ليرالية  كانت  اأنها  اإل 
كلية،  و�صرورة  وحاجة،  كدعوة،  احرية  مفهوم  مع 
منذ  فقدها  ثقاي  اجتماعي  واقع  كلية  ت�صتدعيها 
زمن طويل، ولذا فقد كانت احرية برناجًا مطلبيًا، 
�صامي  الإ اأن امجتمع  ولي�صت منهجًا نظريًا. معنى 
كان ي حاجة اإى ن�صر دعوة احرية اأكر ما كان 

ي حاجة اإى حليل مفهومها. 

يخرق  �صعار  اإى  احرية  حول  فاإن   وعليه، 
نقًا  يعّد  ل  العربي،  الليراي  النه�صوي  اخطاب 
الليراي  اإن  بل  العربي،  الواقع  عن  غريبًا  خارجيًا 
وروبي  الأ الليراي  للحرية من  اأكر حما�صًا  العربي 
الذي حقق جتمعه الكثر من مكت�صباتها. وعلى هذا 
اأنه يعبد احرية  العربي  الليراي  كانت خ�صو�صية 
ي  وال�صبب  وروبي،  الأ زميله  به  يح�ض  م  باندفاع 
ذلك هو حالة جتمعه الذي م تتحقق فيه اأية �صورة 
النه�صوي  ال�صياق  ي  والليرالية  احرية.  �صور  من 
العربي، ح�صبما در�صها عبد اه العروي، هي ج�صيد 
الذي  التاريخي  التطور  م�صتوى  عقاي  مو�صوعي 
حققه امجتمع وم�صتوى وعيه التاريخي بهذا التطور، 

اأو معنى اأدق ا�صتجابة ما م يحققه امجتمع بعد.

وقد انفتح ام�صروع النه�صوي العربي ي الع�صر 
الذي عا�صه اأحمد لطفي ال�صيد على ف�صحات عديدة 
اأفكاره وحياته  ح  الواقع امعي�ض. وتو�صّ ي الفكر وي 
حداث والوقائع التي ح�صلت، حيث  بع�ض مكونات الأ
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ي  الو�صطى  الفئات  وطموحات  اأفكار  مّثل  كانت 
ال�صيا�صي  اموؤ�ص�ض وامعّر عن وعيها  م�صر، بو�صفه 
التي �صادت ي ذلك  فكار  الأ والفكري. لكن ختلف 
منف�صلة  كانت  جتمعية،   نخبة  حملتها  الوقت 
بادها،  ي  الوا�صعة  ال�صعبية  الكتلة  عن  �صف،  لاأ
هوة  فثمة  امغرب،  ي  اأم  �صورية  اأم  م�صر  ي  �صواء 

وا�صعة كانت تف�صل النخب عن عامة النا�ض. 

وم تكن الليرالية �صوى مذهب اجتماعي اأكر 
اخطاب  ي  فح�صرت  فل�صفية،  نظرة  كونها  من 
اأولوية  على  والت�صديد  التاأكيد  خال  من  الليراي 
ن�صان ي احياة«، وباعثة  احرية، بو�صفها »غر�ض الإ

التاريخ واأف�صل دواء لكل نق�ض اأو تخلف اأو فوات.

مبادئ  دعاة  اأحد  ال�صيد  لطفي  اأحمد  كان  واإن 
مع  تعامل  فاإنه  والد�صتور،  احرية  ومفاهيم 
»احرية  يقول:  حيث  طبيعيًا،  حقًا  بو�صفها  احرية 
ال�صخ�صية، بل واحرية العامة، لي�صتا لعبة اأو ميزة... 
مة، ل تقّر بهما  فراد ولاأ بل هما حقان طبيعيان لاأ
ولكن م�صلحة  ل م�صلحتها  اإّل حكومة عادلة حكم 
بالقول:  واحياة  احرية  بن  �صاوى  ثم  امحكومن«. 
»وما احرية اإل قرينة احياة، ي اأنها هبة من اه«. 
والوجود  احق  مرتبة  اإى  لديه  احرية  ترتقي  ثم 
للفرد واجماعة: »هي حق الفرد من يوم ولدته، وقد 
ولد النا�ض اأحرارًا. وهي حق امجموع من يوم وجوده«. 
ن�صان ومعنى  واأكد مرارًا على اأن احرية مع طبع الإ
نفو�صنا حرة، طبعها اه  ووجوده: »خلقت  اإن�صانيته 
ومقوم  ذاتنا  نحن.. هي  على احرية، فحريتنا هي 
اإل  اإن�صان، وما حريتنا  ن�صان  اأن الإ ذاتنا، هي معنى 
حرية  عن  وتتولد  احرية«.  اإل  وجودنا  وما  وجودنا، 
خذ  ن�صان الفرد حرية الفكر والقول والعمل، مع الأ الإ

م هي  الأ التقدم ي  اأ�صباب  اأوى  اأن  العتبار  بعن 
احرية الجتماعية وال�صيا�صية والدينية.

ومّيز ال�صيد ما بن ختلف احريات، وت�صاوت 
لديه احرية ال�صخ�صية مع احرية امدنية، وج�صدت 
ي »القدرة الفعلية على العمل والرك.. وتعريفها اأن 
احرية  اأما  الغر«.  ت�صر  األ  ب�صرط  ت�صاء  ما  تعمل 
ال�صيا�صية، »فهي اأن ي�صرك كل فرد ي حكومة باده 
مة«. واعتر  ا�صراكًا تامًا، وهذا ما ن�صميه ب�صلطة الأ

اأن احرية ال�صيا�صية هي كفيلة احرية ال�صخ�صية. 

ومكن القول اإن مفهوم لطفي ال�صيد للحرية م 
يخرج عن مفهوم ليراليي القرن التا�صع ع�صر، من 
جهة اأن احرية كانت تعني بالن�صبة اإليه غياب رقابة 
الدولة  وظائف  اأن  واعتر  ال�صرورية.  غر  الدولة 
عن  والدفاع  والعدل  من  الأ على  احفاظ  ي  تتحدد 
الوطن �صد العدوان، ويحق لها القيام بهذه الوظائف 
بحرية  العبث  ودون  الفرد،  حقوق  ي  التدخل  دون 
والن�صر،  والكتابة  والقول  الراأي  بحرية  اأو  الق�صاء، 
حزاب. كما م يخرج ال�صيد عن  اأو بحرية تاأليف الأ
التي  قاعدته،  احرية  معترًا  �صاح  الإ دعاة  اإطار 
العمل  القول، حرية  الفكر، حرية  تتج�صد ي »حرية 
يعي  وكان  ال�صرورية«.  امعقولة  القوانن  حدود  ي 
ربطها  التي  امدنية،  احرية  اأ�صكال  ختلف  مامًا 
اجماعة،  اأو  الكافة  حقوق  اأو  �صيلة،  الأ باحقوق 
»احقوق  وتتجلى  املكية.  حق  ثم  ام�صاواة،  وحق 
�صيلة« ي »حق احرية ال�صخ�صية معناها العام:  الأ
حرية الفكر والعتقاد، حرية الكام والكتابة، حرية 
الربية والتعليم ي حدود ل ت�صر الغر«. ي حن اأن 
حق ام�صاواة يتج�صد ي »اأن يكون النا�ض ي امعاملة 
طائفة  ميز  اأن  لل�صارع  فلي�ض  القانون،  اأمام  �صواء 
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حكام التي تقت�صيها  خرى ي امغام اأو ي الأ على الأ
اجمعية«. اأما حق املكية فيق�صي باأن لكل فرد »احق 
ي اأن ملك ما ا�صتطاع اأن ملكه من العرو�ض والنقود 
ن ذلك »حق اأ�صلي لي�ض  موال الثابتة واحقوق«، لأ والأ
فيه  الت�صرف  يحد  اأن  له  ولي�ض  يقربه،  اأن  لل�صارع 
اإل ي منفعة عامة وي حدود ال�صرورة  هلية،  الأ مع 

�صرار«.  وتعوي�ض الأ

له بلقزيز اأن اأحمد لطفي ال�صيد   ويعتر عبد الإ
ابتدائية  »اأي  واأ�صلية،  اأ�صيلة  هذه احقوق  اأن  راأى 
ي ت�صريع للحقوق ال�صيا�صية. واإن  وتاأ�صي�صية �صابقة لأ
ن�صان، من حيث هو  احرية اإن كانت حقًا طبيعيًا لاإ
مواطن،  هو  حيث  من  له  مدي  حق  فاإنها  اإن�صان، 
حيث ترر له امواطنة، من حيث هي ماهية اجتماعية 
من  مواطنته  على  يرتب  ما  بكل  التمتع  وقانونية، 
وتوقرها  احرامها  الدولة  على  وتفر�ض  حقوق، 
اأو النتقا�ض. قد  النيل  اأو  لل�صلب  كحقوق غر قابلة 
حكوم  ما-  مواطن  عن  ال�صيا�صية  احقوق  ت�صقط 
اأو  حزب،  تاأ�صي�ض  حق  مثل  مثًا-  جنائية  بق�صية 
ي  القابع  امواطن،  هذا  لكن  لانتخابات؛  الر�صح 
ي  احق  امدنية:  بحقوقه  يحتفظ  يظل  ال�صجن، 
الراأي والتعبر، ي ام�صاواة اأمام القانون، ي املكية 
كانت  واإن  حتى  قانونًا  عنه  ت�صقط  ول  الفردية. 

اأو�صاعه ل ت�صمح له ممار�صة تلك احقوق«.

ب  وكان م�صعى اأحمد لطفي ال�صيد ل ينفك ي�صّ
ول  الليرالية،  فكار  الأ بع�ض  تاأ�صيل  حاولة  ي 
والتاريخ  ام�صري  امجتمع  عمق  ي  احرية،  �صيما 
عربي،  كليراي  القطع،  عدم  مع  �صامي،  الإ
وروبين،  الأ الليرالين  امفكرين  ت�صورات   ™e

وخ�صو�صًا جون �صتيوارت ميل الذي نهل ال�صّيد من 

للحرية  ميل  �صتيوارت  دعوة  لكن  واأفكاره.  كتاباته 
النه�صة  بع�صر  ومو�صوعيًا  تاريخيًا  حكومة  كانت 
وروبية، بينما توجب على لطفي ال�صيد البحث عن  الأ
�صامي  متحقق له ي تفا�صيل وت�صاري�ض التاريخ الإ
القدم، فحاول ال�صتعانة مواقف واأقوال اأبي حنيفة، 
بو�صفه بطل احرية والت�صامح، واأبي ذر بو�صفه بطل 

الدموقراطية..اإلخ.

لطفي  اأحمد  لدى  توظف  احرية  دعوى  وكانت 
�صد  �صاحًا  فا�صتخدمها  �صتى:  توظيفات  ال�صيد 
الثقاي  ام�صرك  خال  من  الداخلين  اخ�صوم 
�صامي؛ وحاول اإثبات اأن الدعوة اإى احرية هي  الإ
يولدون  النا�ض  اأن  مقولة  واأّكد  �صام؛  الإ �صميم  من 
من  احرية  يناه�صون  الذين  جميع  واأن  اأحرارًا، 
�صام  �صام احقيقي اأو الإ ام�صلمن هم لي�صوا من الإ
مر الذي ي�صي باأن الليراي العربي كان  �صيل، الأ الأ
تطلعه  ي  يتج�صد  للخطاب،  وظيفيًا  طموحًا  ي�صمر 
وجعلها  وال�صيا�صية،  الفكرية  منظومته  اأقلمة  اإى 
تدخل ي ن�صيج وبنية الثقافة امحلية، بهدف اأر�صنتها 

واأقلمتها.

بداأت  الع�صرين  القرن  من  خر  الأ العقد  وي 
بعد  وذلك  جديد،  من  الد�صتورية  ال�صتفاقة  حظة 
العربي  ال�صعبوي  ال�صموي  النظام  خم�صن �صنة من 
الرث الذي انقلب ع�صكريًا على النظام الدمقراطي 
حيث  ال�صام،  وباد  م�صر  ي  الد�صتوري  الليراي 
الد�صتورية  الدولة  موذج  اإى  العتبار  �صيعاد 
الدمقراطية التي اأ�ص�ض لها ع�صر النه�صة العربي. 
الد�صتورية  الدولة  لبنية  التكوينية  العنا�صر  وتبدو 
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التنويرية  الن�صو�ض  ي  تتنف�ض  الدمقراطية 
النه�صوية، وتتكرر تلك العنا�صر كازمة ي احديث 
النه�صوية  الر�صيمة  الوطنية. وتبداأ  الدولة  عن 
اأي بو�صف  بالفرد بو�صفه ذاتًا عاقلة حرة م�صتقلة، 
وذلك هو  نف�صه،  الولية على  قادرًا على  الفرد  هذا 
م  الأ حيث  الغرب  ي  الدمقراطي  ام�صروع  اأ�صا�ض 
واأن احكومات احرة  اأفرادها،  بتقدم  اإل  تتقدم  ل 
النيابية،  امجال�ض  ت�صّنها  عادلة  ب�صرائع  اإل  تقوم  ل 
ل باأوامر ي�صدرها احكام وال�صاطن. واأول حقوق 
ن�صان احرية، حرية الفكر، وحرية القول، وحرية  الإ
احرية  م  الأ ي  التقدم  اأ�صباب  اأهم  ومن  العمل، 
دعائم  اأكر  ومن  والدينية.  وال�صيا�صية  الجتماعية 
احكومات احرة قانون يكفل ل�صعوبها هذه احقوق 
يحاول  يوم  عنها  الدفاع  عليهم  ويوجب  ولية،  الأ

امت�صلطون من احكام قتلها. 

تعزيز  على  لليرالية  العربية  قلمة  الأ وعملت 
ال�صيا�صي  الفكر  ي  وبنائها  الد�صتورية،  الفكرة 
له،  وحاجة  عليه،  جديدة  فكرة  بو�صفها  العربي، 
كما  والتقدم.  احداثة  ي  امجتمع  �صرورات  اأملتها 
عملت الليرالية على بلورة مفهوم احرية، بو�صفها 
ت�صاعد  وقد  تكليفه.  ومرر  ن�صان  الإ وجود  اأ�صل 
العامية  احرب  انتهاء  بعد  الليرالية  دعاة  �صوت 
بناء  ي  ال�صيا�صي  التفكر  بداية  مع  تزامنًا  وى،  الأ
على  اح�صول  اأجل  من  والن�صال  احديثة،  الدولة 
ال�صتقال. وكان عماد الدولة احديثة وفق ت�صورات 
اميثاق  بو�صفه  الد�صتور،  على  قائمًا  الليرالية 
بامحكوم، ح�صبما  الناظم لعاقة احاكم  التعاقدي 

فهمه عبد الرحمن الكواكبي. 

وقد تاأثر باأفكار الكواكبي كل من �صار على دربه 
ي ت�صوره مفهوم الدولة )=احكومة(، وكان م�صعاه 
ل ينف�صل عن م�صعى اأغلب رموز الليرالية العربية، 
يلتقط  اأن  الع�صرين  القرن  اأوائل  ي  ا�صتطاع  حيث 
الفكرة الد�صتورية، بو�صفها احل الذي ل مفر منه 
من  وبّن  ام�صتحكم،  ال�صتبداد  وباء  من  للخا�ض 
الداء  هذا  اأ�صباب  ال�شتبداد  طبائع  كتابه  خال 

و�صفاته ومظهراته.

اأعظم  هو  »�صكل احكومة  اأن  الكواكبي  واعتر 
فكار  كر لأ واأقدم م�صكلة ي الب�صر، وهو امعرك الأ
يكمن  الدولة  بناء  فكرة  جوهر  واأن  الباحثن«، 
معّرفًا  وامحكومن،  احاكم  بن  ما  العاقة  ي 
بينها  يوجد  ل  التي  »احكومة  اأنه  على  ال�صتبداد 
بقانون  م�صونة  معلومة  معينة  رابطة  مة  الأ وبن 
نافذ احكم«. ثم راح ينظر ي امباحث امتعلقة به، 
�صئلة اآفاق احل  فيعددها وي�صرحها، ويطرح عليها الأ
مة اأو  و�صبل اخا�ض. وت�صاءل ي هذا امجال عن الأ
مة،  ال�صعب، وعن الروابط التي جمع بن مكونات الأ
اللغة  اأو  اأو اجن�ض  بالدين  امتعلقة  الروابط  وماهية 
ال�صيا�صية  واجامعة  ام�صركة  واحقوق  والوطن 
الختيارية. وعّرف احكومة بالت�صاوؤل عما اإذا كانت 
مة  �صلطة امتاك فرد جمع، اأم وكالة تقام باإرادة الأ
جل اإدارة �صوؤونها ام�صركة العمومية. ثم يبحث ي  لأ
ماهية احقوق العمومية، وعما اإذا كانت حقوق اآحاد 
م. وكذلك نظر ي معنى  املوك، اأم حقوق جمع الأ
الت�صاوي ي احقوق ومنها احقوق ال�صخ�صية، وي 
نوعية احكومة ووظائفها، حيث ذكر عددًا من هذه 
من العام وحفظ ال�صلطة ي  الوظائف، مثل حفظ الأ
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الدين  وحفظ  الق�صائية،  العدالة  وتاأمن  القانون، 
عمال بقوانن. ول ين�صى الكواكبي  داب، وتعين الأ والآ
و�صرورة  وقوته،  القانون  تعريف  عن  البحث  ي 

التفريق بن ال�صلطات ال�صيا�صية والدينية والتعليم. 

وي ذات امنحى ذهب لطفي ال�صيد ي ت�صوره 
لواجبات احكومة الثاثة، التي حددها ي البولي�ض 
واإقامة العدل وحماية الباد، واعتر اأن كل ما يخرج 
من هذه الدائرة ل يحل لها امداخلة فيه. ويرّد عبد 
له بلقزيز هذا اح�صر »اإى نطاق ال�صلطة ام�صموح  الإ
باحرية  يقول  نظرّي جرد  مبداأ  اإى  ل  للدولة  بها 
الواقع  اإليه دليل من  فح�صب، بل يقوم على احاجة 
ال�صيد يجادل  التاريخية«. لذلك جد  التجربة  ومن 
اأن احكومة ي  اأثبتت  اليومية  مثلة  التجربة والأ باأن 
واجباتها  دائرة  عن  خارجًا  عمًا  وليت  ما  اأمة  كل 
الثاثة التي ذكرها، اإل اأ�صاءت فيه ت�صرفًا، وف�صلت 

نتائجه. 

ي  الد�صتور  اأهمية  على  ركز  ال�صيد  اأن  غر 
وتخ�صع  م�صوؤولة  اأجهزتها  تكون  كي  وذلك  الدولة، 
امجال:  هذا  ي  ويقول  وامحا�صبة،  للم�صاءلة 
عن  م�صوؤولة  الوزارة  لتكون  ونطلبه  الد�صتور  »طلبنا 
امجل�ض  اأمام  فعلي  اأثر  ذات  م�صوؤولية  ت�صرفاتها، 
مة ي اأمن على حقوقها وحّريتها، فا ينفى  لتكون الأ
اأحد اإى ال�صودان من الليمان اأو من غر الليمان اإل 
ال�صيد  اأن  اأي  القانونية«.  و�صاع  بالأ ق�صائي  بحكم 
ويحكم  القانون  يف�صل  القانون، كي  دولة  يريد  كان 
كانت  مهما  الدولة،  اأجهزة  وخ�صو�صًا  اجميع،  بن 
احريات،  وحرم  بالقانون  تتقيد  التي  م�صتوياتها، 

ذلك اأن الد�صتور هو �صمانة احريات ومقيدها، وهو 
الفا�صل بن ال�صلطات.

مع  مة بالتقابل  الأ �صلطة  مفهوم  ال�صيد  اأوجد 
م امتمدنة، ورف�ض  �صلطة الدولة، بو�صفه تقليد الأ
احكومة  ب�صدة  تتمتع  حكومة  م�صر  ي  تكون  اأن 
ام�صتبدة وعدل احكومة النيابية، واحل ي نظره هو 
الد�صتور الذي ل يتخذ كزينة ي احياة، ولكن مرقاة 
فكرة  فاإن  وبالتاي  ال�صتبداد.  من  واأمانًا  للتقدم 
امفكرين  من  العديد  لها  رّوج  التي  العادل،  ام�صتبد 
اإليه.  بالن�صبة  مرفو�صة  كانت  العرب،  �صاحين  الإ
الد�صتور  هو  ال�صتبداد  وقوع  من  �صمان  واأف�صل 
بو�صفه قرينة للحريات ام�صمونة التي تقّر بها الدولة 
اأو احكومة للمواطنن، كي يكون واجبها هو حماية 
اإى  الدعوة  وتلتقي  ومتلكاتهم.  واأمنهم  حرياتهم 
الد�صتور مع الدعوة اإى احرية، اإذ ل مكن اأن ي�صود 
حرار، ولي�ض ي جتمع  الد�صتور اإل ي جتمع من الأ
ال�صيا�صية  احرية  فاإن  وعليه  احريات،  فيه  تنتفي 
هدفه  كان  ذلك  وكل  به.  وتتاأ�ص�ض  الد�صتور  توؤ�ص�ض 
الربة  ي  امقيم  ال�صتبداد،  نظام  من  اخا�ض 
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قبول  لفتًا  كان  والعملي،  احركي  اجانب  وي 
عمدت  وزارات  ي  ام�صاركة  ال�صيد  لطفي  اأحمد 
والرمان  الد�صتور  على  النقاب  اإى  جميعها 
ي  ال�صيد  لطفي  اأ�صهم  وقد  العامة.  واحريات 
حرار الد�صتورين،  مة، ثم حزب الأ تاأ�صي�ض حزب الأ
لكن  واحكومة«،  ال�صلطة  »مدنية  �صعار  تبنى  الذي 
»الق�صر«،  حيال  بالنفعية  امتازت  احزب  مواقف 
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املكي  للق�صر  امواي  »الحاد«  حزب  �صارك  حيث 
با�صا.  زيوار  اأحمد  وزارة  ي  حكومي،  ائتاف  ي 
وتبنى  الرازق،  عبد  علي  ال�صيخ  احزب  واحت�صن 
بالرغم  احكم،  واأ�شول  �شام  الإ كتابه  عن  الدفاع 
من م�صاركته ي الوقت نف�صه ي وزارة »زيوار« التي 
عطلت الد�صتور، واعتدت و�صادرت احريات العامة، 
äQó°UCGh ‘ 2 اإبريل عام 1925، اأي ي نف�ض ال�صهر 

 ÉfƒfÉb ,شام واأ�شول احكم� ÜÉàc ¬«a Qó°U …òdG الإ

َيْحِرم قطاعا اأ�صا�صيًا من قطاعات امتعلمن وامثقفن 
غر  ن�صاط  كل  من  ومنعهم  بال�صيا�صة،  العمل  من 

داري ي ام�صالح والدواوين. الن�صاط الوظيفي والإ

الليرالية  مع  ال�صيد  لطفي  اأحمد  تعامل  لقد 

للوطن،  َكَمْخرج  بل  فكرة،  جرد  بو�صفها  لي�ض 
والتقدم  والعلم  العقل  اأر�صنة  اإى  ياأخذه  ومنقذ 
واحرية ي الربة العربية، لكنه م يخرج عن خانة 
اأحد الذين واجهوا حظات  التوجه النتقائي. وكان 
الفكر،  ي  عديدة  باختيارات  حَمٍل  زمن  واأعا�صر 
وواجه ي  والتقليد،  باجمود  تاأخر مو�صومة  وحظة 
الوقت نف�صه تيارات الفكر احديث بطابعها امركب، 
لكنه عجز ي النهاية، مثل �صائر اأ�صرابه النه�صوين 
�صرورتها  �صيغ  ي  الفكر  هذا  معطيات  مثل  عن 
الفكرية امتحولة وامعقدة، فلجاأ اإى النتقاء والتوفيق 
والتلفيق، ودخل جملة من امعارك اجزئية، امرتبطة 
و�صياقاتها  الفكرية  حواملها  عن  مف�صولة  بق�صايا 

      w .á«îjQÉàdG
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عام الثقافة وااإ

عام، اأنا العجوز الذي  من ال�شعب تخيل �شخ�س اأقل مني منا�شبة للكتابة حول الثقافة والإ
كر �شبابا التي تتاأمل  تكاد خبته اخا�شة ل تكون ذات �شلة، بعد، ما يثر ويكدر العقول الأ
هذه الق�شايا. اأود اأن اأبداأ بق�شة حول اأمريكا. على مدى �شنوات عدة،  ت�شنى ي اأن اأق�شي هناك 
ب�شعة اأ�شهر مت�شلة. وقد اعتاد اأفراد العائلة التي كنت اأقيم معها اأن يجتمعوا حول التلفزيون 
حداث ال�شيا�شية امثرة لاهتمام. وي �شورة خا�شة،  ي العا�شرة م�شاء. كان هناك كثر من الأ
�شنحت ي الفر�شة اأكر من مرة خال اأ�شهر اخريف تلك، اأن اأتابع النتخابات الرئا�شية. وكما 
مكن اأن يحدث حن ي�شعر النا�س بالتعب، وجدت نف�شي مرة اأجل�س هناك وحيدا بعد احادية 
ع�شرة م�شاء، ُعِر�شت حينها ق�شة مرعبة حول طائرة حلق فوق �شفينة، ثم انفجرت كلتاهما، اأو 
�شيء من هذا القبيل. وعلى اأي حال، كنت اأجل�س هناك وحيدا وواجهت مهمة م�شتحيلة احل: 
إ�شكات ذلك ال�شندوق؟ �شغطت كل زر مكن التفكر فيه  كيف تطفئ �شيئاً مثل ذاك؟ كيف مكن ا
ولكن من دون جدوى. واأخرا، كنت اآخر من عليه اأن يغادر الغرفة الفارغة. كانت تلك هي حدود 

خبتي.

هانز جورج غادامر´

خر من القرن الع�صرين، عرف بكتابه امنهج واحقيقة، الذي تاأثر به العاملون ي حقل التاأويل،  مان ي الن�صف الأ ´اأحد اأ�صهر الفا�صفة الأ
كما كان موؤرخًا فل�صفيًا مرموقًا و�صاحب معرفة مو�صوعية ي اأكر من جال، اإ�صافة اإى نزعة اإن�صانية �صاملة.
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اإن جميع التجديدات امهمة احقيقية ح�صارتنا 
اأن  التفكر فيها، فمهمتنا هي  الفا�صفة على  جر 
والق�صايا  جميعا،  فيها  ن�صرك  التي  فكار  الأ ناأخذ 
اأكر حدة  درجة  اإى  نرفعها  واأن  تهمنا جميعا  التي 
لإجاز  طريقة  عن  وبالبحث  امفهومي.  الوعي  من 
بعد  ذات  موا�صيع  نتجنب  األ  علينا  امهمة،  هذه 
�صعبي، حتى لو م تعطنا خرتنا اخا�صة اأي كفاءة 
وا�صعة  للوفاء بحاجة  ن،  الآ اأنا  امو�صوع، مثلما  حول 
اإى  ثانية  عدت  امقالة،  لهذه  وباإعدادي  النت�صار. 
للحيز  البنيوي  »التحويل  هابرما�ض  يورغن  مقالة 
ي  تعيينه  اأ�صباب  اأحد  يوم  ذات  كانت  التي  العام«، 
اأ�صا  هايدلرغ. كان ن�صر هذه امقالة، التي قدمت 
على  �صهادة  تكرمه،  ي  األقيت  حا�صرة  بو�صفها 
و�صف  اممكن  وكان من  منه.  اأتعلم  اأن  اأنني حاولت 
بل  للجميع،  فح�صب  مفتوحا  يكن  م  الذي  منهجي، 
واأي�صا �صروريا ممار�صة فعل الفل�صفة، بامنهج اللغوي. 
ال�صتخدام  عر  تغرها  وكيفية  الكلمات  وبتفح�ض 
يقود  ما  ترينا  ب�صرة  نكت�صب  اأن  مكننا  اللغوي، 
تفكرنا ي اأعمق م�صتوياته. تتاألف الفل�صفة ي جزء 
على  قائم  هو  ما  م�صاك  الإ من  منها،  ي�صر  غر 
العامي  فق  الأ خال  من  اإلينا  وحول  �صلبة  اأر�صية 
للغة التي نتحدثها وبامعاي التي تعر�صها، ورفعه اإى 
ب�صع  معا  و�صعت  ول�صرح ذلك  اأرقى.  وعي مفهومي 

كلمات تنحو اإى الروز فيما يتعلق مو�صوعنا. 

اأول، هناك تعبر و�صائل الت�صال اجماهري. 
لقد جعلني على الفور اأفكر، كم م�صى من الوقت ونحن 
ن�صتخدمه؟ منذ العام 1933، اأجاب اأحد ام�صتمعن. 
كان علي اأن اأجيب، ل؛ اإن ذلك وقت متاأخر؛ فالعام 
والإعام  اجماهر  اأن  طاما  مكن  غر   1933

ا�صتخداما ي  اأكر  كان  ما  قبل.  كانا موجودين من 
قل،  �صورة ماأ�صاوية ي ذلك الوقت م يكن، على الأ
ثارة اجماهر. اإ�صافة اإى ذلك، فاإن التعبر  اأداة لإ
كانت له مقدمات؛ من قراءة ال�صحف اإى امجات 
ذاعة والتلفزيون ما فيهما  فام اإى الإ والت�صوير والأ
من كمال، اإى ولدة اإن�صاء رديف منا�صب. اإن التعبر 
الرائع »و�صائل الت�صال اجماهري«، يخدم بو�صفه 
تذكرا بو�صعنا الراهن، وت�صعري العبارة ب�صيء من 
الرومان�صية. اأ�صتمع اإى �صوت دولب طاحونة، �صوت 
التكنولوجيا  �صاأن  ما  واأت�صاءل  الريد،  �صاعي  نفر 
�صهلة  جابة  الإ اإن  الطبيعي.  ام�صهد  بهذا  احديثة 
�صاحية  ي  اأعي�ض  تقدمها.  مكنني  اأنا  حتى  جدا، 
�صكان  ي�صتمع  وحن  هايدلرغ،  مدينة  قرب  �صغرة 
ذاعة، فاإنني ل اأ�صمعه،  امدينة اإى خر معن ي الإ
ن هناك جبا ي الطريق. وامنظر الطبيعي مازال  لأ
هناك بالطبع من اأجل تكنولوجيا التلفزيون احالية، 
وبالطبع،  خالها.  من  عنه  التعبر  اأخرا  م  وقد 
الريد  لعربة  بالن�صبة  ختلفا  �صيئا  يعني  كان  فاإنه 
تعبر  كان  ورما  قدام.  الأ على  �صرا  وللم�صافر 
من  �صيء  على  يحتوي  عام«،  لاإ الطبيعي  »ام�صهد 

احنن لطبيعة اأزيلت منذ زمن.  

خر،  الآ هو  لاهتمام  مثر  »و�صيط«  وتعبر 
وهلة.  ول  لأ امرء  يظن  كما  الفهم  �صهل  لي�ض  وهو 
 – يتو�صط  الذي  ذاك  هو  الو�صيط  اأن  اموؤكد  ومن 
وي للكلمة، فاإذا حدثنا  امتو�صط. هذا هو امعنى الأ
نعني  فاإننا  اليوم،  الت�صال اجماهري  و�صائل  عن 
غر  النا�ض  من  عدد  اإى  الو�صول  اممكن  من  اأن 
الت�صوير  و�صائل  خال  من  التعبر،  على  القادرين 
اأهمية؛  اأكر  وما هو  الطباعة،  و�صائط  الفوتوغراي 
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ال�صيء  اأول  نرى  فاإننا  وهكذا  والتلفزيون.  ذاعة  الإ
يجعله  ما  ولكن  الو�صيط،  مفهوم  ي  يتو�صط  الذي 
اأن امخاطب جهول على الدوام.  ذا خ�صو�صية هو 
وقد  العبارة،  دورا ي معنى  يلعب  اآخر  وثمة عن�صر 
ا�صتخدمت عبارة »عن�صر« هنا ي �صورة حد�صية. اإنه 
خر،  اأحدنا بالآ بيننا ويربطنا  ال�صيء الذي هو  ذلك 
ولكنه يقوم اأي�صا بحملنا بالطريقة التي يحمل فيها 
العلمية  امعرفة  فاإن  وبامثل،  ويوحده.  ال�صمك  اماء 
متوحدة،  للثقافة، هي من جهة،  خرى  الأ وامنتجات 
وامارة  امتفرجن  اأنها حظى موافقة جماهر  كما 
الف�صولين الذين يفتحون جهاز التلفزيون كل ليلة. 
الذي  ذاك  ي�صبح  ما  �صرعان  الو�صيط  فاإن  وهكذا 
يحمل في�صانًا من امعلومات ويحيط بها، ونحن غرقى 
فيه كما لو اأنه ماء. الو�صيط اإذن هو اأي�صا العن�صر. 
اأن العبارة تف�صر عملية الو�صاطة، واأنها  ومن اموؤكد 
التي  تلك  اأنها  على  �صافية  الإ الدالة  ال�صلة  متلك 
بنا  حيط  اأنها  لو  كما  تبدو  بطريقة  بيننا  تتو�صط 
ي  ي�صتح�صر  اأي�صا  ذلك  فاإن  لذا  جميعا.  وحملنا 

اإطار مفهوم الإعام اجماهري.

عليك اأن ت�صتمع للكلمات. وقد كنت على الدوام 
ما  على  اآذانهم  ُيَعِودوا  اأن  عليهم  اإن  لطلبتي  اأقول 
تت�صمنه الكلمات التي ي�صتخدمونها، فاإن اأهمية ذلك 
اأذن  للمو�صيقي  يكون  اأن  اأهمية  مثل  ي  للفيل�صوف، 
ميز نقاء ال�صوت. وي النهاية، فاإن الفل�صفة ل تعتمد 
�صارات  الإ اأي نظام من  تعتمد على  اللغة مثلما  على 
مهما كان نوعه، اأو على نظام ا�صطناعي ينقل �صيئًا 
العلوم  مام، كما هو احال ي  الأ اإى  ما من اخلف 
�صباب قوية. فهناك، تعالج البيانات  مريقية – ولأ الإ
التي م اح�صول عليها عر قيا�صات معينة، بحيث 

ت�صبح قابلة للتداول من خال رموز ريا�صية، وهو ما 
يجعل من اممكن اختبار جميع امعلومات والت�صالت 
لي�صت  مور  الأ واماحظة.  والقيا�ض  بالتجربة 
ن�صانية  الإ العلوم  ففي  لنا،  بالن�صبة  ماما  »حددة« 
Geisteswissenschaften كما �صرى، نحن نتوى 

ثقافتنا،  فل�صفة  اإرث  من  مهم  ق�صم  على  �صراف  الإ
و«الرموز« التي ن�صتخدمها هي الكلمات، فهي لي�صت 
جرد ت�صميات ل�صيء مكننا روؤيته، الكلمات نف�صها 
عبارة  فاإن  لذا  اللغة.  �صوى  تعرفه  ل  ب�صيء  تخرنا 
التي تعني »كتلة« حولت  امثال،  »mass« على �صبيل 
نهاية  النا�ض ي  لت�صتخدم معنى جماهر  بالتدريج 
حت  م  ذلك  اأن  اموؤكد  ومن  ع�صر،  الثامن  القرن 
اجماهري«  »النهو�ض   levée en masse تاأثر 
الذي عرف بالثورة الفرن�صية. وبف�صل جربة التفاوؤل 
الكلمة  توطنت  فامار،  �صعراء  بها  مر  التي  الثقاي 
العبارة  ا�صتخدام  اأي�صا، ف�صيلر كان يحب  اأمانيا  ي 
نحو  مائلة  عموما  تبدو  اإن�صائيته  اأن  حيث  كثرا، 
»اجماهر«  تعبر  اأ�صبح  النحو  الفخامة. على هذا 

عملة �صائعة بالن�صبة لنا.

ولئك الذين ملكون اأذنا لذلك، حمل  بالن�صبة لأ
اأخرى. فكلمة »اجماهر« هي  الكلمة دللة حددة 
مر العجينة؛ اإنها امادة التي تعجن وتعطى  ي واقع الأ
اأكر.  ولي�ض  �صكا  الواقع  ي  تعطى  حددا،  �صكا 
ي  الكامن  امعنى  هذا  ي  نفكر  ل  فاإننا  وبالطبع 
تغلق  مرورية  ازدحامات  عن  نتحدث  حن  اخلفية 
ولكنه  نقا�ض،  اأي  ي  حد،  الأ يوم  ظهر  بعد  ال�صوارع 
تعبر كا�صف. وتتميز اجماهر بحاجتها اإى التعبر 
ذلك  ويت�صمن  �صياء،  الأ بن  والتفريق  الوا�صح 

جماع الذي يلقي عبئا ثقيا على الب�صرية. الإ
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باإلقاء  الن�صمام  اأعني  ل  فاإنني  ذلك،  بقوي 
فاأنا  بالنقد،  الثقافة  ت�صتهدف  خطب عنيفة م�صهبة 
مع  للتعامل  طرق  عن  اأبحث  نني  لأ فقط  ذلك  اأذكر 
ا�صتخدامنا  وي  امجتمع  هذا  ي  عي�صنا  م�صر 
الو�صائل والو�صائط الإعامية، بهدف  ام�صتمر لهذه 
تعلم كيفية بناء ت�صامن حقيقي ي ثقافتنا. و�صوف 
الب�صري  اجن�ض  اإ�صغال  ي  امو�صوع  هذا  ي�صتمر 
ي  اأننا  ي  اأما  هنالك  ولكن  مقبلة.  طويلة  لفرة 
النهاية �صوف ننجح. فالق�صية لي�صت فقط جتمعنا 
كونية  مهمة  فهنالك  توابعه،  اأو  اأوروبا  ي  ال�صغر 
فيها  تبدو  التي  الكيفية  وق�صية  معلقة،  اإن�صانية 
التطورات  خ�صم  ي  للب�صر  بالن�صبة  احياة  ظروف 
للعام  نفا�ض  لاأ احاب�صة  والتحولت  التكنولوجية 
الجتماعي وكذلك الطبيعي. اإننا نطلق على هذا كله 
ا�صم »ثقافة«. وعمومًا، فاإننا نتحدث عن اأ�صكال من 
الت�صال ي ع�صرنا، ومرة اأخرى فاإنني اأت�صاءل عما 
يك�صف عنه هذا التعبر. ولقد كان ل�صلفي ي جامعة 
هايدلرغ، كارل يا�صرز، ميل خا�ض ل�صتخدام كلمة 
ي�صمى  اأن  مكن  ما  بطبيعته  يكن  م  فهو  ات�صال، 
يكون  اأن  اإى  اأقرب  كان  بل  كبر،  ات�صالت  رجل 
ما  ذلك  وليكن  اأمانيا.  �صمال  من  متحفظا  �صخ�صا 
اليوم،  ن�صتخدمها  كما  »ات�صال«،  كلمة  فاإن  يكون، 
يتذكر  من  منا  وقليل  ال�صذوذ.  من  درجة  على  تبدو 
ت�صتخدم  كانت  رومانية  لفظة  هي  ات�صال  كلمة  اأن 
 »àdGh  ,(Gemeinwesen( امدنية  العامة  لل�صوؤون 
كانت  خطب  وي  احي  النقا�ض  ي  ا�صتخدامها  بداأ 
تلقى اأمام جموع اجماهر. وبالن�صبة لنا، فاإن عبارة 
ات�صال مثل �صيغة عالية التجريد للعمومية – ل�صيء 
نابيب،  الأ ي  اماء  مثل  واخلف  مام  الأ اإى  يرجرج 
عظيم  بوعي  تنبئنا  التعبر  اإى  �صريعة  ونظرة 

بالكيفية التي كان جمل تفكرنا قد تلون بها وحول 
بفعل ع�صر التكنولوجيا. 

ومزيد من تدريب اأ�صماعنا، دعنا ناأتي اإى كلمة 
ثقافة، فماذا تعني؟ على الرغم من اأ�صلها الاتيني، 
ا�صتخداماتنا  ي  كليا  اندجت  قد  ثقافة  كلمة  فاإن 
اللغوية. ومرة ثانية، فاإنها تروي ق�صة: فكلمة كولتورا 
الاتينية جعلنا نفكر بالزراعة، فهي توجه اأنظارنا 
Paid- اإى روما الريفية. اأما مرادفها اليوناي فهوG
اليونانية  الربية  كليًا:  ختلفًا  �صيئا  تعني  التي   eia

اأي�صًا، جاء  لل�صباب وقيمها امعيارية، ولكن ي روما 
اآباء اجمهورية  للثقافة من فاحة  الروحي  امفهوم 
ن�صاء  الرومانية. وقد اأ�صبح تبني الفل�صفة والتعليم والإ
ل  جزءا  الرومانية  اجمهورية  حياة  ي  اليوناي 
فاحة   –  (plege( »الفاحة«  مفهوم  من  يتجزاأ 
اأو  رعاية  وتعني  العقل  فاحة  هي  ما  بقدر  احقل 
عناية. ومرة ثانية، فاإن الكثر ي تاريخنا وي و�صعنا 
هي  اخافية  الق�صايا  اإحدى  بكلمات.  اإليه  يلمح 
التي �صيكون على ثقافتنا وح�صارتنا  العملية  احياة 
تتعلق  نواجهها  اأن  علينا  التي  وام�صكلة  تنجزها،  اأن 
بالتوتر بن ما مكننا اأن ن�صنعه وما يحتاج اإى النمو 
وحده، والذي مكن للك�صف الطبيعي عنه اأن مكننا، 
فاحته.  اأو  رعايته  عر  تغذيته  من  غلب،  الأ على 
وعلينا األ نخدع اأنف�صنا بالقول اإننا قادرون على فعل 
هذا، فهنا ي حكمة الكلمة ترن العاقة بن الثقافة 
ل  اأمر  وهو  وحده،  ينمو  �صيء  فكاهما  والطبيعة، 
مكننا اأن نفعله بب�صاطة. وهكذا فاإننا نقول اإن على 
اأن  اأنها مكن  يت�صمن  وهذا  ثقافة،  اأن متلك  امرء 
بقدر  ملكها  اأن  ي�صتطيع  ل  امرء  واأن  ببطء  تتطور 
�صوف متلك  ينمو  �صخ�ض  واأي  يكونها.  اأن  عليه  ما 



90 الـثـقافـيــــة العدد الثالث وال�سبعون والرابع وال�سبعون 2008امـجـلـة 

هذه التجرية فقط، و�صوف ي�صعر تلقائيا ما يعني األ 
يكون قادرا على �صرح كيفية فعل هذا، وكيف مكن 

.¬fƒµj ¿CG

ومقارنة الثقافة بالطبيعة، فاإننا عادة ما نقرب 
�صياء من اجانب اخطاأ، فنحن نتكلم كما لو  من الأ
اأن ما يجب فعله حدد ما ل يجدي. ومرة، علينا اأن 
نحاول اأن نعك�ض امفاهيم، وعندئذ مكننا اأن ندرك 
ام�صاحة  تفتحان  اللتان  هما  والطبيعة  الثقافة  اأن 
وت�صتثني ما قد ل  اأن تفعل خالها �صيئا  التي مكن 
احديث  العلم  لنا  وفر  وقد  تفعله.  اأن  عليك  يكون 
اإمكانية  »ن�صنع«،  ن  لأ هائلة  اإمكانيات  والتكنولوجيا 
قدرتنا،   )Freiraum( ف�صاء  ملء  مهمة  ترافقها 
الو�صائل  بن  عام اجماهري احديث هو من  والإ
التقنية التي مكننا من خالها اأن نتعلم كيف ماأ 
ف�صاء حريتنا )Freiheitstraume( بحيث مكن اأن 
نعود ثانية لتمييز ما يربطنا ي هذا امجتمع امنظم 

ي �صورة �صاملة.     

التي  اللغوي  للتعبر  امقدمة  بهذه  ق�صدت  لقد 
 (Einstimmung( اأوي  مهيد  اإعداد  طرحتها 
للت�صاوؤل احقيقي حول العاقة بن الثقافة والإعام 
الوا�صح  ا�صتدعي خدمتها. ومن  الذي  اجماهري 
عام  كان  فاإن  هنا،  باخ�صارة  نقبل  اأن  علينا  اأن 
هذه   مثل  اإى  قاد  بنا  اخا�ض  والإعام  الو�صائل 
يت�صمن  اأن  يجب  ذلك  فاإن  امده�صة،  التطورات 
تغرات ي حياة ثقافة ما، واإى حد م يتم التفكر 
فيه، يتم �صخ امعلومات اإى حيواتنا، وهذا الطوفان 
ل  بحيث  قنوات  عر  يوجه  اأن  يجب  امعلومات  من 
 animi( اأنيمي  بالكولتورا  يعرف  ما  ثقافتنا،  يدمر 
فح�صب،  الب�صرية  والعقل  الروح  ثقافة   ،)cultura

فيها؟  مبالغ  لتو�صطات  معر�صن  األ�صنا  يغذيها.  بل 
هذا ال�صوؤال ي�صتدعي اإى الذهن امفاهيم الفل�صفية 
من  التحيز  دون  من  حتى  ولكن  والتو�صط،  للبداهة 
ي فل�صفة خا�صة، فاإن لدينا جميعا ما يثبت  جانبنا لأ
اأن التو�صط والبداهة مرتبطان معا، ولكن كا منهما 
زيادة  اإن  خر.  الآ مع  ت�صاد  على  نف�صه  الوقت  ي 
ت�صمح  ويفاقمها  التوتر  من  حالة  يخلق  التو�صطات 
التي  الكرى  مرا�ض  الأ اإحدى  ت�صبح  باأن  للبداهة 
ت�صيب با�صطراد كل �صخ�ض ي عام من الو�صائط 
و�صول  �صبل  تتيح  فاإنها  التلقائية  ومثل  والإعام. 
خر، من  فورية اإى احقيقة، وبخا�صة اإى اآخرية الآ
نرى مهمتنا  ن�صانية. ونحن جميعا  الإ اأخوتنا ي  بن 
العليا ي »اأن�صنة« ام�صافة مع الطبيعة، والتي يزيدها 
لظروف  امتنامية  امعرفة  وعدم  احثيث  التاأمل 

امعي�صة ي امجتمع الب�صري. 

كيف اأتت هذه الختالت وهذا التوتر امتنامي؟ 
اأن نتعلم كيفية اإجاز مهمتنا القائمة  رما ن�صتطيع 
على هذه امعرفة والتجربة، فمن اموؤكد اأن علينا األ 
انفعاي  دانة وي عر�ض  الفارغ لاإ ن�صاء  الإ نغرق ي 
اإى  نتجه  بب�صاطة،  حتى،  اأو  اخا�صرة،  للتقييمات 
لكي  معطى  هو  ما  نعرف  اأن  علينا  اإن  امعار�صة. 
حياة  لنجعل  ا�صتخدامه  مكننا  كيف  اأنف�صنا  ن�صاأل 

ت�صتحق احياة اأمرا مكنا.

القدرة على  اأحدا ل ملك من  اأن  الوا�صح  من 
النقطة.  ام�صتقبل ي هذه  اإى  التنبوؤ ما يجعله يرى 
طراأت  تغرات  اأي  يعرف  ل  اأحدا  فاإن  النهاية،  وي 
تطوير  خال  من  القرن،  هذا  خال  ثقافتنا  على 
ماذا  يعرف  ل  اأحدا  اأن  كما  اجماهري،  الإعام 
اأن  واأود  الب�صر،  ن�صانية  ولإ ن�صانية  لاإ ذلك  �صيعني 
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اأكر من  اأو�صح ذلك من خال ماثل ناج عما هو 
الكومبيوتر  ع�صر  ي  اأفكر  واأنا  بام�صادفة،  مقارنة 
مدى خ�صو�صية  كونية  كر  الأ الركيبة  بو�صفه  رما 
العام اجديد الذي ندخله. اإنه عام نتعلم فيه اأكر 
يتطلب  عام  اآلت،  بو�صفها  �صياء  الأ �صبط  فاأكر 
والن�صيان  والتغذية  النمو  من  �صابقة  طويلة  حياة 

ôcòàdGh –  باخت�صار، طريق طويل اإى الثقافة.

التماثل موجود بن الكومبيوتر واأحرف الهجاء. 
واأي  اأي حول كبر  تخيل  البدء ي  ن�صتطيع  ل  نحن 
بدخول  الغربية  للح�صارة  حقق  مده�ض  اإجاز 
حرف الهجائية، وعلى الرغم من اأن ذلك  الكتابة بالأ
م يكن اخراعا اإغريقيا بل �صاميا، فاإن ال�صرعة التي 
غريقية  الإ الثقافة  فيها  تبنت  التي  نفا�ض  الأ حب�ض 
حرف الهجائية تبقى حقا معجزة، ول تف�صل بن  الأ
خم�صن  �صوى  الهجائية  حرف  الأ وتبني  هومرو�ض 
بن  فامقارنة  برهانا،  يعطينا  اأن  يجب  وهذا  �صنة، 
حرف  اح�صارة الغربية وبن، لنقل، الفن الرائع لاأ
الكتابية ال�صينية، يجعلنا اأكر وعيا من نحن، فهذه 
كر ب�صاطة،  لي�صت اأحرفا اخت�صرت اإى �صيغتها الأ
وعنا�صر الكتابة ال�صينية هي عبارة عن رموز كتابية 
حرف الهجائية  حمل معنى بنف�صها. لقد تطلبت الأ
منجزًا هائًا من التجريد واأوجدت م�صافة تكاد تكون 
غر اإن�صانية من كل �صيء مثيلي اإى اأ�صكال الت�صال 
منحتنا  العملية  هذه  فاإن  ذلك،  ومع  بنا.   اخا�صة 
حرف  بالأ الكتابة  فبف�صل  عليه،  ت�صكر  ما  الكثر 
الهجائية، انتقل اإلينا اإرث هومرو�ض كامًا، وكذلك 
وروبية. اإنني ل  وى للح�صارة الأ عمال الكتابية الأ الأ
اأحاول فقط اأن اأن�صج خيوطا من الراحة للتاريخ هنا، 
مر اأكر من ذلك، اإنه من التنويري حقا اأن  بل اإن الأ

بداية  اأي  يواجه،  اأن  الغرب  على  كان  حٍد  اأي  ترى 
تلك! هومرو�ض. وماألوفة ماما جملة هرودوت التي 
اأعطيا  اللذان  هما  وهي�صود�ض  هومرو�ض  اأن  ترى 
غريق اآلهتهم. ولو اأخذنا هذه العبارة حرفيا فاإنها  الإ
م  ال�صاعران  فهذان  فارغ،  كام  من  اأكر  لي�صت 
يكونا، بالتاأكيد، موؤ�ص�صن للديانات، لكن ما عناه، ي 
الواقع، هو اأنهما رفعا تلك الروة الهائلة من الق�ص�ض 
وال�صريرين  امتوح�صن  بطال  والأ لهة  والآ �صاطر  والأ

ن�صنة. اإى النور ال�صاطع للفهم والأ

اإى  احديث  التاريخي  البحث  قاد  هنا،    
ب�صائر جديدة، فبح�صب مفهومنا للتاريخ، ل متزج 
هومرو�ض ماما بالق�ص�ض التي يرويها حول طروادة 
وليمب. وي القرن التا�صع ع�صر  لهة على جبل الأ والآ
هومرو�ض«،  »لهوت  عنوانه  م�صهور  كتاب  �صدر 
مادته،  وكذلك  بعنوانه  اأنه  اليوم  لنا  الوا�صح  ومن 
يقدم �صورة هي ن�صج على منوال ما تدعوه تقاليدنا 
واليوم  م�صلل.  فاإنه  وعليه  الاهوت،  ام�صيحية 
فاإننا نرى ي التقليد املحمي لهومرو�ض وهي�صود�ض 
الغربية ومبا�صرتها ي اجاه و�صوح  الثقافة  بدايات 
عقاي خرتنا بالعام ولوجودنا، وهذا ينطبق ي 
حكم  التي  الكرى  القوى  �صور  على  خا�صة  �صورة 
لهة  وليمب، حيث ت�صلي الآ م�صرنا. اإن �صورة جبل الأ
ومراقبة معركة طروادة  �صفل  الأ اإى  بالنظر  نف�صها 
القا�صية الدموية، مزروعة ي �صمر اجميع. والعام 
ن�صانية امبالغ  ن�صانية والإ امقد�ض باأكمله، مزاياه الإ
فيها كان حديا لل�صعراء الذين خلقوا واأعادوا خلق 
جميع الق�ص�ض التي ندعوها اأ�صاطر مرة بعد مرة، 
اإى اأن بداأ ال�صعراء اأخرا ين�صرون معرفة اأكر عمقا 
دانة  الإ اإى  اأفاطون  و�صل  واأخرا  مقد�ض،  هو  ما 
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اموؤمة لعام هومرو�ض ال�صعري. ويبدو ي اأننا �صنكون 
حرف الهجائية  فعلنا خرا اإن تذكرنا اأن اخراع الأ
من  والنتقال  وليمبي،  الأ هومرو�ض  تقليد  اأ�صل  هو 
التقليد ال�صفوي القدم اإى نظره امكتوب وامحدد، 
وي الوقت نف�صه، اإى تطوير حرفة الراوي امحرمة 
وقتا  ا�صتغرقت  فهي  و�صحاها؛  ليلة  بن  حدث  م 
حرف الهجائية فجائيا.  طويا ي حن جاء تبني الأ

رما كان هنالك ما نتعلمه من ذلك.

مطلع  ي  مرة  اأول  اأمركا  اإى  ذهبت  حن 
الر�صول  مكلوهان،  كان  اأن  ت�صادف  ال�صبعينيات، 
امو�صة.  اإى  اأقرب  غوتنرغ،  ع�صر  بنهاية  امب�صر 
حمل  على  يوؤخذ  جداله  من  كثر  يعد  م  لو  وحتى 
والتاأثر  التعاي�ض  حول  ب�صرته  فاإن  اليوم،  اجد 
ال�صفوية،  والذاكرة  امكتوب  التقليد  بن  امتبادل 
وحول ت�صكيل تقليد من خال تعاقب اأجيال من خال 
بوا�صطة  واإ�صاحه  وحول ح�صينه  ال�صفوي،  التقليد 
ال�صعر، والذي يفر�ض وجود �صكل كتابي، قد ازداد 
القليلة  العقود  خال  �صيء،  كل  من  بالرغم  اأهمية، 
خرة. اإن ح�صارتنا، اأي�صا، تقف على عتبة تغرات  الأ
التعليم،  بنظام  يفكر  اأن  اإل  امرء  على  وما  كبرة، 
والذي اأ�صبح يتاأثر تدريجيا، ولكن بازدياد، بالإعام 
جهزة اميكانيكية  اجماهري، وكذلك با�صتخدام الأ
اإنه  بالكومبيوتر.  ذروتها  بلغت  والتي  ام�صاعدة، 
القدر  طريق  على  عماقة  خطوة  مثل  يبدو  تطور 
التاريخ  حرف الهجائية ي  – خطوة بداأت بتبني الأ

وروبي القدم. اإننا ل نحتاج اإى اأكر من اإي�صاح  الأ
ن، م تعد الق�صية  ذلك لن�صبح متنبهن نوعا ما. الآ
التي نحن  فام�صكلة  وروبي فقط،  الأ بام�صر  خا�صة 
فقط،  الق�صية  تعد  عامية. م  مواجهتها  و�صك  على 

غريق  الإ حققها  التي  الكرى  التنوير  حركة  اأن  هي 
مثلت دفعا للعلوم والريا�صيات ي �صورة خا�صة، وهو 
امنطقي  للجدل  الراقي  الفن  واأنتج  تفكرنا  ميز  ما 
باأن  اليوم،  نعرف  اإننا  وروبية.  الأ العلوم  �صورة  ي 
وروبية، وخال كل  الأ للح�صارة  القدم  التاريخ  هذا 
�صكال تطرفا، من  مراحله، قاد ي النهاية اإى اأكر الأ
فن التجريد اميكانيكي الذي، من خال الكومبيوتر، 

ن�صانية جمعاء واأ�صكال حياتها. ي�صتوعب الإ

وي ذهني اأن هذا ما تبدو عليه خلفية مو�صوع 
اأن نوعا جديدا من  »الثقافة والإعام«. ومن اموؤكد 
ي�صق  بداأ  قد   )Mundlichkeit( ال�صفوية  اممار�صة 
وتلفزيون،  راديو  �صورة  ي  ح�صارتنا  نحو  طريقه 
الكتب  من  با�صطراد،  يرتفع  طوفان  برفقة  ولكن 
اأن  يفر�ض  عما  اأنف�صنا  �صاألنا  ما  واإذا  وال�صحف، 
ال�صفر  ع�صر  ي  اح�صارة  هذه  رفعة  على  يحافظ 
نتذكر  اأن  علينا  فاإن  اخري،  والإعام  العام  عر 
حرف  الأ بتجريد  الكبر  الإجاز  اإن  تاريخنا. 
الهجائية قاد اإى الدمج العظيم مجتمعاته، ما جعل 
الرومانية،  مراطورية  الإ بعد  وفيما  اليونانية،  اللغة 
– ملكة  الثقافية  ملكتها  اإى  �صمها  على  قادرة 
ت�صمل اليوم، ي �صورة اأو اأخرى، العام كله. ما الذي 
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م يكن ذاك علمًا؛ لقد كان، وما زال اإن�صاًء مثل 
النحات احقيقي للثقافات ويجعلها تنمو. وكما اأننا 
للع�صر  العلمية  اح�صارة  من  جزء  اأنف�صنا،  نحن 
هو  ن�صاء  الإ اأن  ي�صيف  اأن  امرء  على  فاإن  احديث، 
حا�صي�ض، اإنه  �صيء ختلف عن ا�صتثمار العواطف والأ
ن�صانية ويجعل وحدة  يحتوي على حقيقة اح�صارة الإ
ول.  الأ امقام  الفعل مكنة ي  ورد  والعمل  ال�صلوك، 
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ماألوف لنا ت�صوير هومرو�ض للملك واجرال والقائد 
كلماته من  تنتقل  الذي  ال�صخ�ض  بو�صفه  الع�صائري 
�صفتيه مثل الع�صل، والذي هو خطيب مفوه. بب�صاطة، 
ي  ن�صاء  الإ تاريخ  اأن  ندرك  يجعلنا  ذلك  اإي�صاح  اإن 
التي  النقطة  اإى  بال�صبط،  متد  الغربية  الثقافة 
الذاتي  وفهمنا  احديثة  ح�صارتنا  فيها  ا�صتوعبت 
قائمًا  طبيعيًا  علمًا  بو�صفه  للعلم  اجديدة  ال�صيغة 
ن�صاء بو�صفه  اإن النظر اإى الإ اأر�صية ريا�صية.  على 
اأحادية  نتيجة  هو  امنمقة  الرثرة  من  نوع  جرد 
العلمية،  ثقافتنا  جانب  من  خاطئ  وحكم  اجانب 
ي  جرال  جرد  لي�ض  اإنه  نظر.  اإعادة  اإى  يحتاج 
والذي  الركيبة،  اإقطاعي  جتمع  ي  امميز  دوره 
تليماك  ومواجهة  دافعة،  قوة  كامه  يكون  اأن  يجب 
من  ما  نوعا  يقربنا  ودي�صة  الأ ي  الزواج  طالبي  مع 
وى ل�صكل انتقاي من  �صارات الأ عامنا. هنا جد الإ
قطاعية، التي انعك�صت �صعريًا ي حروب  الركيبة الإ
طروادة، اإى عام و�صعت اأ�ص�صه احا�صرة وامدينة 
اأ�صبحت  وقد  امدنية.  الجتماعية  امواطنن  وحياة 
هذه هي العامة احقيقية لتاريخ الثقافة التي جد 
للمواطن.  القانوي  امفهوم  ي  تعبرها  اليوم  حتى 
بف�صل  ما�صكت  قد  امواطنة  اأن  الوا�صح  ومن 
بالوفاء  للعمل  ت�صمح   )Commonality( »عمومية«
ثم  العامة.  اموؤ�ص�صات  وباإدارة  ام�صركة  باحاجات 
اموؤ�ص�صات،  لتلك  امثال  لت�صبح  الدمقراطية  تاأتي 
غريق مدافعن عن ال�صكل  كما نردد نحن اليوم مع الإ

امثاي للدولة احديثة.

الطاغية.  �صورة  نف�صه ي  يوؤكد  ذلك  عك�ض  اإن 
غريقية خال التوتر  لقد تو�صعت احياة ال�صيا�صية الإ
الت�صوير  يثبت  كما  والطغيان،  الدمقراطية  بن 

الد�صتورية،  �صكال  الأ لتواي  ال�صهر  فاطوي  الأ
بو�صفها انتقال من طرف اإى اآخر. وهنا، ي احياة 
ن�صاء تف�صيلي ماما، و�صكل  الدمقراطية فاإن دور الإ
الرومانية  احوا�صر  اآنذاك  غزت  التي  اح�صارة 
ومع  اليونانية.  واخطابة  اليونانية  اللغة  ي  مثل 
ن�صاء حظوته  نهاية التاريخ اجمهوري لروما، فقد الإ

احقيقية وقوته ي التعبئة ال�صيا�صية.

تا�صيتو�ض  يثبت  »اخطابة«  ال�صهر،  حواره  ي 
انتهت مع جيء  ن�صاء قد  الوظيفة احقيقية لاإ اأن 
بعد  ما  روما خال احقبة  اإى احكم ي  باطرة  الأ
امهمة  بال�صرورة  يك�صف  ذلك  وتذكر  غ�صطية.  الأ
من  جديدة  اأ�صكال  ي  اأمامنا  امطروحة  احقيقية 
من  يتطلب  الذي   – التقني  عامنا  ي  تقني  اإن�صاء 
م�صوؤوليته  يتحمل  اأن  م�صوؤولية  عاتقه  على  من  كل 
كان  الذي  باإرثنا  وعي  على  نكون  اأن  وعلينا  كاملة. 
يام الرافع الوحيد للتقليد  ن�صاء ي يوم من الأ عام الإ
�صيئًا  تعني  ظرفية  )وهي   Uberhaupt فيه  الثقاي 
مثل مطلقًا، عمومًا، عامًة(، وقد ت�صمن الفنون احرة 
للتاريخ القدم مثلما ت�صمن ثقافة الربية ام�صيحية 
اإعادة  فرة  وخال  الكني�صة،  اأيدي  بن  كانت  التي 
العلمي  التنوير  بداأ  القدم  رث  لاإ ن�صانية  الإ تبني 

للع�صر احديث ي البزوغ.  

الداخلية  ال�صتمرارية  اإى  نقفز  ن  الآ فاإننا  لذا 
وروبي، مثلما كان، عر التقاط نقا�صاتنا  لتطورنا الأ
بذور  جد  فاإننا  وهنا  ع�صر.  ال�صابع  القرن  ي 
بداأت  وفيما  كوكبنا.  على  ن�صانية  الإ بن  التقريب 
وظيفتها  فاإن  ع�صر،  ال�صابع  القرن  ي  العملية  هذه 
حتى  زالت  ما  مطلقة  قوة  ملك  موذجا  بو�صفها 
منعطف  كل  ي  امعاير  جميع  على  تهيمن  اليوم 
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وبب�صاطة تامة. وهكذا، فما زال من اممكن اتهامك 
بال�صطرار  بال�صعور  ودية،  النوايا  وباأكر  اليوم، 
اإى الوقوف اإى جانب امو�صوعية وال�صمان امعري 
ن�صانية.  الإ العلوم  جال  ي  العلمية   áaô©ŸG  ¢ù°S C’

اأي حرف هذا جميع نقاط التاأكيد! كما لو كان من 
ال�صروري التخطيط حرب خا�صة جولة النت�صار 
هو  ذلك  كان  العلمي!  والبحث  احديث  العلم  ي 
الإجاز العظيم للقرنن ال�صابع ع�صر والثامن ع�صر: 
على  القائمة  العام  مع  لتجربتنا  النت�صار  حقيق 
الريا�صيات وعلم امنهج. ولكن يبدو �صاذًا ي �صورة 
باأن هنالك  امرء العتقاد  اإمكان  يعود ي  األ  غريبة 
اأ�صكال من امعرفة غر امعرفة القائمة على مفهوم 
علم امنهج، والذي ي�صتثني جربتنا ي عام احياة. 
هذه الطريقة العلمية ي التفكر مو�صوعية معرف 
احديثة.  ال�صتنارة  اإى  الطريق  مهدت  عاميا،  بها 
متوافرة  اأ�صبحت  التي  اجديدة  امعرفة  وبتطبيق 
ال�صتنارة  فاإن  هذا،  العلمي  امنهج  علم  طريق  على 
احقائق  من  العديد  على  جديدة  �صلطة  اكت�صبت 
ما هو  تامة  اأولوية  اإى  قاد  ما  وهذا  الطبيعة.  وقوى 
جد على ما هو غر جد ي الفكر امعا�صر، وهذه 
الطريقة ي التفكر هي التي تنظم امجتمع باطراد. 

اإى  فقط،  اأم�ض  ن�صل،  م  فاإننا  وللتاأكيد، 
اإدراك اأن اموقف من العام الناجم عن تكثيف هائل 
التي  العلمية  والثقافة  احديث  ال�صناعي  للمجتمع 
كانت  بل  اجانب،  وحيد  موقف  هو  عليها،  قامت 
والنا�ض  امجتمع  احتياجات  اأن  الدوام  على  الق�صية 
قد اأف�صحت امجال لقوى التعوي�ض، حتى عندما كان 
�صيء وحيد اجانب ي�صبح را�صخا. وهكذا، يدا بيد، 
خاقية الفرن�صية  مع تطور العلم احديث، طورت الأ

التقليدي  اإطار  ي  اخا�ض  الجتماعي  نقدها 
ن�صانوي، ويلقي نقدها الت�صكك بالب�صر، بو�صفهم  الإ
الروح  اأ�صرار  اأعمق  على  ال�صوء  اجتماعية،  كائنات 
الراث  من  مهما  ق�صما  فاإن  وهكذا،  ن�صانية.  الإ
قد  للغرب  واميتافيزيقي  الفل�صفي  للتقليد  القدم 
ثناء،  حفظ ي الثقافة العلمية اجديدة. وي تلك الأ
كر حداثة برمته مثل تراجعا بطيئا  كان التاريخ الأ
قوة  ت�صاوؤل  ي  جليا  يبدو  ما  وهو  الراث،  لهذا 
التما�صك بن الكنائ�ض ام�صيحية ي الغرب، كما اأنه 
ترز  التي  امحددة  التوترات  ي  و�صوحا  اأكر  يبدو 
نقطة   اإى  تاأتي  حن  ن�صانية  الإ الثقافات  حياة  ي 
وروبية. اإن الطريقة  ات�صال بالعلوم والتكنولوجيا الأ
وروبية، من  التي �صكل بها تاريخ تكوين اح�صارة الأ
العلمية  الثقافة  الكومبيوتر،  اإى  الهجائية  حرف  الأ
الوقت  وي  و�صاع.  الأ هذه  ي  حقا  يت�صح  وروبا  لأ
فق  نف�صه، فاإن علينا اأن ندرك اليوم اأن هذا م يعد الأ
م�صتقبل  حول  قلقنا  تاأطر  خاله  من  مكننا  الذي 
التكنولوجية  مكانات  الإ دور  حول  اأو  ن�صانية  الإ
ي  ح�صورة  لي�صت  والق�صية  اأيدينا.  بن  اموجودة 
اأ�صبح  الذي  الثقاي  النقد  يطلقها  التي  �صوات  الأ
ماألوفا لدينا منذ القرن التا�صع ع�صر. الق�صية هي اأن 
انت�صارا  �صهدت  البدائية  ن�صانية  الإ امجتمعات  حياة 
م�صاحات من عدم التنا�صق، ي الوقت الذي توافرت 
فيه للنا�ض اإمكانات وقدرات هائلة للمعرفة. وقد خلق 
هذا عن�صر قوة يهدد كل حريات احياة ي امجتمع 

ن�صاي. الإ

التحديات،  من  كبرة  جموعة  نواجه  اإننا 
النووية ي  الطاقة  دور  تفكر ي  اأن  �صوى  فما عليك 
�صلحة  ع�صرنا، فلي�ض هنالك نهو�ض ي تكنولوجيا الأ
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حيثما  نف�صه،  الوقت  ي  وا�صحا  ي�صبح  اإذ  فقط؛ 
ال�صيا�صية  الرقابة  عن  �صلحة  الأ تكنولوجيا  ابتعدت 
ن�صانية، اأنه باإ�صاءة ا�صتخدام القوة ت�صل احرية  الإ
ال�صيا�صة اإى نهايتها. ومن هنا، فاإن الق�صية لي�صت 
رجعة  ل  عملية  خ�صم  ي  اإننا  التنوير.  تعار�ض  اأن 
العلم.  ذلك  على  قائمة  والتكنولوجيا،  للعلم  عنها 
الذي  الكبر  الرتياح  ذلك  للحظة  نبخ�ض  ل  اإننا 
ن�صان احيوية، ولكن  الإ التكنولوجيا حاجات  توفره 
ل مكن اأن ننكر اأن عبارة »نوعية احياة« ل مكن اأن 
تكون قد �صّكت اإل ي ع�صر التكنولوجيا، فهي عبارة 

تقول الكثر.

التفكر  اإى  نرجع  اأن  مكننا  اأخرى،  مرة 
التحدث  فعلت ي  كما  للغة   )Vordenken( ام�صبق
مكن  كان  الثقافة.  وحول  والإعام  اجماهر  عن 
اأمركا  من  طريقها  جد  اأن  احياة«  »نوعية  لعبارة 
وزير  خال  من  اخم�صينيات  ي  مانية  الأ اللغة  اإى 
يك�صف  احياة  بنوعية  فالهتمام  احادي،  اأماي 
التي يوفرها  اأنواع الحتمالت  اأعداد  الزيادة ي  اأن 
العلم والتكنولوجيا والقت�صاد ل مثل �صمانة اأكيدة 
اأن  اموؤكد  ومن  احياة.  نوعية  ي  ماثلة  لزيادة 
من  مزيدا  يعني  ما  دائما  التكنولوجيا  ي  تقدم  اأي 
احرية، وما عليك �صوى اأن تفكر ي مدى امتعة التي 
وى  الأ ال�صيارة  لقتنائهم  اليوم  �صباب  بها  ي�صعر 
اخا�صة بهم، فلقد ان�صمت رخ�صة القيادة اإى تلك 
�صياء التي ت�صر اإى الو�صول  القائمة امقد�صة من الأ
اأي  اإر�صال  بذلك  امق�صود  لي�ض  البلوغ.  مرحلة  اإى 
يرى  اأن  امرء  على  اإن  بل  التحذير،  اأو  للوم  اإ�صارات 
حول  ثارة  بالإ ال�صعور  هذا  فيه  يرتبط  الذي  امدى 
عن  الناجمة  ثارة  بالإ ال�صيارة  عن  الناجة  احرية 

اأن  اموؤكد  من  اآخر.  �صحبة  ي  وكونك  وحيدا  كونك 
كان  كانه حن  كليا عما  �صيئا ختلفا  اأ�صبح  ال�صفر 
اأنه من  النا�ض. فا �صك  للجمع بن  و�صيلة  بب�صاطة 
احرية  م�صاعر  التكنولوجيا  رفعت  ال�صيارة  خال 
حدث،  وبامثل،  اأنه  غر  الن�صوة،  حالة  من  نوع  اإى 
وبالت�صاوي، تخل وا�صح عن احرية، فمن نافل القول 
لية  اإن امرء م�صتقل فيما يتعلق بفعالية التكنولوجيا الآ
قدام  اجديدة، واأولئك الذين ي�صافرون �صرا على الأ
ي�صيخون ببطء اأكر. ولكن كلما ازدادت التو�صطات، 
�صلوى  ي  ولأ احديث  للنقل  بالن�صبة  احال  هي  كما 
هذه  على  اعتمادا  اأكر  اأ�صبحنا  احياة،  ي  اأخرى 
رئي�ض  ناتروب،  بول  كان  التكنولوجية.  امنجزات 
وحن  الفل�صفة،  ي  ي  موجه  اأول  ماربورغ،  مدر�صة 
ذهب اإى اأمريكا مدة ن�صف �صنة لزيارة اأقاربه، كتب 
ي ر�صالة مفعمة باحما�صة من على ظهر ال�صفينة، 
و�صف ي فيها الغروب على امحيط. كانت تلك جربة 
تقدير  اأ�صتطيع  اأنني  حن  وي  له،  بالن�صبة  �صوفية 
يام ي  مكانات التي تتيحها لنا دمقراطية هذه الأ الإ
النقل، فيما يتعلق بالإطال على العام، ول �صيما من 
حدود  ت�صبح  وكيف  اجو،  طريق  عن  ال�صفر  خال 
اإعادة  مو�صع  ال�صيا�صية  واأهميتها  احديثة  الدولة 
نظر على اأ�صا�ض م�صتوى ديانة القت�صاد العامي. وي 
الوقت نف�صه، فاإننا نرى اأي�صا امجاهيل امخيفة التي 
العظيم،  الجتماع  عام  كان  ورما  احياة،  حققتها 
ورما اأعظم العلماء، الذي وقف اأمامي مثل عماق 
ننا نا�صلنا لتجاوزه، ماك�ض  طوال حياتي، وحديدا لأ
للح�صارة  نتاجا  العام  خيبة  اعتر  الذي  هو  فير، 
احديثة ونظر  اإليها بو�صفها ام�صر امقبل ل�صيادة 
البروقراطية، فهي تبدو عملية خارقة حدث وت�صتمر 
الخراعات  اأكر  حتى  حياتنا.  خال  الت�صاعد  ي 
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اإنتاجية واأكر الإجازات تقدمية ي ح�صارتنا مهددة 
تقف  ل  التي  البروقراطية  ببادة  وثالثة  ثانية  مرة 
التاأثرات  جميع  ومثل  اجماهري،  الإعام  اأمام 
تاأثر  فاإن  العام،  الراأي  ت�صكل  كيفية  حول  خرى  الأ
الإعام اجماهري ل غنى عنه لو كان على الب�صر 
اأننا  اموؤكد  ومن  دمقراطية.  حياة  معا  يعي�صوا  اأن 
اأيدي  بن  اأبدًا  تو�صع  األ  يجب  ال�صلطة  اأن  تعلمنا 
�صخ�ض من دون اأن يكون هناك نوع من نظام النفوذ 
نظمة ال�صمولية. اإى  امتكافئ، كما هي احال ي الأ
ذلك احد يبقى توزيع ال�صلطة مبداأً ل يجوز انتهاكه 
فهي  التمثيلية،  الدمقراطية  اليوم  ن�صميه  ما  ي 
ي  ن�صانية  الإ احرية  من  معينًا  اأدنى  حدًا  ت�صمن 
اأن  نف�صه  الوقت  علينا ي  ولكن  الجتماعية،  احياة 
نعرف باأن جميع اموؤ�ص�صات وام�صاريع التي تبداأ من 
خال  من  مهماتها  تتابع  والتي  العام،  الراأي  ت�صكل 
ينتهي  ل  نظام  على  ت�صتمل  اجماهري،  الإعام 
للحكم  املح  الطابع  فاإن  وهكذا  والتعقيد؛  للتو�صط 
وثالثة.  ثانية  مرة  مهدد  العفوي  وال�صلوك  العفوي 
وجه  وي الوليات امتحدة، التي تعتر ي كثر من الأ
مثلة مجتمع حديث �صناعي ومتقدم، كانت هنالك 
مثال  اإى  تفتقر  واأمانيا  مثا،  غيت،  ووتر  ف�صيحة 
على عظمة مناظرة، ول يعود ذلك اإى احاجة اإى 
ن  امتاك اأي �صيء من هذا النوع للك�صف عنه، بل لأ
التاأثر ي  لي�ض على درجة من قوة  ماي  الأ الإعام 
الراأي العام بحيث يكون لهذا الك�صف مثل هذا النوع 
وجدت  جدا  حديثة  دمقراطية  واأمانيا  التاأثر.  من 
فقد  لذا  حديث،  �صناعي  جتمع  خ�صم  ي  نف�صها 
دون  من  مور  الأ من  بكثر  القبول  مان  الأ على  يكون 
اأن يعرفوا القوى امنا�صبة التي يعار�صون بها. اجهل 
امتنامي باحياة الجتماعية، واحاجة امتزايدة اإى 

امرء  ي�صعى  التي  للفو�صى  عر�صة  وكونهم  ال�صرعة، 
اإى جنبها، ومن هنا اأي�صا ياأتي النقد الذي يف�صده 
ال�صراع ال�صيا�صي بحيث ي�صبح و�صيلة للو�صول اإى 

ال�صلطة: كل هذه اأ�صياء علينا اأن نقبل بها.   

فثمة  موؤ�ص�صي،  نق�ض  جرد  لي�ض  هذا  ولكن 
ي  يحدث  الذي  ن�صانية  الإ ت�صكيل  حول  يدور  نقا�ض 
اإطار النظام الجتماعي عموما، وهو نظام ي�صود فيه 
امتياز القدرة على التاوؤم، وهو اأمر ميز اح�صارة 
ي  الفرد  ينخرط  حيث  مكان،  كل  ي  التكنولوجية 
اأن  نعرف  ونحن  اجتماعي عماق.  اقت�صادي  جهاز 
كل جهاز يريد له من يخدمه، لكي يكون قادرا على 
قوى  مطلوبة،  زالت  ما  اأخرى  قوى  لكن  ال�صتمرار، 
الرغبة واحلم واإطاق العنان للحرية، وحتى النظام 
نف�صه يتغذى على هذه القوى. وي القت�صاد، كما ي 
ال�صيا�صة، �صيكون هنالك على الدوام بناوؤون عباقرة 
مريحن  غر  ومتعاونون  النظر  بعيدو  منظمون  اأو 
رغم اأنهم منتجون. وما م نوا�صل اخروج باإمكانات 
جديدة، فاإننا ل ن�صتطيع اأن ناأمل ي ا�صتمرار النظام 
حركة  جمل  جعل  التي  العجلة  اأن  ما  ولكن  اأبدا. 
عك�ض  مكن  ل  ول  الأ امقام  ي  مكنة  اح�صارة 
و�صح اأن علينا اأن  اجاهها اإى اخلف، ي�صبح من الأ
نقوي ملكات التفكر ام�صتقل وحكمنا الفردي اخا�ض 
ولكنها  داخلنا  ي  تطفاأ  م  املكات  هذه  جذوة  بنا. 
مهددة ببنى جتمع معقلن ماما. وهذا يعني، جزئيا، 
اأن علينا األ نعطي امتيازا كبرا للتواوؤم الجتماعي، 
اأي اأن اأولئك الذين ينخرطون ي الطقو�ض ال�صلوكية 
والقت�صادية  الجتماعية  احياة  عمليات  جميع  ي 
يكونون  �صوف  يتواءمون،  الذين  اأولئك  اأي،  فقط، 
قادرين على اإيجاد طريق لهم ي هذا امجتمع الكبر، 

هو بالتاأكيد قوة حركة للتنظيم وحتى للبقرطة.
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نحو  الطريق  به  يعد  ما  كل  هذا  كان  لو  ولكن 
ح�صارة حديثة، فاإنه �صيكون قليًا جدًا. هنالك �صيء 
اآخر ل مكن �صنعه وت�صميته ثقافة، ول حتى بوا�صطة 
هو  اجماهري  فالإعام  اجماهري:  الإعام 
نف�صه موؤ�ص�صات تقنية تبحث عن التواوؤم مع حاجات 
امجتمع، فهو يجلب اإبداع العلم والفن والقت�صاد، اأو 
اأي �صيء اآخر للنا�ض ي �صكل جديد؛ وبذلك، فاإن عليه 
�صلي.  اأن يجرد نف�صه من كثر ما يدل عليه اإنتاجه الأ
تاأثرًا  لذلك  فاإن  بنا،  اخا�صة  العلمية  ثقافتنا  وي 
الثقافة  من  �صكال  الأ هذه  كل  تعري�ض  ثر  لأ م�صابهًا 
للفراغ الداخلي للثقافة العلمية ي احقبة امعا�صرة. 
ومن اموؤكد اأن العلوم لي�صت م�صوؤولة عن حياة ال�صعر 
اأو الدين اأو الفن، فالعلوم امطابقة لهذه امجالت من 
بداع الثقاي قد تكون قادرة على اإ�صباع رغبتنا ي  الإ
امعرفة ي جميع امجالت، بحيث اأننا ن�صعر بتقدير 
لها وحاجة اإليها. ولكن امهمة احقيقية ل ترز قبل 
اأن ت�صبح موا�صيع الفن وال�صعر والدين وامو�صيقى، 
الثقاي، جارب حية  بداع  الإ اأخرى من  اأ�صكال  واأي 
اأن تبقى موا�صيع علمية، وهذا حديدا هو  بدل من 
�صعوبة  اأكر  اأ�صبح  �صيء  ثقافة، فا  كلمة  تعنيه  ما 
ي مثل هذه اح�صارة �صاملة التنظيم، من اح�صول 
حياتنا  جمل  ميز  حقيقة  وهذه   – جارب  على 
اجتماعي  لنظام  حتمية  لنتيجة  واإنها  الجتماعية. 
اإى  متنامية  حاجة  ي  كانوا  النا�ض  اأن  قواعده  له 
مان �صاهدنا ذلك بعد تدمر مدننا  مان، ونحن الأ الأ
بفعل القنابل وخال فرة اإعادة البناء التي اأعقبت 
بداأت  للجميع  وا�صحة  اقت�صادية  �صباب  ولأ احرب، 
وتعاونيات  والبنوك  التاأمن  ب�صركات  البناء  اإعادة 
كله  ذلك  وخلف  نف�صه،  الوقت  ي  ولكن  الت�صليف، 

تكمن اأعرا�ض تو�صع مت�صارع لتجنب امخاطر.

اإن  اخا�ض،  علمي  خال  من  ذلك  اأعرف  اأنا 
مناق�صة  فخال  الفل�صفة،  كذلك:  اأدعوه  اأن  ي  كان 
التاأويلية – فن الفهم – اأنا موقن باأنني �صوف اأتلقى 
اأن  اموؤكد  للتاأويل، فمن  امعيار احقيقي  �صوؤال حول 
�صحيحا.  التاأويل  كان  اإذا  ما  لتحديد  معيارا  هناك 
التي  الكابحة  القوة  من  نوعا  يتخيل  امرء  فاإن  لذا 
مكن اأن ت�صمن الو�صوح من خال القيا�ض اأو الوزن 
ما  على  �صيء  كل  اأن  من  يتاأكد  بحيث  اح�صاب  اأو 
يرام. وعلينا اأن ن�صعر باأنه حتى ي هذا امجال، فاإن 
ما  فمحتويات  الطريقة،  بهذه  التفكر  اخطاأ  من 
ن�صانية حديدًا وامحتويات الثقافية  ن�صميه العلوم الإ
ي  تتلقى،  التي  والتاريخ،  والقانون  والدين  للفن 
التو�صطات، مهمات جديدة لكي  جتمع يتغر بفعل 
الدوافع  مع  رتابة  تزداد  التي  العملية  احياة  تغني 
اجديدة. كما اأن اإنتاجية العمل نف�صه تتطلب تدريبا 
اأما  لل�صخ�ض.  اخا�صة  حكام  الأ ل�صتخدام  وقبول 
اأنه  فهو  اجماهري  الإعام  من  خر  الآ اجانب 
هذه  يقوي  اأن  له،  بالن�صبة  حتى  ال�صهل،  من  لي�ض 
ا�صت�صاري  جل�ض  ي  ع�صوا  يوما  كنت  ال�صلطات. 
ل�صبكة اإذاعية، و�صرعان ما اأدركت �صاآلة القوة التي 
م  �صيئا  �صخ�صا  ن  لأ لي�ض   – من�صبي  ي  يوفرها 
كل  ن  لأ بل  اأي مدخات،  باأن ملك  للمجل�ض  ي�صمح 
�صيء كانت له قوانينه وقواعده اخا�صة. اأنت تواجه 
تقديرات التلفزيون وا�صتجابة ام�صاهدين، كما لو اأن 
م�صتقبا  تخيل  ن  والآ بدقة؛  ح�صابه  مكن  �صيء  كل 
ي�صوده الكومبيوتر، حيث لن تكون تقديرات التلفزيون 
احياة  جالت  جميع  اإن  بل  فقط،  للتحكم  اأ�صهل 
للقيا�ض واح�صبة والوزن،  الجتماعية �صوف تخ�صع 
اأي للتقدير. ول �صك ي اأنه �صتكون هناك على الدوام 
مر ي الإعام اجماهري اليوم،  جهود، كما هو الأ
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هي  هذه  اأن  الطبيعي  ومن  بديلة،  معلومات  لتوفر 
العام، غر  الراأي  ت�صكيل  ي�صارك ي  من  كل  ر�صالة 
الو�صوح،  الدرجة نف�صها من  امعار�صة على  اأن قوى 
ومن اموؤكد اأن اأحدا لن يجادل ي اأن قيا�ض تقديرات 

ام�صاهدين مفيدة لتقوية حكم اجميع.

واإذ اأ�صرت اإى عملي الفل�صفي اخا�ض وحدثت 
لظاهرة  الفل�صفية  الدرا�صة  اأي  التاأويل،  ندعوه  عما 
اأي�صا، مرتبط ارتباطا وثيقا  ن هذا  الفهم، فذلك لأ
مو�صوعي. فكما اأن هناك تفاهما بن النا�ض الذين 
اليقينيات  غياب  ي  بع�صا  بع�صهم  مع  يتفاعلون 
مر كذلك مع اأحداث  و�صمانات فهم �صحيح، فاإن الأ
اخا�ض  ن�صاي  الإ الذاتي  فهمنا  تغني  التي  اما�صي 
واجهنا  كلما  تغتني  جربتنا  اإن  اأخرى.  بعد  مرة 
ما ل مكن ح�صابه،  متوقع،  ما هو غر  فهم  حدي 
خر، وهذا  الآ – باخت�صار،  وما ل مكن ح�صابه هو 
هو الطريق الوحيد الذي ن�صتطيع من خاله التعلم 
من جربتنا. لقد اأ�صبح من ال�صعب اح�صول على 
بامعنى  والطماأنينة  مان  الأ ي  الرغبة  ن  لأ جارب 
�صمل للكلمة، وجنب امخاطر الذي يفر�ض نف�صه  الأ
Dase- بقوة متزايدة بو�صفه طلبا على نظام وجودH
فاإن  ذلك،  اإى  اإ�صافة  العامة.  للحياة   insapparat

كمية امعلومات التي ت�صلنا، جعل الختيار العقاي 

من بن امعلومات امقدمة اأمرا اأكر �صعوبة. وببطء 
اجماهري،  الإعام  حرير  مرحلة  تاأتي  قد 
وبخا�صة، التلفزيون، ولكن لن يكون من اممكن اأبدا 
كابح  اإى  تتحول  اقت�صادية  اآلية  بروز  اإمكان  نفي 
متابعة  اإجراء  مكن  ل  بحيث  التواوؤم،  لك�صل  م�صاٍو 
�صاملة لانحرافات الوا�صحة عما يقال علنا من دون 
�صعوبة. ولكن هنا بالتحديد علينا اأن نحاول التقدم. 
بتاأمل الثقافة والإعام اجماهري، علينا اأن نتذكر 
مرة اأخرى اأن الثقافة لي�صت جرد موؤ�ص�صة بل اإنها 
حتاج اإى رعاية، ولكن الرعاية وما يتطلب الرعاية 
حكمك  با�صتخدام  القرارات  اتخاذ  ي  احرية  هو 
والعمل  القوة واجهد  ا�صتثمار  اخا�ض. ولن ي�صبح 
لنا حتى  لة ح�صارتنا مررا  لآ التقدمي  الكمال  على 
نكون قادرين على القيام بذلك. وما م ن�صتطع اإيجاد 
اأف�صل بن احرية والتنظيم ي احياة، فاإن  ميزان 
اأمامنا حياة خاملة بالتاأكيد. اإن الثقافة العلمية التي 
ابتكرت ي اأوروبا، ي العلوم الطبيعية كما ي تطبيق 
اأنفا�صنا  ي�صلبنا  الذي  الجتماعي  العام  العلوم على 
ثقافية  تقاليد  تواجه  اأن  و�صك  على  ف�صيئا،  �صيئا 
اأخرى. فما الذي �صتثره هذه التحديات؟ وما الذي 
 áaÉ°VEG – ن�صانية مكن اأن تثره فينا؟ �صقل القوى الإ
w اإى الكرياء الذي نح�صل عليه خال �صنعنا لها؟
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نحو امجهول: 
عام التخُيات والروايات العلمية´

باترك بارندر 

بدء  عند  اأو  اأخرى،  اإى  حالة  من  التغرر  حظِة  حلول  عند  التخيرات  عام  ي  ندخل 
إِرْك راْبِكن، حظُة الختال ي اأثناء  إنها حظُة »النقاب مائة وثمانن درجة« بعبارة ا ل. ا التحور
امعلوم وامجهول، »معَلقن  امح�شو�س، بن اح�شور والغياب، بن  امح�شو�س وغر  انتقالنا بن 

كالبندول« بعبارة رومولو رن�شيني. 

وقد نختار �صورة القفز اإى اماء اأو الغط�ض فيه 
التهُيج  تت�صمنه من  التخُيات ما  للتعبر عن عام 
ر�ض ال�صلبة اإى  واخوف ولَذة النقذاف من فوق الأ
قَوة ل �صيطرة لنا عليها، اإى �صفحة اماء ام�صع�صعة 
التاأثر  قوية  ا�صتعارات  ولدينا  ترتفع ماقاتنا.  التي 
اماء،  اإى  الياب�صة  من  النتقال  حظة  عن  للتعبر 
من العن�صر امعروف اإى العن�صر امجهول كالغو�ض 
ذلك.  �صابه  وما  الظام،  نحو  القفز  اأو  ما  اأمر  ي 

عمال  الأ ي  خا�ض  توُتٍر  حظة  هي  اللحظة  وهذه 
دبية اأو ال�صينمائية نتذَكرها جميعًا: اللحظة التي  الأ
يقفز فيها ِجْم من ال�صفينة ي رواية كونراد، حظة 
�صقوط �صرلوك هوْمز نحو ما يظُن اأنه موته امحتوم 
من  البقر  راِعَيي  وقفز  رايخنباخ،  �صالت  عند 
 Butch فلم  ال�صّال ي  حافة اجبل باجاه م�صقط 
Cassidy and the Sundance Kid )ُبچ كا�ِصدي 

والفتى �َصْنداْن�ض(. وقد بلغ من �صعبية هذه ام�صاهد 
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حيث  امبِكرة  فام  الأ كلي�صيهات  من  اأ�صبحت  اأنها 
cliff- بعبارة  ُتعرف  اأ�صبوعٍي  كِل جزٍء  ذروُة  Gاأخذت 
ك  ُيْرَ حيث  ال�صخرة«،  بحافة  »امتعِلق  اأي   hanger

بروؤو�ض  ال�صخرة  والبطلة معَلقن على حافة  البطل 
HÉ°U™ – وما يتبع ذلك من طلٍب للم�صاهدين باأن  C’G

�صبوع القادم، كُل ذلك  حداث امثرة ي الأ يتابعوا الأ
بت�صويٍر حري لفكرة الت�صويق.

اإى  قفزة  اأنه  على  التخُيات  عام  فهم  اإّن 
ي  العام  هذا  اإى  الدخول  حظة  واإّن  امجهول 
الروايات العلمية تتوافق ي العادة مع حظة ال�صفر 
يعرفها  التي  والكلمة  الزمان.  ي  اأو  الف�صاء  ي 
مريكي هي  اجميع والتي ترتبط برنامج الف�صاء الأ
We have lift-» «lift-off» )»النطاق«(.  كلمة 

هي  وهذه  النطاق«(.  ي  اآخٌذ  )»ال�صاروخ   ».off

فات  ة الإطاق، حظة الإ حظة البتعاد عن من�صَ
طريقة  اأما  الف�صاء.  باجاه  ر�صية  الأ اجاذبية  من 
فهي  ر�ض  الأ هذه  على  العي�ض  اإطار  من  فات  الإ
ي  ناحظ  كما  الزمان  ي  ال�صفر  حالة  ي  اأغرب 
»اآلة  بعنوان  ولز  ج.  ه.  كتبها  التي  العلمية  الرواية 
ي  الرواية  ي  الزمان  ي  ام�صافر  يعِر  اإذ  الزمن«. 
اأثناء انطاقه على من اآلته الزمنية عن خ�صيته من 
الت�صُبب بانفجاٍر �صخٍم قد يوؤّدي »اإى تفجر ج�صمي 
بعاد اممكنة – بحيث يقذفنا  واآلتي بعيدًا عن كل الأ

ي امجهول«.

ولكن هذا القفز باجاه عام التخُيات ل يدوم 
طويًا، �صاأنه ي ذلك �صاأن ال�صعور بالغط�ض ي اماء. 
اخوف،  ب�صدمة  وي�صعر  عميقًا،  نف�صًا  ياأخذ  فامرء 
ويح�ُض بن�صوة امفاجاأة، ثم ينتهي كُل �صيء. ومن َيُغ�ض 
ي اماء بامعنى اماألوف ي�صبح ي اماء اأو حته، ولكن 
�صرعان ما ي�صبح اماء ماألوفًا طبيعيًا ي نظره. اأما 

ال�صاروخ امنطلق من كيپ كناڤرل فينطلق اأبعد واأبعد 
ام�صتقبل  اأن  الزمان  ي  ام�صافر  ويرى  ال�صماء.  ي 
ي�صرع نحوه ومُر من جنبه ، ويقِرر بعد مَدة قد تطول 
اأو تق�صر التوُقف والبحث ي طبيعة جتمع ام�صتقبل. 
اخيالية  اللحظات  من  امزيد  ثمة  اأن  ي  �صَك  ول 
الروايات  ي  قل  الأ على  امذهلة،  وامفجاآت  خرى  الأ
اإى  وى التي تنقلنا  فام، ولكن هذه اللحظة الأ والأ
بعد  اأنف�صنا  وجد  وَلت.  قد  تكون  التخُيات  عام 
ذلك ي عام غريب منطقي ي�صوده العجيب الغريب 
وكثرين  وكالڤينو  وبورخي�ض  كافكا  اأعمال  ي  )كما 
غرهم(، اأو جد اأنف�صنا ي عام الروايات العلمية. 
ما  ولكن  العام،  ذلك  اإى  نقلنا  الذي  هو  والتخُيل 

الذي يحدث له عندما ن�صل اإى ذلك العام؟

يتوَجب على الروايات العلمية اخال�صة اأن ت�صر 
ي اأحد م�صتوياتها للفكر العلمي، وعلى نحو خا�ض، 
العلمي بو�صفه منهجًا منطقيًا منَظما  امنهج  لفكرة 
يبحث ي الطبيعة خطوة خطوة. والعلم هو الذي يجعل 
امن�صبطة  العقلية  معايره  بح�صب  معلومًا  امجهول 
ي  العلمَين  وامنهج  الفكر  من  كّل  ويظهر  للمعرفة. 
الروايات العلمية مَثلن ي �صخ�صية العام الذي قد 
اأو مدفوعًا بقَوة �صيطانية،  اأو مهوو�صًا  يكون جنونًا 
ولكنه يَت�صم اأي�صًا باأنه باحث اأ�صيل �صبور ل يكّل ول 
اإنها علمية ولكنها ل  مّل. )اأما الروايات التي يقال 
�صح  ت�صر اإى الفكر العلمي اأو ن�صاط العام فاإن الأ
ت�صميتها برواية التخُيات ام�صتقبلية، مع التذكر باأن 
نكليزية  fantasy باللغة الإ دبي الذي ُيدعى  النوع الأ
 Gògh (.fantastic يجب مييزه عما دعوته بالتخُيلي
يعني اأن الروايات العلمية ت�صعى ي نهاية امطاف اإى 
عام  اإى  ام�صطرب  العابر  التخُيلي  العام  حويل 
والتوُقع،  للتف�صر  قابل  �صيء  اإى  النظام،  ي�صوده 
وى، حظة الده�صة  بحيث يجري جاوز اللحظة الأ
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ي  يتك�َصف  الذي  امنَظم  العام  اأن  رغم  واخوف، 
إثارًة للده�صة واخوف. النهاية قد ل يقل ّا

ولو عدنا اإى اأ�صول الروايات العلمية ي القرن 
من  حظة  اأ�صهر  اأن  �صنجد  فاإننا  ع�صر  التا�صع 
حظاتها التخُيلية هي الوم�صة الكهربائية التي تبعث 
�صلي  َمري  رواية  ي  ال�صناعي  ن�صان  الإ ي  احياة 
عامًا  ْفراْنِكْن�صتاْين  ڤر  يكون  وفيها  ْفراْنِكْن�صتاْين. 
�صلي لنمط »امخرعن  – ورما كان هو النموذج الأ
امجانن« واآخر ام�صتغلن القرو�صطين بعلم ال�صيمياء، 
ولكن رواية جول ڤرن امعروفة بعنوان »ع�صرون األف 
فر�صخ حت �صطح البحر « اأقرب اإى موذج الرواية 
العلمية، وهي تتناول الغزو التكنولوجي للعام امغمور 
باماء. وقد حَلت حَل ال�صخ�ضِ الذي يغو�ض ي اماء 
ي هذه الرواية غّوا�صٌة �صخمٌة ا�صمها نوْتل�ض يقودها 
نيمو مع  القبطان  ا�صمه  الذكاء  �صّرير خارق  قبطان 
�صياء التي يقِدمها لنا القبطان  بّحارته. ومن بن الأ
قاع  عجائب  فيها  علينا  يعر�ض  منظمة  جولة  نيمو 
البحر عر�صًا يفوق ي ح�صن تنظيمه وتف�صياته ما 
قاع  اإى  مّنا  اأٌي  نزل  لو  عليه  نح�صل  اأن  مكن  كان 
البحر جَهزًا بجهاز التنف�ض وقناع الوجه وزعنفتي 
عن  مو�صوعة  منها  جانٍب  ي  فالرواية  القدمن. 
حياء  الأ علم  ي  مب�َصط  مدر�صٌي  وكتاٌب  البحر،  قاع 
فكَلما  دموع.  دوما  اجيولوجيا  علم  وي  البحرية 
قَدمت الرواية لنا �صيئًا جديدًا من عجائب قاع البحر 
جد اأن جول ڤرن يحر�ض على تعليمنا، بل تلقيننا، 
�صيئًا عن مكان ذلك ال�صيء ي الطبيعة كما راآه العلم 

الو�صعي ي القرن التا�صع ع�صر.

ورغم اأن جول ڤرن ياأخذنا دائمًا ي اأف�صل كتبه 
ر�ض و  اإى عاٍم غريب كما نرى ي رحلة اإى مركز الأ
رحلة اإى القمر ف�صًا عن ع�صرين األف فر�صخ حت 

�صطح البحر، فاإن من اممكن القول اإن هذه الكتب ل 
تكاد حتوي على �صيء من الكتابة التخُيلية اخال�صة. 
اأن كتابات ولز حتوي من هذا العن�صر  ومن اموؤَكد 
اأكر ما حتويه كتب ڤرن واأن اأحد الفروق الكرى 
اأن ولز يدخل كائنات غريبة اإى  بن ڤرن وولز هو 
امّريخ ي  من  تية  الآ امخلوقات  اأ�صهرها  ومن  عامه، 
رواية حرب الكواكب. فالبحث العلمي ي العام الذي 
على  قادرة  غر  كائنات  ملوؤه  الذي  اأو  فيه  حياة  ل 
تثر  اأن  اإى  تنحو  العقلية،  للقدرة  تفتقر  اأو  التفكر 
اأو  ال�صمو  بعام  بل  امتخَيل  بالعام  ل  ال�صعور  فينا 
ما يدعى عادة ي الروايات العلمية بح�ّض الده�صة. 
»النقاب  يت�صَمن  ل  هذا  ال�صامي  الطبيعة  وعام 
ل  اأو  التخُيل،  بعام  امرتبط  درجة«  وثمانن  مائة 
الكاتب  ُيدِخل  اإن  ما  ولكن  قّل.  الأ على  عليه  ي�صِدد 
ولز  يفعل  كما  بالذكاء  امَت�صفة  الغريبة  الكائنات 
الب�صر  ذكاء  ذكاوؤها  »يفوق  التي  امّريخية  بكائناته 
فاإن  والفناء«،  للموت  خ�صوعًا  عنهم  تقُل  ل  ولكنها 

ال�صورة ت�صحي اأ�صَد مثارًا للقلق. 

»ال�صامي  بن  الفرق  نن�صى  اأّل  اإذن  علينا  يجب 
الده�صة  ح�َض  فينا  يثر  الذي  ذلك  اأي   – العلمي« 
– والنواحي امقلقة امرعبة ي رحلتنا نحو امجهول 
التخُيلية  الروايات  بن  العاقة  نفهم  اأن  اأردنا  اإذا 
وامقلق(  ال�صامي  )اأي  وكاهما  العلمية.  والروايات 
التقط  وقد  العلمية.  للروايات  �صرورّيان  نظري  ي 
العلمي  ال�صامي  �صورة  ويردزويرث  ِوْلَيم  ال�صاعر 
اأثناء  راآه ي  الذي  نيوتن  اآيَزك  عندما و�صف مثال 
الدليل  اإنه:  بقوله  دج  َكيْمْرِ جامعة  ي  درا�صته 
الفكر  بحار  ي  بد  الأ اإى  يبحر  ذهٍن  على  امرمري 

الغريبة، وحيدًا )»امقِدمة«(

مِهدًا  نيوتن  من  جعل  تكاد  �صورة  )وهذه 
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و�صاأختار  ڤرن.(  عند  نيمو  القبطان  ل�صخ�صية 
كالڤينو  اإيتالو  اأجريت مع  التالية من مقابلة  الفقرة 
حَدث فيها عن )جاليليو حيث اأجد �صورة ثانية تعِر 

عن ال�صامي العلمي:

عندما اأقراأ جاليليو اأحُب اأن اأبحث عن امقاطع 
القمر  ي�صبح  ففيها  القمر.  عن  فيها  يتحَدث  التي 
وى، وفيها ي�صف  �صيئًا حقيقّيًا لبني الب�صر للمرة الأ
ملمو�صًا.  �صيئًا  باعتباره  بالتف�صيل  القمر  جاليليو 
ولكن ما اإن يظهر القمر حتى ي�صعر امرء بالت�صامي، 
اأو ما هو اأقرب اإى الطران، بلغة جاليليو. اإذ يرتفع 
امرء معه لي�صحي ي حالة توازن �صحرّي ي الف�صاء. 

(ÜO C’G ádBG)

لكي  بو�صعه  ما  كَل  يفعل  جاليليو  اأن  نرى  وهنا 
ي�صفه  لكي  الطبيعة،  نظام  �صمن  القمر  ي�صع 
ي  ولكنه  »ملمو�صًا«،  »حقيقّيًا«،  »�صيئًا«،  باعتباره 
اأثناء عمله هذا يتغَر هو نف�صه اإى حٍد ما. فكتابته 
حِقق �صيئًا من »الت�صامي«، وت�صل حالة من النبهار 
ال�صحري. وهذه اللحظة هي كَوة تنفتح نحو اخيال، 
وهي حظة ت�صبه العملية التي دعاها منِظر الروايات 
العلمية داركو �صوڤن بـ »التغريب امعري«. ولكن تلك 

الكّوة لي�صت اأكر من ُكَوة.   

يتطَلب  العلمية  الروايات  جن�ض  اأن  �صوڤن  يرى 
والثاي  امعري  التغريب  َول هو  الأ اأ�صا�صين:  اأمرين 
هو اجَدة، اأو التاأثر الذي حدثه اجَدة )اأو يحدثه 
العام اجديد(. وهنا نقرب اأكر من عام التخُيات 
اإذا ما تذَكرنا اأن التخُيلي هو حظة التحُول، حظة 
نواع  الأ اأ�صهر  ومن  اأخرى.  اإى  حالٍة  من  الغو�ض 
ذلك  الع�صرين  القرن  ي  العلمية  للروايات  الفرعية 
وهي  ول،  الأ اللقاء  بق�ص�ض  يدعى  الذي  النوع 
مع  وى  الأ للمَرة  يح�صل  لقاء  حول  تدور  ق�ص�ض 

ول  خلوقات غريبة ذكية. وتت�صمن �صدمة اللقاء الأ
بكائنات ذكية غر ب�صرية ال�صعور باخوف والرتباك 
العلمية  الروايات  ي  تتبعها  امرحلة  هذه  واجزع. 
بالتفاهم.  امتعِلقُة  والتكنولوجيُة  امنطقيُة  ام�صكلُة 
وهذه ت�صبه اإى حِد ما م�صكلة »القلوب الوحيدة« ي 
واإعانات  ال�صخ�صية  مور  لاأ �صة  امخ�صَ عمدة  الأ
عانات التي  امواعدة ي امجّات وال�صحف، تلك الإ
نكليزية جموعاٌت من امخت�صرات  ها باللغة الإ ماأ
 WLTM (Would Like To اجميع:  يفهما  التي 
 GSOH (Got a Sense بلقاء(،  اأرغب   =  Meet

 LTR (Long ،)اأمتع بح�ّض النكتة = of Humour

مد(. هل  Term Relationship = عاقة طويلة الأ

النكتة؟  بح�ض  يتمَتعون  هل  بلقائنا؟  الغرباء  يرغب 
مد؟ وقد ي�صبح  هل يرغبون باإقامة عاقات طويلة الأ
الغرباء، مثل الب�صر الذين قد نلتقي بهم عر وكالت 
ال�صحف،  ي  ال�صخ�صية  عمدة  والأ امواعيد  ترتيب 
اأحبابًا اأو اأعداًء لنا، اأو جَرد اأنا�ض عرفناهم معرفة 
الغرابة  �صفة  يفقدون  ما  �صرعان  ولكنهم  عابرة، 

والنتماء اإى عام اخيال.

َول  الأ اللقاء  اأو  اجَدة،  فكرة  اأن  يعني  وهذا 
التخُيلي،  مفهوم  �صمن  تبقى  الغريب،  بامخلوق 
ح�صا�ض  الإ ازدياد  )معنى  الغرابة  على  حافظ  ول 
ي  اإل  بالغرباء(  امعرفة  ازدياد  مع  بالختاف 
الكواكب  حرب  كرواية  العلمية  الروايات  كريات 
اإن  بل   . ِمْ �صتاِن�ْصاف  تاأليف  من  �صولِر�ض  ورواية 
اختاف،  ت�صبح م�صادر  وبينهم  بيننا  ال�صبه  اأوجه 
الكائنات  نفهم  باأن  اأمل  ل  اأننا  ندرك  ننا  لأ رما 
الذكية الغريبة اإل اإذا فَكرنا باأنهم ي�صبهوننا من بع�ض 
النواحي، ولكن فهمنا ل بَد اأن يكون حدودًا ب�صبب 
نق�ض قوانا العقلية. لكن الكائنات الغريبة ي معظم 
الروايات العلمية ذات النت�صار الوا�صع ل حِرنا اإى 
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الق�صة.  تطُور  مع  لها  فهمنا  ويزداد  الدرجة،  هذه 
وي�صبه تفكر اموؤِلف طريقة التفكر التي يتبعها علماء 
الرحات  ي  مريكية  الأ الف�صاء  وكالة  ي  الفيزياء 
وى ي الف�صاء، التي و�صعت  ال�صتك�صافية البعيدة الأ
الكائنات  اإقناع  اأمل  على  متنوعة،  ثقافية  مواد  فيها 
باأننا  ال�صفينة  اأن تعر�ض طريق  التي مكن  الغريبة 
نتمَتع بالذكاء اأي�صًا. وقد ابتدع العلماء لغة ظّنوا اأنها 
علمية  وجارب  ريا�صية  معادلت  ت�صم  عامية  لغة 
ول  وما �صابه ذلك، فاختزلوا بذلك م�صكلة اللقاء الأ
اإن  وجعلوها م�صكلة  فنية تتعِلق بالتفاهم. هل نقول 
الروايات  من  قراأوا  مريكية  الأ الف�صاء  وكالة  باحثي 

العلمية اأكر من الازم؟

اأنا اأرى اأن ات�صاع الكون ي الزمان وامكان يجعل 
ذكية  بكائنات  اِت�صاًل  نقيم  اأن  ام�صتحيل  �صبه  من 
موجودة.  اأنها  اإى  ت�صر  اأدَلة  على  ح�صلنا  لو  حتى 
العدد  ويذِكري ذلك  اآخر.  لبحث  لكن هذا مو�صوع 
الطبيعة  ذات  امنت�صرة  العلمية  الروايات  من  الكبر 
معان ي التخُيات مرحلة ثانية يعرفها  امناه�صة لاإ
كانت  فاإن  مريكي.  الأ الف�صاء  برنامج  من  اجميع 
عبارة »ال�صاروخ اآخٌذ بالنطاق« هي حظة النتقال 
ر�ض اإى الف�صاء فاإن عبارة »هيو�صن، لدينا  من الأ
م�صكلة« تعِر عما ي عام الروايات العلمية امريح من 
ميلودراما. فهذه العبارة امخَففة توحي باأن ام�صكلة، 
رغم كِل ما فيها من خطر حدق، �صتحُل حّا نهائّيًا 
رّواد  طاقم  لفائدة  وذلك  فّنية«،  »و�صفة  طريق  عن 
الف�صاء اموجود حالّيًا داخل القمر ال�صطناعي. واإن 
ن فاإنها �صتحّل ي الرحلة التالية. ومن  تعَذر حلُها الآ
الوا�صح اأن وكالًة مِولها احكومة وم�صي ي بحوثها 
�صباب �صيا�صية وع�صكرية لن تعرف بوجود  العلمية لأ
م�صاكل ل حّل لها. كذلك فاإن الفكرة القائلة اإن عامنا 

الروايات  تنا�صب  ل  فكرٌة  الفهم  على  ي�صتع�صي  قد 
العلمية الرائجة جاريًا.

ذلك   – الفهم  على  ال�صتع�صاء  ذلك  ولكن 
جهوًل  امجهول  يبقى  حيث  امجهول  اإى  ال�صفر 
قل  الأ على  هو  اأو  التخُيل،  معاقل  اآخر  يكون  – قد 

قدمًا  بام�صي  العلمية  للروايات  ي�صمح  الذي  اخيط 
من البداية التخُيلَية )وهذه جدها فيها كلها( اإى 
اخامة التخُيلَية التي ل جدها اإل ي القليل منها. 
الفهم  على  ال�صتع�صاء  فكرة  عن  هنا  اأحَدث  واأنا 
ال�صتع�صاء  فلن�صِمها  اأو  العلمية  بالروايات  اخا�صة 
الذي  الاعقاي  ال�صتع�صاء  من  بدًل  العقاي 
ح�صبما  فالتخُيلُي،  اجنيات.  حكايات  به  تت�صف 
يقول رن�صيني، �صكل مفتوح، على عك�ض ال�صكل امغلق 
يثر  �صيء  فيها  يبقى  »ل  التي  اجنيات  ق�ص�ض  ي 
ج.  ه.  بكلمات  الر�صد  �صن  البالغ  للقارئ  الهتمام« 
ولز حَورة قليًا. وعام ق�ص�ض اجنيات ال�صحري 
اأن  لنا  ُيراد  ل  ننا  لأ نفهمها  ل  قوى  عليه  ت�صيطر 
نفهمها. اأما ي الروايات العلمية التخُيلَية فاإننا جد 
اأنف�صنا ي عاٍم يجب اأن يكون مفهوما لنا، تبدو عليه 

العقانية، ولكننا مع ذلك ل نفهمه. 

ي  نف�صه  الزمن  اآلة  رواية  ي  ولز  بطل  يجد 
وهم  اموْرُلك،  عليه  ي�صيطر  غريب  م�صتقبلي  عام 
الرعدة  فينا  يثر  الب�صر  من  اأدنى  منحٌط  جن�ٌض 
يخرجون  اأفراده  ولكن  ر�ض،  الأ �صطح  حت  ويعي�ض 
ال�صطح.  على  اموجودين  النا�ض  ل�صطياد  الليل  ي 
معه  ولي�ض  كهوفهم  اإى  الزمن  ي  ام�صافر  ويذهب 
اأ�صعل عودًا للثقاب يخاف  �صوى علبة كريت. وكلما 
العود.  ا�صتعال  من  مذعورين  ويراجعون  اموْرُلك 
به  ام�صتعل ينطفئ بعد حظات فيحيط  العود  ولكَن 
�صمن  ذلك  جاء  ولو  مهِددين.  الظام  ي  اموْرُلك 
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امثرة  احلقة  – »انظر  ثارة  الإ منها  ُيق�صد  ق�صة 
– لكانت احادثة مثاًل  �صبوع القادم!«  التالية ي الأ
ولكَن  حّقًا.  تخُيلي  هو  ما  على  ل  اميلودراما،  على 
لي�صف  الكهف  ي  الثقاب  عود  �صورة  ا�صتخدم  ولز 
اإن  القائلة  فكرته  وتركنا  نف�صه.  العلم  منجزات 
ي  تف�صل  ولكنها  الطبيعة  عام  لفهم  ت�صعى  العلوم 
العلمية،  للروايات  ختامي  رمز  مع  وتركنا  ذلك، 
وهو ال�صتع�صاء على الفهم والطبيعة امفتوحة لعام 

التخُيات. وهذه هي القطعة التي كتبها ولز:

ظَن  وقد  لتِوه.  ن�صان  الإ اأ�صعله  ثقاٍب  عوُد  العلم 
اأنه ي غرفة – ي حظة من حظات الورع الديني، 
‘ óÑ©e – وال�صوء ينعك�ض من اجدران التي ُكِتَبْت 
عليها اأ�صراٌر عجيبة وفيها اأعمدة ُنِحَتْت عليها ُنُظٌم 
الرع�صة  انتهت  وقد  اأما  بينها.  فيما  ُن�ِصَق  فل�صفيٌة 
ولية واأخذ اللهب ي�صتعل بو�صوح فاإن �صعورًا غريبًا  الأ
ينتابنا عندما نرى يديه وقد اأ�صيئتا ونلمحه والبقعة 
التي يقف عليها ولكن يحيط به الظام بدًل من كل 
)»اكت�صاف  توَقعها.  التي  واجمال  الراحة  و�صائل 

w )»ال�صيء الفريد من جديد

´رما يكون من امجدي اإ�صافة حا�صية على ما �صبق تو�صيح ما يذهب اإليه بارندر ي مقالته: فهي حاول التمييز بن التخيل العلمي 
ول، وبن الفانتازيا التي هي �صرب من اخيال العبثي، يكون الهدف منه اأوًل وقبل كل �صيء خلق جو مثر يبعدنا عن  الذي يعد ولز رائده الأ
الواقع احا�صر دون منظور اإن�صاي ب�صري كما هي احال عند ولز الذي انطلق من اأطروحة اللقاء بن بني الب�صر م�صتقبًا ت�صمو على الفردية 
وعلى جميع امعوقات التي تقف ي طريق الت�صامن من اأجل العي�ض ب�صام ووئام. ويرى ولز، كما يو�صح لنا بارندر، اأن ا�صتثمار التنوير العلمي 
من قبل ال�صتعمار ي بناءاإمراطورياته خطيئة ينحرف من خالها ال�صتعمار عن الر�صالة النبيلة للعلم والتكنولوجيا احديثة وما يقع �صمن 
مر ما كتبه بارندر ي درا�صة �صابقة بعنوان ظال ام�شتقبل: هـ.ج.ولز والق�ش�س العلمي والنبوءة  النبوءة العلمية. ومكن تو�صيح هذا الأ

على للثقافة بالقاهرة(. هذا ما يقوله بارندر، الذي يعد حجة ي اأدب واأدبيات ولز:  )من ترجمة بكر عبا�ض ومن�صورات امجل�ض الأ
بالغة  اأ�صباب  فيهما هي  ن�صاأ  اللذين  وامكان  الوقت  متما�صكًا ي  �صكًا  يتخذ  العلمي«  »التنوير  اأو  ام�صتقبلي  امنظور  التي جعلت  �صباب  »والأ
اما�صي كرد فعل  القرن  الع�صرينات من  العلمي ذروته ي  التفاوؤل  بلغ  القليلة. لقد  راء  الآ اأن نقدم بع�ض  ن�صتطيعه هنا هو  التعقيد، وكل ما 
وى. ومع اأنه كان حركة عامية فاإنه لقي اأقوى بيان فكري له ي اأوروبا،  للتفكر التقليدي الذي كان ُيظن اأنه ال�صبب ي ن�صوب احرب العامية الأ
وبخا�صة ي اإجلرا، اأما ي اأمريكا فقد كان اأ�صدق من مثله غرنزباك وخلفاوؤه ي جات الق�ص�ض العلمي، وقد ارتوؤي كثرًا اأن التنوير 
العلمي كان اإيديولوجية طبقة جديدة من امهند�صن واخراء الفنين، وهم قطاع من الرجوازية ال�صغرة التي كانت تاأمل ي ك�صب الكثر 
من القوة والتاأثر اإذ يظهر امجتمع امخطط الذي كانت تتوقعه اإى حيز الوجود. وكان ولز يرى نف�صه نبي »موؤامرة علنية« من العلماء والفنين 
وال�صناعين الذين �صيتولون احكومة العامية، فيما كان هالدين وبرينال يدعوان اإى اجمع بن ال�صراكية ومكانة امتخ�ص�ض العامية على 

النحو الذي وجداه ي الحاد ال�صوفييتي.
ن�صانية، ول الفرد  اإن مركز امادية العلمية عند ولز وهادين وبرينال وخلفائهم م يكن العقانية التكنولوجية امجردة من ال�صفات الإ
كمل للعقل، واإما من حيث اأنه نوع بيولوجي مناف�ض. وقد  ن�صان من حيث اأنه كائن خلوق اأو اأنه النموذج الأ ن�صان«: لي�ض الإ امجزاأ، بل كيان »الإ
اأ�صبح اليوم ا�صتعمال كلمة »man« )رجل( للدللة على النوع )ومعه تقليد فكري متد من ع�صر النه�صة اإى القرن الع�صرين( مو�صع ت�صاوؤل 
وا�صع، وقد كان للنقد الن�صوي دوره ي اإثارة هذا الت�صاوؤل. �صحيح اأن قدرًا من انزلق امفاهيم كان وا�صع النت�صار ي التنوير العلمي، واإن م 
ن�صان( تعني  ن�صاي الذكر« )male human being( كما يذكر كثرًا، واإما اأ�صبحت كلمة )man( )الإ يكن )man( اإى »الكائن الإ
ن�صان الغربي احديث(، واأ�صبح معنى احداثة القدرة  ن�صان امتح�صر(، وبالتاي modern Western man )الإ (civilized man( )الإ
ن�صان« تعك�ض اهتمام »الكتل« الجتماعية التي ينتمي اإليها العلماء. واأ�صبحوا ي  على البحث العلمي. واأ�صبحت امقولت العلمية عن »بقاء الإ
م( على اإحداث التغيرات امرغوب فيها. وكانت فكرة  م امتحدة )و�صلفها ع�صبة الأ حوال يتوقعون اأن تعمل هيئات عامية كالأ اأح�صن الأ
وى،  من امتبادل انعكا�صًا مثالية برزت من جزرة احرب العامية الأ م عن العمل اجماعي من قبل احكومات ل�صمان ال�صام والأ ع�صبة الأ
ولكنها كانت تنم اأي�صًا عن رغبة ي جنب »فو�صى الثورات« كالثورة التي قامت ي رو�صيا. وقد اعتر بع�ض امفكرين العلمين )اإن م يكن 

كلهم( ي الع�صرينات والثاثينات اأن م�صلحة »بني الب�صر« �صيء م�صلم به«. 
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مفارقة التنويِر
نظرة ي كتاب �ساڤوي ِجِجْك´

كيف تقراأ اكان
إبراهيم هيثم ا

إزرا پاوند ي مكاٍن ما »اإن اح�شول على معرفة كافية بالفّن الذي مار�شه امرء يحتاج  كتب ا
اأخرى للتخلر�س من تلك امعرفة«. فاإن �شَح ذلك على  اأعوام  اأو ثمانية، وع�شرة  اأعوام  اإى �شتة 
امعرفة ي الفن فاإنه ي�شح اأكر من غر �شك ي امعرفة الفل�شفية. فقد اأثارت الفل�شفة ي الع�شر 
احديث الت�شاوؤلت عن اأعمق افرا�شاتنا الطبيعية حول العام، ومع ذلك فاإنها ظَلت، على نحو 

عمق الفرا�شات التي يقوم عليها الراث الفكري الغربي. فيه ما فيه من مفارقة، مدينًة لأ

كادمية العلوم ي �صلوفينيا، له �صهرة عامية، ترجمت كتبه اإى اأكر  ´�صافوي ِجِجْك: باحث ي معهد الدرا�صات الجتماعية التابع لأ

من ع�صرين لغة. اأ�صهر كتبه: علم التحليل النف�شي, الفل�شفة, ال�شيا�شة. وهو من القائل الذين جمعوا بن التحليل النف�صي وعلم اللغة وما 
.Ò°SƒàdBGh ¢ùcQÉe QÉµaCGh ,ájƒ«æÑdG ó©H

وتنطبق مقولة پاوند على م�صروع ع�صر التنوير 
كما جرى التعبر عنه بال�صكل الكا�صيكي ي القرن 
الثامن ع�صر – وهو ام�صروع الذي ا�صتهدف اإخ�صاع 

نقاذ  لإ الفاح�صة  العقانية  للنظرة  كلها  امعتقدات 
التاريخ  ولكن  بها،  ام�صّلّم  امعتقدات  من  الب�صرية 
التنويري  ام�صروع  ا�صتهدف  فقد  ل�صطوته.  اأخ�صعه 
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اعترتها  لذاٍت  ال�صتقال  على  اح�صول  �صلي  الأ
عقانية قادرة على الت�صريع لنف�صها ومكنها نتيجة 
فل�صفة  امثال  �صبيل  على  خذ  حَرة.  تكون  اأن  لذلك 
اأن  مكنها  ذاٍت  ْخلِق  �صعت  فقد  خاقية:  الأ كاْنت 
ت�صِرع لنف�صها معاير اأخاقية ي�صتهدي بها ال�صلوك 
�صورٍة  على  اعتمد  كاْنت  لكَن  العام.  ي  خاقي  الأ
العقاي  الذاتي  للت�صريع  مو�صوعًا  كانت  للذات 
مت�صارعن:  �صَقْن  من  يتكَون  كيانًا  بو�صفها 
العقانية والرغبة. و�صورة الذات هذه ل �صَك ي اأنها 
وروبية با  �صورٌة تقليدية ورثها كاْنت من الثقافة الأ
العقل  لتقوية  �صعى  اأنه  هو  �صنعه  ما  وكُل  محي�ض. 
اأخاقيًا  املزمة  امعاير  توليد  ت�صتطيع  قَوة  ليجعله 
اأغلبها  ي  هي  التي  الرغبات  كبح  على  والقادرة 
�صورٌة  وهي  هذه،  الذات  �صورة  من  ويتبَن  �صاَلة. 
يخ�صعها  م  التي  امتداولة  احكمة  من  م�صتمَدٌة 
م�صروع كاْنت للتمحي�ض، اأن حاولة كاْنت العظيمة 
خ�صاع امعتقدات كِلها ل�صلطان العقل ظَلت اأ�صرًة  لإ
لفر�صياٍت متداولٍة اأنتجتها الثقافة. وقد ت�صَببت هذه 
خاقية،  الفر�صيات م�صاعب كرى لفل�صفة كاْنت الأ
الفا�صفة  اأعظم  عنها  ك�صف  التي  ام�صاعب  وهي 
اأي  هيجل،  كاْنت،  اأعقبت  التي  امثالين ي احقبة 
ومن ثَم بَن نيت�صه عيوبها. فاإن كان فيل�صوٌف من وزن 
و�صاف امتداولة فا �صَك ي  غراء الأ كاْنت عر�صًة لإ
فكار  اأن ال�صبب هو �صعوبة الت�صكيك ي كثر من الأ
من  قْدرًا  اماألوفة  العام  �صورة  منح  التي  الدارجة 

التنا�صق.    

�صل�صلًة  وراءه  الكاْنتي  الرنامج  خَلف  لقد 
م�صروع  ا�صتكمال  اإى  الرامية  امحاولت  من  كاملًة 
مانية  الأ امثالية  اإى  ذلك  وقاد  النقدي.  الفل�صفة 
التي ت�صُم �صخ�صّياتها اأ�صماء مثل فختة  و�صلنغ ول 

�صماء ي هذا  �صيما هيجل، الذي رما كاأن اأعظم الأ
الراث. فقد حَلت ي فل�صفة  هيجل اجدلية �صورٌة 
تاريخيٌة للمقولت نف�صها التي ت�صَكلت منها ال�صورة 
معرفتنا  جعل  التي  الاتاريخية  للمقولت  الكاْنتية 
ترى  �صا�صية  الأ الهيجلية  فالفل�صفة  مكنة.  للعام 
جابه  اأننا  وجدنا  فل�صفّيًا  التفكر  اأردنا  كلما  اأننا 
تناق�صًا ي اموقف الذي نريد اأن نعِر عنه، واأن هذه 
بفكرة  ناأتي  اأن  ل  منا،  تتطلب  الداخلية  التناق�صات 
اموجودة  فكار  الأ نفح�ض  اأن  بل  جديدة،  فل�صفية 
لنكت�صف ما فيها من تناق�ض ومن نقاط �صعف من 
ال�صمود  مكنها  اأف�صل  مواقف  اإى  التو�ُصل  اأجل 
اأن  النهاية  ي  هيجل  ويرى   العقاي.  النظر  اأمام 
امعرفة تتك�َصف تاريخيًا على �صكل جدل م�صي قدمًا 
حل  على  الأ التاريخية  وامراحل  �صكال  الأ فيه  حُل 

دنى. �صكال الأ الأ

على اأن ما يلفت النظر ي ال�صورة الهيجلية هو 
اأنها، رغم ت�صكيكها ي �صحة فل�صفة كاْنت التنويرية، 
تقبل بع�ض فر�صياتها، ل �صيما الفر�صية القائلة اإن 
العقانية توؤّدي عملها ي العام كما تتبّدى ي التاريخ 
ُقُدمًا نحو  التاريخ ي�صر  اأن  من خال احداثة )اأي 
غاية نهائية عقانية(. كذلك فاإن  هيجل يوؤمن كما 
يوؤمن كاْنت باأن الفل�صفة هي علم العلوم كِلها، اأي اأنها 
اأ�صكال امعرفة  اأ�صا�ض كل  احقل امعري الذي ي�صع 
نها تك�صف عّما يجعل اأ�صكال امعرفة مكنة  خرى لأ الأ
من الناحية التاريخية. وقد تعَر�صت هذه امعتقدات 
�صا�صية لع�صر التنوير، وهي معتقدات ورثها حتى  الأ
مارك�ض رغم اأنه اأعاد النظر ي الراث الغربي على 
نحو جذري، للنقد اجاّد ي فرن�صا ي حقبة ما بعد 

 .ájƒ«æÑdG

من  ام�صتلهمة  فل�صفته  ِجِجك  �صاڤوي  طّور 
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امعَقدة.  التاريخية  اخلفية  هذه  �صياق  ي  لكان 
م�صيئة  التنوير  �صعلة  اإبقاء  اإى  ِجِجك  ي�صعى  وفيها 
والتفكيكية.  البنيوية  بعد  ما  اأعقبت  التي  الفرة  ي 
الكبر  الفرن�صي  النف�ض  عام  اأفكار  ي�صتخدم  وهو 
ليعيد قراءة الراث الفل�صفي الذي خَلفته لنا امثالية 
مانية، ل �صيما فل�صفة  هيجل الذي اأعاد ِجِجك له  الأ
احياة بقراءته ل على اأنه فيل�صوف الكّلية العقانية 
بحد ذاتها بل على اأنه فيل�صوف يوؤِكد اأن ال�صلبية هي 
اأن هذه  اأ�صا�ض كِل مواقفنا وتاأكيداتنا.  ول �صَك ي 
ن   لأ الهيجلي  الفكر  على  لا�صتحواذ  مثرة  حاولة 
ما  اأتباع  لدى  فيه  فيل�صوفًا غر مرغوب  كان  هيجل 
بعد البنيوية الفرن�صين، وكان الفيل�صوف الذي طَور 
وكان  �صَده.  اأفكارهم  ودلوز  وفوكو  دريدا  من  كٌل 
امفِكرين  اأ�صد  وال�صلبية هو  الكلية  امنقذ �صد مفِكر 
مانية  الأ الفل�صفة  ي  الراديكالية  ي  اإمعانا  مان  الأ
وروبية، اأق�صد فريدرك نيت�صه الذي بدا اأنه يحمل  والأ
الطل�صم، ل �صد  هيجل فقط، بل �صد كل ام�صروعات 
التي اأ�صابتها عدوى التنوير )انظر مثًا كتاب دلوز 
�صاعدت  جديدة  نقلة  اأحدث  الذي  والفل�صفة  نيت�صه 

على التوُجه �صد  هيجل باجاه نيت�صه(. 

ي  و�صعناه  اإذا  ِجِجك  موقف  تو�صيح  مكننا 
�صياق الفكر الذي جاء به جيل امفِكرين الذين ظهروا 
بعد احقبة البنيوية معناها الوا�صع. فقد حَقق هذا 
ما يدعى  اإدخال  الفل�صفي خطواٍت مهمة ي  التوُجه 
اأق�صد  الفكري،  اخطاب  ي  الااإن�صاي  بامنحى 
تراث  ي  �صا�صية  الأ الفل�صفية  امقولت  بع�ض  اإنكار 
ومن  النه�صة.  ع�صر  تراث  �صيما  ل  الغربي،  الفكر 
�صحتها  حول  الت�صاوؤلت  اأثرت  التي  امقولت  هذه 
م�صاألة وجود الفاعل احّر الذي مكن اإخ�صاع وعيه 
للفح�ض امبا�صر وم�صاألة قدرته على اتخاذ القرارات 

ام�صتقَلة، وم�صاألة ما اإذا كان التاريخ يتقَدم نحو هدف 
اأ�صد عقانية، وم�صاألة كون الفل�صفة م�صروعًا يهدف 
على  امعرفة  من  اأخرى  �صكال  لأ �صا�ض  الأ و�صع  اإى 
امجتمع  اأن  يوؤِكد  ن�صاي  الإ فامذهب  عقاي.   نحو 
يتكون من اأفراد تعاقدوا بحِرية )ولكن هذا امجتمع 
من  يوم  ي  ثاچر  مارجرت  قالت  كما  له،  وجود  ل 
اأن هذا الراث ظَل هو الراث  يام(. ول �صَك ي  الأ
الت�صكيك  ولكن  التنوير،  ع�صر  ي  قوى  والأ ال�صائد 
فيه، كما فعل نيت�صه قبل امفكرين الذين ظهروا ي 
حقبة ما بعد البنيوية والذين ا�صتلهموا فل�صفته، و�صع 

الراث الفكري الغربي حت امجهر.

�صئلة اجذرية التي طرحها  وعلى الرغم من الأ
البنيوية فاإن عددًا من امع�صات ي  مفِكرو ما بعد 
اإن  مواجهتها  عليهم  وتوَجب  دون حّل  بقيت  فكرهم 
من  النتقادات  اأ�صد  جاءت  وقد  اآجًا.  اأو  عاجًا 
مانية  الأ يورجن هابرما�ض ع�صو مدر�صة فرانكفرت 
يقِو�صون  باأنهم  البنيوية  بعد  ما  مفِكري  اَتهم  الذي 
ا�صتمرارهم  مع  للعقانية  بانتقادهم  موقفهم 
يفر�ض  كان  التي  النقدية  امعاير  على  بالعتماد 
مفِكرين  هابرما�ض  اّتهم  فقد  عليها.  ق�صوا  اأنهم 
مفِكرين  بن  من  وليوتار،  وفوكو  دريدا  اأمثال  من 
تخّلوا  باأنهم  اأي  جدد«،  »حافظون  باأنهم  اآخرين، 
عن م�صروع العقانية الغربي ل�صالح نقد راديكاي 
للعقل قَو�ض نف�صه باعتماده على امعاير التي اّدعوا 
اأنهم جاوزوها. غر اأن هابرما�ض َقِبَل طموحات ما 
الذي  البديل  الطريق  اإن  يقول  اأنه  مع  البنيوية  بعد 
�صلكه مفِكروها قَو�ض نف�صه. واقرح بديًا للتفكيكية 
للعقل  نظرة  �صول  الأ ا�صتق�صاء  ي  فوكو  �صاليب  ولأ
تقوم على العاقات التي تربط ذاتًا باأخرى. وتربط 
�صورة العقل هذه العقانية بعاقة احوار بن الذات 
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خر ولي�ض ي وعي الذات امفردة. وقال هابرما�ض  والآ
لنظرة  مدينن  كانوا  البنيوية  بعد  ما  مفِكري  اإن 
قدمة للذات رغم جهودهم الرامية اإى الثورة على 
القدمة  ال�صورة  وهذه  التقليدي.  الغربي  الراث 
على  تقوم  ول  منف�صل  وجود  لها  الذات  اإن  تقول 

.ôN B’G ™e á«dó÷G ábÓ©dG

الق�صايا  بع�ض  يتناول  هابرما�ض  نقد  اأن  ومع 
– يبِن  امهمة امت�صلة باأي م�صروع نقدي للعقانية 
 ¿EÉa  – نف�صها  تقوي�ض  على  تعمل  اأن  مكن  ل  اأنها 
قراءته تب�ِصط تعقيدات ما بعد البنيوية وتن�صب من 
ياأخذ  ل  ما  وغرهما  وفوكو  دريدا  من  لكٍل  راء  الآ
مور ي مواقفهم ي اح�صبان. وقد ا�صتثار  دقائق الأ
ردود  اإى  الدقيقة  مور  لاأ هذا  هابرما�ض  اإهمال 
كثرة بَينت اأن نقده م يلتفت اإى اأن هوؤلء امفِكرين 
م يكونوا مناه�صن رومان�صين للعقانية، بل كانوا 
اأنها  مع  اأفكار هابرما�ض  مع  تن�صجم  باأفكار  ينادون 
بَن  فقد  تقليدي.  غر  فل�صفي  نحو  على  ذلك  تفعل 
التفكيكية جزء من م�صروع  اأن  نوِر�ْض مثًا  ْكِر�ْصُتَفر 
 ’CG – ُيْكِمُله  اإنه  احداثة الذي كان هابرما�ض يقول 
وهو تطوير نوٍع جديٍد من العقانية ينا�صب ظروف 
وم�صروع  التفكيكية  نوِر�ض:  )راجع  احالية  احداثة 
احداثة الذي م يكتمل(. كذلك يح�صن بنا األ نن�صى 
اأهمية  تناولوا  اأنف�صهم  البنيوية  بعد  ما  مفِكري  اأن 
العقانية ي م�صروع التنوير. فقد عاد فوكو اإى كاْنت 
عنوانها  مقالة  ي  وذلك  امتاأخرة،  اأعماله  اأحد  ي 
»ما التنوير؟« لي�صتفيد منه ي تطوير اأفكاره وليوؤِكد 

اأهمية بع�ض ثيمات التنوير لعام ما بعد احداثة.

يواجه  اأنه  ي  هابرما�ض  عن  ِجِجك  يختلف 
ي م�صروع فل�صفي تقليدي كذلك  التحّدي التفكيكي لأ
يقراأ  فهو  جاَدة.  مواجهة  هابرما�ض  به  تقَدم  الذي 

بحثًا  الكاْنتي )ب�صفته  ام�صروع  اأخذ  اأنه  على  دريدا 
ي امقولت التي جعل امعرفة مكنة( واأعاد النظر 
فيه على نحو جذري م�صتعمًا م�صطلحات التفكيكية 
اخا�صة، مثل م�صطلح »الختاف والتاأجيل«. اإل اأن 
ِجِجك يرى اأن دريدا انتهى به امطاف رغم ت�صكيكه 
�صيا�صية  مع�صلة  اإى  الغربي  الفل�صفي  الراث  ي 
من  جّدًا  قريبة  فل�صفية  �صيا�صية  مواقف  فيها  اتخذ 
بفل�صفته  عنها  تخّلى  اأنه  يفر�ض  التي  الليرالية 
النقطة  تاأتي  وهنا  ن�صانية.  الإ للفل�صفة  امناه�صة 
لانف�صال  �صعيه  ي  ِجِجك  م�صروع  ي  اجوهرية 
عن التفكيكية: وهي اأن ذلك ل مكن اأن يح�صل اإل 
بالتعامل مع نتائج التفكيكية واأ�صاليب عملها تعامًا 
جاّدًا وحا�صي امع�صلة التفكيكية با�صتعمال التحليل 

النف�صي الذي جاء به لكان. 

اجديدة  النواحي  من  ناحية  تكمن  اإذن  هنا 
به  جاء  الذي  التحّدي  ياأخذ  فهو  ِجِجك:  موقف  ي 
التفكيكيون خطاب التنوير ماأخذ اجّد، اأي اأنه مفِكر 
تنوير من مرحلة ما بعد التفكيكية يت�صدى للتحّدي 
ويقِدم  فكري.  م�صروع  ي  لأ التفكيكية  مَثلته  الذي 
موقفًا  هابرما�ض،  غرار  على  امعنى،  بهذا  ِجِجك 
يتفَح�ض الوقائع ام�صَكلة من خال العاقة اجدلية 
امعّقدة  لكان  كتابات  با�صتخدام  خر  والآ الذات  بن 

التي كثرًا ما تده�صنا باأ�صالتها ورهافة اأفكارها.

النف�صي  التحليل  ا�صتخدام  نك�صبه من  الذي  ما 
الاكاي فل�صفّيًا، اأي من نظرية موَجهة اأ�صًا ل�صفاء 
امر�صى من ال�صطرابات النف�صية وحالت الع�صاب 
واله�صتريا وما اإى ذلك؟ اإن اأول ما علينا اأن ناحظه 

هو اأن لكان ي نظر ِجِجك مفِكر فل�صفي:

لكان  عند  �صا�ض  الأ ي  النف�صي  التحليل  لي�ض 
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النف�صية،  ال�صطرابات  معاجة  واأ�صلوبًا  نظرية 
اأبعاد  باأعمق  الفرد  تواجه  ومار�صة  نظرية  هو  بل 
للتاأقلم  اإنه ل ُيري الفرد الطريق  ن�صاي.  الوجود الإ
كيف  يف�ِصر  هو  بل  الجتماعي،  الواقع  متطلبات  مع 
مكن  مجّرد  ت�صعى  ل  ونظريته  اأ�صًا.  الواقع  ين�صاأ 
بل  داخله،  ي  امكبوتة  احقيقة  قبول  من  ن�صان  الإ
ن�صاي.  الإ الواقع  ي  احقيقة  تن�صاأ  كيف  تف�ِصر 
والت�صكيات امر�صية من ع�صاب وذهان وانحرافات 
لها من وجهة نظر لكان مكانة التوجهات الفل�صفية 

نحو الواقع« )كيف تقراأ لكان، �ض 4-3).

لي�ض من ال�صعب علينا هنا اأن ن�صمع بع�ض اأ�صداء 
مانية ي طريقة ِجِجك ي فهم لكان: وهي  امثالية الأ
اأن نظرية لكان لي�صت نظرية جريبية �صايكولوجية 
يحاول  فل�صفي  نف�صي  حليلي  م�صروع  بل  الواقع  عن 
علينا  ال�صعب  من  ولي�ض  الواقع.  ت�صِكل  اكت�صاف 
�صلي.  الأ التنويري  ام�صروع  هو  هذا  اأن  ناحظ  اأن 
واجديد ي موقف ِجِجك هو اأن التحليل النف�صي هو 
الذي ياأخذ ام�صروع على عاتقه )ولكن راجع عن هذه 
الذي  بعنوان فرويد  اأي�صًا كتاب جوَنَثن لر  الناحية 
ن�صرته دار راوْتِلج ي �صنة 2005، حيث يبِن لر اأن 
نظرية فرويد تتابع م�صروع �صقراط اخا�ض معرفة 

.(¢ùØædG

ِجِجك  اأن لكان ي نظر  اأن ناحظ  امهِم  ومن 
ل يَتفق وموذج التفكر الذي جاء به مفِكرو ما بعد 
عداها  عما  تختلف  مدر�صًة  ي�صِكل  هو  بل  البنيوية، 
و�صاف التي األ�صقت به  وظَل على الدوام يتجاوز الأ
هم ي اأعمال لكان ي نظر  طوال حياته. والناحية الأ
ولكان  الذات.  م�صاءلة  الدائمة  امحاولة  هي  ِجِجك 
الراث  ي  التفكر  على  ي�صاعدنا  �صخ�ض  عنده 
توقعنا  التي  امزالق  التنويري من جديد مع حا�صي 

التي وقع فيها مفِكرو ما بعد  ال�صيا�صية  امواقف  بها 
اأو  الي�صارية،  دريدا  ليرالية  منها  �صواء  البنيوية، 

ال�صيا�صة التف�صيلية لفوكو، اأو فو�صوية دلوز.

ما هي النقاط امركزية ي حاولة ِجِجك اإعادة 
النظر ي الفكر التنويري ي حقبة ما بعد البنيوية؟ 
من  يت�صكل  بالواقع  ندعوه  ما  اأن  وى هي  الأ النقطة 
َول.  الأ امحِل  ي  مكنا  الواقع  جعل  مقولت  ثاث 
مانية،  اآثار امثالية الأ اأن نرى  وهنا من ال�صهل علينا 
ولكن ال�صورة الاكانية ل ت�صل اإى درجة القول اإن 
كاْنت هي  هناك ثاث مقولت متعالية على طريقة 
التي جعل الواقع كَله مكنًا. اإذ اأن لكان يقرب هنا 
من هيجل، ويقرب -با علٍم منه -  من الفيل�صوف 
ابتكر  الذي  پر�ض،  �ض.  چارلز  الكبر  مريكي  الأ
ثمة  اأن  يرى  هيجل  كان  فقد  البراجماتية.  الفل�صفة 
احركة  وهي  الواقع،  ت�صِكل  اأ�صا�صية  مقولت  ثاث 
اجدلية التي تبداأ بامقولة ونقي�صها ونقي�ض نقي�صها، 
و»الثانوية«  َولية«  »الأ هي  پر�ض  مقولت  بينما 

و»الثالثية« [اإن جازت ال�صياغات العربية]·. 

امفِكرين  من  ال�صل�صلة  هذه  اإى  لكان  ينتمي 
ثاث  اإى  ووجوده  تفكرنا  دينامية  يعيدون  الذين 
ذات  عنده  امقولت  هذه  ولكن  متازمة،  مقولت 
ما  غرار  على  اأولية  معطيات  ولي�صت  تاريخي،  اأ�صل 
الرمزي  هي  الثاث  وامقولت  كاْنت.  عند  جده 
للغة  مرادف  الرمزي  وام�صتوى  والواقعي.  واخياي 
هوية  تعتمد  حيث  اخال�ض  الختاف  م�صتوى  )اأي 
خر  الآ بع�صها  عن  بع�صها  اختاف  على  العنا�صر 
�صو�صر(.  عنه  حَدث  الذي  الختاف  غرار  على 
م�صتوى  وهو  اخياي،  ام�صتوى  هو  الثاي  وام�صتوى 
)تكُون  التجربة  والكِلية ي  الهوية  وم�صتوى  ال�صورة 
ذلك  فهو  الواقعي  اأما  ال�صيء(.  عن  كاملة  �صورة 
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الذي يبدو ي الرمزي واخياي على اأنه عدم قدرة 
الرمزي واخياي على الِت�صاق. ومن اممكن التمثيل 
على هذه ام�صتويات الثاث من لعبة ال�صطرج )كيف 
الرمزي  ام�صتوى  يتمَثل  حيث   )8 �ض  لكان،  تقراأ 
بالختاف اخال�ض بن القطع: فاح�صان لي�ض هو 
املكة اأو القلعة ، اإلخ. ويتمَثل ام�صتوى اخياي ي هوية 
�صماء التي اأعطيت للقطع كاجندي اأو  القطع، اأي بالأ
الفيل اأو املكة اأو املك، اإلخ. اأما الواقعي فيوجد على 
م�صتوى الَعَر�ض، اأي حيث يحدث ما هو غر متوَقع، 
كما ي حالة مهارة الاعبن، اأو عند التغير امفاجئ 
ي خَطة اللعب التي بداأ بها اأحُد الاعبن، اإلخ. وهذه 
اأبعاد التجربة  امقولت الثاث ت�صِكل ي نظر لكان 

ن�صانية برَمتها. الإ

الجتماعي  الف�صاء  الرمزي  البعد  يت�صَمن 
عن  لكان  اختاف  يَت�صح  وهنا  للغة.  ام�صرك 
اأنه ل يفِكر على غرار علماء النف�ض  غره من حيث 
النف�صي.  التحليل  ي  يعمل  اأنه  رغم  على  خرين  الآ
اجتماعي  نحو  على  للوجود  يظهر  الرمزي  فحقل 
ن الب�صر ل  اأنه يظهر للوجود لأ اأي  �صديد الختزال، 
الجتماعي.  التفاعل  خال  من  اإل  اللغة  يكت�صبون 
قواعد  وفق  للوجود  تظهر  هذه  الجتماعية  و�صفة 
الوعي مامًا كما  وافرا�صات ل تظهر على م�صتوى 
وهي  اللغة،  تنظم  التي  اللغوية  القواعد  حالة  ي 
اأثناء تبادل احديث. وهناك  قواعد تبقى مغَيبة ي 
اأي�صًا بطبيعة احال قواعد اجتماعية على كٍل منا اأن 
يلتزم بها ي احياة الجتماعية. علينا مثًا اأن نلتزم 
وال�صلوكي  اللغوي  ال�صياق  ومتطلبات  اللياقة  بقواعد 
من  ام�صتوى  هذا  اأن  وما  فيه.  اأنف�صنا  جد  الذي 
القواعد م�صتوى اجتماعي )اأي اإنه غُر �صخ�صٍي ول 
خر الكبر.  حد معَن( فاإن لكان يدعوه بالآ ينت�صب لأ

وهو يوجد ل على اأنه جموعة ذات وجود عياي من 
القواعد الثابتة، بل على اأنه ين�صاأ من التفاعل ما بن 
الهتمام  طبيعة  بتحديد  البدء  مكن  وهنا  الب�صر. 
الذي تبديه نظرية لكان ما ماثلها عند مفِكري ما 
اممار�صة  ُبْعَد  تت�صمن  لكان  فنظرية  البنيوية.  بعد 
فوكو  اأما  الجتماعي،  النظام  عنا�صر  اأحد  ب�صفته 
فلم يتناول مو�صوع اممار�صة ي الف�صاء الجتماعي 
كتاب  وقت  حتى  يرِكز  كان  نه  لأ متاأخر  وقت  ي  اإل 
�صياء على نظم اخطاب الا�صخ�صية. ولذا  نظام الأ
فاإن النظرية الاكانية اأقَدُر على تناول العاقة بن 
حا�صي  وعلى  الرمزية  والبنى  الجتماعي  التفاعل 

خر. اختزال جانب منهما ل�صالح الآ

والبعد الثاي امهّم ي التحليل النف�صي عند لكان 
– خافًا ما جده عند  هو اأن هذا التحليل يحتفظ 
كٍل من فوكو ودريدا – ِبُبْعِد التجربة )اأي بام�صتوى 
الظاهراتي( ول يختزله بحيث يقت�صر على ام�صتوى 
واحد  من  بال�صتفادة  ذلك  لكان  ويفعل  اللغوي. 
الفرن�صية  الظاهراتية  امدر�صة  فا�صفة  اأ�صد  من 
هذا  ويظهر  مرلوپونتي.  موري�ض  وهو  األ  جديدا، 
لكان،  عند  اخياي  العن�صر  ي  الظاهراتي  البعد 
للتو�ُصل  لل�صور   وا�صتعمالنا  بال�صورة  يتعَلق  وهو 
هذا  طَور  قد  لكان  وكان  لتجربتنا.  كِلٍي  مثيل  اإى 
امراآوية ي مو  بامرحلة  امفهوم ي �صياق ما يدعوه 
الطفل حيث ي�صتعمل الطفل �صورة خارجية )لنف�صه 
كما تنعك�ض ي امراآة اأو ل�صورة اأمه( من اأجل تكوين 
�صورة كِلية ج�صده الذي لول ذلك لبقي ي ت�صُوره 
ع�صاء التي ل يجمعها  جموعة غر متنا�صقة من الأ
جامع. غر اأن لكان يعِقد امنظور الظاهراتي. ومن 
مقولة  ي  ننظر  اأن  ذلك  نفهم  لكي  لنا  ال�صروري 
اأخرى تت�صل بالُبْعِد الظاهراتي، األ وهو ُبْعُد الذات. 
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فقد نت�صاءل عما اإذا كان موت الذات التنويرية )التي 
كانت ذاتًا عقانية ذات وجوٍد م�صتقٍل( اإ�صارًة اإى اأن 
الذات �صيٌء من �صنع اخيال ل يزيد عن كونه جَرد 
والبعد  الذات  اأن  لبنًى غر واعية. يرى ِجِجك  ناٍج 
�صكل  على  ولكن  موجودين،  يزالن  ل  الظاهراتي 

اختلف بعد ظهور التحليل النف�صي:

اإل  لاوعي  التابعة  الفرويدية  الذات  تظهر  ل 
)اأو  الذات  جربة  اأوجه  من  وجه  ي�صبح  اأن  بعد 
مكبوتًا  الوعي،  م�صتوى  حت  �صا�صية(  الأ تخُياتها 
اأبعد جذوره غورًا ظاهرة  والاوعي ي  نهائّيًا.  كبتًا 
ليات امو�صوعية  ل مكن الو�صول اإليها، ولي�ض هو الآ
التي تنِظم جربتي الظاهراتية. )كيف تقراأ لكان، 

.(53 ¢U

الذات  اأن  القتبا�ض  هذا  من  الوا�صح  ومن 
النف�صية،  التحليلية  ال�صورة  ي  باقيتان  والتجربة 
اأن  امرء  يتوَقع  حيث  بالاوعي  مرتبطتان  ولكنهما 
الذات  الذي تظهر فيه  امكان  اإن  بل  تكونا غائبتن. 
والظاهراتية هو الاوعي، اأي ي امحِل الذي ل نتوَقع 
مع  التعار�ض  مام  يتعار�ض  وهذا  فيه.  ظهورهما 
ام�صروع التنويري التقليدي حيث يكون الوعي �صفافًا 
لنف�صه وحيث تتمايز احالت الداخلية عن ال�صلوك 

ي للذات )كما ي النظريات ال�صلوكية(. الآ

مقولة  لاكان  امهّمة  خرى  الأ امقولت  ومن 
احقيقة. وتظهر هذه على نحو عر�صي وفقًا ما يقوله 
العن�صر  اأن  اأي  عة.  اموا�صَ بنية  فيها  وتظهر  لكان، 
اَتخاذ  )مثل  الجتماعية  احياة  ي  عليه  ع  امتوا�صَ
دور امعِلم( هو الذي يتيح امجال للحقيقة للظهور ي 
لتاميذي.  دخيلتي  كما هي ي  نف�صي  تقدم  مقابل 
ول �صَك ي اأن هذه النظرية تعِقد الفرق بن احقيقة 

مكن  ل  �صيء  لكان  عند  واحقيقة  عة.  واموا�صَ
احتماله، وعلى الذات اأن تواجهه واأن تتعاي�ض معه عن 
لنا امفارقة،  تتبّدى  طريق �صر غور الاوعي. وهنا 
تظهر   - والذات  – كالظاهراتية  احقيقة  اأن  وهي 
اأي ي الاوعي، ولكنها رغم ذلك  نتوَقعها:  حيث ل 
مقولة مكنة ولو على نحو ختلف مام الختاف. 
وهذا امو�صع هو الذي تبدو فيه فائدة قراءة ِجِجك 
قوال  الأ طبيعة  فهم  على  ي�صاعدنا  فهو   –  ¿ÉcÓd

وامعرفة  واحقيقة  الذات  حول  التقليدية  الفل�صفية 
العقانية من غر اللجوء ي الوقت نف�صه اإى موقف 

ن�صبي نتيجة للتخّلي عن امقولت القدمة.

اأن ِجِجك  اأن القارئ قد لحظ ما �صبق  بَد  ل 
يقلب العديد من فر�صيات ما بعد احداثة وم�صَلماتها 
واأن احقيقة  ماتت،  قد  الذات  اأن  راأ�صًا على عقب: 
ن�صبية مثًا. وهو يفعل ذلك با�صتخدام �صيٍغ تَت�صف 
طريقة  وهذه  الفل�صفية.  ثقافتنا  ليقِو�ض  بامفارقة 
امفارقات  اإى  اأ�صولها  تعود  ام�صَلمات  تقوي�ض  ي 
ام�صَلمات  لقلب  بو�صيلة  ِجِجك  تزِود  وهي  اليونانية. 
ال�صائعة وتلك التي يقول بها الفا�صفة. وهي تذِكرنا 
مفارقات زينون حول احركة: نحن نعتقد  اأننا نرى 
نعتقده  ما  تفَح�صنا  لو  ولكننا  الف�صاء،  ي  حركًة 
اأن  مر  اأنه لي�ض ثمة من حركة؛ كُل ما ي الأ لوجدنا 
الظاهر يقول بوجود حركة. وقد يكون ثمة �َصَبٌه بن 
مفارقات زينون وغرفة مارك�ض امظلمة فيما يَت�صل 
كاأنه  يبدو  العام  جعل  يديوجيا  الآ يديولوجيا:  بالآ
امظلمة،  الغرفة  ي  يح�صل  كما  راأ�صه،  على  يقف 
و�صع  ي�صِحح  اأن  هو  النقدي  الفكر  واجب  بينما 
بقلبه  م�صابها  �صيئًا  يفعل  ِجِجك  اأن  ويبدو  ال�صورة. 

راء ال�صائعة والفل�صفية راأ�صًا على عقب. لاآ

فكر  اإى عن�صر مهّم من عنا�صر  يو�صلنا هذا 
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�صيٌء  بل  خفّيًا  �صيئًا  لي�ض  الوعي  اأن  وهو  ِجِجك، 
هو  كما  فوكو  اإليها  �صبقه  الفكرة  وهذه  اجتماعي. 
عن  فرويد  فكرة  ا�صتعار  قد  فوكو  وكان  معروف. 
فو�صف  اجتماعية  ظاهرة  اإى  وحَولها  الاوعي 
امعرفة  جعل  التي  اخطابية  الت�صكيات  من  عددًا 
فوكو  يدعوه  ما  مكنة ي حقبة من احقب )وهذا 
تبقى  ت�صكيات  ولكنها   ،)epistemes م�صطلح 
لواعية. اأما ِجِجك فاإن العام الجتماعي برَمته، ما 
يَت�صل  الذي  الاوعي،  ُتظهر  ماِدَية،  اأ�صياء  فيه من 
اأبِن  اأن  حاولت  كما  الجتماعي  بالتفاعل  بدوره 
اأعاه. خذ هذا امثال الذي يقِدمه لنا ِجِجك ي كيف 
تقراأ لكان، وهو مثاُل ما ُيدعى بال�صحك امعَلب ي 
نف�ِصر هذه  الكوميدية. كيف  التلفزيونية  ام�صل�صات 
الظاهرة؟ يرى ِجِجك )عر لكان( اأن هذه الظاهرة 
ن تتوّي قّوٌة خارجيٌة وظيفَة  تبدي رغبتنا الاواعية لأ
يوم من  بعد  بالراحة  ن�صعر  الداخلية بحيث  حالتنا 
العمل. وهذا يحدث طبعًا على نحو غر واٍع: فنحن 
ل مُر بتجربة ال�صحك على هذا النحو، ولكننا ن�صعر 
مهَمة  اأراحنا من  قد  ما  �صيئًا  ن  لأ مع ذلك  بالراحة 
ال�صحك. وما يحدث هنا هو اأن �صيئًا خارجيًا – على 
هيئة �صحك معَلب – ا�صتوى على التفاعل الجتماعي 
واأعطانا »�صكل« هذا التفاعل من غر اأن نفعل �صيئًا. 
وهذا اأي�صًا يبقى حت م�صتوى الوعي. فنحن ل نحِلل 
ما يجري )اأي ل نح�ُض باأن جهاز التلفزيون ي�صحك 
ن  نيابة عّنا(، ولكننا ن�صعر �صعورًا مبهمًا بالراحة لأ
ثمة من ي�صحك. ويرى ِجِجك اأن العام الجتماعي 
يديولوجيا )على  م�صَكل ي اأغلبه على هذا النحو: فالآ
غرار ال�صحك امعَلب( هي ذلك ال�صيء الذي ي�صِكل 
هي  هنا  يديولوجيا  والآ علمنا.  دون  من  لنا  حياتنا 
نها  لأ العام الجتماعي  نفعل ي  نفعل ما  ما يجعلنا 

تتخَلل اأن�صطتنا اليومية جميعها.

وهو  الجتماعي  الاوعي  ِجِجك  اأ�صلوب  يعك�ض 
يفعل فعله، ومن هنا تاأتي الطبيعة امجَزاأة ي الظاهر 
لكتابته التي م�صي اأحيانًا ب�صرعة مذهلة من مو�صوع 
اإى اآخر بحيث تبدو امو�صوعات كاأنها مت�صابكة معًا. 
وى اأن ِجِجك يكتب من قفا يده، اأو  وقد يبدو للوهلة الأ
كما لو اأنه يرجل الكام ارجاًل با تخطيط �صابق. 
لكن الواقع عك�ُض ذلك، فكتابته بالغة التنظيم. فهو 
�صلوبية، اأحدهما  يعمل على م�صتوين من الناحية الأ
خر خفي. فعلى ام�صتوى ال�صريح نح�صل  �صريح والآ
فيها  يربط  التي  امغلقة  اِجِجكية غر  الدائرة  على 
ما هو اأعلى ما هو اأدنى )كربطه بن الفن وال�صيا�صة 
على  نح�صل  فاإننا  اخفي  ام�صتوى  على  اأما  مثًا(. 
اللاواعية )الجتماعية( حيث يطلب  �صبكة امعاي 
احَجة  تركيب  ليعيد  التفا�صيل  ربط  القارئ  من 
التي ي�صتخدمها الكاتب. اأي اأن ِجِجك يجابه القارئ 
يقراأ  اأي  يقراأ،  قارئ  بوجود  يقُر  فهو  ا.  ن�صّ ب�صفته 
محتوًى  م�صتقِبٌل  اأنه  على  ولي�ض  بّناءة،  فاعلة  قراءة 

�صيغ �صياغًة جاهزة.

�صباب جتمعة ل بَد من اأن نعَد ِجِجك،  لهذه الأ
حتى اإذا ما اختلفنا معه، واحدًا من عدٍد من امفِكرين 
امعا�صرين، ومنهم األن باديو وجاك ران�صير، الذين 
ي�صعون  والذين  البنيوية،  بعد  ما  درو�ض  ا�صتوعبوا 
هنا  امهم  فاإن  واإذن  و�صلوها.  التي  اماآزق  لتجاوز 
علينا  اأن  بل  ِجِجك،  مع  نختلف  اأو  نَتفق  اأننا  لي�ض 
واأن نطَل من  لنا  اأ�صاءها  التي  اأن ننظر ي الطريق 
امعرفة  �صور  خلف  لننظر  لنا  �صّرعها  التي  بواب  الأ
تكون هذه حاولٍت  عليها حتى عندما  اعتدنا  التي 
النزعة  ذي  الغربي  الراث  مقولت  الت�صليم  لعدم 

w .ن�صانية كما كانت حاولت ما بعد البنيوية الإ
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معنى القومية العربية´

القومية العربية ظاهرة من ظواهر الوعي العربي.

وقد ن�صاأت نتيجة عوامل متعددة اأهمها:

�صامي، وي هذا  الإ اأ�صا�صه  باإ�صاح  امجتمع  اإ�صاح  يتمثل ي حاولة  الذي  �صامي  الإ الوعي   -1

ح�صا�ض بال�صعور بالكيان والعتزاز بالراث والهتمام بتخلي�صه من نواحي ال�صعف فيه.  الجاه يتمثل الإ
ال�صيطرة  وجه  وقفت ي  بدئها �صيحة عربية  وهي ي  بها.  ات�صل  وما  تيمية  ابن  ويظهر هذا ي حركة 

جنبي. العثمانية فكانت مثل ناحية وقوف الوعي العربي ي وجه ال�صتغال الأ

عبد العزيز الدوري

�شتاذ الدكتور عبد العزيز الدوري قبل خم�س وخم�شن عاماً ي �شاأن  م يتغّر اأّي �شيء، كاأن ما كتبه الأ
خر يحكي ما نحن عليه اليوم، ويحاور بروؤية اموؤرخ الب�شر اأ�شئلتنا احائرة  الفكرة القومية، وموقفنا من الآ
�شتاذ  الأ كتبه  ما  ن�شر  اليوم  هنا  تعيد  باأن  الثقافية  امجلة  حتفي  ولهذا  الراهن.  الكوي  ام�شهد  ي  امعلقة 

ول. داب ي عددها الأ الدوري ي جّلة الآ

»اإن ي ذلك لذكرى من كان له قلب اأو األقى ال�شمع وهو �شهيد«.

وثيقة )1(

ول 1953. داب البروتية ي عددها الأ ´جلة الآ
ردنية ل�صيخ اموؤرخن اأ�صتاذًا ميزًا ي 31/8/2008.  اأخذت ال�صورة منا�صبة تكرم اجامعة الأ

�صتاذ الدوري الذي ج�صم م�صاّق قراءة هذا الن�ّض ومراجعته. تود امجّلة الثقافية اأن تقدم �صكرًا خا�صًا لاأ
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�صاح ل يكون اإل  �صام واأنهم حور الثقل واأن الإ ويظهر الوعي ب�صكل ثان يبن اأن العرب اأ�صل الإ
بنه�صتهم وبوحدتهم. ويتمثل ذلك ي حركة الكواكبي كما يتمثل ي احركة ال�صلفية. فاحركة ال�صلفية 
�صامية وهي ترى ي احادهم وتعاونهم مقدمة لزمة لوحدة  تعطي العرب منزلة خا�صة بن ال�صعوب الإ

ول لتحقيقها. �صامي وامقيا�ض الأ العام الإ

قطار العربية بنظرها اأ�صا�ض متد جذوره اإى ال�صعب العربي واإى وحدة اللغة اإ�صافة اإى  ووحدة الأ
وحدة الدين، وهي تدعو اإى اإحياء اللغة العربية �صمن ما تدعو اإليه.

�صامي ي عامته يدعو اإى التحرر واإى مكافحة اموجة الغربية امتمثلة ي  ول يخفى اأن الجاه الإ
اإذا  العربية خا�صة  الذات  تكّون  التي  الكثر من اجذور  اإحياء  واإى  ال�صتعمار وال�صتغال القت�صادي 

�صامية. �صامي وحت راية اح�صارة الإ طار الإ تذكرنا اأن هذه الذات مت وازدهرت ي الإ

والعتزاز  العرب  ما�صي  فهم  واإى  العربي  دب  والأ اللغة  بعث  اإى  ي�صتند  الذي  العربي  الوعي   -2

ام�صيحيون ي  فيه  و�صاهم  مر  الأ اأول  علمانية  وال�صام وجهة  لبنان  وى ي  الأ بيئته  بحكم  وقد اجه  به. 
اموؤيدات لاجاهات احديثة  فيه  ويجد  به  يعتز  �صامي  الإ العربي  الراث  اإى  ينظر  عاد  ثم  الطليعة. 

قومية وحررية.

الغربية  امدنية  من  ال�صتفادة  اإى  والدعوة  العربي  الوعي  ي  اأثره  الجاهين  من  لكل  كان  ولقد 
والعلوم احديثة.

وى على مبادئ  ولقد تركز الوعي العربي على الناحية ال�صيا�صية فاأكد خا�صة بعد احرب العامية الأ
�صل اأو  احرية العامة وتقرير ام�صر والتمثيل ال�صعبي ي احكم وحرمة الراأي العام. واأكد على وحدة الأ
ال�صعور بها وعلى اللغة والتاريخ ام�صرك. وقد كان حركة الحاد والرقي اأوًل اأثرها. ولعب ال�صتعمار 
الغربي والعنجهية الغربية وما �صاحبهما من ا�صتفزازات دورهما ي تقوية هذا ال�صعور، ثم اأن اأوروبا التي 
راء احديثة وظهرت بر�صالة التقدم احديث جاءت بحركات قومية عنيفة اأظهرت ن�صاطًا وفعالية  بعثت الآ

كان لهما �صدى ي ال�صرق ما فيه ال�صرق العربي.

وى: واإن حاولنا ماحظة اآثار احركة جدها ي ناحيتن بالدرجة الأ

1- ي تنظيم ثورات وحركات �صيا�صية �صد الغرب لتحرير الباد. ثم تدرجت اإى الدعوة اإى توحيد 

خرى.  �صافة اإى النواحي الأ مال بالإ رث الواحد وام�صاكل الواحدة وام�صلحة والآ هذه الباد على اأ�صا�ض الإ
ل يفوتنا اأن نذكر هنا برنامج الثورة العربية واأثره القوي ي النفو�ض.

2- ي العناية بالتعليم القومي والتاأكيد على التاأليف العربي واللغة العربية ومظاهر العروبة، وي�صحب 

ذلك التغني باأجاد العرب. ولكن هذه العناية م ت�صل اإى و�صع فل�صفة تعليمية قومية.

اإى  الو�صول  وهي  واحدة،  وجهة  الكفاح  وتوجه  ال�صعور  تثر  جدها  النواحي  هذه  اإى  نظرنا  واإن 
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ر�صاء الغرور  ال�صتقال، لفرة من الزمن، هدف القومية ول هدف بعده، كاأن ال�صتقال يراد لذاته ولإ
القومي فقط ل ليكون و�صيلة للنه�صة بالباد بكافة نواحيها اإى امنزلة الائقة.

الرومانتيكي  الجاه  اأو  العاطفة  يتعد  العرب، م  ما�صي  مبهم  اأحيانًا مجيد  الجاه  و�صحب هذا 
وم ينفذ اإى فهم اما�صي اأو معرفة اأ�صوله حتى تدهور اأحيانًا اإى رنة خاوية ف�صحت امجال لكل ناعق 
اأن ي�صيح ح�صب هواه واإى اأن ينطم�ض جوهر اح�صارة العربية ي �صجة جوفاء. بل بلغ احال بالقومية 
نها- على اأيدي بع�ض مدعيها- م  اأحيانًا اإى اأنها م حقق حتى التهمة التي رميت بها باأنها ترجع للوراء لأ
ترجع ل�صيء بل اأهملت احا�صر وراحت مجد ما�صيًا ل يعرف كنهه وتدفن حا�صرها ي خيال مرتبك فلم 

حي ما�صيًا وم تفهم حا�صرًا وا�صتحالت اأحيانًا اإى ل �صيء.

ثم اإن اجاه احركة القومية دومًا اإى اخارج واإهمال الداخل جعلها �صلبية، جعل الداخل م�صرحًا 
تت�صح  �صخ�صية  اإى مطامح  القومية،  ا�صم  تختفي حت  نزعات �صيقة  فمن  هواء.  والأ اموجات  مختلف 
بردائها، اإى اجاهات بالية ت�صتر بها ما وجه لها اأ�صد النقد وزعزع الثقة من تبعها وزاد ي البلبلة 

وفو�صى التفكر والجاه.

كما اأن هذا الجاه اخارجي ي احركة القومية منع اأن تظهر ذاتيتها فو�صفت ككل باأنها ل تتعدى 
مقاومة  اأن  ومع  مفهوم.  توجيه  اأو  وا�صح  برنامج  دون  و�صاع  الأ لبع�ض  اأو  للغرب  عدائية  حركة  كونها 
�صر احركة  اأمام  العراقيل  ي�صع  العام  الو�صف  اأن هذا  اإل  اأمر حتمي  ا�صتغال خارجي  اأو  اعتداء  كل 

القومية.

والقت�صادية  الجتماعية  النواحي  على  جديد  بتاأكيد  وال�صراكية  ال�صيوعية  الفكرتان  وجاءت 
الباد  ي  وا�صحة  اإن�صائية  فل�صفة  جدا  وم  امادية،  النواحي  ي  خا�صة  قلقة  حرجة  اأو�صاعًا  و�صادفتا 
كر  ثر الأ و�صاع الجتماعية لها الأ العربية، فانت�صرتا ي هذا الفراغ الهائل. ومع اأننا نعتقد اأن الفقر والأ
ي انت�صار ال�صيوعية اإل اأننا لو دققنا لوجدنا اأن قادة احركة من الطبقة امتو�صطة واأنها تتحم�ض للحركة 
والقت�صادية- على خطورته  و�صاع الجتماعية  الأ فاإن ح�صن  ولذا  وبرناجًا ووجهة،  نها مثل خطة  لأ

و�صرورته- ل يكفي ولن يجابه هذا التيار اإذا م تكن اأمامه فل�صفة قومية اإيجابية.

وهكذا، يتجلى ال�صعف واخطر ي احركة القومية ي اآن واحد، فا معنى للحديث عن تراث نف�صله 
عن حياتنا ول هدف من الرجوع اإى ما�ٍض ل نربطه بحا�صر. ول فائدة ترجى من مجيد ما�ض لذاته اأو 
لبعث روح �صعرية وخياء رومانتيكية. لقد خجلنا من حا�صرنا وجاهلناه وفقدنا الثقة باأنف�صنا ورجعنا 
بحا�صرنا  نبداأ  اأن  علينا  اإذ  اخطر  م�صدر  وهنا  الهمم.  ل�صحذ  ون�صعى  والن�صوة  العزاء  نطلب  ما�صينا 
ن�صتطيع  وعندئذ  اأثره  ومعرفة  الراث  نقد  ن�صتطيع  فقط  ذلك  وبعد  وجذوره  عنا�صره  ونعرف  نفح�صه 

�صا�ض. فح�صه بدقة وبعث احياة فيه. ولن ن�صتطيع تكوين فل�صفة قومية اإذا م نبداأ على هذا الأ

العربي  الوعي  بعث  وهو  ول  الأ هدفها  من  مهمًا  جزءًا  حققت  القومية  احركة  اأن  ي  ن�صك  ل  اإننا 
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ومقاومة ال�صتعمار وحقيق قليل اأو كثر من احرية. فقد نه�صت احركة القومية بالعبء الرئي�صي ي 
�صعيفة  بقيت  اأنها  ومنها  تطورها  لزمت  التي  ال�صعف  نواحي  ناحظ  اأن  يجب  ولكننا  التحرر،  معركة 
من ناحية التنظيم واأنها م تكت�صب الطابع العربي العام ي كافة الباد العربية بل كانت تعمل ي اأجزاء 
حيان اإن م تكن متنافرة. ثم اأنها فقدت �صيئًا من �صفتها الديناميكية حن اجتازت  متباعدة ي كثر من الأ
حيان بزعامات عقيمة  وى دون اأن تعد للو�صع اجديد عّدته. وقد ابتليت ي كثر من الأ مرحلة الكفاح الأ
�صارت مع التيار دون توجيه اأو اإمان عميق، فولدت رد فعل داخليًا �صديدًا �صدها، ي�صاف اإى ذلك اأنها 
عجزت عن �صهر كثر من الر�صبات التي اأورثتها بع�ض الفرات التي وجب اأن تذوب ي بوتقة احركة 
اأن  الهوجاء. كما  الطائفية  الطاغية وعلى  قليمية  الأ النفو�ض- وهذا ينطبق ب�صورة خا�صة على  لت�صفو 
الكثرين من واكبوا احركة القومية وتولوا امهام انحرفوا عن الوجهة القومية وهم ح�صوبون عليها 
غرا�ض ل تت�صل باحركة فاأدى ذلك اإى ت�صدع احركة ي بع�ض احالت اأو اإى ت�صويه  وا�صتغلوا ا�صمها لأ

مبادئها.

ويبدو بعد هذا اأن احركة القومية ي عامتها –ف�صًا عن مبادئها- م تو�صع اأفقها كثرًا. فهي ل 
وى على زمرة امثقفن وم تكون لها تنظيمات �صعبية وا�صعة. ومع اأننا ن�صعر اأن  تزال تعتمد بالدرجة الأ

البع�ض حاول ذلك اإل اأنها حاولت حدودة م تبلغ النطاق الذي ت�صتحقه.

وهناك ناحية دقيقة وهي اأن الوعي العربي قطع مرحلة ت�صتوجب اإعادة النظر ي موقف القومية من 
اما�صي. فقد بلغ العرب مرحلة يجدر اأن ت�صمى مرحلة فهم النف�ض وفح�ض امناهج. فقد تكون ال�صعور 
ب�صرورة احياة احرة وتاأكد ي تقدير اما�صي وا�صتح�صان �صفحاته الامعة، ولي�ض من امفيد اأو امجدي 
اأن يبقى التاأكيد على اأننا اأ�صحاب ما�ض واأ�صحاب ح�صارة واأننا هدينا ال�صعوب وحملنا م�صعل اح�صارة 
ي ظلمات الع�صور الو�صطى. اإن مرحلة الوعي تتطلب خطوة جديدة حتى ي هذه الناحية، خطوة التمييز 
العربية ي ظروفها  اليقظة  التفريق بن ما كونته ع�صور  اأو  العربي  العربية وبن الراث  بن اح�صارة 
التاريخية وبن ما بقي يوؤثر ي حياتنا ومقايي�صنا من هذا التكوين. ولتو�صيح ذلك اأذكر اأننا ورثنا اأدبًا 
عربيًا ل يزال اأدباوؤنا يتاأثرون به، وورثنا لغة نتحدث بها وندون بها اإنتاجنا الفكري ول مكننا بحال اأن 

مة التاريخية دونهما. نتخلى عن هذين اأو اأن نركهما دون تعهد وعناية اأو اأن نفكر ي فهم �صخ�صية الأ

يطلب  امجهول  يفعله  –الذي  التبجح  لغر�ض  ل  جديدة،  بوجهة  تاريخنا  درا�صة  يلزمنا  هذا  وبعد 
مة ح�صب تكوينها  ن نفهم نف�صية هذه الأ اإننا بحاجة لأ اأمور اأخطر.  الإعان عن نف�صه، بل لغر�ض فهم 
ن نفهم كيف عاجت هذه  خال الع�صور مع فهم اموؤثرات ي ذلك لن�صتطيع توجيهها، ونحن بحاجة لأ
مة م�صاكل التنظيم الجتماعي خال تاريخها وكيف عاجت م�صاكل احكم وباأي منظار نظر مفكروها  الأ
اإى هذه ام�صاكل، ومثل هذا يتطلب-اإ�صافة اإى النظم الجتماعية وال�صيا�صية- فهم احركات الجتماعية 
والتنظيمات ال�صعبية وال�صلة بن احاكم وامحكوم، لقد اقتب�صنا نظمًا واأ�صاليب ي احكم كانت نتيجة 
تطورات وظروف معروفة وهي ي الواقع ثمرة لن�صج تلك امجتمعات ولي�صت جذرًا لها، ووقعنا بعد ذلك 
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مة وم نهيئ اجو ال�صالح ما اقتب�صناه. ننا م نفهم جذور هذه الأ ي م�صاكل وهزات عنيفة لأ

التطورات  العتبار  بعن  لتاأخذ  اأ�صاليبها  تطّور  اأن  اإى  تريد احياة حتاج  كل حركة  اأن  يخفى  ول 
و�صاع امحيطة بالباد داخلية وخارجية. ول يوؤمل حركة اأن تنمو وتزدهر ما م تنطو على  اجديدة والأ
�صافة اإى اإزالة نواحي  فهم نواحي ال�صكوى وال�صعف وتقدم احلول التي حقق الغايات امن�صودة. هذا بالإ

الغمو�ض والرتباك التي تلحق بها وك�صح ما ين�صب اإليها وهي منه براء.

خرة هي نقطة البتداء، ففي الفكرة القومية وي احركة القومية غمو�ض  ويخيل اإي اأن النقطة الأ
لدى الكثرين وتباين ي الفهم يختلف من فرد اإى فرد ومن جموعة اإى اأخرى.

واأول ما يجب اأن يو�صح هو اأن القومية العربية تنطوي على حركة ذاتية وهي نا�صئة عن ظروف هذه 
مة ويجب اأن تبقى كذلك. الباد وتطورها فقد انبعثت لتحقيق اأماي الأ

واإماٍن  التاريخ  العرب اح�صارية ي  ر�صالة  اإدراك  تتكون من  اإى عقيدة  ت�صتند  القومية  واحركة 
�ص�ض الثقافية  بحقهم ي احياة احرة الكرمة و�صعور باأن احياة احا�صرة تكّون امتدادًا للما�صي ي الأ
ول للعمل ي �صبيلها. دبية خا�صة. هذه كما اأرى منابع العقيدة القومية وهي الدافع الأ والقيم اخلقية والأ

ويجب اأن يكون للحركة القومية فل�صفة قومية. وهذه ثغرة ل تزال تنتظر من ي�صدها ولن ي�صر اأن 
ن�صع بع�ض اخطوط. وعلينا اأن ميز الفل�صفة من الرنامج اإذ اأن هذا ي�صتند اإى الفل�صفة وهو حاولة 
لتطبيق اأهدافها ي ظروف معينة. ومعنى ذلك اأن برنامج احركة القومية ل يت�صف باجمود بل يراعي 

الظروف ويتطور موجبها ي حن اأن الفل�صفة القومية اأكر ر�صوخًا وا�صتقرارًا.

مور وحديدها واأهمها ثاثة: ويتطلب حديد خطوط الفل�صفة القومية درا�صة بع�ض الأ
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2- اموقف من الراث.

3- اموقف من اموجة الغربية.

مور: وي مقالة لحقة حت عنوان »خطوط ي تاريخنا« يو�صح عبد العزيز الدوري هذه الأ

إننا م�شنون حن نولد« وما اأ�شدق كلمته فنحن نرث تقاليد ومقايي�س  قال اأناطول فران�س »ا
إليها فاإننا ل نق�شد بعث ما  ا وخبات كانت النهاية من �شبق وهي البداية لنا. واإن نحن عدنا 
إدراك ما ل نزال نعي�س فيه وفهم مكوناتنا ومعرفة البداية. ومتى اأدركنا هذه الناحية  كان بل ا
�شلمنا ما ي�شمى اأفيون التاريخ، واأفهمنا من يدعو اإى اإغفال ما م�شى اأن ال�شراين لن تنقطع 

مع بقاء احياة.
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لقد عنونت كلمتي بـ»خطوط ي تاريخنا«، والواقع اأن كل درا�صة لتاريخنا تدعو للت�صاوؤل حول نقطتن 
اأ�صا�صيتن:

اأولهما: هل اأن القيم وامقايي�ض اخلقية اأزلية اأم اأنها تتبدل بتبدل الظروف؟

والجتماعي  الثقاي  اإرثنا  وبن  بها  خذ  والأ الغربية  اح�صارة  بن  التوفيق  ن�صتطيع  هل  وثانيهما: 
ومقايي�صنا، وبتعبر اأخ�صر، ذاتيتنا؟

خاقية فيبدو ي اأنها بن ناحيتن: ناحية القيمة الذاتية وناحية القيمة التطبيقية، فهذه  اأما القيم الأ
القيم اتفق عليها �صيانة للمجتمع وارتفاعًا ب�صويته وتهذيبه و�صمانًا للطماأنينة فيه. وقد اختلف تطبيقها 
اأهمية  لها  خلقية  قيم  والعفة  وال�صتقامة  والوفاء  فال�صدق  الظروف.  تطور  ح�صب  اآخر  اإى  ع�صر  من 
كرى ي كل جتمع مهذب ولكن التطبيق اختلف. ولعل اأقوى مثل لذلك مفهوم العفة فقد اأدت العناية بها 
اإى الواأد ي فرة، واإى حجر الن�صاء ي دورهن ي فرات، واإى اأنواع غريبة من و�صائل احيطة، وهي 
ي القرى ل منع الختاط امحت�صم، وي الغرب يقت�صر مفهومها على الوفاء امطلق للزوج دون حدود 
وليدة  حالة  كل  وهي ي  ام�صوؤولية،  الن�صل وحديد  وحماية  العائلة  �صيانة  واأ�صا�صها  ذلك،  قبل  مفهومة 
ظروف امجتمع ونواحيه امختلفة. وخذ مثًا اآخر م�صلحة امجموع: فاإنك لن جد جتمعًا ل يوؤكد على 
اأهمية اجماعة و�صامة امجموع قبل الفرد، ويظهر ذلك جليًا ي كل ت�صريع، فتجد القبيلة ت�صع الرابطة 
الدولة.  كر ي  الأ امجتمع  رابطة  ثم  امدن،  امدينة ي حكومات  رابطة  رابطة. ثم جد  القبلية فوق كل 
وهذه الرابطة قوية حن تكون الثقة الجتماعية وروح اجماعة قوية وتكون مفككة عند النحال. ففي 
�صرة تنازعها حيت ت�صعف القبيلة، وي امدينة تظهر  القبيلة جد الع�صبية القبلية خائرة وجد ع�صبية الأ
�صر والعوائل وامحات وهي ع�صبيات خربة، وي الدولة جد ي حالت النحال ع�صبية  ع�صبية الأ
ديان وع�صبية الدين، وكلها تهدد الكيان العام وجعل عقاء  �صر )امح�صوبية( وع�صبية الطوائف والأ الأ
واإذن  الكيان.  يحفظ  ما  اإى  التهذيب  وتوجيه  منها  التخل�ض  بوجوب  ينادون  امخل�صن  وقادتهم  القوم 
فالقيمة الذاتية قائمة والتطبيق ختلف، مع اأن كل جهة تتم�صك بنوع التطبيق الذي جد نف�صها متجهة 
مرين  مة الأ مة مكن من فهم نف�صيتها ومن معرفة تلك الع�صبيات التي اأذاقت الأ اإليه. ودرا�صتنا لتاريخ الأ
واإدراك الروابط التي كونت روح اجماعة وحفظت الكيان ي وجه اخطر وكانت م�صدر احركة والقوة 
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ناحية  وهذه  ذاتيتنا.  اأو  اإرثنا  وبن  الغربية  باح�صارة  خذ  الأ بن  التوفيق  فهي  الثانية  النقطة  اأما 
اح�صارة  موجة  جاءت  القدم  الع�صر  ففي  عنها.  جابة  الإ من  هام  جزء  على  التاريخ  ي�صاعدنا  مهمة 
دنى �صيا�صيًا وع�صكريًا وثقافيًا وتغلغلت ي امدن وبهرت  اليونانية التي خلفتها البيزنطية فغمرت ال�صرق الأ
اأ�صحابها. ولكنها م ت�صل القرى والريف، وبداأت حركة تقليد لها واقتبا�ض منها ثم بداأ رد الفعل تدريجيًا 
رامية. ولكن الهلينية  ي امنطقة. واأول رد فعل لها كان ن�صوء اح�صارة ال�صا�صانية ون�صاط اح�صارة الآ
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وكونت  جديد  من  اح�صاري  رث  والإ امحلية  الذات  فاأكدت  �صام  الإ موجة  جاءت  حتى  م�صيطرة  بقيت 
فيهما قوة الدفع. وقد وجد العرب وام�صلمون اأمامهم ح�صارات الهال اخ�صيب )�صا�صانية-بيزنطية-

دارية ونقلوا  اآرامية( وتاأثروا بها ي و�صعهم الجتماعي واقتب�صوا بع�ض العادات واأخذوا بع�ض النظم الإ
العلوم والفل�صفة والطب، ولكنهم كانت لهم عقيدتهم ومثلهم اخلقية ومقايي�صهم وقيمهم، وم يكن ي 
اح�صارات القائمة من القوى امعنوية والروحية ما يذكر، فكان نتاج ذلك اأن وجهوا النواحي امادية التي 
اأخذوها ي خدمة مثلهم وقيمهم، وهذه وجهة مهمة تدل على تركز الذات ور�صوخ القيم، وهي �صفة تازم 
اأنها تتلون عادة بطابع اح�صارة التي  اإل  ن العلوم مع كونها جردة  بداع، لأ كل ح�صارة حية ي دور الإ

تزدهر فيها.

وى، وتغلغلت ي  اأما ي الع�صر احديث فقد غزتنا اموجة الغربية ب�صورة مفاجئة تذكرنا باموجة الأ
امدن ومزقتنا �صيا�صيًا وبهرتنا ماديًا، وم تقدم لنا قيمًا ومثًا حل حل ما لدينا ولكنها زعزعت ثقتنا 

بها، ولفهم هذه اموجة يلزمنا اأن نتذكر اأن اح�صارة الغربية تتكون من:

- الراث اليوناي

- العلم احديث والطريقة العلمية

- ام�صيحية

ثر كالثورة ال�صناعية  وتولدت عن هذه اجذور وعن تطوير امجتمع الغربي ثورات حديثة عامية الأ
ومبادئ الثورة الفرن�صية والثورة ال�صراكية. وي الوقت الذي و�صلتنا فيه اموجة الغربية كانت قوة الدفع 
للعلم وللثورة ال�صناعية بينما م نر اأثرًا للراث اليوناي، واأما ام�صيحية ال�صرقية فهي واإن كانت اأ�صا�ض 
القيم وامثل اإل اأنها �صعفت اأمام اموجة اح�صية والجاهات النفعية التي طغت ي الغرب، وعلى كل حال 

م تكن الدافع للتو�صع واإن مرت فرة ا�صتخدمت فيها كو�صيلة للمنافع امادية.

واإن تلفتنا اإى ردة الفعل ي ال�صرق العربي وجدناه طبيعيًا ذاتيًا يتمثل ي بعث الثقافة العربية وهذا 
بعث  ي  وتتمثل  عن�صرية  لي�صت  ثقافية  قومية  اأنها  على  اأوؤكد  يجعلني  ما  وهذا  القومي،  الوعي  اأ�صا�ض 
�صامية، وهذه كلها توؤكد على تثبيت القيم وامثل وعلى جديد الذات. ومع اأن  �صام ي احركات الإ الإ
اموجة الغربية جاءت عدائية اأحيانًا واأدت اإى نفرة منها واإى دعوة البع�ض مقاومة كل ما هو غربي اإل 
اأن اآثارها الجتماعية والقت�صادية والفنية كانت وا�صعة، بل وجد حاولت مبكرة ي بع�ض باد ال�صرق 
دنى لقتبا�ض اأ�صاليبها امادية واأ�صلحتها حماية الذات. وقد دلت البحوث على اأن التقاء اح�صارات  الأ
ق�صى توؤكد على  وتاأثر القومي منها يختلف تبعًا للظروف. فاح�صارة الغربية التي جاءت اإى ال�صرق الأ
الطابع الديني مع العلم باأن ال�صناعة ف�صلت مامًا ي التغلغل واأنها حن عادت توؤكد العلمانية وال�صناعة 

ي القرن التا�صع ع�صر تغلغلت بتاأثر هذين العن�صرين وانت�صرت.



120 الـثـقافـيــــة العدد الثالث وال�سبعون والرابع وال�سبعون 2008امـجـلـة 

خذ يحلل اح�صارة الغازية اإى عنا�صرها امكونة لها كما تتحلل  وياحظ اأن اح�صارة اأو امجتمع الآ
�صعة ي اماء، واأن مقاومة امجتمع امهاجم ح�صاريًا ت�صتد كلما كانت قيمة العن�صر اح�صاري الغازي  الأ
خر يتغلغل ب�صرعة اأقوى من  ثقافية ذاتية وتقل كلما كان طابع العن�صر عامًا. ومعنى ذلك اأن النوع الأ
ول. ولكن هذه التجزئة اإى العنا�صر فيها خاطر كبرة فاإنك حن جرد عن�صرًا من بيئته وظروفه  الأ
خرى وتك�صبه قيمته الفعلية قد ي�صبح خطرًا حن ينفرد بنف�صه. ولعل  التي جعله ي توازن مع العنا�صر الأ
حطيم الذرة ي العلوم الطبيعية يعطي مثًا لذلك، وبهذا ينطبق امثل الإجليزي »قد يكون غذاء �صخ�ض 
العنا�صر  جلب  ي�صعى  اماأخوذ  فالعن�صر  الب�صاطة،  بهذه  ينتهي  ل  امو�صوع  ولكن  اآخر«  ل�صخ�ض  �صمًا 
�صلية، فيبداأ رد الفعل ي اح�صارة امغزوة بعنف وقد يوؤدي  خرى والظروف امائمة له من ح�صارته الأ الأ

اإى م�صاكل ل حد لها دون خر يذكر.

وم يكن ا�صتعمال غاندي للمغزل واجومة امحلية لن�صج القطن جرد ت�صلية بل ل�صعوره باأن اخيط 
يجلب وراءه خيوطًا تتجمع وتن�صج ي ن�صيج اجتماعي ح�صاري غربي �صيق�صي على ذاتية الهند، وراأى اأنه 

اإذا اأراد اأن يجنب الهند هذه النتيجة فمن ال�صروري البتداء بالغزل.

�صامي احديث اح�صارة الغربية ب�صورة طبيعية اإى عنا�صرها، فانتبه  وقد حلل امجتمع العربي الإ
لي�صتعملها  امادية  الغرب  تقليد قوة  تغلغله، وحاول  اأثره ومنع  الغربية و�صّل  الثقافة  الذي يحمل  للتب�صر 
قطار واندفع ي  الأ اأنه تردد ي بع�ض  امادية عن غرها مامًا ونرى  النواحي  �صده فلم ينجح ي عزل 
اأقطار اأخرى كركيا، وباأن الجاه كان ب�صيطًا قا�صرًا على ناحية لكنه �صرعان ما غمر كّل �صيء وجعل 
حتى تركيا تعيد النظر اأخرًا ي وجهتها. هذا وم يدرك بعد ال�صلة بن القوة وبن العلم التجريبي وبن 

القت�صاد.

ومع اأننا انتبهنا تدريجيًا اإى العلم اإل اأن العناية بالقت�صاد اأهملت بدرجة غريبة. ونظرنا اإى النظم 
الغربية واأخذنا بع�صها منفردة عن الثقافة التي اأحاطتها والبيئة الجتماعية والنف�صية العامة التي ن�صاأت 
اأن كثرًا من  بل  ننتظر،  كنا  تكن كما  واآثارها م  اختلفت  النظم  اأن طبيعة هذه  نتائج ذلك  فيها. ومن 

امفاهيم الغربية �صارت لها مفاهيم اأخرى لدينا، وذعرنا لكثر من النتائج.

ويبدو ي اأن ال�صرق العربي ل يزال يتلم�ض طريقه، ول يزال موقفه ي اأ�صكاله امختلفة امبعرة وليد 
خطار ووليد نفرة منها ووليد �صك ما مثله اح�صارة بالوجه الذي بدت فيه. ولذا فهو يعنى  �صعور بالأ

بال�صتفادة من نواحي القوة غر مكرث بتحليل ا�صتباك نواحي اح�صارة الغربية و�صعوبة جزئتها.

�ص�ض هي القيم وامثل وامقومات التي تكون الذات اح�صارية واأن هذه م يتعد  وقد اأخذنا ن�صعر اأن الأ
اأثر الغرب اإعادة النظر فيها وقلة الثقة بها موقتًا، واأن جابهة الغرب اأدت اإى جديد العناية بها وكلما 

زاد الحتكاك بالغرب جددت العناية بها وتاأكدت اإى جانب العناية بالعلوم وال�صناعة والقت�صاد.

وهذا ال�صعور بحد ذاته دليل على يقظة واعية بعد تنبه مرتبك. وما دام الطابع اح�صاري يعتمد عليه 
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وما دامت العلوم وال�صناعة والقت�صاد عامية اأمكن ال�صتفادة منها ي امجتمعات واح�صارات امختلفة 
ويتوقف على عبقرية كل ح�صارة نوع ال�صتفادة ووجهتها. كما اأنه لي�ض من ال�صروري اأن مر امجتمعات 
مكان جنب الكثر من  خذة بنف�ض الدرو�ض التي مر بها الغرب لختاف اجذور التاريخية من جهة ولإ الآ

خطار وام�صاكل من جهة اأخرى. الأ

الهزات  لهذه  ا�صتجابتها  وكانت  واحا�صر  اما�صي  ي  ختلفة  بهزات  العربية  مة  الأ جوبهت  لقد 
ن ي  وى وي فرة احروب ال�صليبية وحتى الآ ختلفة، فهي حينًا اإيجابية كما هو احال ي نه�صتنا الأ
مة اإيجابية  الفرة احديثة. وهي حينًا �صليبة كما ح�صل عند الغزو امغوي وما تاه. وترى اأن ا�صتجابة الأ
التوجيه  ت�صمن  اإيجابية  خطة  ت�صع  وحن  بها  حلت  التي  خطار  ولاأ م�صاكلها  لفهمها  نتيجة  تكون  حن 

واحلول م�صاكلها وحقيق اأهدافها كًا اأو جزءًا.

الكرى ي دور ظهور  امعروف-النه�صة  تاريخهم  العرب ي  نقارن بن نه�صتي  اأن  امفيد هنا  ومن 
مة ي الع�صر احديث، ولكل منهما مهدات واجاهات مع  �صام، واليقظة ال�صغرى وهي يقظة الأ الإ
نواح  عن  للك�صف  التاريخية  مة  الأ ظروف  ب�صوء  والجاهات  اممهدات  وماحظة  مهمة  فوارق  وجود 

مهمة.

النه�صة  من  وبرعم  ا�صتمرار  هي  ال�صغرى  اليقظة  اأن  امقارنة،  قبل  مبدئيًا،  ناحظ  اأن  وعلينا 
حناف وي  الأ يت�صح ي حركة  ت�صبقها، فهناك وعي ديني  الكرى نرى مهدات  النه�صة  الكرى. ففي 
بعد  اجزيرة  داخل  �صيا�صيًا  وعيًا  ونرى  جامدة،  طقو�ض  اإى  ا�صتحالت  التي  اجاهلية  بالعبادة  الترم 
حبا�ض ي اجنوب والفر�ض ي  اأن اأطبقت عليها الدول من اأطرافها- البيزنطيون ي ال�صمال الغربي والأ
�صواق وي نه�صة امجتمع امكي  ال�صمال ال�صرقي واجنوب الغربي، ونرى وعيًا اجتماعيًا يتمثل ي حركة الأ
التي  العربية  دبية  الأ اللهجة  يتمثل ي ظهور  التجاري وي الت�صال باح�صارات امجاورة، ووعيًا ثقافيًا 

تطورت اإى الف�صحى واأ�صبحت فيما بعد لغة الثقافة.

اأما مركز احركة ففي جهة حرة من اجزيرة وعلى طرفها، ي احجاز الذي مثل خا�صة ثقافة 
اجزيرة وح�صارتها والذي هو خارج حدود �صيطرة الدول الثاث التي اأ�صرنا اإليها )البيزنطية وال�صا�صانية 

واحب�صية(، وهو الذي قام بحركة التحرير.

كما اأن احركة �صارت بخطى من�صجمة باأن بداأت بال�صيطرة على امركز )احجاز( ثم تدرجت اإى 
توحيد العرب ي اجزيرة وبعد ذلك جابهت اخارج.

اأما ي احالة الثانية فناحظ ظهور وعي ذاتي اإ�صامي حدود ي بع�ض امناطق، ي ال�صام واجزيرة 
وى. �صام الأ ثم ي م�صر. وهدفه نف�ض اخمول والرجوع متابعة حركة الإ

دنى بتقدمها امادي وبرقي ح�صارتها ودفعته  ثم هناك اموجة الغربية اخارجية التي بهرت ال�صرق الأ
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جهة  من  التب�صرية  ومحاولتها  واماي  ال�صيا�صي  بتغلغلها  باخطر  اأ�صعرته  كما  جهة  من  تقليدها  اإى 
اأخرى وولدت ال�صعور ب�صرورة رد هذا العدوان اخطر.

باما�صي،  بالتذكر  للهمم  ا�صتنها�ض  فيها  الهال اخ�صيب خا�صة،  ثقاي ي  وهنالك حركة وعي 
دبي، وتطور – نتيجة موقف الرك- اإى ثورة على  وتدرج اإى بعث اللغة واإى حاولة اإحياء الراث الأ

الو�صع واإى تبلور احركة القومية.

اأما الوعي ي الناحية الجتماعية فقد بقي خامًا لفرة م يتعد تقليد الغرب، ولنا ي حديث عي�صى 
بن ه�صام للمويلحي )مطلع القرن الع�صرين( خر دليل لذلك.

جنبية وامحاولت ال�صتقالية ح�صلت ي ثاث جهات  وناحظ اأي�صًا اأن مركز الثورة على ال�صيادة الأ
كلها حت ال�صيادة العثمانية-قوية اأو �صعيفة- وهي حركات اختلفت ي وجهتها. فاحركة الوهابية كانت 
حلية ا�صطدمت بالدولة ام�صيطرة وبحليفها حمد علي ف�صربت �صربات قا�صمة. وحركة حمد علي 
م تكن اإل حاولة خارجية لتكوين اإمراطورية ي اجزء العربي فلم تلق ا�صتجابة خارج م�صر. ومع اأنها 
تو�صعت موؤقتًا اإى ال�صام اإل اأن اأثرها م يتعد م�صر. وكا احركتن م تلق ا�صتجابة خارج منطقتهما، 

فكانت حلية.

ال�صريف ح�صن  قليمية هي حركة  الإ �صوتها حدودها  تعدى  التي  الوحيدة  ال�صيا�صية  امحاولة  ولعل 
نها وثيقة ال�صلة بالوعي العربي ي  التي وجدت من ي�صندها ي الهال اخ�صيب اإ�صافة اإى احجاز، لأ
نها اأ�صبحت بعد قيامها رمز هذا الوعي، ومع اأن الظروف اأ�صعفتها موؤقتًا اإل اأنها كانت  هذه اجهات، ولأ

مراطورية العثمانية امنهارة. اأ�صعف من اأن جابه امطامع ال�صتعمارية امتوثبة التي خلفت الإ

�صام الكرى اإل اأنها تنازعت ال�صلطان  ومع وجود قوى مت�صاربة داخل اجزيرة العربية ي حركة الإ
�صامية امتوثبة قبل اأن جابه القوى ال�صتعمارية بينما  فيما بينها دون تدخل خارجي، فتغلبت احركة الإ
كان ال�صتعمار- عثمانيًا اأو اأوروبيًا- عامًا اأ�صا�صيًا ي وقف احركات التحررية احديثة عند حدها. هذا 

�ص�ض: من ناحية الظروف امادية ولننظر اإى الأ

وى تبلورت اأوليات الوعي ي النواحي امختلفة ي حركة واحدة. نعم اأوؤكد وحدتها ي  ففي النه�صة الأ
�صامية التي كانت حركة �صاملة تعالج كافة نواحي احياة: �صيا�صية، اجتماعية، اقت�صادية،  احركة الإ
ثقافية، روحية، تتميز باأن لها ذاتًا و�صعورًا بالكيان، ودعوة اإى ر�صالة. اأما ي الفرة احديثة فاإن الوعي 
اتخذ وجهتن- وجهة ثقافية قومية ووجهة اإ�صامية- وهذه ناحية �صعف وا�صحة كان للظروف الداخلية 
واخارجية اأثر فيها. اإذ اأنها اأحدثت فجوة ي ال�صفوف مع اأن عوامل ال�صلة والتقارب والن�صجام قوية 
�صامية الكرى كانت �صرخة �صد الكثر من  اأن احركة الإ اأذكر  بن الوجهتن. ولتو�صيح هذه ال�صلة 
القيم وامثل و�صرخة �صد البداوة و�صد كثر من النواحي امادية اماألوفة، ولكنها مع ذلك كانت عامًا 
رث امتمثل ي اللغة. بل ولعلها م�صوؤولة عن تنمية اللغة و�صمولها ب�صورة ل �صابق لها،  اأ�صا�صيًا ي بعث الإ
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�صامي والجاه  الإ �صام ودعوته كان الجاه  الإ اأّمته. وبتطور  بل  ال�صامل  �صا�ض  الأ فهي م تقطع هذا 
الذات  اأن كل دعوة لتجديد  العرب، ومعنى ذلك  تاريخ  الثقاي ع�صبي احياة وال�صتمرار طيلة  اللغوي 

وبعثه ملزمة باأن ت�صتند اإليهما معًا.

الوا�صحة  والجاهات  الرامج  فاأين  واإل  ناق�صًا  يزال  ل  بوجهتيه  فالوعي  ال�صمول  ناحية  من  اأما 
التي تعطي احلول م�صاكلنا بنواحيها امختلفة، �صيا�صية، واجتماعية، وثقافية واقت�صادية؟ نعم اإن اخطر 
دليل  ذاته  العامة ي حد  نواحي احياة  باإمكان ف�صل  الظن  ولكن  ال�صيا�صية  بالناحية  �صغلنا  اخارجي 
خرة حركة �صيا�صية رومانتيكية  على عدم تكامل الوعي )لقد كانت احركة القومية حتى قبيل احرب الأ
لي�صت وا�صحة الفل�صفة اأو الرنامج(. لقد �صغلنا اخطر اخارجي عن ام�صاكل الداخلية ول يزال موقفنا 
و�صاع على �صوء ن�صاأتها وظروفها وم  حيان �صلبيًا ي حن اأننا م نتفح�ض ام�صاكل والأ منها ي كثر من الأ
ن�صع احلول ونر�صم الجاهات التي ت�صمن ال�صر اموّجه. وفوق هذا نرى العاطفة تتحكم ي مواقفنا ومع 

اأننا نقر اأن العاطفة م�صدر الوعي، اإل اأنها ل توحي بفل�صفة للحياة ول تكفي لو�صع احلول. 

يجابية ل تزال تنق�صنا  اأرجو اأن ل ي�صتنتج من هذا اأننا م نر تقدمًا ي نه�صتنا ولكني اأقول اإن الإ
ي كثر من اأمور حياتنا. فمن �صوء الظروف اأن غزتنا موجة الغرب الوا�صعة ي بداية نه�صتنا وت�صلطت 
علينا، وكان من اأثرها اأن ربطنا بن قوة الغرب امادية وبن تقدمه. وما كنا ي دور �صعف تزعزعت ثقتنا 
�ص�ض تلك امدنية واأ�صباب  مقايي�صنا ومقوماتنا واأ�صرعنا لاقتبا�ض من مظاهر امدنية الغربية دون فهم لأ
تفوقها. والعلة هي ي اأننا اأخذنا الكثر من نظم الغرب وفر�صناها اأحيانًا على بيئة م تهياأ لها وطبقناها 
الروح  تكوين  نحاول  م  العلوم  ي  حتى  اأننا  بل  النظم،  تلك  عن  البعيدة  اموروثة  �صاليب  والأ بالعقليات 

العلمية واخلق العلمي بل �صرنا على طريقه التلقن اموروثة من ع�صور اخمول.

وكان من امنتظر اأن تكون نظمنا التعليمية و�صيلة لبعث النه�صة ال�صاملة واإعدادنا للم�صتقبل اجديد 
ولكنها كانت وبقيت زمنًا ن�صخة مرتبكة لنظم التعليم ي هذا القطر الغربي اأو ذاك فلم ننجح ي تكوين 
فل�صفة تعليمية وا�صحة، وم نتمكن من جعلها وثيقة ال�صلة باأهدافنا وحاجاتنا كما اأنها ل �صلة لها باإرثنا 

عادة النظر فيها. ول نزال جاهدين لإ

وم يكن تاأثرنا بالغرب �صامًا بل قب�صنا عامدين ي ناحيتن: النظم ونظام التعليم. اأما القت�صاد 
واأما العلم التجريبي، واأما البحث فا نزال على اأبوابها. وهذا الو�صع نتيجة لتاأثر اأ�صحاب الدعوة اإى 
اقتبا�ض خر ما ي الغرب وهي نظرة ل تخلو من خيبة اأمل ي الكثر ما اأخذنا ول تخلو من عدم تقدير 

وليات بالنتائج. لوحدة اح�صارة الغربية ومن عدم ربط لاأ

ن ي دور التقليد البطيء للغرب، التقليد امبتور  ويبدو ي اأننا كنا لفرة طويلة ول يزال بع�صنا حتى الآ
اخارجي  ال�صيل  جرفنا  وقد   ، وال�صيا�صية  وامعا�صية  اجغرافية  البلد  ظروف  الظروف-  اأملته  –الذي 
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وان لنعيد النظر من اأجل اأن نفهم ذاتنا ونحدد وجهتنا وعندئذ فقط ن�صتطيع  فزلزل اأقدامنا. وقد اآن الأ
توجيه النه�صة كما نريد.

ومن مظاهر هذا التقليد تعدد الجاهات الفكرية والجتماعية والقت�صادية ام�صتوردة من الغرب 
ب�صكل م�صتعجل مرجل عاطفي، ف�صار كل منا يتحم�ض ل�صيء ل مت لبيئته وقد ل مت حياته ب�صورة من 
�صول هذه الجاهات وفهمنا ظروف ن�صاأتها وام�صاكل التي و�صعت حلها، وليتنا  ال�صور. وليتنا رجعنا لأ
اأدركنا اأنها نتيجة لتطورات اجتماعية اقت�صادية �صيا�صية مجتمعات ومناطق معينة واأنه ل خر يرجى من 
اأي حل اأو اجاه يتجاهل م�صاكلنا وو�صعنا واإرثنا واإن درا�صة هذه بديهية اأولية قبل كل �صيء. وكانت نتيجة 
هذا اجري وراء الجاهات ام�صتوردة اأن ن�صينا ي الغالب اأنف�صنا وانغم�صنا ي اإطار النظريات اخارجية 

وانغمرنا ي حروب ت�صتند اإى »كلي�صيهات« ي�صح اأن ح�صل بن اأنا�ض يعي�صون ي امريخ.

�صامي وم اأبن اإن كانت له برامج �صاملة. وهذا حق،  ولعلك تقول اإي م اأف�صل ي ناحية الوعي الإ
اإليها جمال الدين وحمد  وى التي دعا  اأو الوجهة الأ وى  ولكني اأكتفي ببع�ض اماحظات. فام�صكلة الأ
النا�صئة  لعقلية  �صامية ب�صورة مفهومة  الإ وامبادئ  �صامي  الإ الفكر  اإعادة عر�ض  واإقبال هي ي  عبده 
�صامية  الإ والقيم  �صامية  الإ للمبادئ  الرجوع  وهي  البداية  كانت  لقد  الع�صر.  هذا  ت�صتجيب حاجات 
�صليمة، ولكن تطبيقها يتعدل حتمًا بن فرة واأخرى ح�صب امقت�صيات والظروف، وهذا ما م يح�ض به 
�صامي اإل اأخرًا. ومع اأن جهودًا تبذل لو�صع برامج تف�صيلية ت�صتند اإى هذه الناحية  اأ�صحاب الجاه الإ
�صام وتف�صر اإنتاج  اإل اأنها ل تزال ي بدايتها. ولن اأ�صر هنا اإى تلك اموجة التي حاولت تف�صر مبادئ الإ
العرب وام�صلمن ي التاريخ لتدل على اأن خرعات الغرب ونظرياته كانت موجودة لدينا فهذه نظرة ل 
�صاح وللتبديل، ومعنى ذلك  فق ومن تقليد خطر. فامخرعات والنظريات عر�صة لاإ تخلو من �صيق ي الأ
اأننا ربطنا مقودنا بعجلة الغرب واأينما �صارت �صرنا ي تفا�صرنا. وهذه موجة م تظهر اإل ي دور كان 

ال�صعور بال�صعف فيه قويًا واأننا لرجو اأن نكون قد اجتزناه.

�صامية اإل اأي األحظ تعددًا ي احركات التي حملت هذه الوجهة ي  ومع اأي اأحدث عن الوجهة الإ
البداية. وهذه حالة منتظرة ولعل الجاه يقوى لل�صر ي وجهة واحدة.

لعلي اأوغلت قليًا ي امقارنة بن النه�صة الكرى واليقظة احديثة ولكني اأريد العودة لنقطة اأخرى 
وى وناحية التجزوؤ ي احالة الثانية. ي امقارنة. وهي ناحية الت�صامن ال�صامل ي احالة الأ

تغيرًا  اأحدث  البدء، ما  وا�صحة من  ور�صالة  اأ�صا�ض خطة  التبدل على  الكرى كان  النه�صة  ففي 
راء )اإن اه ل يغر ما يقوم حتى يغروا ما  فكار نتيجة حركة تعليمية تب�صرية بهذه الآ ي النفو�ض والأ

باأنف�صهم(.

�صامي كتلة واحدة هي اجماعة وهذه اجماعة  وولد ذلك وحدة ي ال�صفوف وت�صامنًا، فامجتمع الإ
تنتظم ي مبداأ خطر وهو حرية الفرد و�صيانة ماله وكيانه مع التاأكيد على اجماعة وتوفيق بن حرية 
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الفرد وكيان امجموع ب�صكل متن احيك، جعل ذلك م�صلحته وكيانه وحريته، لذا م تكن النه�صة جانبية 
يتمثل ي امنظمات  امت�صامن والذي  ال�صعبي  الوعي  فذاذ وفيها  الأ القادة واموجهون  بل مت�صابكة، فيها 
واموؤ�ص�صات ال�صعبية، فالكتاتيب واحلقات الدرا�صية وامدار�ض واجامعات م تكن موؤ�ص�صات حكومية بل 
وقاف. فو�صعت لنف�صها اخطط والرامج وا�صتندت  �صعبية ي�صرف عليها ال�صعب ب�صخاء ويخ�ص�ض لها الأ
مة وحيويتها فر�صخت وا�صتقرت حتى عجز الغزاة  �صام ومن نه�صة الأ اإى فل�صفة ت�صتوحي من مبادئ الإ

عن التبديل بل ان�صهروا ي كيانها اح�صاري.

اأما ي اليقظة احديثة التي تلت دور الركود والنحال، فاإن الثغرات كثرة وعوامل التجزئة فعالة، 
القدماء  وبن  والبيت،  امدر�صة  وبن  والقبيلة،  امدينة  وبن  ال�صواد،  وبن  امتعلمن  بن  فجوات  فهنالك 
جداد وبن اح�صب  ب وبنيه، وبن الن�صب ام�صتند اإى ماآثر الأ وامحدثن، وبن ام�صنن وال�صباب، وبن الأ
ام�صتند اإى امال امكت�صب والروة، ونحن ل نح�ض بالوعي ال�صعبي الذي ي�صاهم ي ام�صاريع العامة. وبعد 
حرى عدم الر�صا ب�صيء والترم الذي ي�صحبه ال�صيق  هذا نرى اأن اأقوى ظاهرة لدينا هي النقد اأو بالأ
بكل �صيء حتى ن�صل اإى مرحلة هي الياأ�ض بعينه. نعم اإن النقد �صروري ولكنه ل يفيد اإن وقف عند ذلك 
درا�صة  اأو  و�صاع  لاأ فهم  اإى  ي�صتند  ل  النقد  كثرًا من  اأن  وقد لحظنا  اإيجابي.  اجاه  ي�صحبه  واإن م 
للم�صاكل ول اأظن اأن هذا النقد والترم يقت�صر على فئة دون اأخرى، فكل فئة ترمي غرها بالتق�صر 

وهذه بادرة ملحوظة ي فرات الرتباك.

فكار الامعة ولكنه ل يرى ي الظروف عونًا،  راء والأ وجد اإى جانب هذا من ُوِهَب النظريات والآ
فهو قابع ينتظر تبدل الظروف بع�صا �صحرية لتظهر عندئذ عبقريته.

�صامية الكرى. وقد جحت هذه  الإ النه�صة  ن�صائي كانت قاعدة  الإ اإن فكرة اجماعة والت�صامن 
كر ي التاريخ. واإن اأنت  اجماعة ي تكوين ح�صارة وقيم ومثل ونف�صية م�صركة ا�صتند عليها دورها الأ
�صام وتعربت واأن جماعة اأخرى تعربت دون اأن ت�صلم،  دققت النظر جد اأن بع�ض ال�صعوب دخلت ي الإ
ب�صرية دائرتها الو�صطى عربية الثقافة واللغة ودائرتها الكرى اإ�صامية الثقافة واميل، وما بن الدائرتن 
اختاف ي ال�صكل. وكان للت�صامح والبحث عن امعرفة والتعاون القت�صادي ام�صتند اإى توزيع امهن بن 
دنى تلعب دورًا مهمًا ي  اجماعات الب�صرية ما جعلها تتعاون لفائدة الكل، ولهذا جد �صعوب ال�صرق الأ
�صامي بنه�صة ح�صارية م تعرفها ع�صورها ال�صابقة. واإن نظرت  ن�صاء، بل اأنها قامت ي الع�صر الإ الإ
الفرات  ي  لها  مثيل  ل  لمعة  كوكبة  يخرجون  جدهم  الرك  اأو  رامين  الآ اأو  مثًا  الفر�ض  تاريخ  اإى 
اآن واحد، ولنا من ابن  واأحيانًا الركية ي  الكاتب نف�صه يكتب بالعربية والفار�صية  واأنت جد  ال�صابقة. 

�صينا والبروي مثالن ناطقان على ذلك.

دنى  رث الثقاي ام�صرك الذي ي�صد امجموعات الب�صرية ي ال�صرق الأ وهذا يف�صر لك بو�صوح هذا الإ
ل على  وقيم م�صركة(  نف�صية م�صركة  ثقاي م�صرك )ت�صحبه  �صيد على �صرح  البناء  اأن  اإى  وي�صر 
�صباب  قليات معروفة بل هي فكرة دخيلة تخللت مع اموجة الغربية لأ �صرح عن�صري. ولذا م تكن فكرة الأ
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معروفة وهي ت�صتند اإى الفكرة العن�صرية التي اأنتجها الغرب كما حاولت بع�ض الدول الطامعة اإدخال 
نعرات اأخرى لتمزيق ال�صمل وال�صيطرة على امجموع.

ويبدو ي اأن الفكرة العن�صرية ظهرت كنزعة رومانتيكية وكرد فعل للموقف الركي الطوراي، ثم 
بطانها  واأظهر  خطرها  ظهر  ما  �صرعان  اإذ  موؤقتة،  ولفرة  معروفة  متاأخرة  خارجية  لتاأثرات  نتيجة 

ن�صائي. التفكر الذاتي الإ

�صامية  ولعلك حن تنظر اإى الوعي الذاتي ي الفرة احديثة كما يتمثل ي احركات العربية والإ
العربي  فيها  �صاهم  بل  عن�صرية  تكن  م  القومية  فاحركة  الفكرة،  هذه  من  �صا�ض  الأ ي  خاليًا  جده 
رث الثقاي ام�صرك وذكريات احياة واجهاد  والكردي والربري وام�صيحي وام�صلم، كل ذلك نتيجة الإ
�صامية  الإ اأي�صًا على احركات  ام�صركة. وهذا ينطبق  والنف�صية  اما�صية ووحدة ام�صلحة واجغرافية 

البعيدة عن الفكرة العن�صرية وما يت�صل بها.

نها ي جذور تاريخ �صعوبه كما يت�صح ذلك من  واإن كان الغرب جاء بالفكرة العن�صرية واأكدها، فاأ
ننا اأخذنا طريقًا ي  انطباق الوحدة اللغوية على الوحدة اجغرافية، على عك�ض احال ي بادنا، ذلك لأ

�صا�ض. احياة يختلف ي الأ

ال�صرق  �صكان  ا�صتجابة حاجة  الثقافية  القومية  وي  ام�صرك  الثقاي  رث  الإ نرى ي  اأي�صًا،  ولهذا 
قليات التي مزق الكيان خا�صة اإذا  العربي ووعيهم. ولي�ض من م�صلحتنا اأن ن�صتورد اأو اأن نقر فكرة األأ
تذكرنا اأنه يوجد ي ال�صرق العربي ما يزيد على ع�صرين اأقلية عن�صرية ومذهبية. ولي�ض اأمامنا اإن اأردنا 

احياة الكرمة ي نه�صتنا اإل اجماعة التي تنتظم كل من ن�صاأ ي هذه الربة.

وى و�صر  �صام معًا، كانت م�صدر نه�صتنا الأ لقد ورثنا ر�صالة تاريخية كرى تتجلى ي العربية والإ
بقائنا خال الع�صور ورغم اموجات والهزات، وكانت منبت الوعي ي الفرة احديثة، وواجبنا اأن ندرك 
اأقوى  التكتات والروابط ام�صلحية وامادية، فرابطتنا  نتعهدها ي ع�صر  واأن  الر�صالة اح�صارية  هذه 
واأر�صخ، واأرجو اأن ل نكون كنمرود حن اأرهقه ال�صداع ي راأ�صه فلم يفكر بعاجه بل فكر با�صتبداله براأ�ض 

ر�ض. من ذهب، وما نفذت م�صيئته زال من الوجود وعاد الذهب اإى الأ

ن نتفح�ض اأنف�صنا واأن نفهم  وان لأ �صامي اإل ليقيني باأنه اآن الأ اإنني م اأتنقل بن خطوط التاريخ الإ
ننا اأ�صبحنا ي كرة اجاهاتنا مثل برج بابل جمعًا لكل وجهة وكل نعرة كما اأي اأردت اأن اأتبن  ذاتنا لأ
ن ذلك ي�صاعدنا على اأن نكون علمين  –جهد ام�صتطاع- خطوط الوعي الذاتي احديث ونواحي �صعفه، لأ

�صكال وامظاهر. راء ول بالأ وعملين ي تفكرنا ومعاجتنا م�صاكلنا واأن ل نكتفي بنقل النظريات والآ
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زاهـــــــــــــــــــــــــــي وهــــــــبــــــــي
م�صطفى يعقوب عبد النبي
ـــــيـــــل ــــــــــــــدي خـــــل ر�ــــــــــــــص
نــــ�ــــصــــريــــن اأبــــــــــو خـــا�ـــض
خـــــــــــــــــــــري �ــــــصــــــلــــــبــــــي
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�ــــصــــالــــح اأبــــــــــو اأ�ــــصــــبــــع
طهبوب حيدر«  »حمد  رند 
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و�سم الريح ي احجر
اإى حورية حمود دروي�س´

مهًا يا حمام

قْل ي

كيف اأ�صتدل على الطريق

�صيعت اأهلي وبيتي

ن�صيُت ا�صَم ال�صجرِة ي احديقة

وما يقوله الدورّي لل�صتاء

زاهي وهبي

´حورية والدة ال�صاعر حمود دروي�ض.
ردي للفنون اجميلة( اللوحة للفنان عبد الوهاب عبد امح�صن - م�صر )اللوحة من مقتنيات امتحف الوطني  الأ
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م اأعْد اأذكُر الكثَر من حكايا جدتي

ول �صحكاِت ال�صبياِن ي جر�ِض امدر�صة

لكن وجهي

لأ ي النهر ظِل يتاأ

انظْر

تراي هناك

�صاحكًا ي عذوبة امياه

لهيًا ي غفلِة امكان

خلف رع�صٍة ي براري اج�صد

عّلمني يا حمام

كيف اأعوُد اإى اأزقِة الفرِح ال�صباحِي

اأ�صتعيد رائحَة الُنّ ي َركوة جارتنا ال�صاخنة

اأ�صرُد اأحامًا طمرُتها حت زيتونٍة هرمة كجّدٍة من

حنان احكايا

على مقعٍد خ�صبي

تركُت حرفِن متعانقِن كهرتِن ي ليلٍة باردة

زينُت دفري امدر�صَي

ب�صفتن من عنب ال�صام

رّدي يا حمام

�صيٌف حت وطاأة �صحابة.

مهًا يا حمام
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رَد اإَي وجهي القدم

الذي تركته معلقًا  عند العتبة

منقو�صًا كو�صِم الريِح ي احجر

م األتفت موِدعًا

خ�صيَة اأن يرجَعني الدمُع

اأو ي�صِطري منديُل اأمي

فهل جوت اأم ُخِيل ي

عدوت اأم ت�صمرُت ي اأر�ض طفولتي

عند موقدة خجولة

ي خا�صرة اللهب؟

مهًا يا حمام

اأعْد اإَي الينابيع التي �صادقتني، م�صت خلفي مثل 

�صغار احمان

الع�صافر التي �صاركتني �صحكة التِن وك�صرَة اخبز

القليل

تِبعَتني حتى اآخر ال�صتعارة

اأخرتني

اأن الُزرقة لي�صت �صقَف ال�صماء

اأن الدمع لي�ض �صرَط البكاء

اإذًا،

اأعْد اإَي حمو�صة ال�ّصّماِق ي زنوِد اجليلّيات،

ُحمرَة الدّراق ي نهود العذارى
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بّيٍة يغاُر عّلمني كيف اأفُك عروَة الورد ي �صدر �صَ

منها نبيُذ الرهبان

ي �صحكِتها ن�صيٌد وطني

ها �صيٌف اأبدٌي حت قمي�صِ

ي اأنحاء فتنِتها تتكاثُر احقول.

اجليلّيات ُي�صاعفن احَب وامطر

ي جلوِدهّن التي جّرحتها النباتات الغريبة نعومُة

�صاة الع�صر

كاُمُهن جنوٌب من بابل

فهل اأعتلي ِمئذنَة ال�صتياق واأنادي:

يا جليل

مل يا حِي علي خر الأ

يا كتَف اجنوب

يا ن�صيَم الروح ي الريح

نبياء ي الزيتون وما تبقى من الأ

اإى اأزقِة البلد

اإى �صيدٍة ت�صقي ورود ال�صباْح

تاعُب الن�صيَم بن نهدين من حفيٍف ناعٍم ي حقِل

ق�صْب

اأعدي �صبيًا ي�صابُق ِظَلُه

يعريه بع�ٌض من غ�صب اإذا ما عرت طائرٌة معاديٌة

�صماَء اجنوب
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اأو �صّدته فتاٌة م�صيُتها دعوٌة اإى ع�صاٍء �صرٍي

اأعْدي �صبيًا

يحفُظ �صورَة الن�صاِء غيبًا

يتهجى ا�صَمه ي �صدورهن

كلما باغتتُه اأنثى بالعطر

انك�صْر

مثلما ينك�صر �صيٌف ي احتداِم معركة

يا جليل 

اأجبتني جنوبيٌة غالبت دهَرها

ي قلبها اخ�صراُر مراعي ال�صماء

بن يديها اأ�صواُك ال�صر وانحناءة اأيوب

ياُم ما م تعلم عّلمتها الأ

لهَي من  ناحية الكرمل هَب عليها ما ي�صبُه ام�صَك الإ

فاأر�صعتني »حليبَ  الباد«، اأورثتني خفرًا يواريه

عفًا حيال اجليلّيات. الرجال عادًة و�صُ

مهًا يا حمام

اأعْد اإَي لكنتي اجنوبية

فراح دبكَة اأبي ت�صُد اأزَر الأ

�صحكَته التي ت�صبُه قنطرَة البيت

اديَن يّرد �صم�َض الظهرة اأعْد اإَي غناَء اح�صّ

�صجار امواويَل امعلقَة على الأ

اأعْدي
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عا�صقًا ي�صّفر جمتن و�صاقية ي عنق امراأة من 
حبٍق

وانتظار وثماٍر كثرة

نهار ياأتي بالأ

�صرار ياأتي بالأ

يقراأ طالَعه ي كفن من تراب:

اجيُم جليل ال�صاعدين »اإى حتفهم با�صمن«

اجيُم جنوب ال�صاعدين »اإى حتفهم با�صمن«

جبان  اجيم  �صياميان،  جبان  اجيم 
�صماويان:

جليٌل جنوبَي جنوٍب جليل

اجيُم جملة ي جوف القلب:

اأول البكاء دمٌع

اآخر البكاء ق�صيدة.
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ق�سيدة جهولة 
لفدوى طوقان

لة  الراحلة فدوى طوقان، مف�صّ ال�صاعرة  كتبت 
وكذلك  وهموم،  متاعب  من  لقته  وما  حياتها  فيها 

وما  الفل�صطيني  ال�صعب  اأبناء  من  قومها  بني  حياة 
جره عليه الحتال ال�صهيوي من نكبات.

م�شطفى يعقوب عبد النبي

تخرج اإى النور  هذه الق�شيدة التي م تن�شر ي دواوين ال�شاعرة الراحلة فدوى طوقان، 
ل�شببن: اأولهما اأن ال�شاعرة مّثلت �شوتاً متمّيزاً ي الق�شيدة الفل�شطينية، يفر�س الحتفاء 
براثها ال�شعري، وثانيهما اأن هذه الق�شيدة تعطي �شورة عن ال�شاعرة ي بداياتها، وت�شيء، 

رما، اأعمالها الاحقة، ذلك اأن النقطاع الكلي ي م�شار اأي مبدع، اأو مبدعة، ل وجود له.
امجلة الثقافية

ردي للفنون اجميلة(. ´اللوحة للفنان منقذ �صعيد - العراق )اللوحة من مقتنيات امتحف الوطني  الأ
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مر-  وقد ُن�صرت تلك ال�صرة الذاتية –ي بادئ الأ
بعد  اأ�صدرتها  ثم  القطرية،  الدوحة  تباعًا ي جلة 
�شعبة.  حياة  جبلية...  حياة  اأ�صمته  كتاب  ي  ذلك 
النقا�ض قد  �صتاذ رجاء  الأ اإن  بل  لي�ض هذا فح�صب، 
عن  طوقان  وفدوى  امعداوي  بن  كتابه  ي  ك�صف 
وهو  الكبرة،  ال�صاعرة  هذه  حياة  من  خاٍف  جزٍء 
مدى �صمّو الرتباط الوجداي –اإْن �صّح التعبر- ما 
وى  بن فدوى طوقان ك�صاعرٍة واعدة ي بداياتها الأ
اأنور  الوقت  ذلك  ي  ال�صهر  ام�صري  الناقد  وبن 
امعّداوي، فاكتملت لدى الكتاب والقراء على ال�ّصواء 

حياة فدوى طوقان و�صعرها.

ال�صعراء  بن  ل  نظر،  حالة  اأمام  فنحن  اإذن، 
فح�صب واإما بن ال�صاعرات اأي�صًا، اإذ جرت العادة 
اأن تكون ال�صاعرة –ي العام العربي- اأحر�ض النا�ض 
على كتم م�صاعرها من ال�صاعر الرجل، واإيثار التلميح 
البعد ي �صعرها عّما يك�صف امكنون من  والبعد كل 
اأ�صرارها، ل �صيما العاطفية منها. وي الرمز مت�صع 
لتلك ام�صاعر، ومن هنا فاإن الباحث ي حياة فدوى 
طوقان و�صعرها بوجه عام، وحياتها بوجه اأخ�ض، ل 

حوال عن هذين الكتابن.  ي�صتغني بحال من الأ

طوقان  لفدوى  وى  الأ الق�صائد  نطالع  عندما 
الر�شالة  اأن بداياتها احقيقية كانت ي جلة  جد 
اأحمد  الكبر  ديب  الأ ي�صدرها  كان  التي  ال�شهرة 
اأوى  فدوى  فيها  ن�صرت  حيث  الزيات،  ح�صن 
ق�صائدها، كما ذكرت ذلك فدوى بنف�صها ي ر�صالة 

ف�صل  اإى  م�صرة  الناعوري  عي�صى  ديب  الأ اإى 
الر�شالة و�صاحبها الزيات على �صعرها، باعتبار اأن 
فدوى  منها  اأطلت  التي  النافذة  هي  كانت  الر�شالة 
دبية ل ي م�صر وحدها  الأ و�صاط  الأ ول مرة على  لأ

قطار العربية. بل ي �صائر الأ

واإذا علمنا اأن الزيات كان حري�صًا اأ�صّد احر�ض 
�صعري  �صوت  لكل  منرًا  »الر�صالة«  تكون  اأن  على 
اأ�صيل، واإنه ل ي�صمح اإل بن�صر ال�صعر اجيد الر�صن، 
فاإننا ندرك ي نف�ض الوقت مدى جودة واأ�صالته �صعر 

وى. فدوى حتى ي ق�صائدها الأ

جهولة  ق�صيدة  على  نعر  اأن  لنا  اأتيح  ولقد 
الذي  ول  الأ ديوانها  ي  تن�صر  م  طوقان،  لفدوى 
اأ�صرف على طبعه ي القاهرة امرحوم اأنور امعداوي، 
ذلك  بعد  اأ�صدرته  فيما  اإثباتها  ال�صاعرة  فات  كما 
 Oó©dG ‘ الر�شالة من دواوين. فقد عرنا ي جلة 
440 ال�صادر ي 8 دي�صمر �صنة 1941 على ق�صيدة 

ديبة  الأ فيها  ترثي  مّي«  »اإى  بعنوان  طوقان  لفدوى 
الكبرة »مي زيادة«.

ول  لأ هنا  تن�صر  التي  الق�صيدة  ن�ض  يلي  وفيما 
لروحها  حية  عامًا،  �صبعن  من  يقرب  ما  منذ  مرة 

الطاهرة.

اإى »مي«

ن�صة فدوى عبد الفتاح طوقان لاآ

ــــــــــِت احـــــــــيـــــــــاة وِعــــــــــــــــــــْبء احـــــيـــــا طــــــــــرْح
اخــــــافــــــقــــــن اإى  الــــــــنــــــــعــــــــّي  نــــــــــعــــــــــاِك 

ـــــر ـــــصّ ـــــ� ال كــــــــبــــــــار  مـــــــــن  ـــــــــرًة  ـــــــــص � ـــــــــا  ي ة 
ـــــــف يـــــــــهـــــــــوى الـــــقـــــمـــــر ـــــــي فــــــعــــــلــــــّمــــــنــــــي ك
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�ـــــصـــــيـــــاًء تـــــــكـــــــوي  م  كــــــــــــــــاأْن  ـــــت  مـــــ�ـــــصـــــْي
ـــــــــــام قــــــبــــــل الـــــنـــــ�ـــــصـــــور لـــــــعـــــــمـــــــرك، لـــــــــو ق
ـــر ـــم ع اإْثـــــــــــــــــر  ي  ـــــنـــــة  ـــــكـــــي �ـــــصُ ــــــامــــــت  ــــــق ل
ـــــــار الــــــــثــــــــاثــــــــاء يـــــــــا )مـــــــــــــــــّي( حــــــال ـــــــه ن
يــــــــــرّق اأن  مــــــــــا  بـــــــــعـــــــــدك  ــــــــم  ــــــــص ــــــــ� ق لأ
ــــــك امــــــ�ــــــصــــــتــــــطــــــاب ــــــص ــــــ� ــــــــد جــــــل تــــــــفــــــــّق
ـــــى الــــ�ــــصــــامــــريــــن ـــــل ــــ�ــــض ع ــــي ــــف وفـــــــــكـــــــــرًا ي
احـــــــــديـــــــــث طـــــــــــــــــّل  ـــــــر  ـــــــن ـــــــت ي واإْذ 
ــــــوب ــــــقــــــل فـــــتـــــعـــــبـــــق حـــــــــولـــــــــك دنـــــــــيـــــــــا ال
وتـــــهـــــفـــــو الــــــنــــــفــــــو�ــــــض، ويـــــعـــــنـــــو الــــ�ــــصــــحــــْر
ـــــــئ كــــيــــف ـــــــب ـــــــن مــــــــــــــاآثــــــــــــــرك الــــــــــغــــــــــر ت
ــــــــــــــــــاأي بــــــــهــــــــا قــــــبــــــ�ــــــصــــــت مـــــــــــن طــــهــــو ك
ـــــرقـــــات ـــــص ـــــ� اأهــــــــــــــــذي »�ــــــصــــــحــــــائــــــفــــــك« ام
ثـــا اأم  »�ــــــــصــــــــوانــــــــح«  اأهـــــــــــــي  ــــــك  ــــــي وهــــــات
خـــــــــــــــــــرت احـــــــــــــــيـــــــــــــــاة وحــــــــــالتــــــــــهــــــــــا
ـــــــــــت بـــــــ�ـــــــصـــــــرعـــــــتـــــــهـــــــا تـــــعـــــلـــــمـــــن وكـــــــــــن
�ــــــــصــــــــّرهــــــــا ي  روحــــــــــــــــــــــك  تـــــــغـــــــلـــــــغـــــــل 
ـــــفـــــارهـــــا اأ�ـــــص )مــــــــــــــّي(  ـــــــا  ي جــــــــــزت  واإْذ 
تــــــفــــــ�ــــــصــــــره دّق  عــــــــــــــــــــام  اإى 
ـــــــــه امــــــــقــــــــام ـــــــــدي ــــــف وجــــــــــــــــــــــدِت ل ــــــي ــــــك ف
بـــــــــــربـــــــــــك هـــــــــــــل تــــــــ�ــــــــصــــــــريــــــــح اإلـــــــــيـــــــــه
ـــــــــــــــْره ُخ اإى  ــــــــــــــــــــــزوٌع  ن بــــــنــــــفــــــ�ــــــصــــــي 
ـــت ـــف ـــص ــــــــــــــــــــت نـــــفـــــ�ـــــصـــــًا � ــــــك اأودع ــــــال هــــــن
عــــــثــــــاري ــــــــــــــــــال  اأق ـــــــــــــــرُت  ع اإن  اأٌخ 
الـــــــعـــــــابـــــــريـــــــن اإثـــــــــــــــــــــره  ي  ـــــــــــظـــــــــــر  وان
ــــــــــــًا فــــقــــرّي هــــنــــا �ــــصــــقــــُت بــــالــــعــــيــــ�ــــض ذرع
ـــــــــــدرة امـــــنـــــتـــــهـــــى تــــــظــــــلــــــلــــــك مـــــــــــن �ـــــــــــص
ـــــقـــــوٍة ـــــــوهـــــــن مـــــــــن �ـــــص فـــــــــا الــــــنــــــفــــــ�ــــــضُ ت

ـــــــْر ـــــــَك ـــــــِف ـــــــو ال ـــــــل ـــــــْج ـــــــوب وي ـــــــقـــــــل ــــــر ال ــــــن ي
ِرفـــــــــــــــــــــات تـــــــا�ـــــــصـــــــى وعـــــــــــظـــــــــــٌم نــــخــــر
احــــــفــــــر دون  تـــــ�ـــــصـــــتـــــقـــــبـــــانـــــك  َة 
حـــــــــــيـــــــــــاه فـــــــــهـــــــــو �ـــــــــــصـــــــــــٍج مــــــكــــــفــــــهــــــّر
ـــــــــه والـــــــبـــــــكـــــــر ـــــــــل ـــــــــائ ـــــــٌم اأ�ـــــــــص ـــــــي ـــــــص ـــــــ� ن
ــــمــــر ــــ�ــــص ــــــــــض ال ــــــــــ� ن وحــــــــلــــــــو احـــــــــديـــــــــث واأ
ــــــــــه والـــــــــ�ـــــــــصـــــــــور ــــــــــالت جـــــــــــمـــــــــــال خــــــــــي
ــــــــر ــــــــّزه ــــــــار ال ــــــــث عـــــــلـــــــى امـــــنـــــ�ـــــصـــــتـــــن ن
ودنـــــــــــيـــــــــــا الــــــــعــــــــقــــــــول بــــــنــــــ�ــــــصــــــر عــــطــــر
ـــــــــــــاٍن �ـــــصـــــحـــــر ـــــــــــــي ـــــــــك كــــــــــــــــــّل ب ـــــــــان ـــــــــي ب
ثـــــــــــــــــــر يــــــــخــــــــلــــــــد كـــــــــــــــل عــــــــظــــــــيــــــــم الأ
ـــــرر ـــــغ ال ـــــك  ـــــل ت )مـــــــــــــــّي(  يــــــــا  �ـــــصـــــيـــــنـــــاء  ر 
الــــ�ــــصــــطــــر ــــــــــال  خ �ـــــــصـــــــاء  الــــــــذهــــــــن  اأم 
ــــر ــــص ــــ� ــــب ــــــر جــــــــــــّل طــــــــبــــــــاع ال ــــــك ــــــف ـــــــــب ال ق
واأفــــــــــعــــــــــمــــــــــت مـــــــنـــــــهـــــــا بـــــــحـــــــلـــــــو ومــــــــر
ـــــــنـــــــت اأحـــــــــكـــــــــامـــــــــهـــــــــا والــــــــــِعــــــــــر فـــــــبـــــــّي
ــــــــف مــــــــــن كــــــنــــــهــــــه مــــــــــا ا�ـــــصـــــتـــــر وكــــــــ�ــــــــصّ
وعـــــــــر �ـــــــصـــــــبـــــــيـــــــل  اإل  هـــــــــــــي  ومـــــــــــــــــا 
ولـــــــــيـــــــــ�ـــــــــض لـــــــــــــــــــــــــــــوارده مـــــــــــــن �ـــــــصـــــــدر
ــــــر ــــــُم ــــــع ـــــــه ال ـــــــي ــــــــّرف ف ــــــــص ــــــــ� وكـــــــــيـــــــــف ي
ــــــــعــــــــم بـــــامـــــ�ـــــصـــــتـــــقـــــر ــــــــن ـــــــــوب وت ـــــــــل ـــــــــق ال
اَخـــــــــــَر واْروي  حــــــديــــــثــــــك  فــــــهــــــاتــــــي 
كـــــــدر مــــــــــن  نـــــــــفـــــــــ�ـــــــــضٌ  اأ َنـــــــغـــــــلـــــــت  اإذا 
وكــــــــــــــــان مــــــــــــــــاذي عــــــــــــــــــــذاُب الــــــــّذكــــــــر
ـــــن عـــر ـــــم ـــــي ـــــــــو كــــــــنــــــــُت ف ـــــــاق ل ـــــــت �ـــــــص فـــــــاأ
ــــــب امـــــــقـــــــّر ــــــطــــــي هـــــــنـــــــالـــــــك عـــــــيـــــــنـــــــًا ب
ـــــر ـــــص ـــــ� ـــــت غــــــــ�ــــــــصــــــــوٌن دنـــــــــــــا ظـــــــّلـــــــهـــــــا وان
ــــجــــر الــــ�ــــصّ تــــ�ــــصــــكــــو  مـــــــــّي  يـــــــا  الـــــــــــــروح  ول 

فدوى عبد الفتاح طوقان 
نابل�ض
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حديث ال�سدر

�صدري يحدث خافقي

اأّن ام�صاحة �صيقة

اأن ال�صلوع تزاحمت

حول الفوؤاد عليه اأ�صحت مطبقة

اأّن الكام اإذا تناثر كي ي�صّلي �صائمًا

�صار احديث حديَث لغٍو

بل �صبيه الهرطقة

والطفُل دون الوعي

ر�شدي خليل

ردي للفنون اجميلة( ´اللوحة للفنانة كمالة اإبراهيم - ال�صودان )اللوحة من مقتنيات امتحف الوطني  الأ
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نام با اأ�صى

فالنائباُت ر�صَن اأن ل ُيقلقّنه

فالوعي ياأتي للفوؤاد حركًا

قطَع الِعقال لعقله

كي ُيْطِلَقه

والوعي يجمع كل هم ي اح�صا

لكّن جهًا ي العقول

قليله قد فرقه

ك�صُل الدماغ على الل�صان كذوبه

ول�صاُن وعي امرء ينطُق حكمة

ل يقبُل التدلي�ض ل

¬bó°UCG Ée

يا �صدر ما هذا الكام خافقي؟

جعل الفوؤاد ي�صّج ي جنباته

نب�صًا له �صوٌت ك�صوت الطقطقة

يا �صدُر فا�صمع للكام اأقولُه

اإغم�ْض �صلوعك ي الرمال كالنعاِم

فا ترى

جرحًا باأعماق الوريد

ف�صال من �صاله

هّم بلون الراجون همى

ونب�ٌض اأ�صقطه

ع�ْض هكذا اأعمى الب�صرة
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واعقد ل�صانك

ل تدْع وعيًا ي�صاوره فا اأن ينطقه

ع�ْض كابن مقلَة

ي امقابر ريثما

يفنى عدّوك 

اأو دعائك اإن رغبت لي�صحقه

Qó°U Éj

اإن تابعت عي�صك وفق قوي

نعام ل اأمرا�ض ع�صَت كالأ

بل اأزهاُر اأعاٍف ربيٌع اأْوَرقْه

وَدِع الهموَم اإى القليِل من الرجال

طوفاُن النائباِت كِلها

عجزَن عن اإغراقه



140 الـثـقافـيــــة العدد الثالث وال�سبعون والرابع وال�سبعون 2008امـجـلـة 

اأحتاج ...

اأحتاج كي اأروي ظماأ احياة

ق�صيدة مائية، يقطر من فوا�صلها الندى

ثرثارة كنافورة ماء ل تكف عن الن�صيد

و يوما زائدا عن حاجة الوقت 

ع�صاء  يومًا بطيئًا... رتيَب الوجه والأ

كي  للظل،  وافرًا  ق�صطًا  الظهرة  ك�صل  من  اأحتاج 
يجثو على رئة النهار

ورقتا  عليه  تطفو  �صاخن  �صاي  كاأ�ض  اأحت�صي  كي 
نعناٍع طازٍج 

ن�شرين اأبو خا�س

ردي للفنون اجميلة( ´اللوحة للفنانة مرم بودربالة - تون�ض )اللوحة من مقتنيات امتحف الوطني  الأ
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واأغفو...

اأحتاج م�صاحًة بي�صاَء كافيًة لندفاع امفردات

ونحلًة تدوي برا�صي، تهج�ض بال�صوؤال 

من اأين ياأتي احزن اإى قلبي؟

وكل ما حوي مائٌم وموائٌم

كي يولد اأجمل طفل

من قلٍم ل جف مفا�صله

فٍق ابي�ٍض �صاٍف وعاٍل لأ

لقلٍب يلهج الن�صيد

من اأين يت�صرب املل اإى داخلي اإذن؟

ٌن اإى اما ل نهاية بالظروف امواتية واأنا ح�صّ

والف�صاء الرحب ملك ري�صتي... من اأين؟

األنني اأراقب البعيد من هنا واأنتظر الوداع

 با ملل؟

 اأتوج�ض من فرا�صٍة تهوي على خد الزهر

اأخاف ا�صطدام الكواكب، من تثاوؤب جمٍة 

من �صحكِة القمر البليد ... اأخاف

ولكني م�صٌر على اإطفاء ظماأ امفردات 

لوان  بعاد والأ اإى ق�صيدتي امائية الأ

اإذن، ل بد من بحٍر اإ�صاي

 لتكتمل ام�صافة بيني وبن ق�صيدتي

فاحر مائٌم للبحر لونًا واأبجدية

اأزرْق ... اأزرْق

حام تطفو على موج الن�صيد قام والأ الورق والأ
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ومراكٌب جثو على ميناء اآماٍل بعيدة

¥QRCG

وراق... اأزرق ودمي يجري على الأ

ودمعي امن�صاب من مقل ال�صياع 

¥QRCG

ودرٌب موح�ٌض يف�صي اإى ج�صٍر معلق

ع�صاء... اأزرق من حته وح�ٌض كبُر اأمل�ض الأ

ووجدت نف�صي، ي بحر الق�صيدة 

وال�صماء خاطت ثوبها ام�صدول بطرف البحر 

¥QRCG

ما عدت اأعرف اأماٌء اأم �صماٌء؟!

اأماٌء اأم �صراٌب...؟!

 ل بل �صراٌب حقيقٌي

رك�ض خلف التماٍع ل نهائٍي يغويني لأ

فاأرك�ض... اأرك�ض

نفا�ض التقط اآخر الأ

اماء يعلو من كل اجاٍه

واأنا موج ق�صيدتي الزرقاء

... اأغرق
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العاج ام�ستحيل
خري �شلبي

ن�شاأت العاقة بن القط نور وبيني ي �شرعة اأده�شت زوجي وعياي. لقد مكث ما يقرب من اأ�شبوع 
حد  يتخفى حت امقاعد وي اأركان خفية فلم يكن يظهر اإل بظهور طيف ابنتي جيهان. م يكن ياأمن لأ
امقيمة  ل�شن،  الأ كلية  زميلتها ي  لينا  مع  تذاكر  كانت  »معرفة قدمة«.. فجيهان  باعتبارهما  �شواها 
ع�شاب ال�شهر  ن�شاري طبيب امخ والأ إنها بنت حمود الأ خر. ا معنا ي نف�س العمارة ي الطابق قبل الأ
بالزهد ي ال�شهرة وامكا�شب برغم تدفقهما عليه، هو رجل لطيف جداً، متدين، مغرم بربية القطط، 
بعد  منها  بواحد  وعدا  جيهان  تلقت  جراء،  �شتة  فاأجبت  �شيامي  قط  من  ع�شرت  رومية  قطة  لديه 
لون  اأبي�س ي  �شاحرا،  بل  كان جميا  اأ�شهر،  �شتة  على  يزيد  ل  نور وعمره  اأهداها  وبالفعل  فطامه، 
مر،  احليب، يخطر ي م�شيته ي كبياء وثقة ور�شاقة كاأنه ملك املوك.. م اأكن مرحبا به ي اأول الأ
لكنني فوجئت به ذات يوم يجرئ على الظهور بيننا عند الغداء، ازداد جراأة، قفز �شاعدا ثم مقعيا 
خر، لكنه كان اأكر  فوق ترابيزة ال�ُشفرة يدور براأ�شه م�شافحا وجوهنا ثم متفح�شاً فيها واحداً بعد الآ
طباق الطعام قادمة من  ر�س مجرد روؤيته لأ وعيا وح�شراً منا، فقبل اأن ينهره اأحد وقف قافزاً اإى الأ
امطبخ فو�شع لها امكان من تلقاء نف�شه.. با�شتثناء جيهان كنت اأول من وَلف عليه: فيما كنا جال�شن 
�شيوطي وداعب اأظافر قدمي امطوية حتي، قفز ف�شار فوق  ي غرفة امعي�شة ت�شلل من وراء امقعد الأ
اإى حجر  انتقل  بلباقة ولطف ثم تكور ي حجري مغم�شا عينيه، ثم ما لبث حتى  ركبتي، ت�شممني 
زوجي بنف�س الطريقة، وهكذا اأخذ عينة من اأح�شاننا جميعا ف�شجلها ي ذاكرته، ثم �شار البيت ملكته 

خر. وو�شح اأن كلينا ي�شتلطف الآ
ردي للفنون اجميلة( ردن )اللوحة من مقتنيات امتحف الوطني  الأ ´اللوحة للفنان حمود �صادق - الأ
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كان ينتف�ض قائمًا حن اأقف، يقفز من مكانه ي 
مح الب�صر ي�صبقني اإى مكتبي، فاإن راآي غرت �صكتي 
امطبخ  ي  وقفت  فاإن  حذائي،  ليم�صي  عائدًا  هرول 
دافئة،  مودة  بهما ي  يتم�صح  قدمي  بن  يت�صلل  اأخذ 
كلماتها  نفي�صة،  جدتي  خيلتي  ي  تقوم  احال  وي 
مثل الكتاب امنَزل ي دارنا ي البلد، من اأن القطط 
نها خبرة بها  ل تولف اإل على ذوي القلوب الطيبة لأ
وبهم ميزهم من بن ماين الب�صر، فاأ�صعر عندئذ 
بزهو داخلي يقارب حالة الر�صاء عن النف�ض، غر اأن 
جدتي نفي�صة تربع ي قعدتها امف�صلة فوق قبة الفرن 
لتكمل مقولتها ي جدية مهيبة: »على فكرة يا عيال!! 
اأهالينا  من  نا�ض  اأرواح  فاإنها  القطط  واإيذاء  اإياكم 
بد!  الأ اإى  البقاء  دار  اإى  يغادرونا  اأن  �صعب عليهم 
لعلها روح اأمك اأو اأختك اأو اأبيك اأو عمتك اأو خالتك 
قب�صها عزرائيل  يحبونك! حينما  واحد من  اأي  اأو 
وتركها حرة ي رحاب اه تلب�صت قطة تكون قريبة 
من اأحبابها لت�صتطيع اأن تودهم ورما حر�صهم من 
جرمة  عيال  يا  القطط  اإيذاء  ال�صريرة!!  رواح  الأ
قا�صمة  عاجلة  عليها  والعقوبة  اأبدا!  اه  يغفرها  ل 
للظهر فاجعة رادعة عادلة جزاء من تغره قوته على 
اإيذاء كائن �صعيف جميل كالقط يكفيه نبا واأ�صالة 
اأنه ان�صلخ عن بني جن�صه امتوح�صن �صاكني الكهوف 
اإى  وانتمى  واجيف  الفرائ�ض  حوم  اآكلي  والغابات 
ن�صان! اأجدادنا ام�صريون اأن�صنوه واأهدوه اإى  بني الإ
ن�صنة وبنو الب�صر يتقدمون  العام فبات يتقدم ي الأ
جدتي  تعاليم  اأن  دائما  ي  يت�صح  الوح�صنة!!«..  ي 
نفي�صة متغلغلة ي اأعماقي اإذ كنت على الدوام اأ�صلك 
تعرف  ل  فطفولتي  جدا،  حذرا  �صلوكا  القطط  مع 
للقطط باأي خر �صار على الإطاق، دائما اأبدا هي 
رانب  الأ فراخ  و�صارقة  اأيدينا  من  امنابات  خاطفة 

واي وكاب�صة الن�صاء الوالدات  والكتاكيت وكا�صرة الأ
يكن  ال�صابقة م  مو�صم خ�صوبتها. طوال حياتي  ي 
بيني وبن القطط اأي عمار، م تكن عاقة عدوانية 
لكنني م اأكن اأرحب بوجودها ي البيت واأ�صتهيف كل 
من ي�صادق القطط وهي م�صهورة ي اخيال ال�صعبي 
من  ف�صل  باأي  تعرف  ول  وتنكر  تاأكل  الوفاء  بعدم 
يغمرها به، لكني م اأحاول اإيذاءها علي الإطاق اإما 
قد اأهو�صها م�صرب الذباب اأو بجرنان مروم على 
بيتنا القط نور، فاأدركت  اأن دخل  اإى  �صكل ع�صا.. 
الفرق بن قطط ال�صوارع ال�صريدة ال�صالة التي تربت 
على القن�ض والل�صو�صية و�صفائح القمامة، والقطط 
امتح�صرة امتعلمة التي تربت على العزة والكرامة ي 
اإثبات  احالتن  وي  مبذول،  وحنان  نعيم  من  رغد 
ن�صان وخ�صته  الإ اإذ لول وح�صنة  مقولة جدتي نفي�صة 
نف�ض  ي  ال�صوارع،  ي  القطط  هاتيك  كل  �صّلت  ما 

ره ما ت�صيد القط نور وتدلل. الوقت لول ح�صّ

حظ  تعا�صة  على  اأ�صفي  برغم  اأنني  العجيب 
اإى �صيء  القطط ال�صالة م يتحول موقفي جاهها 
�صدها،  نور  للقط  منحازًا  �صرت  بل  التعاطف،  من 
ريه  لأ �صلمنا  ب�صطة  على  �صوارعي  قط  باأي  اأترب�ض 
ي�صت�صعف  اأن  قبل  اأحيانا  بعنف  واأزجره  مركزه 
يغريه  اخاء  اإي  ي�صتدرجه  اأو  عليه  ويعتدي  نور 
القط  باأن  العلمي  يقيني  من  الرغم  على  بال�صياعة 
عنه  يدافع  بل  مكانه  ي  يفرط  اأن  ي�صتحيل  ليف  الأ
اإى حد القتال مع بني جن�صه.. لقد اأ�صبح القط نور 
اإى  نزلت  اإذا  اأ�صبحت  الكلمة،  معنى  ي  �صديقًا 
هو  اأحيانًا  بالهاتف،  عنه  اأ�صاأل  اجريدة  ي  مكتبي 
ال�صماعة  زوجي  ترفع  التليفون حيث  على  يرد  الذي 
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ال�صماعة يطلق  وهو م�صتلق على �صدرها فيهب�ض ي 
اأكاد  نراتها  ي  ال�صعوري  التلون  فرط  من  نونوة 
�صكوى  واأنن  وبكاء  و�صحك  اأ�صواق  اإى  اأترجمها 
وا�صتغاثة. اأ�صبح هو الرجل الثاي ي بيتي بعد زواج 
العيال ورحيلهم، حتى واإن كانوا يتجمعون ي البيت 
التي  �صوات  الأ �صبوع. من دون  الأ اأيام  عندي معظم 
على  يتعرف  الباب  كالون  ي  امفتاح  دوران  يحدثها 
الكالون  ي  امفتاح  اأبرم  واأنا  اأ�صعر  مفتاحي،  �صوت 
مندجًا  الباب  خلف  ووقوفه  بعد  على  من  بقفزته 
نرات  تعطيه  �صوته  قرار  نونوة طروبة حك ي  ي 
اإن�صانية �صرفة. يدخل ورائي حجرة النوم، يرمقني 
راآي  اإن  ب�صاقي ي لطف  يتم�صح  اأغّر ماب�صي،  اإذ 
باأن  اأن ي�صاركني فيه  اآثرت  اإى احمام الذي  اأدلف 
نة بالرمل فحن ي�صعر بالزنقة  و�صعت له ق�صعة ماآ
ويدخل  بقدمه  الباب  ويدفع  مكان  اأعلى  من  ينط 
ويروح  يقوم  ثم  حاجته  يق�صي  الرمل  فوق  يقعى 
يخرج.  ثم  يدفنها  حتى  بقدميه  الرمل  عليها  يهيل 
وقد اعتاد اأن ي�صرب �صاي الع�صر معي ي ال�صرفة، 
زي  الأ التاريخي  قعاء  الإ ذلك  حافتها  فوق  يقعي 
ح�صر  ل  خابة  بتماثيل  الفراعنة  نقو�ض  ي  امخلد 
لها، لكاأنه مكلف مراقبة احركة ي ال�صارع، لكاأنه 
�صره  اأملك  لو  اآه  التاأمل،  كيفية  ي  در�صا  يلقنني 
قعاءة  قعيت مثله هذه الإ و�صفاء عينيه وتطامنه اإذًا لأ
على  وب�صري  حوا�صي  كل  وفتحت  الفاتنة  احميمة 
مرونته  اأملك  لو  اآه  امتدفقة،  ال�صاخبة  احياة  هذه 
رقيه  اأملك  لو  اآه  احواف،  على  ال�صر  ي  ولياقته 
واممازحة  امرح  اإى  الفطري  وميله  نف�صه  وعزة 
نف�صه  حول  واللف  والتنطيط  وام�صاك�صة  وامناكفة 
اإل  يوقفه  ل  وباإ�صرار  ذيله  بطرف  م�صاك  الإ يريد 

ان�صغاله ب�صيء مفاجئ.

اإذا  اأفتقده  امكتب،  ي  وحدتي  يوؤن�ض  الليل  ي 
ان�صغلت عنه لفرة طويلة دون اأن اأراه. كثرًا ما اأم�صح 
البيت كله �صرًا �صرًا واأزحف على بطني ناظرًا حت 
عنه  بحثًا  والنمليات  والدواليب  �صرة  والأ الكرا�صي 
فا اأجده، ينخلع قلبي واأوقن من اختطافه، حتى اإذا 
على  الفطور  �صينية  زوجي  وو�صعت  النهار  طلع  ما 
جل�ض  ترابيزة ال�صفرة، اأ�صحب الكر�صي من حتها لأ
م�صتغرقًا  نف�صه  على  متكورًا  ب�صيادته  اأفاجاأ  عليه، 
اأ�صب ديكه وديك الذين خلفوه  ي نوم عميق عميق، 
اآخر،  واأ�صحب كر�صيًا  اإى الداخل  اأزيح الكر�صي  ثم 
اأفاجاأ ب�صيادته  تناول الفطور حتى  اأ�صرع ي  اإن  فما 
قد ت�صّرب من حت بوز الرخامة البي�صاوية ومّطى 
واأقعى اأمامي يتثاءب ويرمقني من عينن معم�صتن 
فيهما لطف وذكاء وبراءة وتواطوؤ حميم على الت�صامح 
ام�صاعر ي عيني ل يجد  نف�ض  واإذ يجد  ريحية،  والأ
باأ�صًا ول حرجًا ي اأن ياأخذ حمامه اأمامي، يروح يلح�ض 
فروته ي كل بقعة من ج�صده ظهرًا لبطن لذيل لعنق 
للوجه والعينن حتى يلمع بالفعل ويبدو كاأنه ا�صتحم 
عيناه  تت�صع  عندئذ  امعطر،  بال�صابون  حو�ض  ي 
وموء بلهجة ذات معنى ي طلب الطعام.. ي الليل 
رقام  واأنا اأحاول الحت�صاد بامعلومات واخواطر والأ
�صبوعي  الأ مقاي  لكتابة  ا�صتعدادًا  والقراءات 
ال�صحيحة ي  ال�صكة  اأعتدل على  اأكاد  ما  للجريدة، 
ال�صياق ال�صحيح بعد طول �صطب ومزيق حتى اأراه 
يقف  قريب،  رف  ي  ي�صبط  لقتحامي،  يدبر  يناور، 
على حافته، ينط منه اإى من�صدة التلفاز ي موقعها 
�صريعة  بقفزة  التلفاز،  فوق  ي�صعد  للمكتب،  امواجه 
براأ�صه  عليه،  اأكتب  الذي  الورق  فوق  مربعًا  ي�صر 
ال�صطور  فوق  ويقعي  الورق  عن  يدي  يزيح  وكتفيه 
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التي كتبتها ثم ينظر ي الا�صيء ثم يحدق ي عيني 
بنظرات فيها �صقاوة و�صخرية، يكاد يلكزي ي ع�صم 
ما حد�ض  ده  الدماغ  وجع  من  »�صيبك  قائًا:  واأخوة 
�صرعان  لكنني  اأطاوعه  اأكاد  حاجة!«،  منها  واخد 
فاأزيحه برفق مرة، ثم  الوقت  ان�صراب  اأفزع من  ما 
اأن  اإل  ياأبى  الغتيت  كال�صديق  وهو  مرات،  بخ�صونة 
فاأحمله  وقته،  الوقت  لي�ض  ما�صخ  بهزار  دمي  يفّور 

بالقوة واألقي به ي حجرة جيهان واأغلق عليه.

ت�صدعت.  ما  �صرعان  ال�صداقة  هذه  اأن  على 
نريه الكا�صيكي  انتبهت ذات يوم اإى اأن مقاعد الأ
الطراز العزيز على نف�صي ونفو�ض اأ�صرتي، والذي ل 
النق�صة  بهذه  القما�صة  بهذه  تنجيده  تعوي�ض  مكن 
التي لر�صانة جمالها وما فيها من فن ي النق�ض وي 
نريه اإى ما �صئت من  الن�صيج معًا ترفع من قيمة الأ
بفعل  �صارت  وقد  القما�صة  بهذه  فوجئت  تقدير.. 
اأ�صكال  فيها  �صاحت  بالكنافة،  اأ�صبه  احاد  التنتي�ض 
الر�صوم �صارت بط�صًا من األوان همجية مندلقة فوق 
بع�صها، لكاأن �صكينًا اندك ي قلبي، فاأنا من مقد�صي 
وعاقات  م�صاعر  ي  بالن�صبة  تعني  وهي  �صياء  الأ
واأزمنة ومعاي ورموزًا كثرة، بكيت.. جال بخاطري 
اأن لو كان ابن من اأبنائي اأو حفيد من اأحفادي طعنني 
ي هذا العزيز على قلبي و�صّوهه هكذا لكرهته.. يا 
للفجيعة، كرا�صي ال�صالون وكرا�صي ال�صفرة وغرفة 
امعي�صة كلها قد �ُصّوهت.. عندئذ توترت العاقة بيني 
جهته،  من  نف�صيًا  تغّرت  اأنني  هو  اأدرك  نور،  وبن 
اأي فعل. كان مغرمًا  اأن يقدم على  فراح يتمهل قبل 
ال�صقف،  القريبة من  الكتب  اآخر حافة  اإى  بالت�صلق 
يعقبها  قفزة ع�صوائية  فيقفز  الغائط،  زنقة  فتدركه 

ر�ض  دوي انفجار، �صف من امجلدات قد هوى اإى الأ
وفازات  وطفايات  حف  من  طريقه  ي  ما  كا�صحًا 
مرات  عّدة  الفزع  هذا  تكّرر  اأطفال.  ورما  واأكواب 
يت�صلل  فاأ�صبح  الذباب،  م�صرب  له  �صربي  وتكرر 
�صيعاقب،  اأنه  يتذكر  ثم  خل�صة،  القفز  ي  متدرجًا 
مراوغة  ي  اإّي  النظرات  يختل�ض  متوج�صًا  فيتوقف 
اإن�صانية كاألعبان يريد ا�صتغفاي لدرجة اأنه يوهمني 
باأنه قد �صرف النظر اإى اأن اأ�صهو عنه، فما اإن اأفزع 
اأنه كان على يقن من  فيه حتى ينط مبتعدًا. ويبدو 
خر مثل اأنه  اأنني غر جاد ي تهديداتي، فكان هو الآ
خاف وجرى لكنه ما يلبث حتى يتوقف بعد قفزتن 
بل�صانه  �صواربه  لعقًا  عيني  ي  حملقًا  وي�صتدير 
عنه.  العفو  اإى  لي�صتدرجني  يبت�صم  اأنه  اإّي  فيخيل 
�صرًا،  اأطيق  فا  اليوم  اأما  اأفعل  كنت  م�صى  فيما 
حتى  الكر�صي  حم  ي  مخالبه  ينت�ض  راأيته  اإن  ما 
اأم�صكت بام�صطرة احديدية وغافلته ب�صربة عنيفة 
مبطو�صًا  فانحط  امقبب  ظهره  فوق  جاءت  جدًا، 
دائخًا يتلوى ثم ما لبث من حاوة الروح حتى جمع 

وقفز مهي�صًا ثم اختفى.

اأت�صور  كنت  ما  اأبدًا  احال.  ي  نف�صي  كرهت 
ظل  الغادرة،  اخ�ّصة  هذه  مثل  داخلي  ي  يكون  اأن 
نور ختفيًا مامًا لعدة اأيام تعذبت فيها عذابًا اأ�صد 
اإيامًا ما لو كانت ال�صربة قد اأ�صابتني اأنا، جاءت 
بق�صوة. م  القلب  يعوى ب�صوت مزق  جيهان فظهر 
يهداأ ي بال، وم يختف �صبح جدتي نفي�صة، اإل بعد 
وح�صوره  عافيته  ا�صرد  حتى  الطبيب  عاجه  اأن 
الكامل، اإل �صيئًا واحدًا رف�ض اأن ي�صرده، �صداقتنا، 
جانبي  ياأمن  يعد  وم  مامًا  جانبه  من  انتهت  لقد 
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اإن  ما  نظره،  ي  كاموت  �صرت  عابرة،  لرهة  ولو 
طريقه  ي  وفو�صى  دربكة  ويثر  يفزع  حتى  يراي 
اأنا من  اإى الختباء ثم يظل ختفيًا اإى اأن اأختفي 
يكاد  بل  يوؤمني  هذا  كان  فيه.  يظهر  الذي  امحيط 
اأن  اعتقدت  حتى  بال�صعة  ال�صعور  فرط  من  يقتلني 
هذا هو النتقام العاجل العادل الرادع الذي تق�صده 
جدتي نفي�صة، وقد ا�صتطبت ا�صتمراءه لبع�ض الوقت 
لعله يريحني من تاأنيب ال�صمر بكوي دفعت الثمن، 
نور  تاأخذ  اأن  ابنتي جيهان  اأحتمل، رجوت  لكنني م 

وتعيده اإى �صاحبه حتى ل يعذبني اأو اأعذبه.

اختفى نور من حياتنا، جاء من ا�صتطاع معاجة 
العمر  ي  كر  قد  كاأنه  بدا  الذي  نريه  الأ طاقم 
خم�صن عامًا. لكن امده�ض اأنني وزوجي بعد مرور ما 
يقرب من ع�صر �صنوات على طردنا لنور، بداأ احنن 
اإليه يغزونا، �صارت زوجي تذكري بحركاته ونوادره، 
واأذكرها بحواراته الليلية معي، ثم ن�صحك ي �صفاء، 
فلما لحظنا اأنه بات مثل حظات احميمية ي فراغ 

ولو  عنه  اأ�صاأل  باأن  زوجي  اإّي  اأوحت  الراهن  اأيامنا 
الذي  الباتع  نور  �صر  الطبيب  �صكر  الوفاء.  باب  من 
اأ�صمعني �صوته ي  ثم  توقع  اأهاتفه على غر  جعلني 
اإذا عايزه  اأمرك  اأريحية: »حت  قال ي  ثم  الهاتف 
الرجل  فتح  ما�صي«.  واأنت  وخده  معايا  ا�صهر  تعال 
اإى ح�صنه مبا�صرة حيث  باب �صقته فدلفت داخًا 
يرقبنا  نور  القط  كان  حظتها  ا�صتياق،  ي  عانقته 
وعدم  بالبلبلة  ال�صعور  ي�صبه  فيما  الكر�صي  فوق  من 
الفهم، لكنه ما لبث حتى اأ�صابه الهياج، �صار كالفاأر 
ي  متخبطًا  يتعر  اجاه  كل  ي  يجري  ام�صيدة  ي 
رعبه ثم اختفى.. واإى اأن خرج الرجل يو�صلني اإى 
ام�صعد ي منت�صف الليل م يكن نور قد ظهر.. خيل 
اإّي اأن ام�صعد يهبط بي اإى قاع �صحيق من الهوان 
والبوؤ�ض. جاهلت ده�صة زوجي من منظري، �صبقتها 
اإى الداخل حتى ل ترى دموعي الهاطلة، فلما حقت 
وقلت  ك�صيحة،  بابت�صامة  دموعي  غطيت  وراأتها  بي 

ب�صخرية مفتعلة: املعون مار�صي�ض ييجي.
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هي وثيقة 
فقدت مثل غرها

توقفت احافلة ي حطة �شان جرمان دو بري. نزل بع�س الركاب و�شعد اآخرون. ما كاد الباب 
ينغلق حتى انفتح مرة اأخرى، واندفع اإى الداخل رجل ي خريف العمر كان يلهث من العدو للحاق 
ماحه  اأيقظت  الركاب،  جميع  ك�شاأن  إليه،  ا تطلعت  حن   .«merci .. merci» يردد  وظل  باحافلة، 
�شيئا ما ي نف�شها: عيناه الّباقتان، ال�شيب الذي طال �شاربيه وما ظهر من �شعر راأ�شه حت البنيطة 
الكحلية، ومعطفه الذي لف قامته الطويلة باأناقة وترف. خفق قلبها ب�شدة، بل كادت ت�شرخ من هول 
امفاجاأة: اأهو زوجها، انبعث حّيا بدمه وحمه، اأم تراه ن�شخة مكررة منه؟ زوجها الذي غادر وم يعد، 
زوجها الذي ما قدمت اإى هذه امدينة اإل لتبحث عن �شر اختفائه. فهل من اممكن اأن يتجلى اأمامها 

بهذا الي�شر والقرب؟

مي مظفر

كانت مت�صبثة مكانها، ت�صتند اإى كر�صي حتله 
جد  اأن  ا�صتطاعت  كتاب.  ي  تقراأ  م�صنة  امراأة 
ج�صاد امكتظة داخل  لنف�صها موطئ قدم من بن الأ

جانب  اإى  ب�صعوبة  نف�صها  ح�صرت  اأن  بعد  احافلة 
�صابة احت�صنها �صديقها ويده معّلقة بعامود احافلة. 
كانت تتطلع كعادتها اإى ما حولها، تبحر ي الوجوه 

ردي للفنون اجميلة( ´اللوحة للفنان اإ�صماعيل ال�صيخلي - العراق )اللوحة من مقتنيات امتحف الوطني  الأ
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وتقبل  اإى حبيبها  �صفتيها  ال�صابة مد  الغريبة:راأت 
اأ�صاحت  ال�صوي.  الّلفاف  حت  عنقه  من  ظهر  ما 
فيه  غرقت  الذي  الكتاب  اإى  عينيها  لتمد  بوجهها 
امراأة اجال�صة، منت لو ا�صتطاعت اأن تقراأ عنوانه، 
خرون.  الآ يقراأ  ما  معرفة  ي�صبع  ل  بدافع من ف�صول 
جل�صتها  من  امراأة  وعّدلت  احافلة  توقفت  عندما 
اأن  ا�صتطاعت  الب�صري،  ال�صغط  من  مزيد  ح�صبا 
 L’Obsession الكتاب:  عنوان  بعينيها  تختطف 
يتحدث  هو�ض  اأي  عن  ترى   .Anti-Amérique

مريكي  الأ الغزو  لترير  حاولة  هو  وهل  الكتاب، 
لثقافات العام كما يوحي عنوانه؟ بعد �صعود الرجل 
ت�صاوؤل  ي  للخو�ض  جال  ثمة  يعد  م  احافلة  اإى 
كهذا، وم يعد ي عينيها وقلبها مت�صع ل�صيء اآخر غر 

بحار ي مامح هذا القادم من جاهل الغيب. الإ

تثبيت  حاولته  اأثناء  بها  الرجل  ج�صم  ارتطم 
ر�ض من جراء ارجاج احافلة التي  قدميه على  الأ
بانحناءة  هم�ض  ق�صر.  توقف  بعد  بقوة  انطلقت 
للده�صة  يتنبه  اأن  دون  من   ،«pardon» موؤدبة: 
امر�صومة على وجهها وهي حّدق فيه باإ�صرار. اأدار 
ظهر  على  بيده  ا�صتند  و  خر،  الآ الطرف  اإى  ظهره 
كر�صي قريب منه، وهكذا اأ�صبحا قريبن من بع�ض. 
ما معنى هذا التطابق ي ال�صكل والعمر والبت�صامة 

الرقيقة؟ 

ي غمرة ا�صطرابها ال�صديد وحرتها، تدافعت 
�صريط  راأ�صها  واخرق  ال�صور،  �صتى  راأ�صها  ي 
�صريع متقّطع ومتداخل. كانت عيناه اأول �صيء حّرك 
زوجها،  عيني  ال�صبه  كل  ت�صبهان  عينان  م�صاعرها. 

ال�صعب حديد  لوان. كان من  الأ حمان طيف كل 
لون عينيه امتح�صنتن خلف نظارته الطبية، ماما 
مثل هذا الرجل الذي اندفع كالقدر ليوقظ ي قلبها 
ع�صر  على  يزيد  ما  مرور  بعد  كثرا  تراجع  اأما 

ّ غر جٍد. �صنوات من بحث وتق�ضٍ

لختا�ض  منها  حاولة  ي  نحوه  وجهها  اأدارت 
هذا  ي   ترى  اأن  ع�صى  اإمعانا،  اأكر  اأخرى  نظرة 
ن�صان  الرجل ما يك�صف لها اأنه ن�صخة مغايرة من الإ
الذي ماأ حياتها نحو ربع قرن ثم غاب عنها واختفى 
ي ظروف اأغم�ض من الغمو�ض. كان قد اختفى هنا 
موفدا  اإليها  جاء  عندما  ال�صاحرة،  امدينة  هذه  ي 
حت ا�صم �صري كما كان �صاأن كل اموفدين العاملن 
اأ�صا�صية  ي احقل النووي ي العراق. كانت ال�صرية 
يقتطفون  م�صتهدفن،  كانوا  العراقين  العلماء  ن  لأ
ثمارا نا�صجة ويرمون ي امهالك. اختفى زماء له 
اآخرون هنا اأو ي عوا�صم غربية اأخرى. اأحدهم عر 
علية ميتا ي غرفة الفندق، قيل اإنه اأ�صيب بنوبة قلبية 
زاوية  ي  مرميا  اآخر  على  وعر  دماغية.   �صكتة  اأو 
وقيل  وربية،  الأ العوا�صم  اإحدى  ي  مظلم  زقاق  من 
عر�صي  موت  غريبة.  ت�صمم  حالة  نتيجة  ق�صى  اإنه  
وا�صتهدافه  تكررت حالته  ال�صكوك عندما  يثر  بداأ 
لنمط حدد من العلماء. اأما زوجها فلم يظهر له اأي 

اأثر، كاأما ذاب ي بحر هذا العام مثل قطرة ماء.

غدت  واإن  وى،  الأ زوجها  رحلة  تلك  تكن  م 
لبلدان  ختلفة  باأ�صماء  ال�صفر  اعتاد  فقد  خرة.  الأ
كثرة �صرقية وغربية ح�صب متطلبات امهمة التي كان 
خرة كانت اإى باري�ض بعد اأن  يوفد اإليها. رحلته الأ
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خمدت نار حرب اخليج الثانية، ودخل اح�صار على 
�صكن  الذي  الفندق  قال مدير  الثالث.  العراق عامه 
امكتب  اإى  توجه  عندما  مرة  اآخر  �صاهده  اإنه  فيه، 
تهيئة  منه  طالبا  التاي  اليوم  �صباح  برحيله  ليعلمه 
اأرجاء  ي  عنه  بحثوا  امطار.  اإى  تقله  اأجرة  �صيارة 
وجدوا  لقد  �صيء.  اإى  يتو�صلوا  وم  كلها،  فرن�صا 
ال�صخ�صية  اأمتعته  من  اإل  خالية  الفندق  ي  غرفته 
ال�صخ�صية  اأوراقه  اأما  ال�صفر.  حقيبة  داخل  مرتبة 

فلم يعر على �صيء منها. 

الن�صيان  الرجل ي طي  و�صار  الق�صية،  اأغلقت 
بعد تفاقم الو�صع ي الداخل حت ظروف اح�صار 
القاتل. لكنه م يكن باإمكان زوجته التنازل عن البحث 
عنه والتو�صل اإى احقيقة. فعزمت على ال�صفر اإى 
وا�صتطاعت،  بنف�صها.   احقيقة  وتق�صي  باري�ض 
وقرر  ق�صيتها  مع  تعاطف  بارع  حام  م�صاعدة 
ام�صي معها اإى اأبعد حد،  اأن ح�صل على الكثر من 
التفا�صيل من بينها حقيقة اأ�صا�صية وهي اأنه م يغادر 
باري�ض قط، ولي�ض ثمة نقطة حدودية ت�صر اإى خروج 
الرجل منها. كما اأن �صجل الوفيات لدى ال�صرطة م 
قامة ي  يك�صف عن اأي �صيء. من اأجل ذلك قررت الإ
البلد الذي جاء اإليه وم يغادره، يحدوها اأمل ي اأن 
تتجلى لها حقيقة اختفائه ي يوم ما وب�صكل ما. اأمل 
ما زال يراودها على الرغم من مرور ما يزيد على 
ع�صر �صنوات م تتو�صل خالها اإى اأي دليل جديد. 

خرة التي كلمته  ا�صتعادت ي خيلتها الليلة الأ
فيها بالهاتف، واأكد لها عودته غدا. �صاألها ماذا تريد 
من باري�ض، ف�صكتت، ثم قالت متاأملة حالة احرمان 

نني بحاجة اإى كل  التي يعاي منها البلد: ل �صيء، لأ
تردد  ما  اآخر  القوية  الطويلة  �صحكته  كانت  �صيء. 
ي اأذنها من اأ�صداء. م ي�صل كما وعدها.  ي تلك 
لغز حّر  اإى  اختفى، وحول غيابه  بالتحديد  الليلة 
طراف. ي البدء اأخرتها اخارجية العراقية  كل الأ
مد غر حدد.  اأن زوجها �صيمدد اإقامته ي باري�ض لأ
مر وم ح�صل على تف�صر �صاٍف. وبعد  ا�صتغربت الأ
ذاعات العامية نباأ اختفاء  اأيام �صمعت من الإ ب�صعة 
جهولة.  ظروف  ي  باري�ض  ي  عراقي  نووي  عام 
وتاهت ما بن �صمت داخلي مريب، وت�صوي�ض اإعامي 
�صرعان ما انتهى وانقطعت �صرته. وترددت اأ�صداء 
احادث ب�صائعات ختلفة ومت�صاربة كانت تدور بن 
النا�ض هم�صا، توجه التهام اإى هذه اجهة اأو تلك. 

ي باري�ض، وعلى الرغم ما اأبداه لها حاميها 
اأي  على  اأو  عليه  العثور  اأن  من  �صارة  والإ بالإماءة 
بل  ت�صت�صلم،  م  ام�صتحيل،  عداد  ي  اأ�صبح  له  اأثر 
ت�صتاأنف  اأن  وقررت  اأ�صلها،  من  الفكرة  رف�صت 
�صاقة،  ظروف  ي  حياتها  وا�صلت  بنف�صها.  البحث 
وا�صتطاعت اأن جد لها عما ي معهد لتعليم اللغات 
مر لتتعلم الفرن�صية، ثم عر�صوا  ق�صدته ي بداية الأ
بها.  الناطقن  لغر  العربية  اللغة  تدري�ض  عليها 
واأ�صبح التطلع ي وجوه النا�ض هاج�صا، بل حول اإى 
وتكاد  هنا،  تراه  فهي  تلقائيا.  مار�صها  يومية  عادة 

ترى طيفه ي كل مكان.

اأخرى  متاأملة  نظرة  لتلقي  الوراء  اإى  التفتت 
ظهره  كان  مل.  الأ بريق  لها  اأعاد  الذي  الرجل  على 
جد  اأن  ي  اأما  قليا  حركت  لظهرها.  ما�صقا 
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لنف�صها مو�صعا اأف�صل. لعله اإذا ما تنبه لها ي�صتيقظ 
جددا  قلبها  خفق  ي�صتيقظ.  اأن  تاأمل  ما  نف�صه  ي 
حن وجدت التطابق ال�صديد ي امامح وال�صمات مع 
فارق واحد وهو عامل الزمن الذي حّدد وجهه وذّبل 
ب�صرته  زاد  ما  هو  لل�صم�ض  التعر�ض  قلة  لعل  لونه، 
بيا�صا. لكنه حاول اأن يتنحى عنها بع�ض ال�صيء حن 
اأنه يزاحمها ي امكان.  اإليه ظنا منه  وجدها تتطلع 
وم تظهر عليه اأية بادرة ت�صر اإى اأن امراأة الواقفة 
تر  وم  بعيد.  اأو  قريب  من  ب�صيء  تعنيه  جانبه  اإى 
اأ�صيب  ا�صتثار ف�صولها. فهل هو زوجها  ف�صوله كما 
بفقدان الذاكرة مثا، اأو هو جرد ن�صخة مكررة من 

�صنع اه ي خلقه.

تردد رنن هاتف حمول. �صمعت �صوته يتحدث 

من  يعرف  زوجها  يكن  م  فيها.  �صائبة  ل  بفرن�صية 
الدرا�صية  حياته  جل  اأم�صى  فقد  �صيئا،  الفرن�صية 
لفظ  الهام�صة  كلماته  ي  يردد  �صمعته  اإجلرا.  ي 
غرا�ض امطلوبة، ثم ت�صاءل  حبيبتي، ويوؤكد �صراءه الأ
ب�صوت حميم ملئ بامحبة اإن كان هناك اأي  طلب  اآخر، 
امحطة  ي   .(tout de suite):ÓFÉb  áŸÉµŸG  ºàNh

تنحيها  لها  �صاكرا  وانحنى  احافلة،  غادر  التالية 
احافلة  �صباك  من  راقبته  للمرور.  ال�صيء  بع�ض 
يتوغل ي �صارع فرعي والريح تعبئ معطفه امطري 
�صود. �صّيعته بعينن حائرتن ظلتا تاحقانه داخل  الأ
العتمة التي احتوته. وا�صلت احافلة خط �صرها ي 
امنعطفات الفرعية، و�صقطت و�صط فراغ الحتمالت 

 .IOóÑàŸG IÒÑµdG
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ــة هنّيــة ـّ احاج
�شالح اأبو اأ�شبع

   احاجة هنّية، هذا هو ا�شمها.

إذ جاءها ي مرحلة متاأخرة من عمرها،   م يكن اأطفال احي يعرفون اأن هذا لقبها ولي�س ا�شمها ا
�شماء ي اأحيان كثرة تكون عفو  ن الأ فهي مثلنا نعي�س مع اأ�شمائنا التي ولدنا معها، نعم ولدنا معها ،لأ
اأطفاله ما قبل  اأ�شماء  إذا كان البع�س يجهز  اإل عند الولدة، وا ذهان الوالدين  اخاطر، ول ح�شر لأ
الولدة بل واأحياناً قبل الزواج، اإل اأن ا�شم هنية لهذه احاجة هو ا�شم م تعرفه اإل بعد اأن اقربت من 
اخم�شن .. و قد ي�شتغرب البع�س اأن ا�شمها مّر بعدة مراحل م تغيره  عب مراحل ختلفة ميزت  

�شخ�شيتها.

هي  ما   ... هنية  باحاجة  تعرف  هاهي  ثم  ليزا  يدلعونها  إليزابيث  ا واأ�شبحت  فاطمة  كانت  لقد 
�شماء وتتغر وهي ل�شخ�س واحد. حكايتها اإذن كيف تتقلب هذه الأ

ردي للفنون اجميلة( ´اللوحة للفنان غ�صان ال�صباعي - �صوريا )اللوحة من مقتنيات امتحف الوطني  الأ
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هل نبداأ الق�صة من اأولها اأو من خامتها ؟؟

حتى  عامًا  ع�صرين  هنية  احاجة  انتظرت     
ذن الر�صمي من جي�ض  ح�صل على  الهوية ........ الإ
من  عودتها  بعد  وكانت  وطنها،  ي  للبقاء  الحتال 
�صبوع،  امغرب تراجع ال�صلطات معدل مرتن ي الأ
�صبوع،  الأ تراجعها مرة ي  اأ�صبحت  اأن زهقت  وبعد 
حتى  ال�صنة  ي  مرة  ثم  ال�صهر،  ي  مرة  ذلك  وبعد 
ال�صتن،  ميادها  عيد  بعد  مامًا  مر  الأ ن�صيت  اأنها 
وقالت ما حاجتي للهوية ي هذا العمر ما دمت اأقيم 
ي بيتي الذي ولدت فيه، واأعي�ض بن اأهلي ي وطني 

ولن اأغادر. 

´´´

ومثل  تروى،  ق�صة  هنية  احاجة  هوية  كانت 
الرتباط  اإرادة  مثل  ما  مقدار  القدر  �صخرية 
اأهل البرة عن هوية  بالوطن، ويتحدث اجميع من 
احاجة هنية التي م ح�صل عليها ي حياتها ولكنها 

حقتها اإى امقرة بعد موتها.

´´´

كانت احاجة هنية مثلها مثل العديد من اأبناء 
باآبائهم  التحقوا  اه  ورام  البرة  منطقة  وبنات 
نهاية اخم�صينات ومطلع  اأمريكا ي  اإى  امهاجرين 

ال�صتينات من القرن الع�صرين .

هي  البرة  غادرت  عدادية  الإ اأكملت  اأن  بعد 
اأقاموا  ، وهناك  اأمريكا  اإى  واأخوتها ال�صغار  واأمها 
اأبوها،  يعمل  حيث  فرجينيا  منطقة  ي  والدهم  مع 
فيه معظم  يعاونه  يفتتح مطعمًا  اأن  بعرقه  وا�صتطاع 
هنية  فيهم  من  �صرة  الأ وا�صتطاعت  �صرة.  الأ اأفراد 
�صلي  اأن ينجحوا، اأما هنية التي قدمت مع ا�صمها الأ
ي  وعانت  احكومية،  امدر�صة  دخلت  فقد  فاطمة 

ي  الركيكة  لغتها  ب�صبب  �صواء  التفرقة  من  البداية 
الإجليزية ولكنتها و�صحنتها ال�صرق اأو�صطية وا�صمها 
 ، ليزا  با�صم  تعرف  اأ�صبحت  فرة  وبعد  الغريب. 
وخال ثاث �صنوات اأم�صتها ي امدر�صة ا�صتطاعت 
واأ�صبحت  مريكية،  الأ باللكنة  احديث  لغة  تتقن  اأن 
با�صمها اجديد ليزا اأقل ا�صتهجانًا لدى زمائها بل 
وانخرطت ي احياة العملية دوما اإزعاجات تذكر.

´´´

ناعم  اأ�صود  �صعرها  جميلة  فتاة  ليزا  كانت 
وعيناها  كالرمح  فارع  وطولها  كتفيها  على  ين�صدل 
احياة  ي  انخرطت  حينما  ذكاء،  ت�صعان  بنيتان 
العملية كانت تعمل ي م�صاعدة اأبيها واأمها ولكنها ي 
الوقت ذاته در�صت ي كلية جتمع ثم اأكملت درجة 

البكالوريو�ض ي الجتماع... 

من  �صابًا  تزوجت  التقليدية  الطريقة  وعلى 
تقول  وكانت  هنية  ر�صا  حياة  معه  عا�صت  بلدتها، 
�صحابها اأنها هنية بالزواج ... رزقت بفتاة واحدة،  لأ
وكان زوجها متلك بقالة عربية ... عملت ب�صهادتها 
م�صاعدة  تتفرغ  اأن  ف�صلت  ولكنها   ، حدودة  لفرة 
زوجها... م تكن لها مطالب كثرة ، يتلخ�ض همها 
بلدها ي كل �صيف، وم  اأن تزور  دومًا بطلب واحد 
يكن ذلك اأمرًا �صعبًا. كان ارتباطها ببلدتها ل يعدله 
�صيء ... وكانت حر�ض دومًا على اأن ح�صر طفلتها 
امهجر  ي  و�صديقاتها  قاربها  لأ تقول  وكانت  معها، 
 : بحجر  ع�صافر  عدة  ت�صيد  بذلك  اأنها  والوطن 
قارب وترتبط  فهي اأوًل تتيح لبنتها اأن تتعرف على الأ
اأن  ومكن  العربية،  اللغة  تتعلم  واأنها  وبالوطن  بهم 
ت�صتمتع  نف�صها  هي  اأنها  واأخرًا  احال  ابن  تقابل 
ح�صارة  عن  بعيدًا  وال�صديقات  هل  الأ بن  باإجازة 

الهاي واي.
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وبعده.  الحتال  قبل  للوطن  زيارتها  ا�صتمرت 
الحتال،  بعد  فيه  تعي�ض  اأن  ي  رغبتها  ازدادت 
واأ�صبحت تزور الوطن اأربع مرات ي ال�صنة، و�صغطت 
لها ي  وكان  واأر�صًا،  ي�صريا عمارة  على زوجها كي 
كانت   ... ذلك  اأو غر  اأر�ض  �صراء  م�صروع  عام  كل 
اإل ي ح�صن الوطن  اإنها ل ترى العي�ض الهني  تقول 
... ولذلك عليهم كاأ�صرة اأن يجهزوا اأنف�صهم للعودة 
على  ... حر�صت  مرتاحن  فيه  ويعي�صوا  الوطن  اإى 
اأن يكون لهم ا�صتثمار جزي حن يعودون ... فبنت 
اأكر من عمارة واأجرتها ، كانت تقول اأمريكا بلد زي 
ت�صرع  اأن  عليك  فيه  التوقف  ت�صتطيع  ل  واي  الهاي 
كما  هنية  عي�صة  تعي�ض  اأن  ي  ترغب  كانت  و  دائمًا، 

كانت تقول دومًا.

كان اأكر ما يلفت من يتحدث معها اأنها ت�صتخدم 
التي  الطريقة  للنظر، بنف�ض  ب�صكل لفت  كلمة هنية 
حديثهم  ي  حددة  كلمات  بها  النا�ض  ي�صتخدم 
اأما هي  الخ،   .... تواخذي  ل  اأو فاهمني،    ok مثل 
النا�ض كيف احال كانت جيب  ي�صاألها  فكانت حن 
I am ok احمد ه احالة هنية ....واأ�صبح النا�ض 

يقولون عنها جاءت فاطمة الهنية ... وزارتنا فاطمة 
الهنية.....

زوجها  مر�ض  مقدمات  اأي  هناك  تكن  م 
اأحمد )وهذا هو ا�صمه( كان متلئ ن�صاطًا وحيوية، 
يق�صي اأ�صبوعه كامًا ي العمل وم تكن له ن�صاطات 
ترتبط  التي  تلك  احدود  اأ�صيق  ي  اإل  اجتماعية 
ال�صيا�صية  اأحيانًا  اأو  الجتماعية  العامة  بامنا�صبات 

امرتبطة بالوطن ... 

للن�صاطات  احدود  اأ�صيق  ي  يترع  وكان 
قلة  ي  دومًا  جادله  فكانت  زوجته  اأما  ال�صيا�صية، 

امبالغ التي يترع فيها وكانت تقول له: 

  » اأمورنا امالية متازة، وحياتنا هنية، ولي�ض 
لنا �صوى ابنة واحدة ماذا ل تدفع اأكر ؟؟«

ودفع  الترع  على  حري�صة  فكانت  هي  اأما 
الزكاة،، وتقول ما نترع فيه.. يدفع الباء عنا... 

م تتخيل اأن اأحمد �صوف يركها بهذه ال�صرعة 
وكاهما ي منت�صف العمر وابنتها م تكمل درا�صتها 

الثانوية بعد.

مات اأحمد اإذ جاءته جلطة حادة  ، وم ت�صعفه 
ابنتها،  مع  حياتها  لتكمل  وتركها  طباء  الأ حاولت 
، لكن ي  واأخوتها وقفوا بجانبها  اأن والدها  �صحيح 
ن  مر كان  عليها اأن تتابع ام�صرة دونهم ، لأ نهاية الأ

كل واحد منهم لديه اأعماله وم�صوؤوليات عائلته.

ابنتها  وكانت  البقالة  اإدارة  ي  ا�صتمرت 
لي�صاعدها  اأقاربها  اأحد  واأح�صرت  اأحيانًا  ت�صاعدها 
ي العمل وا�صتمرت هكذا ل�صنوات حتى اأكملت ابنتها 

درا�صتها، وزوجتها �صابًا من اأبناء خالها.

من  العديد  خطبتها  تقدم  ثناء  الأ هذه  ي 
ل�صخ�صيتها،  اأو  مالها  اأو  جمالها  اإما  فيها  رغبوا 

لكنها كانت ترف�ض.

وحتى حينما اأحت عليها والدتها لقبول الزواج 
امنا�صب،  والعمر  وامركز  امال  متلك  �صخ�ض  من 
رف�صت  والدتها....  لها  قالت  كما  يجري  العمر  ن  لأ
هنية  هنية  عي�صتي  اأمي  يا  لها  تقول  وهي  باإ�صرار 
ل  جديدة  بحياة  را�صي  اأوجع  اأمي  يا  ماذا   ، هكذا 

اأدري كيف تقودي واإى اأي م�صر �صتودي بابنتي.

كانت عنيدة وما تقتنع به يجعلها من ال�صعب اأن 
تتنازل عنه. اأ�صرت على عدم الزواج واأوفت بكلمتها 

اأنها لن تتزوج حتى لو كانت �صتعي�ض وحيدة ... 
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اإى  منتظم،  ب�صكل  الوطن  زيارة  على  داأبت 
البرة، وم  نهائيًا ي  تعود لا�صتقرار  اأن  اأن قررت 
ت�صتطع اعرا�صات اأهلها اأن تثنيها عن عزمها ذاك، 
اأن  حتاج  اأنها  ترى  وكانت  تعود  اأن  اأ�صرت  اأنها  اإذ 
تكون بن اأبناء �صعبها ، واأنهم يحتاجون اإى اأن تكون 
مكان ي ظروف الحتال.  بينهم وت�صاعدهم قدر الإ

اخرية،  اجمعيات  مع  ان�صغلت  عادت  حينما 
العناية  ينح�صر ي جال  ف�صيئًا  �صيئًا  دورها  واأخذ 
مر مقلقًا لقوات  �صرى، كان هذا الأ باأ�صر ال�صهداء والأ
حياتها  تق�صيه  وقت  لديها  يكن  م  ولذا  الحتال 
اخا�صة، واأكر من مرة م ا�صتدعاوؤها من قبل جي�ض 
عن  يثنيها  م  ذلك  ولكن  معها،  وحققوا  الحتال 

ن�صاي. ال�صتمرار بدورها الإ

وى لعبت دورًا هامًا ي التن�صيق  ي النتفا�صة الأ
بن اخايا وتو�صيل الر�صائل بينها، وكثرًا ما كانت 
امحتلن  اأعن  عن  الختباء  ي  امطلوبن  ت�صاعد 
بالفرحة  �صعرت  اأو�صلو  اتفاقية  وبعد  وجوا�صي�صهم، 
بالفرحة  و�صعرت  الوطن،  اإى  العائدين  ترى  وهي 
يدخل  الفل�صطيني  الرمز  عرفات  راأت  حينما  اأكر 
فل�صطن وكانت تقول اإنها ت�صعر باإح�صا�ض متناق�ض، 
امحرومن  �صعبها  اأبناء  من  جزءًا  ترى  وهي  فرحة 
الوقت  ولكنها ي  اإليها،  يعودون  فل�صطن  دخول  من 
ذاته �صعرت باأن هذه العودة كانت على ح�صاب جزء 
من الوطن الذي طاما حلمت بوحدته من النهر اإى 
البحر. وكانت تقول:  �صلطة وطنية بن�صف احتال 

اأف�صل من احتال كامل.

هويتها  على  ح�صل  كي  امحاولة  ي  ا�صتمرت   
كانت  م�صتمرة،  �صرائيلية  الإ امماطات  ظلت  ولكن 
ت�صمن عودتها  اأنها  لو  للهوية  لها  اإن ل حاجة  تقول 
ثانية باأنها حينما تخرج لزيارة ابنتها مكنها اأن تعود 

اإى وطنها دون عوائق. لذا فاإنها لن جازف باخروج 
ت�صتعي�ض عن  واأ�صبحت  الهوية  اأن ح�صل على  قبل 
مر كان  ذلك با�صتقدام ابنتها واأهلها �صنويًا. وهذا الأ
يعطيها دفعة معنوية تعي�ض منها اإى اأن يح�صروا ي 

العام القادم.

´´´

كان ذلك اليوم يومًا م�صهودًا من �صهر اأيلول عام 
ق�صى  2000.... ذلك اليوم الذي عرف بانتفا�صة الأ

ق�صى وبعدها  يوم قرر فيه �صارون زيارة ام�صجد الأ
حداث  الأ تتابعت  ومعها  والقطاع،  ال�صفة  ا�صتعلت 
حمد  الطفل  ا�صت�صهاد  �صورة  الف�صائيات  ونقلت 
الدرة... وا�صتعلت �صور ت�صامن الراأي العام العامي 
اأ�صكال العنف  والعربي مع النتفا�صة و�صاهد العام 
�صرائيلي .. وكيف يعاي الفل�صطينيون ي اأر�صهم  الإ
منزله  من  الن�صان  انتقال  دون  حول  حواجز   ..
اإى  احامل  امراأة  و�صول  دون  وحول  عمله،  اإى 
على  حري�صة   ..... هنية  احاجة  كانت  ام�صت�صفى. 
وكانت �صاة اجمعة  يوم جمعة  كل  ق�صى  الأ زيارة 
مور التي ل مكن لها اأن تتخلف عنها وي  فيه من الأ
احتجاجات  اأحداث  فيه  ا�صتعلت  التي  اجمعة  تلك 
ام�صلن .... كانت بينهم تهتف �صد الحتال و�صد 
اأر�ض  الظلم الذي ي�صعر مرارته كل من عا�ض على 

�صرائيلي. فل�صطن ي ظل الحتال الإ

´´´

الذين  جانب  الأ اأولئك  بيتها  ي  ت�صتقبل  كانت 
ما  وكثرًا  حنتهم،  ي  الفل�صطينين  مع  يتعاطفون 
والنا�صطات  النا�صطن  �صابيع  لأ بيتها  ي  ا�صت�صافت 
للدفاع  يح�صرون  الذين  مركان  والأ وروبين  الأ من 
باللغة  معرفتها  كانت  الفل�صطينين،  حقوق  عن 
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جعل  ثقافتها  وكانت  ي�صاعدها،  اأمر  الإجليزية 
جال احوار معهم �صهًا وكانت خرتها ي احياة 
ي اأمريكا قد جعلت عاقتها بهم اأ�صا�صها ال�صراحة 

والنفتاح وحرية التعبر.

ال�صورة  تلك  عليها  اللحظات  اأق�صى  من  كانت 
عملت  الدرة،  حمد  ل�صت�صهاد  �صاهدتها  التي 
جهدها اأثناء النتفا�صة على اأن توا�صي اأ�صر اجرحى 
وامعتقلن، وكانت جمع من البيوت ما اأمكنها لتقوم 

بتوزيعه عليهم.

التدمر  وم�صاهد  جنن  خيم  ح�صار  كان 
�صاعفت  التي  ام�صاهد  من  امخيم  ي  ح�صل  الذي 

معاناتها. 

´´´

�صرعان ما ا�صتعل فتيل النتفا�صة الثانية، كانت 
ت�صر مع اإحدى امظاهرات حيث انطلقت ر�صا�صات 
جهة  من  اأكر  من  للدموع  ام�صيلة  وقنابله  الحتال 

لتواجه امتظاهرين كانت ر�صا�صة قد اأ�صابت اإحدى 
لت�صاعدها  اإليها  هنية  احاجة  فانطلقت  الفتيات 
اإذ كانت ر�صا�صة قد  لتحملها  انحنت عليها  اأن  وما 
فوق  تكومت  قد  كانت  تقف  اأن  ت�صتطع  وم  اأ�صابتها 

عماق. الفتاة وانطلقت منها اآه من الأ

غامرت �صيارة اإ�صعاف ي الو�صول اإليها لتنقلها 
هي والفتاة ... كانت م�صت�صفى رام اه يعج بام�صابن 

وكانت هنية اأحدهم....

ا�صتلم  قد  اأقاربها  اأحد  كان  ثناء،  الأ هذا  ي 
هويتها التي �صدرت بعد جهد .

وقد اأحب اأن يفاجئها بها ، ذهب اإى ام�صت�صفى 
جدوى   با  ا�صعافها  ي  طباء  الأ حاولت  وكانت 
تفرح  اأن  فقط  منهم  اأراد  يدخل..  اأن  قريبها  حاول 

باح�صول على الهوية ..

ماتت  هنية...  ماتت  النعا�ض...  غرفة  ي 
هنية... واأما الهوية التي حلمت بها فقد رافقتها اإى 

القر.
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بن عامن
رند »حمد حيدر« طهبوب

بتفا�شيله  امائكي  وجهها  يتاأمل  رقة،  بكل  الذابلة  بكفها  م�شك  منحنيا  جل�س  �شريرها  بجانب 
نثوية، ي�شت�شعر ي نب�شاتها مقاومة غريبة. الأ

كانت حب حياته، ي وجودها وجد ماذه، وي �شوتها وجد كل الدعم الذي يحتاج، جعلته ينظر اإى 
إن�شانا اآخر، ج�شدا  �شياء من حوله، حولته ا العام منظور اآخر، يحب كل ما فيها، و ي�شعر بجمال الأ

حا�شي�س. هواوؤه الأ
تفارق  م  معها  ق�صاها  التي  الفرة  طوال 
لها  وانتظاره  اليومي،  لقاوؤهما  وجهه،  البت�صامة 
التي تام�ض الروح، كلها  بلهفة �صديدة، ثم كلماتها 
اأ�صباب �صعادته. كانت ي كل مرة تلقاه فيها ت�صعره 
التي  الكثر، هي  مل  الأ الدنيا، تعطيه من  اأنه ملك 
اإى  حولته  اليوم،  عليه  هي  ما  اإى  حياته  حولت 

اإن�صان �صعادته تفوق اخيال. لكن عامنا ل يخلو من 
خلف  واقفن  كانا  حن  يام،  الأ اأحد  وي  ام�صائب، 
�صرائيلية، مدت  مبنى عملها امطل على اأحد امواقع الإ
يدها داخل معطفها، واإذا بر�صا�صة غادرة تباغتها، 
�صقطت و اإى جانبها وردة حمراء، كان الدم ي�صيل 
اإى مكتبها  اأ�صرع  من عنقها، م يعرف ماذا يفعل، 

ردي للفنون اجميلة( ´اللوحة للفنانة نازي مذكور - م�صر )اللوحة من مقتنيات امتحف الوطني  الأ
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تبعها  يبكي، يرجف خوفا،  النجدة، ي�صرخ،  يطلب 
اإى ام�صت�صفى، وانتظر هناك �صاعات و�صاعات على 

باب غرفة العمليات.

و اأخرا خرج الطبيب ام�صوؤول ليخره اأن حبيبته 
يعلم  ل  غيبوبة  لكنها ي  احياة،  قيد  على  زالت  ما 
بجانب  وجل�ض  غرفتها  اإى  رافقها  اه.  اإل  نهايتها 
يراها  اأن  اهتمامه  جل  كان  يفارقها،  وم  �صريرها 

تعود اإى ما كانت عليه!

الدخول  يحاول  امائكي،  وجهها  يتاأمل  زال  ما 
بواب، حاول جعلها  الأ اإى عامها اجديد، طرق كل 
بواب، لكن  تتوجه اإى نوافذ عامها علها تراه فتفتح الأ

ل فائدة، اأمرته النائمة ل ت�صتجيب.

امطر  قطرات  يتاأمل  النافذة،  اإى  توجه 
�صرة، يتفكر  امتخابطة بالزجاج، يتاأمل �صفافيتها الآ
التي  اللحظات  اأجمل  فيها  راأى  جمالها،  �صر  ي 
مرة،  اأول  التقاها  يوم  تذكر  حبوبته،  مع  ق�صاها 
كيف اأ�صرته بجمالها، بروعة عينيها وال�صم�ض تعك�ض 
التي  ال�صاذجة  �صياء  الأ كل  تذكر  خالهما،  نورها 
علقته بها، كل امواقف ام�صحكة التي مرا فيها، كم 

عنت له كل حظة معها، كم غرت فيه معرفتها.

ي  حملق  قبالتها،  كر�صيه  على  ليجل�ض  عاد 
جهزة التي حيط بها، ما اأ�صعب اأن ترى من حب  الأ
بن يديك لكن ي عام اآخر، ما اأ�صعب اأن جد من 

حب على حافة هاوية ول ت�صتطيع مد يدك اإليه.

اأفكار  عدة،  احتمالت  بن  تائها  مرهقا،  كان 
�صظايا  حرته،  األغاز  فكره،  �صماء  ي  حوم  كانت 

خوف مزقته، ماذا يفعل لو رحلت؟ من يحميه من برد 
ال�صتاء لو م تعد؟ ماذا يقدم لها لو عادت؟ ت�صارع 
احتمالتها  على  ويق�صي  يهزمها  اأن  حاول  وذاته، 
امخيفة، لكنها ي كل مرة تعطيه نهاية مفتوحة، ما 
اأحلى  فيها  تذكر  �صاعات،  و  �صاعات  جل�ض  احل؟ 
الق�صائد  كل  تذكر  اللقاءات،  اأجمل  و  م�صيات،  الأ

التي اأهداها اإياها، وكل الورود التي قدمها لها...

عاد اإى النافذة يتاأمل امطر امنهمر، ثم لحت 
تلب�ض ف�صتان زفافها، تقرب منه،  اأمرته  له �صورة 
م�صك بيده وم�صي معه اإى باب منزلهما، تطمئنه 
اأنها له مدى احياة، و اأنه لن يفرقهما اإل اموت، اأح�ض 
بدفء م�صاعرها،بحنانها وحنوها. عاد اإى وعيه من 
دون  ن�صان  الإ يعي�ض  فبه  الاوعي،  اأحب  كم  جديد، 
اأن يزعجه اأحد، دون اأن ياأبه لراأي اأحد، التفت اإليها 
تاأمل وجهها  مبت�صما،  اقرب  فيه،  بها حملق  اإذا  و 
ام�صوؤول،  الطبيب  يطلب  م�صرعا  خرج  ثم  اجميل، 
تبعدها  بها  اإذا  و  يدها،  ليم�صك  اقرب  عاد  وحن 
تعد  م  اأنها  اأح�ض  اخوف،  عينيها  ي  راأى  عنه، 
اأمرته التي عهدها، قال : كنا �صنتزوج، ع�صنا ق�صة 
يدها،  اإى  نظرت  ثم  با�صتغراب،  اإليه  نظرت  حب. 
العارية  اأ�صابعها  لكن  بها،  يربطه  خام  عن  تبحث 

منعتها من حاولة تذكره.

كانت  التي  ال�صور  كل  فارغة،  الدنيا  كاأن  �صعر 
فعل  با�صتطاعته  يعد  م  بالتا�صي،  بداأت  هناك 
التف  اأخرى،  كلمة  قول  على  قادرا  يعد  م  �صيء، 

فق.    مبتعدا واختفى ي الأ
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ي وداع 
مـحـمــــــود درويـــــ�ش

مل  خرع ااأ
 نهاد امو�شى

ــــاِدٍن َرحــــــَـــــْلـــــُت َفــــــَكــــــْم بــــــــاٍك بــــاأجــــفــــان �ــــصـــــ

ــــه ــــكــــاُن ـــــِح َم ـــــي ـــــل ـــــــــــــُة الــــــــُقــــــــرِط اَم ــــا َرَب ـــــ ومـــــ
ــــِم ــــَغ ــــْي ــــان �ــــصَ ـــــ ــــاأجــــف َعــــــَلــــــَي وَكـــــــــــْم بـــــــــاٍك ب

ـــم ـــَم ـــ�ـــصَ امُ اُحـــــ�ـــــصـــــاِم  َرّب  ـــــــْن  ِم ْجـــــــــَزَع  ِبـــــــــاأَ

»ÑæàŸG

ردن ´اللوحة للفنان حمد خالد عبد ال�صام - الأ



161 الـثـقافـيــــة العدد الثالث وال�سبعون والرابع وال�سبعون 2008امـجـلـة 

زياراته  اإحدى  �صاهن ي  ِحْبُت حمد   �شَ

حمود  قال  �صهور.  قبل  ذلك  كان  دروي�ض.  محمود 
ن هي اأن اأخرع  ي فواح ذلك اللقاء: اإّن ر�صالتي الآ
امقرن  الخراع  بن  َرْبِطه  اإى  توّقفت  مل.  الأ
امقرن  مل  الأ وبن  اماّدية،  اح�صارة  منجزات 

ن�صاي. بجوهر الوجود الإ

اأو  موروثة  ان�صجام  عاقة  عن  بالبحث  ُلْذت 
لفاظ، اأما هو فلم يكن ي�صتلهم اموروث  ماأثورة بن الأ
اأو ي�صتعمله فح�صب بل كان ي�صتدخله ليجّدده اأو ليمتد 
مقت�صى  على  لفاظ  الأ بن  ين�صئ عاقاته  واإذن  به، 
والرجح  الرّدد  وَح�َصَم  زمنة.  لاأ العابرة  روؤاه 
 To invent( الإجليزية  اإى  العبارة  َتْرَجَم  ْن  ِباأَ

.(hope

تف�صر هذا  الكا�صفة ي  العبارة  تكفي هذه  هل 
احزن غر العادي عليه، ما هي منبئة عن اأّنه كان 
اأو اجماهر  الغفر  اجّماء  تنّقب عنه  عّما  يرجم 
ام�صتبك  ال�صياق  هذا  ي  مل  الأ من  الغفرة  العربية 

امركّب واماأزق الوجودي.

�صرورة  �صّر  عن  َقْبل  ِمْن  النا�ض  ت�صاءل  وقد 
�صعر امتنبي، جّد حمود دروي�ض، كما قال ي اإحدى 
مقاباته، فوجد قارٌئ ب�صر اأن مفتاح ال�صّر ي ذلك 
ُكّل  اإن�صان ي  اأن امتنبي كان كاأما ينطق بل�صان ُكل 

زمان ومكان )اأو كما قال!(.

لعل هذا اأقرب تف�صر لهذا احزن غر العادي 
ل�صاحب احزن العادي، فاإنه امتّد من دائرة اماأ�صاة 
امحلية ي فل�صطن اإى ف�صاء العرب من اخليج اإى 

امحيط و انداح ي الف�صاء الكوي .

على  اجماهر  قبال  لإ تف�صر  اأقرب  هذا  ولعّل 
ينتزعهم من  اأن  على  قادرًا  كان  اإذ  دروي�ض  حمود 
مريكية والعرو�ض املونة ال�صاخبة   فام الأ اإدمان الأ

يطالية. وم�صاهدة مباريات كرة القدم الإ

حمود دروي�س وكام العرب
نبّي.  اإل  به  يحيط  ل  العرب  كام  قيل:  قدما 
اإبداعه امرّكب   واإخال هذا �صاأن حمود دروي�ض ي 

الذي اأً�صبح جمعًا للقلوب .

حياته  ي  اإبداَعه  اأحاط  فيما  �صاأنه  هذا  اإن  بل 
كتب  ما  يح�صر  اأن  اأحد  ملك  هل  اإذ  رحيله؛  وبعد 
عنه وما قيل فيه؟ وهل ملك اأحد اأن ير�صد امتداده 
ي قرائه بالعربية وغر العربية؟ ولكن هذا �صاأن اآخر 

واإن يكن غر منفّك عّما نحن فيه.

متعذرة  اإبداعه  باأ�صرار  حاطة  الإ كانت  واإذا 
مامًا فا �صر اأن نتلّم�صها ي ما يراءى لنا منها ي 

�صئلة امبا�صرة : هذه الأ

-       هل هي ي هذا الكفاح لرفع اللب�ض امحّر 
فل�صطيني  اأنت؟(  )من  هويتها؟  حديد  ي  للذات 

حت علم اإ�صرائيلي.

-  هل هي ي معاناة ُغربة الذات عن امكان ؟

ول�صت  هناك  ول�صت  هنا  من  اأنا  هناك  من  اأنا 
هنا )فقد حيت الروة واأ�صبح لجئا ي وطنه و�صلب 

جماليات العاقة بامكان(

الهوية؟  لتحقيق  العارية  امواجهة  - هل هي ي 
�صّجل اأنا عربّي.

من  جزء  نحن  الطائفية؟  رف�ض  ي  هي  هل   -
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ثقافتنا الوطنية العربية ل جزيرة.

ام�صيحي  الدينّي  اموروث  مثل  ي  هي  هل   -
اأ�صئلة  �صياق  ي  بان�صجام  وا�صتح�صاره  �صامي  والإ

احا�صر امعلقة؟

بداع العربي من جّن  - هل هي ي ا�صتدخال الإ
امعلقة اجاهلية اإى امتنبي واأبي حيان التوحيدي؟

من  ن�صاي  الإ بداع  الإ ا�صتدخال  ي  هي  هل   -
هومرو�ض اإى اأراغون ونرودا ولوركا؟

خاذ م�ّض ب�صحره  ن�صاد الآ - هل هي ي هذا الإ
ناقدا علما ل يعرف العربية هو تودوروف؟

زمات  - هل هي ي هذه ال�صرورة امواكبة لاأ
والوقائع منذ ال�صف ال�صاد�ض حتى ما بعد اموت؟

لفت  الذي  النبيل  اح�صور  هذا  ي  هي  هل   -
حتى ال�صيا�صّي الفرن�صّي الامع دومينيك دوفيلبان؟

- هل هي ي هذا التحفظ الكرم من البتذال؟

- هل هي ي هذا ال�صلوك اليومي امنهجي؟

- هل هي ي هذا النموذج البياي امفارق الذي 
هو �ِصعٌر ينفتح على رحابة النر، ونٌر م�ّصه روح من 
ال�صعر ،وقوٌل مر�صل يومّي كاأنه ف�صل اخطاب الذي 

ل يتهياأ اإّل من رفع عنه احجاب؟

والدعابة  ال�صاحرة  اليقظة  هذه  ي  هي  هل   -
�صداد؟ ال�صاخرة من تنازع الأ

مقام التعليل

�صئلة اممكنة  ر عن الأ �صئلة الكائنة هنا تق�صّ والأ
.Éæg

ولكن هذا مقام التعليل كما قال جّده امتنبي:

نحن اأدرى وقد �صاألنا ِبَنْجٍد 
 اأطويل طريُقنا اأم يطول

وكثر من ال�صوؤال ا�صتياق 
وكثر من رّده تعليل
وي مقام التعليل تنداح الوقائع والروؤى والِفَكر 

وقد تتوا�صج بحثا عن التف�صر! 

 �شوؤال الهوية

وهو ي�صلم اإى حرة وجودية لغمو�ض الذات اأمام 
خر وي�صهرها ال�صوؤال: من اأنت؟ ويف�صلها احوار:  الآ
اأين ولدت ؟ ي فل�صطن. واأين تعي�ض؟ ي اإ�صرائيل. 

اإذن، اأنت غام�ض.)يوميات احزن العادي �ض9).

هويته  بن  الن�صجام  حقيق  فيحاول  هو  اأما 
القلب )ام�صدر  ال�صاطعة ي  الورقة،  الغام�صة على 
الرهنة  عن  البحث  ي  يغرق  اإذ  و  �ض9(،  ال�صابق 
على هويته يراءى له اأن هوؤلء القادمن من الكتب 
القدمة م ياأخذوا وطنه فقط ولكنهم اأخذوا و�صائل 
انتمائه اإى العام اأي�صًا)ام�صدر نف�صه �ض9(. وكّل 

ما عدا ذلك لواحق.

الذي  هو  امحّر  الوجودي  ال�صوؤال  هذا  ولعل 
الذي كان ي�صكنه  ولعّله  اأنا عربّي.  اأطلق منه: �صجل 

:ó°ûæj ƒgh

كانت ت�صّمى فل�صطن
�صارت ت�صّمى فل�صطن
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تدبرًا  بتفا�صيله  الوطن  �صيمياء  تغير  كان  اإذ 
�صاح  �صار  ال�صوارع،  اأ�صماء  حوا  فقد  منهجيًا 
نفي«!  »اموت  امتنبي  �صارع  و�صار  �صلومو  الدين 

)ام�صدر نف�صه �ض86)

 �شوؤال امكان

وحيت  »مت�صّلا«  فل�صطن  اإى  لبنان  من  عاد 
�صد، اغرب  »الروة« م�صقط راأ�صه واأقام ي دير الأ
عن وقائع الطفولة، اأ�صبح لجئا ي وطنه، ل مواطنًا 
»فمن ذهب اإى لبنان وعاد بعد عام اأو عامن ل يعود 
ملك  �صنة  األفي  بعد  وار�صو  من  جاء  ومن  مواطنًا. 

احّق والوطن«.)يوميات احزن العادي �ض42).

ون�صيدًا  موؤرقًا  هاج�صًا  امكان  ظل  لهذا  ولعله 

مازمًا ووجعًا مقيمًا.

- واآه : اجليل اجليل بادي

- نحن ي حّل من التذكار

- فالكرمل فينا

- وعلى اأهدابنا ع�صب اجليل

لرا�صد  ال�صتذكاري(  )الوقائعي  رثائه  وي 
ح�صن:

وتذكرنا معا اإيقاعنا اما�صي

وموجات ال�صنونو فوق كّف تقرع احائط

ر�ض التي نحملها ي دمنا كاح�صرات. والأ

حتى حن يتمثل نف�صه لعب نرد وكينونة خال�صة 
للم�صادفة، وتكون الريح حّظ ام�صافر:

والريح حّظ ام�صافر 

�صماألت، �صّرقت، غرّبت

واأما اجنوب فكان ق�صّيا ع�صّيا علّي

.…OÓH Üƒæ÷G ¿ C’

 ال�شخرية

باأنها  و�صفها  اإذ  اأّمه  عن  ال�صخرية  ورث  كاأما 
ال�صخرية غالة �صحرية  ال�صخرية. ومّثل  بارعة ي 

.¬YGóH E’

ت�صاأله �صديقته اليهودية عند ال�صاعة اخام�صة 
والن�صف �صباحا ي �صياق احوار:

-       هل حبني؟

-       ل، ل اأحبك.....هل تعلمن اأن اأّمك �صارة 
قد �صّردت اأمي هاجر ي ال�صحراء؟ 

ـــــــــــت تـــــعـــــّد فــــــطــــــورك فـــــّكـــــر بـــغـــــــــــــــــــــــرك ن واأ
ــــك فــــّكــــر بــغــــــــرك ــــروب نــــــــــت تــــخــــو�ــــض حـــــ واأ
ـــــرك ــــــاء فـــــــّكـــر بــغـــ ـــّدد فــــاتــــورة ام ـــص ـــ� ـــــــت ت ن واأ
بــغـــــرك ـــر  فـــّك ــتــك  ــي ب الــبــيــت  اإى  تـــعـــود  نــــــت  واأ
ــي الـــكـــواكـــب فـــّكـــر بــغـــــرك نــــــت تـــنـــام وحــ�ــص واأ
بغرك ــر  فــّك ــتــعــارات  بــال�ــص نف�صك  حـــرر  ــــت  واأن
بنف�صك فــّكــر  البعيدين  خــــــــريــن  بــالآ تفكر  واأنــــت 

احــــــمــــــــــــــــــــام ـــــــــــ�ـــــــــــضَ  قوت  ـــــــــــْن َت ل 
الـــــ�ـــــصـــــام يــــــطــــــلــــــبــــــون  ـــــــــن  م تـــــنـــــ�ـــــض  ل 
ـــــــون الـــــــغـــــــمـــــــام ــــــــ ــــــــ ـــــــعــــــــ ـــــــر�ـــــــص مـــــــــــــن ي
ــــــام ــــــي ـــــــ ـــــــ اخـــــــ �ـــــــصـــــــعـــــــب  تـــــــنـــــــ�ـــــــض  ل 
لــــلــــمــــنــــام ـــــــــزًا  حـــــــــّي يـــــجـــــد  م  مــــــــن  ثـــــمـــــة 
ــــــكــــــام ــــــي ال ـــــــ ـــــم ف ـــــه مـــــــــن فـــــــــقـــــــــدوا حـــــق
ــــــظــــــام ــــــي ال قـــــــــل لـــــيـــــتـــــنـــــي �ـــــصـــــمـــــعـــــة فـــــــ
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وم�صي احوار به قائًا:

ن اخام�صة والن�صف  -       عزيزتي، ال�صاعة الآ
�صباحًا، وعلي اأن اأعود اإليهم:

-       من؟

ثبت وجودي ي الثامنة  -       اإى �صرطة حيفا لأ
�صباحًا.

-       تثبت وجودك؟

-       وي الرابعة بعد الظهر

-       وي الليل؟

ليتاأكدوا  موعد،  با  وقت  اأي  ي  -        ياأتون، 
من وجودي.

-       واإذا م يجدوك ي البيت؟

-       �صاأكون م�صوؤول عن اأية حادثه تقع ي هذه 
الباد من مرتفعات اجولن حتى قناة ال�صوي�ض.

)حمود دروي�ض: الزمان اآب. امكان: بروت(
(65¢U ,21/22,1986ي الكرمل(

تدبر ال�شرورة
ي  »العربي  ن  لأ مية  الأ بالفكرة  لذ  ولعّله 
ال�صيا�صي  تنظيمه  يقيم  اأن  ي�صتطيع  ل  اإ�صرائيل 
 ¿ƒµj óbh .(22ام�صتقّل«.)يوميات احزن العادي �ض
نحو  وخطوة  الفردي  تثبيت خا�صة  اماذ  هذا  ي 
اجدل  مرجع  زّوده  ولكنه  القومية،  هويته  حقيق 
اأماطًا ي  اإبداعه، وقد اتخذ هذا اجدل  اممتد ي 
والنقي�ض  النقي�ض  بن  ال�صافر  التقابل  من  �صعره، 
اإى امفارقة التاريخية ي الكمنجات التي تبكي على 
الغجر  مع  وت�صدو  ندل�ض  الأ من  اخارجن  العرب 

اإن�صانية  ثنائية  وتتخذ هيئة  ندل�ض.  الأ اإى  الذاهبن 
ي ق�صيدته التي تنفتح على مثل ف�صاء النر.

ولكن الثنائية لي�صت خال�صة لذاتها فاإّنها حمل 
وح�صي  )تنام  القرية  ي  الطفولة  رجع  طياتها  ي 
�صعب  تن�ض  )ل  امم�ّض  اللجوء  وتذكار  الكواكب(، 
فقدوا  )من  التعبر  حرية  وَمْزم�صادرة  اخيام(، 
حقهم ي الكام(، كما حمل العدول بامفاجاأة حن 
يثار  الإ اإى  التوقع  اأفق  عن  بالنف�ض  التفكر  ينقلب 

امطلق )قل: ليتني �صمعة ي الظام( .

درو�س الطفولة
مواجهة  ي  الرجولة  باأ�صئلة  الطفولة  ا�صتبكت 
�صئلة احائرة حول الهوية، والغراب ي امكان،  الأ
الروة.  ي  والطبيعة  احياة  ذكريات  اإى  والتحنان 
ر�ض واأعمار الزيتون  علّمه جّده القراءة وم�صاحة الأ
اأ�صدقائه  اإى  وكان ي�صري له كتبا من عكا وياأخذه 
ليفاخر بالطفل الذي يقراأ اجريدة والكتب ويحفظ 

ال�صعر القدم...  )يوميات احزن العادي �ض42)

امواجهة امبكرة
يقول:

البتدائية  امدر�صة  من  خرة  الأ ال�صنة  ي  كنت 
وى على جمهور كبر جمعه  حن األقيت ق�صيدتي الأ
قيام  بذكرى  لاحتفال  الع�صكري  احكم  اأعوان 
اإ�صرائيل. قلت كامًا �صد احكومة والنت�صار و�صد 
الظلم وال�صتعمار، َفُجّن جنون ختار القرية ام�صوؤول 
عن الحتفال وقال: »هذا ال�صبي جاء ليخرب بيتنا 
بعدما خّرب بيته وبيت اأهله« )يوميات احزن العادي 

.(43¢U

 امواجهة خدعة
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يحكي  كما  الثامن  اأو  ال�صابع  ال�صف  ي  اأما 
اماأثورة  باحكمة  امواجهة  ي  لذ  فقد  ِلداته  بع�ض 
مهرجان  ي  �صارك  خدعة.اإذ  احرب  احديث:  ي 
õeQ… لاحتفاء بجميلة بوحرد امنا�صلة اجزائرية. 

�صرائيلية، وكان  وكانت مدر�صته مليئة بامخابرات الإ
احاكم الع�صكري حا�صرا. وحن هّم بال�صعود على 
قراءته  يريد  ما  على  الطاع  منه  طلبوا  امن�صة 
ورقة  اأخرج  فعليا  �صعد  وحن  ما،  خطابا  فاأراهم 

اأخرى من جيبه الثاي وقراأها. 

�صعبان   12 – اخمي�ض  الغد  ال�صايب،  )يو�صف 
(29 ¢U ,2009 ÜBG 14 ぃ1429

�شد الطائفية
الغزو  �صبقت  اأنه  دروي�ض  حمود  ي�صتذكر 
�صرائيلي للبنان )1982( عودة الكثر من امثقفن  الإ
قليمية تعبرًا عن نزعة امثقف اإى  اإى اأ�صدافهم الإ
فق.  الحتماء بالطائفة ي عزاء الهزمة املوحة ي الأ
وبعيدًا عن اللجاجة والتفا�صيل ي هذا ال�صاأن يقول 
حمود دروي�ض: وحن كنت اأق�صم اأنني ل اأعرف ما 
اأننا جزء من  هي طائفتي م ي�صدقني اأحد. ويقرر 
يقّرر:  كما  فيها.  ل جزيرٌة  الوطنية  العربية  الثقافة 

ل�صنا غرباء على اأية اأر�ض عربية.

.(71 ¢U ,1986 ,21/22 الكرمل العدد(     

مدافعة التاأطر
ي�صيق  كان  دروي�ض  حمود  اأن  متعارفا  اأ�صبح 
ين�صحب  وما  الفل�صطينية  الق�صية  �صاعر  ي�صّمى  باأن 
على ذلك من تاأطر �صيا�صي ل يتوقع منه غر اأدب 
مبكر  وقت  منذ  انفتح  لقد  امعّلب.  يديولوجيا  الأ
و�صفها  اإذ  اممتدة  ن�صانية  الإ اأبعادها  على  بالق�صية 

حمامة(  برجي  من  الثعلب  )اأكل  مبا�صر  مجاز 
)�صوف  الذاتي  من  امتد  مرّكبا  موقفا  منها  واتخذ 
اإى  الرج(  )واأحمي  يجابي  الإ الفعل  اإى  اأرثيها( 
اأ�صتعجل مياد  الوجود )لكن ل�صت  الوعي بنوامي�ض 
دبية،  القيامة(.)عبد الرحمن ياغي، اأبعاد العملية الأ

 .(20¢U

باأ�صئلة تتغلغل  وما زال يحاور وقائعها امبا�صرة 
اإن�صاي،  حّق  اأنها  على  ن�صاي  الإ ال�صمر  وعي  ي 
حّق الهوية، واحرية، ودفع الظلم، واإ�صهار احقيقة 

امغّيبة.

الغناء باحّب حتى احتاج  اإى  ب�صعره  انفتل  بل 
اإى اأن يرر ذلك، وذلك اأن احّب من حقائق احياة 
ن�صانية الطبيعية حتى ي مثل احالة الفل�صطينية.  الإ
القهوة  اإعداد  ي  طقو�صه  على  الكام  ي  واأفا�ض 
وقائع  عن  مذكراته  �صياق  ي  بها  ة  اخا�صّ وعاقته 
ي  ال�صجن  اأيام  عن  وذكرياته  الغزو  اأيام  اجحيم 
اأبعاده  عن  وامحلّي  الذاتي  ي  ينقب  كان  فل�صطن. 

ن�صانية ليحّرر اإبداعه من التاأطر . الإ

ولكن حاله ي ذلك كانت كحال جّده امتنبي:

ماذا لقيت من الدنيا واأعجبه 
اأّي ما اأنا �صاك منه ح�صوُد

هذه  ي  مركبة  دللة  ذو  التاي  احوار  وهذا 
ال�صبيل؛ اإذ اإنه يدل ي اآن معا على ما كان يلقاه من 
ر�ض  ح�صد بع�صهم اإياه على ما ا�صتهر به من �صاعر الأ
اآن  ي  ال�صفة  لهذه  واإنكاره  امقاومة  و�صاعر  امحتلة 
بروت  من  اخروج  قرار  بعد  احوار  ويجري  معا. 

على النحو التاي :

-       »بامنا�صبة ، اأين امثقفون الغا�صبون منا؟ 
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م ن�صمع اأ�صواتهم منذ بداأ الغزو؟ 

-       لقد ذهبوا اإى اجنوب. 

-       ليقاتلوا الغزاة؟ 

ي�صبح  وقد  عائاتهم.  اإى  ا�صتاقوا  لقد         -
بع�صهم �صعراء اأر�ض حتلة، اأو �صعراء مقاومة.

-       األ يزالون يعانون من هذه العقدة؟
-       ولن يخل�صوا منها .

-       اإذن، ماذا يحذفون امثال؟
ب« وي�صتقّلوا. -       ليكروا، ليقتلوا »الأ

-       هل تتوقع حّول ي كتابتهم 
-       ل اأتوقع �صيئًا 

-       ولكنهم اأبرياء وطيبون 
-       واأ�صرى موذجيون متناق�صون 

-       �صيكرون ي التجربة 
-       ي الطائفية ل يكر اأحد« 

(73¢U ,1986 ぃ21/22Oó©dG الكرمل)

بداع  عود اإى مرّكب الإ
كنت ي ال�صن قبل ربع قرن ي مهمة ا�صت�صارية 
اللغات  معهد  هناك ي  العربية  لتعليم  اليون�صكو  مع 
كان  بعد(.  فيما  جنبية  الأ اللغات  )جامعة  جنبية  الأ
العربي،  النحو  ي  �صامًا  كتابًا  و�صعوا  ال�صينيون 
وطلبوا اإّي اأن اأراجعه. وجدت ال�صينين قد ا�صتبدلوا 
مثل  عندهم  من  اأمثلة  و�صواهدهم  النحاة  باأمثلة 
من  موقفهم  كان  ال�صوفياتي.  لاحاد  �صافرًا  عداء 
ب�صبه  الكتاب  اأمثلة  م�صدر  هو  ال�صوفياتي  الحاد 
بينهم  ال�صدع  ذلك  تف�صر  �صاألتهم  وحن  اإطاق. 

اأجاب  واحدة،  اإيديولوجية  بهم  جمعهم  من  وبن 
اأ�صتاذ من مقّدميهم باأن مرجع ذلك اإى اأن الحاد 

ال�صوفياتي يلغي البعد القومي.

بالهوية  ت�صّبت  قد  دروي�ض  حمود  كان  واإذا 
جاوز  فاإّنه  مية  الأ الفكرة  تلغيها  اأن  القومية 
الثورة  ي  ال�صن  اأن  ذلك  ال�صيني.  ال�صتدراك 
على  �صارمة  منهجية  عملت  قد  ال�صينية  الثقافية 
�صطب الذاكرة الثقافية ال�صينية مامًا. اأما حمود 
دروي�ض فاإنه ا�صتوعب الذاكرة الثقافية على تنوعها 
منتهى  اإى  اخا�صة  اأ�صئلته  من  منطلقا  وغناها 

ن�صانية. اأبعادها ي التجربة الإ

ورموزه،  ام�صيحي  الاهوت  وعى  اجليل  ففي 
عزاء  له  مثلت  قد  »الفل�صطيني«  ام�صيح  اآلم  ولعّل 
و�صلوى، واّدرع بها اأيقونة ي وجه ال�صمعدان اليهودي، 
وا�صرفدها على امتداد جربته كما ي مديح الظل 

العاي اإى اأخرياتها كما ي لعب الرد.

امتعارف،  بامكان  فهو  القراآن  مع  تنا�صه  اأما 
بيو�صف،  فيتماهى  خوة  الإ خذله  اإذا  ي�صرفده 
اإليها  ا�صتطعنا  ما  )اإذا  للحياة  غنائه  ي  وي�صرفده 
وى  لأ القربان عنوانًا  اتخاذ  وي�صرفده ي  �صبيًا(، 
بع�ض  ي  لت�صتدعي  حتى  النتفا�صة  ي  ق�صائده 

اإيقاعها �صورة مرم .

وهذا �صاأن التنا�ض مع جّده امتنبي. اإنه يتجاوز 
ا�صم  على  اأطل  مبا�صرة:  ا�صتح�صاره  من  امتعارف 
اأبي الطيب امتنبي ام�صافر من طرية اإى م�صر فوق 

ح�صان الن�صيد، والتماهي بينهما ي البيت:

تاأتي  البيت  من  نار  نارين:  بن  دروي�ض:         -
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ونار من ال�صاحية.

روم  ظهرك  خلف  الروم  و�صوى  امتنبي:         -
فعلى اأّي جانبيك ميل.

يتلم�صه امرء  التنا�ّض قد  اإى غور بعيد من     -
بن ق�صيدة امتنبي ي الرحيل عن م�صر حت جنح 
َوْقع  كاأنه  امتقارب  اإيقاع  على  �صاغها  اإذ  الظام 

بل الواجفة واأنفا�ض ال�صاعر الاهثة: خطى الإ

األ ُكّل ما�صية اَخْيَزى  
فدى ُكّل ما�صية الَهْيَدبـى

الرحيل عن  العاي ي و�صف  الظل  وبن مديح 
اأكر  )اه  حينا  يقاع  الإ وترة  تت�صاعد  اإذ  بروت 
هذه اآياتنا فاقراأ( وتن�صاب رقيقة حينًا: نامي قليا 

يا ابنتي... نامي قليا...

وحركة  البحر  ي  اموج  حركة  حكي  كاأنها 
النفعال ي نف�ض ال�صاعر.

حمود  عند  وهو  �صجون،  ذو  التنا�ض  وحديث 
دروي�ض م�صتفي�ض. ولكن وجها منه م�صت�ّصرًا قد ينبئ 
عن امتداد هذا ال�صاعر ي ذاكرة الزمان وجاربه ما 

ظهر منها وما بطن.

ومن غرائب هذا ال�صاأن ما ورد ي جل�ض عبد 
املك ي خر طويل جاء فيه:

اأما اأ�صّد النا�ض، فحكيم بن جبل، كان مع علي بن 
اأبي طالب ر�صي اه عنه – فقطعت �صاقه، ف�صمها 
اإليه حتى مّر به الذي قطعها، فرماه بها فجّدله عن 
دابته، ثم جثا اإليه فقتله واتكاأ عليه، فمر به النا�ض، 

و�صادي  قال  �صاقك؟  قطع  من  حكيم،  يا  له:  فقالوا 
هذا، واأن�صاأ يقول:

اأحمي  اإن معي ذراعي         �صاُق ل تراعي      يا 
بها ُكراعي     

 والُكراع جماعة اخيل

الغيب،  بظهر  هذا  دروي�ض  حمود  َثل  َمَ هل 
ي  الوجودية  ي حظته  بالتحديق  يقروؤه  كان  كاأّما 
نا تلتحم  بروت يومذاك، ولكنه متّد بال�صورة من الأ

خر »العدّو«. باأنا ثانية حتى ت�صيب الآ

�صقطت ذراعك فالتقطها
وا�صرب عدوك ل مفر 

و�صقطت قربك فالتقطني 
وا�صربي عدوك بي 

ن حّر  فاأنت الآ
وحّر وحّر 

واإذ ي�صكنه �صوؤال ام�صتقبل يختزل دورة الزمان 
والوردة  ام�صاء،  اأ�صدقاء  على  بيت  ك�صرفة  ويطل 
وامتنبي  زكريا،  خباأت  زيتونة  وجذع  الفار�صية، 
الن�صيد،  فوق ح�صان  اإى م�صر  ام�صافر من طريا 
اإى  حفاة  ي�صعدون  وهم  القدامى  نبياء  الأ وموكب 
اأور�صليم، و ال�صومرين والاجئن اجدد حتى يرى 

�صبحه قادما من بعيد.

بروت«  امكان  اآب،  »الزمان  �صرته:  �صطر  وي 
جارب  وا�صتدعاء  الرهيبة،  الوقائع  �صرد  ياأتلف 
و�صعر  ال�صليبن،  واأهوال  ام�صيح،  و�صرة  امنفى، 
اللحظة.  وتتمازج التجربة وامعرفة، وتتوالد امفارقات 
اإى  اماء  عودة  عن  بي�ض  الأ البيت  يعلن  الاذعة: 
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الإّ  اإى حنفياتهم  امحا�صرون  يهّب  الغربية،  بروت 
�صكان البناية التي �صكنها ال�صاعر. ويفي�ض ال�صاعر 
ي حكايته مع �صاحب البناية ومعاناته، ثم ينعطف 
قّدم  ما  وي�صرد  امخ�ص�ّض  �صاحب  �صيده  ابن  اإى 
من اأ�صماء اماء ونعوته . ويورد غي�صًاً من في�ض تلك 

�صماء قريبا من مئة وخمــــ�صن ا�صمًا. الأ

ول  امبا�صرة  احا�ّصة  تدركه  مركّب  اإبداع  اإنه 
توؤّديه ال�صفة كما قال الناقد القدم ! 

ن�شاد �شحر الإ
اجاهلية  امعلقة  بجّن  دروي�ض  حمود    اأ�صيب 
نعلم  اأن  اإى  �صيمتد  خر  الآ مع  ال�صراع  اأن  َثل  َمَ و 
�صدنة  ويرى  اجاهلي.  �صعرنا  من  ماذج  اأعداءنا 
يتمثل  اإما  اأ�صراره  اإى  الو�صول  اأن  ال�صعر اجاهلي 
ذلك  ي  و�صعارهم  به،  التغني  خال  من  تذوقه  ي 

قول ال�صاعر القدم :

َتَغَن بال�صعر اإما كنت قائله 
اإن الغناء لهذا ال�صعر م�صمار

لذوقه  �صرطا  مّثل  العربي  ال�صعر  اإن�صاد  اإن 
جرى  ما  نظر  وذلك  عندهم.  جمالياته  وتقدير 
القراآن  )ورّتل  القراآن  قراءة  ي  لهي  الإ مر  الأ به 

ترتيًا(. 

�صر مّثل امتدادًا لهذه  اإن دروي�ض ي اإن�صاده الآ
كان  وقد  لقاء،  الإ اأو  داء  الأ ي  امتمثلة  العليا  القيمة 
ه  ن�صّ اإى  ي�صيف  خا�ض  �صحر  ن�صاد  الإ ي  لطريقته 
امكتوب بعدًا اأخاذًا، واإذا كان متذوقو ال�صعر اجاهلي 
يقفون به عند حّد التغني فاإن حمود دروي�ض يتجاوز 
بن  ما  و�صّتان  واأن�صد  اأن�صاأ  اإنه  اإذ  تغنّيهم؛  باإن�صاده 

امرّدد وامجدد. 

َعْود على بدء

مل.   -       رحل وهو يحلم باخراع الأ

-       هل يتحقق حلمه ما ترك من ق�صيدة م 
تكتمل ليكملها �صاعر �صاّب متّد به؟

-       هل يتحقق حلمه ما ترك من ديوانه الذي 
مّا يطبع؟

اجتمعت  ما  حقا  مل  الأ اخرع  قد  لعله         -
الكوي  العربّي  الفل�صطيني  الف�صاء  القلوب ي  عليه 

من هذا احزن العظيم .

من  الفّذ  امثال  بهذا  حقا  مل  الأ اخرع  اإنه  بل 
لغاء وا�صتعاد  بداع الذي حا�صر اح�صار واألغى الإ الإ

�صماء وماأ اأجواز الف�صاء!  الأ

موذجا  نف�صه  دروي�ض  حمود  يقدم  األ 
مل. كان طفا زحزح عن مهد  م�صخ�صا لخراع الأ
وخرافة،  ق�صرا  مكانه  عاقته  طفولته،واغتيلت 
�صرائيلي  فاأ�صبح مبدعًا زلزل �صكينة رئي�ض الوزراء الإ

 w .عن كر�صّيه العابر ي كام عابر
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جابر ع�سفور: 
حنة التنوير العربي!

 حمد �شعر

�شتاذ الدكتور جابر ع�شفور علم من اأعام الثقافة  ي العام العربي ورمز بارز من رموز التنوير  الأ
على للثقافة الذي �شغل  كادمية امتنوعة ي امجل�س الأ كما يتبن لنا من خال ن�شاطاته الثقافية والأ
ن مدير امركز القومي للرجمة. من كتبه امتعددة  من�شب اأمينه العام اإى عهد قريب. وهو ي�شغل الآ
والباغي،  النقدي  الراث  ي  الفنية  ال�شورة  عاماً،  ع�شر  اأربعة  مدى  على  امجال  هذا  ي  الهامة 
دبي، اأوراق  زمن الرواية، قراءة النقد الأ اأنوار العقل،  مفهوم ال�شعر: درا�شة ي الراث النقدي، 

ثقافية، هوام�س على دفر التنوير.
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من  كتب،  خم�صة  له  �صدرت  خر  الأ العام  ي 
العام  روؤى  دبي هو  الأ النقد  بينها كتاب واحد عن 
الوطن  ي  ال�صعرية  احداثة  تاأ�صي�ض  تناول  الذي 
مغايرة,  ثقافة  )نحو  الباقية  ربعة  الأ اأّما  العربي. 
ثقافة  hنقد  العلم,  دينها  جامعة  غا�شبة,  مقالت 

�صا�صية: التنوير. التخلف( فهي عن الق�صية الأ

بداأت فكرة الكتاب اجديد اأثناء حلقة درا�صية 
بداع، دعي اإليها ع�صفور. وعندما ّح�ض  عن ثقافة الإ
»اتباع«.  ثقافة  هي  العربية  الثقافة  اأّن  وجد  مر،  الأ
نعي�صها  التي  الكوارث  اأن  ليوؤكد  اجذور  اإى  فذهب 
را�صخة  فهي  ولهذا  قدمة.  جذور  نتائج  هي  ن،  الآ
تفكيك  ي  ع�صفور  بداأ  هكذا،  »زحزحتها«.  ت�صعب 

�صول القدمة. الأ

منذ امقدمة، يبدو اأّن ع�صفور ي�صع هذه الكتب 
ي امرتبة الثانية، موؤكدًا اأّنها انعطافة عن م�صروعه 
دبي( لكّنها ت�صب فيه. وجاءت  �صا�صي )النقد الأ الأ
هذه الكتب نتيجة اإح�صا�ض الكاتب باأّن هناك خطرًا 
اإليها. هذا اخطر  انت�صب  التي  امدنية  الدولة  يهّدد 
النعطافة ي  »هذه  لكّن  التطّرف.  تيارات  يتمّثل ي 
النقد  اأي  �صا�صي  الأ امجرى  اإى  تعود  مر  الأ نهاية 
اإليه  وت�صيف  اخال�ض،  اأو  ال�صاي  معناه  دبي  الأ
بعدًا اآخر من اأبعاد الروؤية«. ع�صفور يرف�ض ت�صنيف 
نني بب�صاطة  دبي، »لأ اأعماله باأّنها تنتمي اإى النقد الأ
دبي داخله،  اخرت النقد الثقاي الذي ي�صع العمل الأ
وعندما  الثقافة،  بهذه  يهتم  اأن  من  بد  ل  وبالتاي 
تتاأملها �صتجد اأّن هذه الثقافة تعاي م�صكات مزمنة 
جد فيها كل جوانب التخلف امتعددة«. لكن رغم هذه 
الكتابات، اإل اأّن امجتمع يزداد تخّلفًا واأ�صوليًة، يقول 
اأنَت اأمام تيار غالب، وهذا  ع�صفور: »ل�صبب ب�صيط 
بنية  عنها  م�صوؤولة  خاطئة  ب�صيا�صات  مدعوم  التيار 

»ل  ح:  يو�صّ العربية«.  امجتمعات  ي  امدنية  الدولة 
بداع. هذا  هوام�ض وا�صعة للحرية ومن بينها حرية الإ
خوف ي�صبه الرعب من اجماعات امتطرفة، واأحيانًا 
ع�صفور:  ويختم  وّدها«.  و�صراء  معها  ام�صاحة 
النجاة،  واأمامنا طريقان: طريق  »نحن على مفرق 
اإى  اأّن َقدم م�صر ل تذهب  الندامة. ويبدو  وطريق 
من  اإذًا  بّد  ل  قليلة.  حالت  ي  اإل  ال�صامة،  طريق 
اإعادة النظر ي و�صعنا كله، فقد فقدنا وزننا الثقاي 
احل  كثرة«.  اأخرى  جالت  وي  والقت�صادي... 
دموقراطي«.  ا�صراكي  »م�صروع  واحدة:  عبارة  ي 
همية الكثر ما يطرحه ع�صفور من اأفكار حول  ولأ

التنوير اأجري معه هذا احوار:

vهل ترى اأن هناك » تنويراً« عربياً؟

القرن  منذ  بداأ  عربي،  تنوير  هناك  بالتاأكيد 
نه  لأ ن،  الآ حتى  م�صتمرا  وليزال  ع�صر،  التا�صع 
�صباب خارجه، ثم تعود  عبارة عن موجات تنقطع لأ
اإل  النقطاعات  كل  وبرغم  اأخرى.  مرة  لانطاق 
هذا  واحد.  بينها خط  ويربط  متوا�صلة  لتزال  اأنها 
حركة  خ�صائ�ض  بن  يجمع  الذي  الواحد  اخط 
حركة  عن  اختافها  على  طبعًا  العربية،  التنوير 
التنوير الغربية، ل يجعل من ال�صهل اأن نقيم نوعًا من 

الحاد اأو التطابق بن الثنن.

حركة  هناك  تكن  م  اأنه  يرى  Gvلبع�س 

وهذا  فردية  اإ�شاحية  حاولت  واإما  تنوير، 
اأي  امجتمع،  ي  و�شدقيتها  تاأثرها  عدم  �شبب 
اأنها م تكن حركة جماعية، بل جرد اجتهادات 

فردية ؟

تكن  وم  جماعية،  كانت  التنوير  حركة  اأول، 
فردية، اإذ لي�ض من ال�صروري اأن يعلن التنويريون اأننا 



172 الـثـقافـيــــة العدد الثالث وال�سبعون والرابع وال�سبعون 2008امـجـلـة 

هم اأنها  فى حزب واحد ا�صمه حزب التنوير، ولكن الأ
مثل  الثابتة  �ص�ض  الأ من  جموعة  من  منطلقة  تبقى 
الإمان بالعقل، وباحرية فى كل معانيها وجالتها، 
اللتزام ما ل يقبله اإل العقل بعد اختباره، الإمان 
بالتجريب وامغامرة، الإمان بامنهج العلمي وتطوره، 
�صا�صية  الأ امبادئ  اأن هناك جموعة من  هذا يعني 
اختاف  على  التنويرين  كل  لدى  موجوده  �صتجدها 
كانوا  التي  ام�صميات  اختاف  على  اأو  مذاهبهم، 

يتحركون حتها.

لدى مثقفي  »نكو�س«  اأم يحدث  vولكن 
ح�شن  طه  مثا  امبادئ...  هذه  عن  التنوير 
والعقاد وحمد ح�شن هيكل وغرهم..وخا�شة 

ي حليل الظواهر الدينية؟ 

اأو  نكو�صًا  يكن  م  �صحيحًا،  لي�ض  مر  الأ هذا 
اأن �صاحب هذه الفكرة هو الناقد  انتكا�صة، واأعتقد 
الراحل لوي�ض عو�ض الذى راأى اأّن العقاد وطه ح�صن 
 36 معاهدة  بعد  نكو�ض  لهم  حدث  هيكل،  وح�صن 
مام.  وتراجعوا كثرًا عن اأفكارهم وم يتقدموا اإى الإ
اأو امرونة  هذا غر �صحيح، بل هو نوع من التكتيك 
نهم اأدركوا طبيعة الواقع اأكر فاأ�صبحوا اأكر عمقًا  لأ
وفهمًا له. اأدركوا اأنهم لكي ي�صتطيعوا تغير الواقع، 
فابد اأن يفهموه ويندجوا فيه، ومن هنا كتب العقاد 
ال�شرة,  هام�س  على  ح�صن  طه  وكتب  العبقريات 
حياة حمد, hالفاروق عمر، وم يكن  وكتب هيكل 
ت�صبح  لكي  للقاعدة،  تو�صيعًا  واإما  تراجعًا  هذا 
القراء،  من  م�صاحة  اأكر  على  مب�صوطة  القاعدة 
حمات  واجهوا  الفرة  تلك  فى  اأنهم  خ�صو�صا، 
خوان ام�صلمن  ظامية هائلة. حينها كانت حركة الإ
قد تاأ�ص�صت وبداأت تنتقل بن�صاطها من منطقة قناة 
لقوى  مناه�صة  قوة  لت�صبح  القاهرة  اإى  ال�صوي�ض 

طه  اإى  ال�صديد  نقدها  موجهة  التحررية،  الفكر 
ح�صن والعقاد ي �صحفها وجاتها.

العربي  التنوير  اأن م�شكلة  vالبع�س يرى 
تكمن فى عدم حدوث قطيعة كاملة مع الراث.. 
ن التنوير الغربي كان يدعو اإى قطيعة كاملة  لأ

مع الراث وم�شاءلته؟

التنوير  ن  لأ والراث،  التنوير  بن  تناق�ض  ل 
ن  مكن اأن يبداأ من الراث، ومكن اأن ينقلب عليه. لأ
اأن يعيد الراتب بن عنا�صر الراث،  التنوير مكن 
العقلية،  العنا�صر  ال�صورة  �صدارة  اإى  يدفع  اأن  اأى 
ويرجع اإى الوراء بالعنا�صر غر العقانية. الراث 
واحدًا،  زمنًا  ول  واحدًا  كيانًا  ول  واحدة،  كتلة  لي�ض 
متعار�صة،  مت�صاربة  تيارات  عن  عبارة  الراث 
وفيها،  والنك�صارات  الهزائم  فيها  ختلفة  واأزمنة 
ال�صعود والهبوط. فينبغي اأن حدد اأوًل عن اأي تراث 
»تراثنا  بعنوان  مقاًل  قريبًا  اأن�صر  و�صوف  تتحدث؟ 
اإطاقًا،  واحدة  كتلة  لي�ض  الراث  نعرفه«.  ل  الذي 
بل هو عبارة عن جموعة من الكيانات امت�صارعة، 
�صوفية  �صتجدها،  عقانية،  عن  فيه  بحثت  اإذا 
عقاي،  غر  تفكر  عن  بحثت  واإذا  �صتجد،  اأي�صًا 
�صتجد  كما  مامًا  �صتجد،  للعقل  عداء  واتباع،  نقل 
الدين  رجال  بن  حالفًا  النخاع،  حتى  ا�صتبدادًا 
للحاكم  طاعة  اأي�صًا،  �صتجد  ال�صتبدادية  وال�صلطة 
اى اأبعد حد، جد ال�صعار ال�صني »طاعة احاكم واإن 
الثورة  بـ»�صرورة  امعتزلة  يقول  ما  عك�ض  على  جار« 
على احاكم اإن جار«. الراث لي�ض كيانًا واحدًا امهم 
عندما  ح�صن  طه  اإليه.  ترجع  الذي  ذلك  تراث  اأي 
كتب كتابه ال�صهر »ال�صعر اجاهلي« كان يرجع اإى 
اأفكار  على  كبرًا  فكريًا  اعتمادًا  واعتمد  الراث، 
الذي  النظام،  �صيار  بن  اإبراهيم  وخا�صة  امعتزلة 
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كان يقول ب�صرورة ال�صك، واأن ل يقن يبنى اإل على 
اأن ت�صك  اإل بعد  اأي �صيء  اأن تقبل  ال�صك، ول يجب 

فيه، حتى ت�صل اإى ما ي�صبه اليقن.

طه  اأن  يرون  النقاد  من  الكثر  vولكن 
ح�شن كان متاأثراً ب�شكل كبر فى اأفكاره حول 
ابن  ولي�س  الفرن�شي،  ديكارت  براث  ال�شك 

ال�شّيار؟

ماذا ل تقول اإن الثنن جاوبا ي ذهنه، وبقدر 
ما تاأثر بديكارت تاأثر بامعتزلة اأي�صًا، بقدر ما عرف 
العقاي  امراث  اأي�صًا  عرف  الفرن�صي،  الراث 
ال�صهر  وتلميذه  ال�صّيار  ابن  تراث  وفيه  العتزاي 
جدًا »اجاحظ«. طه ح�صن قراأ الراث جيدًا، وقراأ 
اأن يحدث نوع من  اأي�صا الغرب، ومن الطبيعي جدًا 
فكار وترا�صلها، فهو يقراأ هنا وهنا ويتاأثر  جاوب الأ

ثنن. بالإ

إذ  ا بالتنوير،  خا�شة  اأخرى  إ�شكالية  ا vثمة 
اأن معظم رموز التنوير.. كانت  يرى الكثرون 
وال�شفر،  الدرا�شة  �شواء  بالغرب  عاقة  لهم 
قامة.. كما اأن حركة التنوير ام�شرية بداأت  والإ
مع نابليون واحملة الفرن�شية..قد تكون عيوب 
حركة التنوير ا�شتقدامها من بيئة اأخرى، وقد 
يكون ذلك قد اأّثر �شلباً فيها.. هل ترى اأنه لول 
عربية  تنوير  تكن حركة  م  بالغرب  الحتكاك 

لتحدث؟

�صواء حدث الحتكاك بالغرب اأو م يحدث كان 
نه كل ما كان  لأ تنوير عربية،  اأن حدث حركة  لبد 
الفرن�صية  احملة  قبل  العربي،  امجتمع  ي  يحدث 
وخال امرحلة امملوكية التجارية كان �صيوؤدي اإى ما 
كان مكن اأن توؤدي اإليه احملة الفرن�صية. وهذه هي 

النظرية التي بقيت ثابتة نتيجة جهود امفكر ال�صهر 
امركزية  بعد  )ما  كتابيه  ي  وخ�صو�صًا  جران  بير 
وروبية : نظرة جديدة ي تاريخ العام احديث(،  الأ
�صامية للراأ�صمالية(، موؤكدًا اأن امجتمع  و)اجذور الإ
ام�صري العربي ي الع�صر امملوكي كان قد و�صل ي 
وكانت  الن�صج  من  درجة  اإى  الراأ�صمالية  العاقات 
هي كفيلة بالتطور الطبيعي الذاتي، اإل اأن ال�صتعمار 
ومن هنا  للعاقات  وتغير  للم�صار  بتغير  وقام  جاء 
جاء الكتاب البديع لتيموثي ميت�صل »ا�صتعمار م�صر«، 
الذي ير�صد فيه قيام ال�صتعمار بتغير النظم امعرفية 
م�صتعمرة،  دولة  اإى  م�صر  تتحول  لكي  والتعليمية 
ولي�ض اإى دولة م�صتقلة. واأنه لول كان الغزو الغربي، 
كان مكن لهذا التطور الذاتي اأن يوؤدي اإى التنوير. 
حدث  ذاتها  اللحظة  وي  داخلي  تطور  حدث  الذي 
غزو غربي. هذا الغزو الغربي له فوائد متعددة دون 
نا«  اأدنى �صك، من بن هذه الفوائد اأنه فتح عن »الأ
خر.  نا ترى اأنف�صها ي مرايا الآ خر، وجعل الأ على الآ
فتزداد وعيًا بح�صورها الذاتي، ومن ثم ت�صتطيع اأن 
من  فتبداأ  عليه،  هي  وفيما  نف�صها،  ي  النظر  تعيد 
لا�صتنارة.  الوى  اللحظة  الوعي،  حركة  من  هنا، 
طريق  عن  نا  لاأ معرفة  هي  هنا  ال�صتنارة  اأن  اأي 
اأخرى،  مرة  نف�صها  تعي  يجعلها  بـ»اآخر«  احتكاكها 
بذاتها  عاقتها  ي  ام�صاءلة،  مو�صع  نف�صها  وت�صع 
خرى.  الأ العام  بالراث، واحا�صر وقوى  وعاقتها 
تتخذ  اللحظة  هذه  التنوير،  حظة  تتوالد  هنا  ومن 
ودينية.  و�صيا�صية  فكرية  متعددة  اأبعادًا  ذلك  بعد 
خر،  عجاب بالآ بعاد فيها بعد الإ ل�صك ي اأن هذه الأ
خرالفكري،  بـ»الآ عجاب  الإ بن  فرقًا  هناك  لكن 
حيان يختلط الثنان  خر الع�صكري«. ي بع�ض الأ و»الآ
حوال كان هناك وعي  اأو يتما�صان، ولكن ي اأغلب الأ
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خر  بالفارق بينهما. ولهذا ا�صتمر التنوير، متاأثرًا بالآ
ول اأحد ينكر ذلك، ومتاأثرًا بالغرب، وظل هذا التاأثر 
عن طريق البعثات وعن طريق الرجمات والتعليم، 
عندما  اأنك  معنى  النموذج.  تقدم  طريق  وعن 
موذج  لديك  �صيكون  الدمقراطية،  عن  تتحدث 
مر عندما تتحدث عن  دمقراطي تقدمه، وكذلك الأ
العقل  اإى  اللجوء  �صرورة  اأو  والعقانية،  الليرالية 
�صلطة،  اأي  على من  الأ ال�صلطة  هو  وجعله  واحرامه 

�صياء.  �صتجد ماذج لكل هذه الأ

vكل هذه النماذج غربية؟

بالتاأكيد، ولكن النظر اإى هذه النماذج يجعلك 
هذه  يوازي  ما  لديك  اأن  وتكت�صف  تراثك  اإى  تنظر 
من  نوع  يحدث  احالة  هذه  وي  الغربية.  النماذج 
�صول الراثية  التجاوب بن النموذج الغربي وبن الأ
امثال،  �صبيل  على  ال�صبب  ولهذا  معها،  امتجاوبة 
عندما ذهب رفاعة الطهطاوي اإى باري�ض، م يكن 
�صياء بعن �صاذجة اأو بوعي خاٍل مامًا واإما  يرى الأ
ام�صلمن،  الفا�صفة  واأفكار  امعتزلة،  كان فى ذهنه 
فكار التي يقراأها  لهذا م يكن »متعجبًا« مامًا من الأ
�صياء التي كان يراها. ولهذا يتوقف عند كتاب  اأو الأ
مونتي�صكيو مثًا، ويوؤكد اأن هذا الكتاب لي�ض جديدًا 
»التح�صن  من  امعتزلة  عند  ما  اأ�صبه  واإما  مامًا، 
والتقبيح العقلين«، بغ�ض النظر عن دقة هذه العبارة 
تراثه  من  قل  الأ على  لديه  كان  فقد  دقتها،  عدم  اأو 
�صياء اجديدة:  ما مكنه من الفهم امقارب لهذه الأ
اأو  ال�صلطات،  الف�صل بن  القائمة على  مة  الأ لفكرة 
مة التي ملك فيها املك ول يحكم... وغرها من  الأ

.QÉµaCG

اأخطاء  اأحد  اأن  تعتب  اأن  مكن  vهل 
وكانت  ال�شرق...  جاهلنا  اأننا  اأي�شا  التنوير 

وجهتنا الغرب دائماً؟

عندما بداأ التنوير م يكن هناك �صرق ناه�ض، 
يكن  م  الهند،  التخلف.  ي  ماثلك  كان  ال�صرق 
و�صعها اأف�صل حاًل عّما كّنا عليه، وكذلك باك�صتان اأو 
اإيران اأو ال�صن. يجب ماحظة اأن ال�صن واليابان 
نحن  يعني  علي،  حمد  ع�صر  بعد  النه�صة  بداأتا 

عمليا بداأنا النه�صة قبلهما. 

البيطاي  للمفكر  كتاب  هناك  vولكن 
من  تي  الآ »التنوير  بعنوان  كارك  جي.جي 
بها  تاأثر  �شرقية  ماذج  عن  يتحدث  ال�شرق« 
من  حدث  ما  اإن  بل  تنويره،  حركة  ي  الغرب 
�شطواً  واإما  فكرياً  غزواً  فقط  يكن  م  الغرب 

فكرياً اأي�شاً؟

هذا نوع من الكتابات التى اأرى اأن فيها تب�صيطًا 
اأكر ما ينبغي. الإجازات الغربية  اآحادية  ونظرة 
اإن�صانية،  مر  لي�صت غربية خال�صة، بل ي حقيقة الأ
ابن  ترجمات  على  قامت  وروبية،  الأ النه�صة  اإن  ثم 
نحن  فيها  اأ�صهمنا  اإجازات  هي  ر�صد،  وابن  �صينا 
�صخ�صيا. هذه هى �صنة اح�صارة. اح�صارة عبارة 
ت�صتطيع  ما  اأمة  كل  اإليه  وت�صيف  ي�صر،  كيان  عن 
مر ل ت�صبح اح�صارة ملكا  اآخر الأ اأن ت�صيف. وي 
مة ول ل�صعب، واإما ملكًا لل�صعوب كلها، وعلى هذا  لأ
عن  ولي�ض  اإن�صانية،  ح�صارة  عن  نتحدث  �صا�ض  الأ

ح�صارة غربية اأو ح�صارة اأوروبية. 

vما الذى جرى للتنوير اإذن؟

مع  موازة  ي  وم�صتمرًا  مزدهرًا،  ظل  التنوير 
حتى  العربي،  العام  اأو  م�صر  فى  �صواء  الليرالية، 
جاءته �صكن حادة قطعت ام�صار الذى كان م�صتمرًا، 
مع قيام احكم الع�صكرى ي 1952. هذا احكم م 

يكن يوؤمن ل با�صتنارة، ول بليرالية ول باأي �صيء.
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لكي  الفرة  هذه  طوال  امثقفون  vواأين 
يدافعوا عن منجز التنوير؟

التي  �صيلة  الأ القيم  عن  يدافع  ظل  ح�صن  طه 
اأن هناك  اآمن بها، لكنه كان يدرك فى الوقت ذاته 
اأي  ي  غره  قمعت  كما  تقمعه  اأن  قادرة  قامعة  قوة 
حداث، بعد يوليو 1952، �صنجد  حظة. من تتابع الأ
اأن ال�صباط اأعدموا بعد �صهور قليلة خمي�ض والبقري 
ال�صمت،  خرين  الآ تعليم  به  امق�صود  عنف  ي 
خ�صو�صًا الفئات العمالية، وي فرة قليلة دخلنا ي 
اأزمة الدمقراطية ي مار�ض 54 وم اغتيالها اغتياًل 
ودخلنا ي حكم ا�صتبدادي وا�صح. ثم حدثت مذبحة 
اأ�صتاذًا   50 من  اأكر  ف�صل  م  اإذ  اجامعة  اأ�صاتذة 
جامعيًا ي عملهم من اجامعات ام�صرية التي كان 
عددها حدودًا جدًا. اأ�صبح وا�صحًا للقا�صي والداي 
اأن ال�صباط يريدون تو�صيل ر�صالة هامة م�صمونها: 

هذه هي حدودكم. 

vولكن التزم امثقفون ال�شمت؟

ال�صمت،  امثقفون  يلتزم  م  حقيقيًا،  لي�ض 
من  موجة  اأكر  النتيجة  وكانت  يحاولون،  ظلوا  بل 
 .1959 دي�صمر  ي  ام�صري  للي�صار  العتقالت 
 .1964 حتى  ال�صجن  ي  م�صر  عقول  اأعظم  وظلت 
مثل  هامة  اأ�صماء  من  تقرب  م  الثورة  اأن  �صحيح 
وم  كبرة،  كانت  اأعمارهم  ن  لأ ح�صن  وطه  العّقاد 

يكن منهم خطر. 

�شباب داخلية ولي�س  vيعني ف�شل التنوير لأ
�شباب خارجية؟ لأ

القوى  ب�صبب  داخلية،  �صباب  لأ بالطبع، 
ال�صتبدادية ي الداخل. 

vالبع�س يرى اأن كل م�شروعات التنوير اأو 
ربت من اخارج، هزمة 1967  الدمقراطية �شُ

مثا اعتبها البع�س نهاية حركة التنوير؟

حدثت،  �صابقة  مقدمات  نتيجة  كانت  الهزمة 
لو كان لديك دمقراطية حقيقة، لكان عبد النا�صر 
اأدرك اأن جي�صه غر م�صتعد للدخول ي معركة، كانت 
احكومة قد اأدركت الف�صاد ام�صت�صري ي اأو�صالها. 
67 نتيجة طبيعية للمراكمات الداخلية ولي�صت �صببًا 

ال�صتنارة  من  تيارات  هناك  اأن  نقوله  ما  كل  فيها، 
يتم  كان  هذا  كل  الدمقراطية،  موازاة  فى  ت�صر 

هدمه نتيجة لعوامل داخلية ولي�ض لعوامل خارجية.

ا�شتدعاء  يتم  م  ماذا  بعد..  فيما  hvلكن 

حركة التنوير العربية بعد 73 مثًا؟

ا�صتدعاء  حدث  مامًا،  العك�ض  هو  حدث  الذي 
للما�صي معناه الغيبي و�صارت بن النا�ض �صائعة اأن 
ن�صر اأكتوبر ّم مائكة، كما حدث فى معركة بدر. 

التنوير  خطاب  ا�شتبدال  م  إنه  ا vاأي 
بخطاب فقهي؟

يحدث  وم  غيبي.  فقهي  خطاب  بال�صبط، 
التنوير ل�صبب ي غاية  1952 ا�صتدعاء حركة   òæe

الب�صاطة، اإذ م تكن لديك امقومات الداخلية الكاملة 
مام.  لاأ وتدفعه  التنوير  م�صروع  حيي  جعلك  التي 
وتدفع  ال�صابقون،  انتهى  حيث  من  تبداأ  اأن  الق�صية 
اإى خطط عملية مواجهة  التنوير  اأن حيل  مام،  لاأ
كل  من  ت�صتفيد  اأن  مكن  اخطط  هذه  وي  الواقع، 

�صيء، ي القدم واحديث وال�صرق والغرب. 
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vمن امنوط به اإحياء هذا ام�شروع؟

كل امثقفن، با ا�صتثناء.

النا�س  وبن  بينهم  العزلة  حالة  Qvغم 

وال�شارع؟

يواجهوه  اأن  يجب  الذى  والقدر  �صيء،  العزلة 
م�صروع  اأخرى  مرة  يبعثوا  اأن  قدرهم  اآخر.  �صيء 
التنوير وي�صيفوا اإليه خرة ع�صرهم، بحيث يدفعون 
قاله  ما  اأكرر  اأن  مني  امطلوب  لي�ض  مام.  الأ اإى  به 
اأن  مني  مطلوب  بل  امراأة،  عن  حمدعبده  ال�صيخ 
اإى  بنا  ينطلق  ما  اإليه  واأ�صيف  قال  ما  اأ�صتوعب 
اأمن،  اأكرر ما قاله قا�صم  اأن  مام. لي�صت مهمتي  الأ

بل يجب اأن اأجاوزه.

vهل هذا دور امثقف وحده اأم دور اموؤ�ش�شات 
اأي�شاً؟

دائمًا احركة تكون ثنائية، تبداأ كحركة اأفراد، 
فراد تت�صكل موؤ�ص�صات، ما ل يتناق�ض  ومن جمعات الأ
موجودين  العن�صران  يظل  بحيث  فراد  الأ مع حركة 
ي�صميهم طه ح�صن،  من  به  يتميز  الفردي  العن�صر 
قادة الفكر، والعن�صر اجمعي الذى يكون ما ي�صمى 
وترعاها.  الدولة  تبنيها  اأن  مكن  التي  باموؤ�ص�صة 
الدولة  ح�صمت  اإذا  اإل  يكون  لن  اموؤ�ص�صي  والعن�صر 
اأمرها واختارت اإى اأي �صف ينبغي اأن تقف. ام�صكلة 
م  اخليج  اإى  امحيط  من  العربية  الدول  ي  اأنه 

ح�صم الدولة بعد قرارها ي اأي �صف تقف.

حا�شماً  كان  الدولة  اختيار  هل  vولكن 
عندما بداأت فكرة التنوير؟

نها كانت موؤمنة  بالطبع، كانت منحازة للتنوير، لأ
مة. بغ�ض النظر عن  به وترى اأنه ي �صالح تقدم الأ

حرار  امعارك احزبية، اأو اخافات ال�صيا�صية بن الأ
الد�صتورين والوفدين، اأو ما انق�صم اإليه الوفد، من 
مر هناك جموعة  طليعة و�صعدين وكتلة. ي اآخر الأ
من امبادئ ام�صركة، اتفقوا عليها مثل: م�صر ل يجب 
اأن تكون دولة يحكمها ام�صايخ، لبد اأن يكون هناك 
د�صتور وقانون... ولكنهم من الطبيعي اأن يختلفوا ي 
كانت  ربعينيات  الأ حتى  خرى.  الأ ال�صيا�صية  مور  الأ

الدولة تقف فى �صف التنوير. 

ن؟ vوالآ

اأحيانًا  فهي  الفكري،  الرتباك  من  تعاي 
الذي  اجدل  مثًا  خذ  الدينية،  الدولة  مع  تت�صالح 
�صورة  الد�صتور  جعل  حول  ال�صادات  اأيام  حدث 
�صامية. وهذا معناه اأن الدولة تراجعت  لل�صريعة الإ
خطر  ظهر  عندما  ولكن  وتقهقرت.  التنوير  عن 
قليًا  تدرك  الدولة  بداأت  �صامية،  الإ اجماعات 
اجماعات.  هذه  اإليه  توؤدي  اأن  مكن  وما  اخطر، 
مع  كانت  اإن  موقفها،  حدد  م  ن  الآ الدولة  ولكن 

التنوير اأم �صده. 

التحولت  �شواء  الثقاي..  ام�شهد  vاأمام 
الفكرية اأو امجتمع الذي ي�شر ي خط متذبذب.. 

كيف ترى م�شتقبل الثقافة العربية؟

التي  الظواهر  كل  ن  لأ مت�صائم،  اأنا  �صخ�صيًا 
هناك  يجاب.  الإ من  اأكر  ال�صلب  عليها  يغلب  اأراها 
الفكر  يحا�صر  التطرف  من  يقرب  ديني  مد  مثًا 
وى ي تاريخنا  رهاب، والنتيجة اأنها امرة الأ ويقمع الإ
بال�صجن،  ومفكرين  اأدباء  على  ُيحكم  احديث 
بالتفريق بن زوج وزوجته كما حدث لن�صر  وُيحكم 
اأبو زيد حدث ي  اأن ما حدث مع  اأبو زيد. والغريب 
كتب  )بخيت(،  ال�صيخ  يدعى  ل�صيخ  اخم�صينيات 
ن�صان اأن يفطر ي نهار  بحثًا يقول فيه اإن من حق الإ
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رم�صان، واأن يعو�ض �صيامه بالزكاة، فقامت الدنيا 
بتهمة  زوجته  وبن  بينه  بالتفريق  وطالبوا  عليه، 
ح�صن  طه  الدكتور  كتب  الوقت  ذلك  وي  الإحاد. 
اخطاأ(،  )حق  بعنوان  اجمهورية  جريدة  ي  مقاًل 
ن الدين يقول  �صام، لأ قال فيه اإن ما يحدث �صد الإ
اإن من يجتهد وي�صيب له اأجران، ومن يجتهد ويخطئ 
فله اأجر واحد، واأن هناك ما ي�صمى حق اخطاأ. ي 
اخم�صينيات م يحدث �صيء لل�صيخ بخيت وم يجروؤ 
اأحد على اأن يفرق بينه وبن زوجته، وم يوجد قا�ٍض 
احكم.  هذا  مثل  اإ�صدار  ي  يفكر  اأن  مكن  واحد 
لن�صر  حدث  ما  وبن  اخم�صينيات  بن  الفرق  ما 
امجتمع«  تخلف  »درجة  الفرق هو  اأن  اأظن  زيد؟  اأبو 
و»انحدار الوعي الثقاي« وغلبة العنا�صر امتطرفة ي 
عليه  ترتبت  ما  وهو  واخا�ض،  العام  الثقاي  الوعي 
الختاف  قبول  مثل عدم  ن،  الآ نراها  التي  النتائج 
امجتمع  ي  اموؤ�صرات  هذه  ا�صتمرت  ولو  وامغايرة. 
اأن  ومكن  )كارثة(،  اإى  العربية  الثقافة  �صتنتهي 
يكون هذا ما يجعلنا نحن كمثقفن نفكر ي م�صوؤوليتنا 
م  لو  ننا  لأ �صموًل،  واأكر  جذرية  اأكر  اآخر،  ب�صكل 
مار�ض م�صوؤوليتنا ب�صكل قوي جدًا، فالكارثة قادمة 

ل حالة.

vوما هي هذه ام�شوؤولية؟

املّح  الوجة  متعددة،  اأوجه  ذات  م�صوؤولية  اإنها 
ن هو اأن يوؤمن امثقف بحق الختاف، وي�صهم ي  الآ
تاأ�صي�ض ثقافة احوار، وي الوقت نف�صه يوؤ�ص�ض ويوؤكد 
ما ُي�صمى باحق امدي اأو الوعي الذي يرتبط بدولة 
مدنية ولي�ض بدولة دينية وجتمع منغلق على نف�صه 

طائفيًا اأو مذهبيًا. 

الكثرون  يقوله  تقوله  ما  اأن  vام�شكلة 
اأر�س  على  يحدث  ما  ولكن  دائماً...  ويكتب 

ما  تفعيل  مكن  كيف  دائماً...  خالف  الواقع 
تقول؟

الكمية  التغرات  باأن  اجدي  بالقانون  اأذكر  ـ 
كانت  ترى كيف  اأن  كيفية، مكن  تغرات  اإى  توؤدي 
 ,1903 عام  ام�صرية  اجامعة  تاأ�صي�ض  قبل  م�صر 
من  جموعة  تكاتفت  ذلك  ومع  �صعبة  حالها  كانت 
امثقفن واأ�ص�صوا جمعية اأهلية وخا�صوا حروبًا لتاأ�صي�ض 
اجامعة التي انت�صرت ي معارك كثرة �صد جبهات 
التخلف اموجودة ي ذلك الوقت. ولكن عندما تقراأ 
كتابًا مثل )م�صتقبل الثقافة( لطه ح�صن الذي �صدر 
فكار  الأ اأن  �صتجد  عامًا.  �صبعن  من  يقرب  ما  منذ 
يطرح  ما  كثر  من  تقدمية  اأكر  فيه  اموجودة 

ن... وكاأن �صيئًا م يحدث ي امجتمع. الآ

التخلف  موؤ�صرات  اأن  اأقوله،  ما  يوؤكد  هذا 
�صباب متعددة منها قيام ما ي�صمى بالدولة  تتزايد لأ
الت�صلطية ي الباد العربية، والدولة الت�صلطية بحكم 
تدار  التي  العقلية  ن  لأ الت�صلط،  وعي  تخلق  طبيعتها 
بها الدولة الت�صلطية هي نف�صها التي تدار بها القبيلة 
ليات  الآ نف�ض  �صنجد  امتطرفة،  الدينية  الطائفة  اأو 

 .ô°UÉæ©dG ¢ùØfh

الدولة  نتاج  هو  الديني  امد  vاإذن 
الت�شلطية؟

بالتاأكيد، هو رد فعل خالف للفعل الذي �صببه 
ليات. الجاه، ولكن موافق له ي الآ

الت�شلط  ينتقد  ما  كثراً  امثقف  vولكن 
الديني ول يقرب من الت�شلط ال�شيا�شي؟

اأو  مثقفًا،  ندعوه  اأن  مكن  ل  احالة  هذه  ي 
هو  احقيقي  امثقف  التكوين.  ناق�ض  مثقفًا  ي�صبح 
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�صوره  كافة  ي  الت�صلط  �صد  يقف  اأن  يجب  الذي 
واأ�صكاله، وجالته. 

القومي  امركز  عن  م�شئول  اأنت  vاأخراً، 
للرجمة، واأ�شدرَت عندما كنت اأميناً للمجل�س 
على للثقافة 1000 كتاب مرجم، هل تراهن  الأ

نقاذ الثقافة العربية؟ على الرجمة لإ

اأن  �صوى  العام  هذا  ي  اأمامه،  لي�ض  امتخلف 
نك  ي نه�صة حقيقية. لأ نها بداية لأ يبداأ بالرجمة، لأ
لكي ترفع درجة التخلف التي و�صلنا اإليها حتاج اإى 
لة هي  اآلة رفع حتى حملك م�صتوى العام، وهذه الآ

التاريخ  وجارب  همية.  الأ �صديدة  وهي  الرجمة، 
م  الذي  با�صا  علي  حمد  من  بداية  ذلك،  تقول 
مدر�صة  اأ�ص�ض  اأن  بعد  اإل  بالتحديث  القيام  ي�صتطع 
ورغم  مرجمًا.  كتابًا   191 وقتها  واأ�صدر  ل�صن،  الأ
قلة الكتب امرجمة اإل اأنها فتحت الطريق للنه�صة. 
وهناك اأي�صًا اماأمون وم�صروعه للرجمة ي الع�صر 
العبا�صي... هكذا. وتاريخنا يقول اإن بداية اأي تقدم 
نها امقدمة امنطقية  واأي نه�صة يبداأ من الرجمة لأ
ما  يرى  اأن  للعقل  تتيح  فهي  تقدم،  ي  لأ الطبيعية 
اأو يدخل ي  اأو يقلد  يحدث ي العام، فيبداأ يحاكي 
مناف�صة فيتحرك هذا العقل من �صباته، وينتقل من 

w منطقة التقليد اإى منطقة الإجاز



ون
فن عــدنــان مــدانــات

جــــــمــــــال عــــيــــاد
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اأهم التيارات وامدار�ش 
ي تاريخ ال�سينما

عدنان مدانات

إنها �شناعة وفكر وفن. قيل اأي�شا اإن تاريخ ال�شينما العامي هو تاريخ ال�شراع بن  قيل ي ال�شينما ا
إن�شاي النزعة.  ال�شينما باعتبارها �شناعة وال�شينما باعتبارها فنا وفكرا ا

ل  و  ال�صراع  احتدم  ال�صناعة،  جبهة  على 
الباهظة  بتقنياته  ال�صخم  نتاج  الإ �صينما  بن  يزال 
واموازنة  الب�صيطة  الكلفة  اأفام  �صينما  وبن  الكلفة 
الفن  جبهة  على  يزال  ول  ال�صراع  ودار  امنخف�صة. 
على  القائم  الرفيه  و�صينما  اجماليات  �صينما  بن 
قام  فقد  الفكر  جبهة  على  اأما  والت�صويق.  احركة 
ب�صدق  الواقع  تعك�ض  التي  ال�صينما  بن  ال�صراع 
واقعًا  تقدم  التي  وال�صينما  اإن�صانية،  قيمًا  وتت�صمن 

على  الفردية  ال�صخ�صية  وتكّر�ض  م�صطنعًا  زائفًا 
ن�صانية. ح�صاب القيم الجتماعية الإ

�صناعًة  ال�صينما  بن  ال�صراع  هذا  ج�صد 
والنظرية  العملية  اممار�صة  خال  من  فنًا  وال�صينما 
ب�صكل ملمو�ض، وحدد من خال ال�صراع بن ال�صينما 
مريكية وبن ال�صينما ي باقي اأرجاء العام. واإى  الأ
مدى  على  اممتد  ال�صراع  هذا  اعتبار  يجوز  ما  حد 
ن، �صكا مبكرا من اأ�صكال  القرن الع�صرين وحتى الآ
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مريكية، اأو ما بات ي�صطلح  ال�صراع �صد الهيمنة الأ
على و�صفه ي زمننا احاي بالعومة، ي عنا�صرها 

الثاثة: ال�صناعة والفكر والفن.

العقد  من  وبدءا  الع�صرين،  القرن  مدى  على 
الثاي منه، وعر فرات زمنية متنوعة، كان اموؤ�صر 
و�صح تعبرا عن هذا ال�صراع بجبهاته الثاث هو  الأ
بروز التيارات وامدار�ض ال�صينمائية امختلفة ي بع�ض 
جمالية،  فنية  منطلقات  من  اأحيانًا  العام،  اأرجاء 
اأخرى  واأحيانا  واأحيانا من منطلقات فكرية وطنية، 
من منطلقات �صيا�صية. وهي تيارات ومدار�ض كانت 
التاريخية  وظروفها  دوافعها  اختاف  على  ت�صب 
امطاف،   نهاية  ي  واحد  جرى  ي  واجاهاتها، 

خر، وتتفاعل فيما بينها.  ويتاأثر واحدها بالآ

ال�صينمائية  وامدار�ض  التيارات  تلك  كل  جمعت 
بع�ض  ي  واحد.  اآن  ي  والتطبيق  النظرية  بن  ما 
اأحيان  وي  قدمية  الأ �صبق  للتطبيق  كان  حيان  الأ
كل  وي  النظرية.  من  تنطلق  البداية  كانت  اأخرى 
حوال تبقى الكتابات النظرية والبيانات التي كانت  الأ
هم للتعرف  ت�صدرها جماعات �صينمائية ام�صدر الأ
على مبادئ تلك التيارات وامدار�ض ال�صينمائية، وهي 

التي منحها ا�صمها الر�صمي.

توالت  الع�صرين  القرن  من  الثاي  العقد  منذ 
التيارات وامدار�ض ال�صينمائية ونذكر هنا، على �صبيل 
امثال ل اح�صر بع�ض اأهم هذه التيارات وامدار�ض 
ال�صينما  مانية،  الأ التعبرية  امدر�صة  ال�صينمائية: 
الفرن�صية،  ال�صعرية  الواقعية  ال�صوفيتية،  الثورية 
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»ال�صينما احرة« اأو الواقعية الجتماعية الريطانية، 
انبثق  وما  الفرن�صية  ال�صينما  ي  اجديدة  اموجة 
يطالية  عنها من نظرية »�صينما اموؤلف«، الواقعية الإ
يطالية، »�صينما نوفو«  اجديدة، ال�صينما ال�صيا�صية الإ
اأو ال�صينما الرازيلية اجديدة، ال�صينما امبا�صرة اأو 
الفرن�صية خا�صة(،  ال�صينما  »�صينما احقيقة« ) ي 
»الدوغما«  جماعة  اجديدة،  مانية  الأ ال�صينما 

الدامركية.

وحركات  ومدار�ض  لتيارات  اأ�صماء  كلها  هذه 
ي  انت�صرت  فكري،  و  جماي  من�صاأ  ذات  �صينمائية 
الرتباط  على  التاأكيد  كبر ي  دور  لها  وكان  العام 
والواقع. ومع ذلك فمعظم هذه  ال�صينما  الكبر بن 
بالبلدان  خا�صًا  قوميًا  طابعًا  اكت�صبت  التيارات 
وم�صاكلها  بق�صاياها  وارتبطت  منها  انبثقت  التي 
بهذه  تقف،  كلها  وهي  ن�صانية.  والإ الجتماعية 
مناه�صا  حتى  اأو  مناق�صا  موقفا  تلك،  اأو  الدرجة 
مريكية امهيمن على اأ�صواق العر�ض  لتيار ال�صينما الأ
ت�صميته  على  ا�صطلح  والذي  العام  ي  ال�صينمائية 

بال�صينما الهوليودية.

مانية هي امدر�صة اأو التيار  كانت »التعبرية« الأ
ول ي تاريخ ال�صينما العامي. عك�صت هذه امدر�صة  الأ
مانية ما بن عامي  الفنية بداية النف�صية اجماعية الأ
هزمة  بعد  اأزمتها  ا�صتدت  والتي   1933  h  1903

التعبرية  �صملت  وى.  الأ العامية  احرب  ي  اأمانيا 
مانية  كل اأنواع الفنون، لكن تاأثرها على ال�صينما الأ
الدكتور  »مق�صورة  فيلم:  مع   (  1919 عام  منذ  بداأ 
من  التعبرية«  »ال�صينما  ميز  ما  كاليغاري«(. 
الناحية الفنية ا�صتبدال الت�صوير الواقعي بالت�صوير 
على  وتعتمد  فيها  مبالغ  الديكورات  حيث  اموؤ�صلب، 

�صديدة  �صاءة  الإ وحيث  احادة،  والزوايا  اخطوط 
التباين تغلب فيها الظلمة على النور، بهدف التعبر 
»التعبرية«  وي  ام�صطربة.  الداخلية  احياة  عن 
ا�صتعي�ض عن التنا�صق اجماي بالتنافر الب�صري، ي 

زمن باتت الفو�صوية فيه تهدد النظام الجتماعي.

الثورية  ال�صينما  ظهرت  اأي�صا  الع�صرينات  ي 
مثل  كبار  خرجن  يد  على  ال�صراكية  رو�صيا  ي 
ودزيغا  بودوفكن  وف�صيفولد  ايزن�صتاين  �صرغي 
ال�صينما  اأ�ص�ض  ال�صينما  هذه  اأر�صت  وقد  فرتوف، 
النظام  خدمة  ي  ال�صينما  و�صعت  التي  ال�صيا�صية 
�صا�صي كان  الثوري اجديد. ولكن ف�صل خرجيها الأ
اكت�صاف اأو تطوير و�صائل التعبر ال�صينمائية وخا�صة 
اأنه  على  البداية  ي  معه  التعامل  م  الذي  امونتاج 

و�صيلة التعبر ال�صينمائية الرئي�صية.

ي  ال�صعرية«  »ال�صينما  برزت  الثاثينات  ي 
هو  �صادول  جورج  ال�صينمائي  اموؤرخ  وكان  فرن�صا. 
به  لي�صف  ال�صعرية«  »ال�صينما  تعبر  اأطلق  الذي 
فام التي اأنتجت ي اأوا�صط الثاثينات  جموعة الأ
ربعينات والتي كانت تعالج موا�صيع م�صتمدة من  والأ
واقع احياة الجتماعية واليومية ولكن بروح �صعرية. 
اأبرز مثلي هذا التيار امخرج مار�صيل كارنيه،  من 
جاك  ال�صاعر  مع  اأفامه  من  عدد  ي  تعاون  الذي 
جاك  ن�صها  كتب  التي  اأفامه  اأ�صهر  ومن  بريفيه. 
امخرج  ا�صتهر  كما  اجنة«.  »اأطفال  فيلم  بريفر 
فيلم  ومنها  ال�صعرية  الواقعية  باأفامه  كلر  رينيه 

»حت �صطوح باري�ض«.

ال�صينما  تتبلور ي  بداأت  ربعينات  الأ اأواخر  وي 
فام تعنى م�صاكل  الريطانية حركة اإنتاج وا�صعة لأ
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ن�صان �صميت بتيار الواقعية الجتماعية اأو  الواقع والإ
اندر�صون  ليند�صي  امخرج  وكان  احرة«.  »ال�صينما 
النقدية  كتاباته  ي  ام�صطلح  هذا  بلور  الذي  هو 
فام زمائه. طالب خرجو اأفام هذا  والتحليلية لأ
التيار بالقطيعة مع موذج احياة ام�صطنعة امزيفة 
�صينما  وحقيق  الهوليودية،  ال�صينما  تقدمها  التي 
من  للمخرج  ال�صخ�صي  اموقف  عن  تعر  بريطانية 
ن�صان و امجتمع وم�صاكل احياة اليومية. من اأ�صهر  الإ
اأفام ذلك التيار فيلم »انظر خلفك بغ�صب« و»وحدة 

عّداء ام�صافات الطويلة«.

الواقعية  مدر�صة  ظهرت  ربعينات  الأ اأوا�صط  ي 
تاأثر  لها  فكان  يطالية  الإ ال�صينما  ي  اجديدة 
ال�صينما  هذه  عاجت  العامية.  ال�صينما  على  كبر 
يطاي ي فرة  ن�صان الإ م�صاكل وق�صايا امجتمع والإ
الثانية.  العامية  احرب  ي  اإيطاليا  هزمة  بعد  ما 

الت�صوير  هو  اأ�صلوبيا  جديد  من  به  جاءت  ما  اأهم 
وا�صتخدام  ال�صتوديو  خارج  الطبيعية  ماكن  الأ ي 
مثلن غر حرفن، كما ي الفيلم ال�صهر »�صارق 
الدراجة« للمخرج فيتوريو دي �صيكا. اأول اأفام هذه 
امدر�صة فيلم »روما مدينة مفتوحة« للمخرج روبرتو 
رو�صيليني. اتخذت هذه امدر�صة �صكا اأكر حديدا 
ال�صيا�صية  ال�صينما  موجة  خال  من  ال�صتينات  ي 
يطالية، التي من اأ�صهر روادها امخرج فران�صي�صكو  الإ

يدي فوق امدينة«. روزي �صاحب فيلم »الأ

ي عام 1962 واأثناء انعقاد مهرجان اوبرهاوزن 
فام الق�صرة ي اأمانيا، اأ�صدر 26 خرجا وفنانا  لاأ
بيانا عروا فيه عن رغبتهم  اأمانيا  وكاتبا �صينمائيا 
اأمانية �صمن حركة �صينمائية  ي خلق �صينما روائية 
متحررة  الجتماعي،  الواقع  ق�صايا  تعك�ض  جديدة 
اممولن.  كبار  و�صيطرة  التجارية  العتبارات  من 
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اإيجاد  على  هذه  �صاعدت  اأهدافها  حقيق  اأجل  من 
موؤ�ص�صات جديدة للتمويل تتجاوب مع اأهدافها. ومن 
اأ�صهر خرجي هذه احركة راير فا�صبندر و فولكر 
�صلندروف و ويرنر هرتزغ الذين �صنعوا اأفاما تنتقد 
بعد  امجتمع  ي  ت�صود  بداأت  التي  الرجوازية  الروح 
مور اأن  انتهاء احرب العامية الثانية. ومن غرائب الأ
اأفام هذه احركة لقت �صدى عاميا وجحت خارج 
ماي م  الأ ا�صتقبالها من قبل اجمهور  اأمانيا ولكن 

يكن بحجم ا�صتقبالها ي اخارج.

انطلقت  وال�صتينات  اخم�صينات  اأواخر  منذ 
�صمت  التي  اجديدة«  ال�صينما  »موجة  فرن�صا  من 
حقل  من  خراج  الإ اإى  جاء  بع�صهم  خرجن، 
النظرية، ولكل منهم اأ�صلوبه اخا�ض، لكن يجمعهم 
اأو�صحه  ما  وهذا  والتجديد.  احداثة  هاج�ض 
الناقد وامخرج فران�صوا تروفو ي مقالة له بعنوان: 
ن�صرها  الفرن�صية«  ال�صينما  ي  وا�صحة  »اجاهات 
عليها  ي�صرف  كان  التي  ال�صينما«  »دفاتر  جلة  ي 
الروحي  ب  الأ بازان،  اأندري  ال�صينمائي  الباحث 
مخرجي اموجة اجديدة الفرن�صية. لكن هذه اموجة 
والعامية  الفرن�صية  ال�صينما  ي  تيارين  اأهم  اأفرزت 

وقات، اأولهما تيار »�صينما اموؤلف« و يعود  ي تلك الأ
والناقد  الروائي  والكاتب  للمخرج  لنت�صاره  الف�صل 
ال�صينمائي األك�صندر اأ�صروك، الذي اعتر ي مقالة 
»الكامرا  بعنوان   1948 عام  ن�صرها  له  �صهرة 
اأن: »امخرج اموؤلف يكتب بالكامرا مثلما  – القلم« 

يكتب الكاتب بالقلم«. 

موجة  اأفرزت  اموؤلف«  »�صينما  اإى  اإ�صافة 
اأو  احقيقة«  »�صينما  م�صطلح  اجديدة  ال�صينما 
ا�صتخدمهما  م�صطلحان  وهما  امبا�صرة«،  »ال�صينما 
النقاد لتف�صر الجاه نحو امنهج الت�صجيلي عند بع�ض 
اجاه  وهو  الفرة،  تلك  ي  الفرن�صين  امخرجن 
ي�صتخدم الكامرا امحمولة اخفيفة الوزن وتقنيات 
حداث  ت�صجيل ال�صوت امبا�صر امتزامن، لت�صوير الأ
�صيناريو  بدون  الطبيعي  مكانها  ي  ح�صولها  حظة 
الت�صجيلي  ال�صوفييتي  امخرج  نظرية  كانت  م�صبق. 
دزيغا فرتوف حول ت�صوير احياة على حن غرة، 
الع�صرين  القرن  ع�صرينيات  اأوا�صط  ي  اأعلنها  التي 

هي املهم لهذا الجاه.

جماعة  وروبية  الأ ال�صينمائية  التيارات  اأحدث 
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 1995 العام  ي  الدامرك  ي  تاأ�ص�صت  �صينمائية 
ت�صمن  هام  �صينمائي  بيان  عر  نف�صها  عن  اأعلنت 
ق�صما ميزا يلتزم به اأع�صاء احركة. هذه اجماعة 
بعد  اإليها  العام  اأنظار  لفتت  »التي   95 »دوغما  هي 
فوز اثنن من اأفام خرجيها بجائزة مهرجان كان 
هذه  اأع�صاء  بن  من  برز  الأ الوجه  متتالن.  لعامن 
بهر  والذي  تراير،  فون  لر�ض  امخرج  هو  اجماعة 
بجائزة  الظام«  ي  »راق�صة  فيلمه  فوز  بعد  النا�ض 

مهرجان كان ال�صينمائي.

تهدف  التي  حركتهم  اجماعة  موؤ�ص�صو  برر 
التكاليف  منخف�صة  ميزانيات  اأفام  اإنتاج  اإى 
اإنقاذ  عملية  باأنها  الرقمية،  الفيديو  وبكامرات 
على  امهيمنة  التوجهات  مقاومة  لل�صينما عن طريق 
اجماعة  هذه  وميز  امعا�صرة.  ال�صائدة  ال�صينما 
ي  برزت  التي  اجديدة  اموجة  حركة  عن  نف�صها 

الكامرات  بف�صل  باأنها ملك،  ال�صتينات  فرن�صا ي 
حقيق  على  ت�صاعدها  التي  الو�صائل  الرقمية، 
اأهدافها، ي حن اأن حركة اموجة الفرن�صية اجديدة 
و�صعت اأهدافا �صحيحة لها ولكن بدون توفر الو�صائل 
هداف. وبعك�ض حركة اموجة  امائمة لتحقيق تلك الأ
التعبر  واأفام  اموؤلف  ل�صينما  دعت  التي  اجديدة 
عن  لابتعاد   »95 »دوغما  جماعة  ت�صعى  الذاتي، 
ت�صم  ل  اأن  وت�صرط  بل  ال�صينما  ي  الفردية  الروح 
اأن  اجماعة  وتعتر  خرج.  ا�صم  الفيلم  عناوين 
�صعارات احرية والفردية التي انطلقت منها اموجة 
اجيدة  عمال  الأ بع�ض  اأنتجت  الفرن�صية  اجديدة 
ولكنها م تتمكن من ال�صتمرار. اأما جماعة » دوغما 
التقنية  العا�صفة  �صمته  ال�صتفادة ما  95« فتحاول 

معترة  دموقراطية،  �صينما  اإى  للو�صول  الهائجة 
التاريخ،  ي  مرة  ول  ولأ باتت،  احديثة  التقنيات  اأن 
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اإن�صان لكي ي�صنع فيلما. وتعتر  ي  مكانية لأ الإ تتيح 
مائة  خال  اكت�صبت  ال�صائدة  ال�صينما  اأن  اجماعة 
عام من عمر ال�صينما اخرة ي خداع اجمهور عن 
جعل  اأجل  من  العاطفية  التاأثرات  ا�صتخدام  طريق 
اجمهور يعي�ض ي الوهم، ي حن اأن اجماعة تريد 
من  وبدًل  والوهم،  اخداع  من  ال�صينما  تخل�ض  اأن 
من  مزيد  ي  احديثة  الرقمية  التقنيات  ا�صتخدام 
ت�صعى  ال�صائدة،  ال�صينما  تفعل  والوهم، كما  اخداع 
نتاج �صينما  اجماعة لا�صتفادة من هذه التقنيات لإ

ختلفة. 

م يقت�صر ظهور احركات والتيارات وامدار�ض 
على  والفكرية  اجمالية  اخلفية  ذات  ال�صينمائية 
الع�صرين،  القرن  �صتينات  ففي  اأوروبا،  ي  ال�صينما 
القارة  �صينمائيي  وتطلعات  هموم  عن  بعيدا  و 
�صينمائية  حركة  الرازيل  ي  ظهرت  وروبية،   الأ
�صابة بدت متميزة ي طروحاتها ذات الطابع الثوري 
�صينمائيي  بن  ب�صرعة  اأفكارها  عدوى  وانت�صرت 
الرازيلية  ال�صينما  حركة  كانت  تلك  الثالث.  العام 
وهي  نوفو«  »�صينما  با�صم  امعروفة  اجديدة، 
الدول  �صينمائيي  تطلعات  عن  تعبرا  كر  الأ كانت 
للظروف  ا�صتيعابا  كر  والأ النزعة  الي�صارية  النامية 
الدول  ب�صينمائيي  حيط  التي  نتاجية  الإ وال�صروط 
الفقرة اأو النامية. ن�صاأت حركة »�صينما نوفو« نتيجة 
الرازيلين  الي�صارين  امخرجن  من  عدد  اهتمام 
نتيجة  وطنهم  ي  التخلف  م�صاكل  عن  بالتعبر 
بتنمية  واهتمامهم  اجديدة  الكولونيالية  هيمنة 
ثقافة وطنية. طالب هوؤلء ال�صينمائيون ي بيان لهم 
ت�صتطيع  وطنية  هوية  ذات  برازيلية  �صينما  بتاأ�صي�ض 
اأن تلغي الطابع الكولونياي عن »لغة الفيلم«، وت�صعى 
مة،  للتعبر عن ام�صاكل الجتماعية والقت�صادية لاأ

عن تاريخها وعن ثقافتها.

يطالية اجديدة واموجة  وحت تاأثر الواقعية الإ
الرازيليون  امخرجون  رف�ض  الفرن�صية،  اجديدة 
�صتوديو والتي تعتمد  فام امنتجة داخل الأ موذج الأ
رفعوا  كما  الكلفة.  امرتفعة  امتطورة  التقنيات  على 
�صعار  »ال�صينما الفقرة«. ا�صتمد خرجو  تلك احركة 
رياف  والأ الفقرة  حياء  الأ من  اأفامهم  موا�صيع 
اأفامهم تنتج  ماكن احقيقية. كانت  و�صوروا ي الأ
ب�صكل م�صتقل من منطلق فكري و�صيا�صي وفني ولي�ض 
 êôîŸGh óbÉædG Qó°UCG 1965 لغر�ض جاري. ي عام
»جماليات  امعنون  ال�صهر  بيانه  رو�صا  غلوبر 
اجوع«، دعا فيه زماءه ل�صنع اأفام »ب�صعة، حزينة 
وتلتزم  التقني  باللمعان  ت�صحي  اأفام  وحبطة«، 

بك�صف بوؤ�ض ال�صعب الرازيلي وفقره.

م يتخلف ال�صينمائيون العرب من جيل ال�صباب 
دول  من  ال�صينمائين  زمائهم  ركب  عن  الطموح 
جمعات  لتاأ�صي�ض  �صعوا  الذين  امختلفة  العام 
ال�صائدة،  التجارية  لل�صينما  مناه�صة  �صينمائية 
ولكن  الهوليودية  ال�صينما  موا�صفات  وفق  امبنية 

م�صتوى تقني حري متخلف نوعا ما.

ول هو »جماعة  كان التجمع ال�صينمائي العربي الأ
ال�صينما اجديدة« ي م�صر والتي اأعلنت عن نف�صها 
بحركة  ال�صينما  ربط  على  يوؤكد  طموح  بيان  عر 
اللذين  الطويلن  الروائين  الفيلمن  اأن  ومع  الواقع. 
فاإن  الطموح،  م�صتوى  يكونا  م  اجماعة  اأنتجتهما 
فام التي حققها بع�ض اأهم اأع�صاء  جموعة من الأ
ال�صينمائية  مبادئهم  على  الذين حافظوا  اجماعة، 
والفكرية و�صاروا على نهج طروحات »جماعة ال�صينما 
اجديدة«، �صكلت الوجه ام�صيء لل�صينما ام�صرية ي 

ن. حقبة الثمانينات من القرن الع�صرين حتى الآ
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»ال�صينما  حركة  اعتبار  مكن  كبر  حد  واإى 
البديلة« التي انطلقت من دم�صق ي ربيع عام 1972 
اجديدة«،  ال�صينما  »جماعة  لطموحات  امتدادا 
اأع�صاء تلك احركة كانوا  اأن الكثرين من  وخا�صة 
البديلة.  ال�صينما  حركة  ي  الن�صطاء  ام�صاركن  من 
�صافة التي جاءت بها حركة ال�صينما البديلة،  اأما الإ
اجديدة  ال�صينما  جماعة  طروحات  مع  بالعاقة 
بالواقع،  ال�صينما  عاقة  على  اأكدت  التي  م�صر  ي 
فكانت التاأكيد على اأن هذه العاقة مع الواقع يجب 
ومن  ال�صينما  ي  الت�صجيلي  امنهج  من  ت�صتفيد  اأن 
اإى  ت�صل  كي  العامية  ال�صيا�صية  ال�صينما  جارب 

النتيجة امرجوة. 

ي نف�ض الفرة اأعلن ال�صينمائيون الفل�صطينيون 
والعرب امهتمون بال�صينما الفل�صطينية النا�صئة اآنذاك 
اموجودة  ام�صلحة  الفل�صطينية  امنظمات  اأطر  �صمن 
ي لبنان، ي بيان لهم عن تاأ�صي�ض »جماعة ال�صينما 
الفل�صطينية«، وهو البيان الذي ا�صتمل على طروحات 
الفل�صطينية  ال�صينما  �صينمائية ربطت حركة  نظرية 

بالثورة الفل�صطينية. ومن البديهي اأن طروحات تلك 
اإليها،  اجماعة كانت مرتبطة بال�صينما التي تنتمي 
تقت�صر عليها ول تخرج عن اإطارها، وبالتاي م يكن 

مكنا تعميم طروحاتها على ال�صينما العربية ككل.

عر  مريكية  الأ ال�صينما  تفرز  م  بامقابل، 
�صينمائية  مدار�ض  او  تيارات  اأية  الطويل  تاريخها 
فكرية  او  جمالية  فنية  طموحات  و  منطلقات  ذات 
موهوبن  اأفرادًا  خرجن  اأفرزت  لكنها  خا�صة، 
النتقادية  ومواقفهم  التقدمية  بروؤيتهم  ميزوا 
ال�صلطة  وموؤ�ص�صات  ال�صائدة  يديولوجيا  لاأ �صواء 
ميز  ما  الجتماعي.  للف�صاد  اأو  الكرى  وال�صركات 
مريكية ب�صكل عام واأ�صا�صي كان ت�صنيف  ال�صينما الأ
فام البولي�صية، اأفام  فام وفق اأنواع ) مثا: الأ الأ
اخيال  اأفام  الرعب،  اأفام  اخا�ض،  التحري 
فام ال�صتعرا�صية(،  العلمي، اأفام »الوي�صرن«، الأ
كل نوع منها ذو مط حدد البناء الدرامي، وتطوير 
نواع الفيلمية لتبقى حافظة على قوة اجذب  هذه الأ
نواع، تنتمي ي ح�صلتها  اجماهرية. وكل هذه الأ
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الهوليودية  ال�صينمائية  امدر�صة  ذات  اإى  النهائية 
خراجية القائمة على احركة اخارجية  باأ�صاليبها الإ

خاقية. والت�صويق والرفيه وبر�صالتها الفكرية والأ

مريكية  الأ ال�صينما  ي  الفيلمية  نواع  الأ �صيادة 
فام  الأ اأن  بال�صرورة،  تعني  ل  النمطي  البناء  ذات 
مريكية جميعها كانت مت�صابهة من حيث ام�صمون  الأ
نتاج  هي  مريكية  الأ فال�صينما  الفكري.  والطرح 
وبالتاي  مكانيات  الإ ومتعددة  جدا  ثرية  �صناعة 
امخرجن  لبع�ض  �صمح  ما  وهذا  الفر�ض،  متعددة 
مريكية الطويل،  الكبار، على مدى تاريخ ال�صينما الأ
حقيق  من  وا�صحة،  فكرية  توجهات  ملكون  من 
نواع ال�صينمائية ال�صائدة،  لكنها  اأفام تنتمي اإى الأ
تت�صمن فكرا م�صتقا وموقفا معار�صا. من النماذج 
امعار�ض،  واموقف  ام�صتقل  الفكر  على  ال�صارخة 
ي  اأي�صًا  )عرف  الظهرة«  »وقت  فيلم  موذج 
دبيات العربية بعنوان »الظهرة العالية« اأو »قطار  الأ
يربط  فيلم،  وهو  زينمان،  فريد  للمخرج  الظهر«( 

زمن احكاية بزمن الفيلم، فهو م�صنوع على طريقة 
فيلم  النهائي  م�صمونه  ي  ولكنه  »الوي�صرن«  اأفام 
يت�صمن موقفا �صيا�صيا عر حكاية عن �صريف بلدة 
يتخلى عن دعمه �صكانها اجبناء و يجد نف�صه وحيدا 
احكاية  وهذه  لقتله،  قادمن  جرمن  مواجهة  ي 
زمة  الأ على  للدللة  وا�صح  رمزي  طابع  ذات  كانت 
تخلى  الذين  الي�صاريون  هوليود  فنانو  عا�صها  التي 
عنهم اجميع وم يدافع عنهم اأحد عندما تعر�صوا 
اأن  كما  ال�صهرة.  اماكارثية  الفرة  ي  لا�صطهاد 
خرجن  ظهور  منع  م  الفيلمية  نواع  الأ �صيادة 
الفكرية  ومواقفهم  اخا�ض  اأ�صلوبهم  لهم  متميزين 
بن  من  قرب  الأ ن  الآ وودي  امخرج  مثل  اخا�صة، 
وروبية  مريكين للتيارات ال�صينمائية الأ امخرجن الأ

ومنها »�صينما اموؤلف«. 

من البديهي اأن احديث هنا ل يدور حول اجهود 
الفردية مخرجن اأمريكين كبار، على كرة عددهم، 

بل عن تيارات ومدار�ض �صينمائية فكرية اأو فنية.
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واحركات  وامدار�ض  التيارات  تلك  مقابل 
وتاأثر  العام  عمت  التي  ال�صينمائية  الفنية  الفكرية 
كانت  مريكين،  الأ امخرجن  كبار  بع�ض  حتى  بها 
مريكية  الأ ال�صينمائية  احركة  ام�صتقلة«  »ال�صينما 
ال�صينما  �صناعة  طوق  عن  خرجت  التي  الوحيدة 
ا�صتوديوهات  كرى  ل�صيطرة  اخا�صعة  مريكية  الأ
تن�صاأ  ام�صتقلة« م  مريكية  الأ »ال�صينما  لكن  هوليود. 
كحركة  تتاأ�ص�ض  وم  جماي  اأو  فكري  اأ�صا�ض  على 
متاآلفي  �صينمائين  جمع  يقودها  هداف  الأ وا�صحة 

الروؤية.

ربعينات  ر�صميا بداأت هذه احركة ي اأواخر الأ
 1946 العام  ي  �صدر  عندما  الع�صرين  القرن  من 
يجر  الحتكار،  منع  قانون  موجب  ق�صائي  قرار 
العر�ض  دور  بيع  على  الكرى  هوليود  ا�صتوديوهات 
التي ملكها، ما ت�صبب ي تقلي�ض اأرباحها اإى حد 
امنتج  القرار ظهور نظام  نتائج هذا  كبر. كان من 
نتاجية  الإ الفيلم  عمليات  بكل  يتكفل  الذي  ام�صتقل 
ومن ثم ت�صليمه للموزعن ودور العر�ض. كانت بدايات 
موازنة  فام  الأ اإنتاج  على  تعتمد  ام�صتقل  نتاج  الإ
فام ام�صتقلة جاريا  منخف�صة. وقد �صجع جاح الأ
ونقديا خرجن اآخرين على ال�صر ي هذا الطريق. 
من امخرجن الكبار الذين عملوا �صمن هذا النظام 
اوتو  وامخرج  كرامر  �صتانلي  امخرج  مبكر  ب�صكل 
برمنغر ، والثنان عاجا ق�صايا اجتماعية واأخاقية 
وعالج  العن�صرية،  ق�صايا  كرامر  عالج   . حادة 
والنتحار  والغت�صاب  دمان  الإ م�صاكل  برمنغر 
نتاج ام�صتقل  وال�صذوذ اجن�صي. هكذا اأدى نظام الإ
بال�صرورة وب�صكل تلقائي اإى اإنتاج اأفام »م�صتقلة« 

الواقع  م�ض  موا�صيع  عاجت  الفكرية  الناحية  من 
امخرجن  اأولئك  اأفام  تخل  وم  الفعلية.  وام�صاكل 
وعلى  وروبية،  الأ ال�صينمائية  بالتيارات  تاأثر  من 
»�صينما  وبتيار  فرن�صا  ي  اجديدة  باموجة  خ�ض  الأ

احقيقة« وتيار »�صينما اموؤلف«.

من  نوعن  على  تقوم  ام�صتقلة  ال�صينما  كانت 
ول ي�صتند اإى نظام امنتج  نتاجي. النوع الأ النظام الإ
نتاج الكرى، وهو نظام  امنفذ بتمويل من �صركات الإ
ب�صكل  والعامية  مريكية  الأ ال�صينما  ي  �صائعا  اأ�صبح 
نتاج  الإ نظام  اإى  في�صتند  الثاي  النوع  اأما  عام، 
ام�صتقل ل�صركات اإنتاج �صغرة م�صتقلة ماليا وتنظيميا 
عن ال�صركات الكرى اأو ي�صتند اإى جهد خرج فرد 

يتدبر بطريقة اأو باأخرى كلفة اإنتاج فيلمه.

ام�صتقلة«  »ال�صينما  من  الثاي  النوع  عن  انبثق 
ا�صتقالية  اأكر  مريكية  الأ ال�صينما  ي  جديد  تيار 
اأو من حيث حرية  نتاجي  الإ النظام  �صواء من حيث 
اختيار اموا�صيع التي تغو�ض ي قاع امجتمع اأو تعالج 
الفكر  من  الكثر  وتت�صمن  اجراأة  �صديدة  موا�صيع 
احداثية  الفنية  �صاليب  الأ جريب  وحرية  الناقد 
ال�صينمائية  �صكال  التي تعك�ض بدورها مردا على الأ
»�صينما  با�صم  وا�صع  نطاق  على  عرف  ال�صائدة، 
وهي  ر�ض«.  الأ حت  ما  »�صينما  اأو  غراوند«  ندر  الأ
�صينما تعك�ض ي جانب من جوانبها الوجه التقدمي 
ذلك  ي  مثلها  مريكين،  الأ لل�صينمائين  ن�صاي  الإ
مثل بع�ض اأفام »ال�صينما ام�صتقلة« ال�صابقة عليها. 
ندرغراوند« م ت�صتطع اأن تناف�ض  ومع اأن »�صينما الأ
ال�صينما ال�صائدة جاريا و�صعبيا، فقد فر�صت حقق 
لها اعراف خارجي وداخلي بتميزها ونالت جاحا 

w نقديًا
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ظاهرة احراك ام�رحي 
ردي ي الت�سعينيات ااأ

جمال عياد

النوعي ي  اما�شي، حالة من الراكم  ردي ي ت�شعينيات القرن  ام�شرحي الأ ن�شاأت ي احراك 
حكام العرفية  مارة، نتيجة التوجه الدمقراطي ي احياة ال�شيا�شية وانتهاء الأ تطوره، منذ تاأ�شي�س الإ
مام، وبخا�شة ظاهرة  ي العام 1989، حيث اأطلق العنان لتجليات ام�شهد الثقاي والفني لتندفع اإى الأ
الن�شاط ام�شرحي التي نتج عنها اإطاق ثاثة مهرجانات م�شرحية تدعمها وزارة الثقافة، ومهرجانات 

اأخرى تقف وراءها فرق م�شرحية خا�شة، مثل فرقة الفواني�س ام�شرحية.

معطين  ام�صرحي  احراك  هذا  ميز 
اأ�صا�صين:

اأوًل: مدخات اأ�ش�شت مكوناته.
ثانياً: اجاهات جمالية حددت مرجعياته.

ردي ي الت�شعينيات اأ- مكونات ام�شرح الأ

ردي  مكن تق�صيم مكونات احراك ام�صرحي الأ
ي الت�صعينيات، اإى اأربعة اأق�صام رئي�صية: 
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اأوًل: عرو�ض ام�صرح اليومي.

ثانيًا: امهرجانات ام�صرحية.
ثالثًا: اموؤ�ص�صات اخا�صة.

رابعًا: الفرق وامخرجون ام�صتقلون.

اأوًل: عرو�س ام�شرح اليومي
ي جبل  فيادلفيا  �صينما  ي  جربة  اأول  جلت 
عّمان، عر م�صرحية »الباد طلبت اأهلها« من تاأليف 
د.عبد اللطيف عقل، واإخراج العراقي قا�صم حمد 
وبطولة زهر النوباي، وظهر اأول م�صرح يومي دائم 
ام�صيني«  لـ»نبيل  الت�صعينيات  مطلع  ي  عّمان  ي 
منطقة العبدي، اأعقبه م�صرح »اأهًا نبيل وه�صام«. 
القطاع  معاير  انطاقتهما  منذ  ام�صرحان  وخ�صع 
اإيرادات  من  النفقات  تغطية  تتم  حيث  اخا�ض، 
نتيجة  بقوة  اليومي  ام�صرح  م�صار  واندفاع  التذاكر. 
اإذ  امجال،  هذا  ي  ب�صكل  اخا�ض  القطاع  ا�صتثمار 
باب  ي  ال�صتثمار  باإمكانه  اأن  ردي  الأ اممول  وجد 
جديد، كام�صرح، عر عر�ض »�صلعة«، يطلبها جمهور 
والرفيهية،  العقلية  احتياجاته  وتلبي  امواطنن  من 
ح�صا�صة  ق�صايا  حاكي  »ال�صلعة«  هذه  اأن  بخا�صة 
وموؤثرة ي حياته امعا�صة اجتماعيًا و�صيا�صيًا وثقافيًا. 
من هنا جاءت فكرة اإقامة ام�صرح اليومي الثالث ي 
اإن�صاء »ام�صرح  عّمان، وهو »م�صرح عمون«، ثم تبعه 
ردي«. بعد ذلك جاء م�صرح »الكونكورد«  ال�صعبي الأ
الذي طرح نف�صه بقوة، تاه م�صرح »حمد ال�صواقفة« 
م  لكنه  يوميًا،  الت�صعينيات  طيلة  يعر�ض  ظل  الذي 

يتخذ موقعًا حددًا.
دائمة  اأخرى  م�صارح  وجود  اإى  �صافة  بالإ هذا 
ي عّمان، لكنها ل تقدم عرو�صها يوميًا، واإما �صمن 
ي  وبرا«  الأ »دار  مثل:  معينة،  وموا�صم  منا�صبات 
جبل اح�صن، وم�صرح »ال�صاعة« ي كلية اخوارزمي 

)�صابقًا(، و«امر�صى« ي حدائق املك عبد اه. وي 
»نبيل  م�صرح  انتهاء  عن  ر�صميًا  اأُعلن   1997 العام 
»م�صرح ه�صام  با�صم  وبداية م�صرح جديد  وه�صام«، 

يان�ض«.

ثانياً: عرو�س امهرجانات ام�شرحية 
هناك مهرجانات م�صرحية تدعمها الدولة ب�صكل 
ام�صرح  »مهرجان  هي:  الثقافة،  وزارة  عر  مبا�صر 
حزيران  ي  وى  الأ دورته  انطلقت  الذي  ردي«  الأ
بعد  توقف  الذي  الطفل«  م�صرح  و»مهرجان   ،1992

م�صرح  و»مهرجان   ،1994 العام  ي  الثانية  دورته 
الفنانن  رابطة  تقيمه  كانت  الذي  ردي«  الأ ال�صباب 
�صابقًا، ونقابة الفنانن لحقًا، والذي انطلقت دورته 
اخام�صة  الدورة  وكانت   ،1992 اآذار  ي  وى  الأ
عمال ام�صرحي  (1997( اآخر دوراته، و»مهرجان  الأ

بامحافظات،  بالطفل«، ومهرجانات خا�صة  اخا�ض 
لكن الوزارة ل تواظب على ا�صتمرارية اإقامتها.

اأخرى ي اجامعات  ُنظمت مهرجانات �صبابية 
امتو�صطة.  الكلية  تقيمه  كانت  الذي  مثل  ردنية،  الأ
اخوارزمي  كلية  دور  اإى  التنويه  من  بد  ل  وهنا 
ول  )�صابقًا( ي اإقامة مهرجان ام�صرح التجريبي الأ
الذي  ام�صرح اجامعي  1993، ومهرجان   ¿É°ù«f  ‘

وجامعة  ردنية،  الأ اجامعة  من  كٌل  �صنويًا  تقيمه 
تفردت  خرة  الأ لكن  فيادلفيا،  وجامعة  الرموك، 
يقام  باإقامة مهرجان جامعي عربي،  وعربيًا  حليًا 

�صنويًا.

ثالثاً: اموؤ�ش�شات اخا�شة ام�شتقلة
ردنية، اأول فرقة تطرح  كانت فرقة الفواني�ض الأ
ي�صار  اأ�صبح  م�صرحي،  مهرجان  النهو�ض  فكرة 
عمان  »اأيام  عليه  اأطلق  ودوليًا،  وعربيًا  حليًا  اإليه 

ام�صرحية« ويقام بالتعاون مع الور�صة ام�صرية.
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للم�صرح  دعمًا  اح�صن  نور  موؤ�ص�صة  قدمت 
ردي، مثَل ي برنامج ام�صرح ي التعليم ي بداية  الأ
التعليمية  العملية  تطوير  للم�صاهمة ي  الت�صعينيات، 
الفنون  وتطوير  بداعية  الإ الدراما  با�صتخدام 
مدر�صة  افتتاح  اإى  اإ�صافة  ردن،  الأ ي  ام�صرحية 
للدار�صن  �صفوف  اأربعة  ت�صم  التي  دائية  الأ الفنون 
ي  يرغبون  الذين  ردنين  الأ طفال  والأ ال�صباب  من 

انتهال علم ام�صرح.
ومن الفرق ام�صرحية التي كان لها ب�صمات فنية 
ردي: »م�صرح ام�صرح«،  خا�صة ي حراك ام�صرح الأ
الرحالة«، و»موال«، وهناك فرق  العربي-  و»امختر 
ما  �صرعان  لكن  نف�صها،  عن  تعلن  كثرة  م�صرحية 
ول، وهناك ع�صرات امخرجن  تخبو بعد عر�صها الأ

وام�صرحن الذين قدموا عرو�صًا م�صرحية مهمة.

ردي ب- الجاهات اجمالية ي ام�شرح الأ
غريق  الإ اإبان  ام�صرح  ي  اماأ�صاوي  الجاه  كان 
تاريخية  مرحلة  عن  تعّر  ثقافية  حالة  من  جزءًا 
�صياد  بعاقاتها الجتماعية اخا�صة بها، طرفاها: الأ
والعبيد، كطبقتن رئي�صيتن ي امجتمع. وبقي اجاه 
طيلة  �صائدًا  )احكواتي(  القدم  العربي  ام�صرح 
وظهر  قطاعية،  الإ الجتماعية  الت�صكيلة  ا�صتمرار 
البناء  تغر  على  ثقافية  فعل  كرّدة  العبثي  ام�صرح 
التحتي للعاقات الجتماعية ي امجتمع الراأ�صماي، 
بعد احرب العامية الثانية، وخ�صو�صا ي ال�صتينيات 
قوى  ي  اآخر  لتطور  ونتيجة  اما�صي،  القرن  من 
»اما  الجاه  ظهور  ترافق  بينما  نتاجية،  الإ امجتمع 
بعد حداثي« ي ام�صرح، مع تغر ي البنية التحتية ي 
ي  بخا�صة  التقنيات«،  »ثورة  وهي  نتاجية،  الإ القوى 

دول ال�صمال ال�صناعي.

التي  اجمالية  الجاهات  حديد  مكن 

الت�صعينيات،  خال  ردي  الأ ام�صرح  نتاج  ي  ظهرت 
والتقليدي  ال�صعبي،  واموروث  والعبثي،  باماأ�صاوي، 
م�صرحية  اجاهات  وهي  عمومًا.  اماألوف  الغربي 
تبدو ختلفة عما هو مطروح ي احراك  ل  حلية 

ام�صرحي العربي.

ردي اليومي اأوًل: ام�شرح الأ
يعك�ض البناء التحتي القت�صادي ي اأي جتمع، 
باأق�صامه امختلفة )الثقافية(،  يعّر  اآخر فوقيًا  بناء 
اإنتاجية تعّر عن ذاتها وفق  وما مور فيه من قوى 
ام�صرح  ويعّد  �صائدة.  و�صيا�صية  اجتماعية  جليات 
هذه  ج�صد  التي  وال�صمعية  امرئية  الفنون  اأهم  من 
وما  يوميًا.  اأتونها  ن�صان ي  الإ التي يعرك  التجليات 
كانت الدراما ام�صرحية من اأكر األوان الفن ح�صا�صية 
الطبيعي  فمن  والقت�صادية،  ال�صيا�صية  للمتغرات 
م�صارات  باجاه  دومًا  �صكلها  ي  التعبر  ي�صعى  اأن 
متعددة، لتج�صيد هذه امتغرات ما جرى ويجرى ي 
والعامية، وماءمتها  العربية  ثم  اأوًل،  امحلية  البيئة 

ي ف�صاءات م�صرحية.
امتغرات  تلك  م�صار  تقاطع  الت�صعينيات،  بعد 
وجه  على  ردن  الأ وي  بعامة،  العربي  الوطن  ي 
احياة  ي  الدمقراطي  ام�صار  مع  اخ�صو�ض، 
اأهمها  وال�صيا�صية، وبرزت معطيات من  الجتماعية 
وي  امختلفة،  ام�صرحية  العرو�ض  وترة  ي  الرتفاع 
م�صتوى وترة النقد ال�صيا�صي والجتماعي الذي اأخذ 
ي  بخا�صة  ام�صرحية،  العرو�ض  ختلف  ي  يظهر 
اأ�صبح �صناعة رائجة،  ردي اليومي الذي  ام�صرح الأ
مقدار  واإما  ح�ْصب،  بهاري  الإ �صكله  بفعل  لي�ض 

ان�صغاله اأ�صا�صًا باأ�صئلة الراهن.
اإيرادات،  اأي  من  مفرغًا  التذاكر  �صباك  بقي 
حتى لو حاولت هذه ال�صياغات الختباء وراء �صكل 
ام�صرح  ف�صاء  ي  يتبدد  ما  �صرعان  نه  لأ اإبهاري، 
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�صكًا با م�صمون، ور�صالة با معنى.

اأن �صانعي عرو�ض ام�صرح  ل بد من العراف 
متعط�صًا  يوميًا  جمهورًا  يواجهون  الذين  اليومي 
للمعرفة وامتعة، ل تكفي مقدرتهم ل�صر غور الواقع 
ن�صانية  الإ تفا�صيله  مختلف  امعا�ض  الجتماعي 
ج�صيد  على  قدرتهم  هو  هم  الأ ن  لأ امتلقي،  جذب 
ال�صخو�ض  ت�صميم  عر  ام�صرح  خ�صبة  على  ذلك 
بحيويتها وحواراتها ال�صيقة احاملة مدلولت الن�ض 
اجمالية  الب�صرية  التكوينات  وح�صور  ور�صائله، 

اموظفة دراميًا ي ال�صياق.

اإغفالها  بفعل  العرو�ض  هذه  ت�صتطع  م  لهذا 
تلك امعطيات ا�صتقطاب اجمهور وا�صرداد نفقات 
جوئها  رغم  فيها،  ام�صاركن  واأجور  العرو�ض 
كوميدين،  تلفزيون  كنجوم  ا�صتهروا  مثلن  اإى 
ليظهروا على خ�صبتها م�صتغّلن جاحاتهم وموّظفن 
ن النتائج امتوخاة  جوميتهم، لكن من دون جدوى، لأ
اإذ  عك�صية،  جاءت  الكيفية،  بتلك  ا�صتخدامهم  من 

انخف�صت عائدات �صباك التذاكر اأو كادت تنعدم.

مطية  �صيغة  على  التكاء  هو  ذلك  ي  ال�صبب 
الن�ض  اأجواء  عن  بعيدًا  ظهورهم،  ي  مكرورة 
اإى  قاد  ما  امخرج،  روؤية  عن  بعيدًا  اأو  ام�صرحي، 
انحدار ي م�صار اخط البياي الذي كان يوؤ�صر على 

ردي اليومي. جاح ام�صرح الأ
بعد ذلك، توقفت العرو�ض على عدد من ام�صارح 
اأيام،  بعد �صهور من انطاقها، ومنها ما توقف بعد 
دون  من  طويلة  ل�صهور  جمهورًا  يت�صول  اأغلبها  وكان 

.IóFÉa

اأي�صًا  �صباب ال�صابقة، توافرت  �صافة اإى الأ بالإ
ثاثة م�صببات فنية واإنتاجية اأ�صهمت بقوة ي هبوط 

ام�صرح اليومي وانحداره، وهي:

حقيق  عن  خراجية  الإ الروؤية  ق�صور   -
التناغم بن عنا�صر العر�ض.

- غياب عمق البناء الدرامي للن�صو�ض ام�صرحية 
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منها  دبية  الأ لل�صياغة  اأقرب  حواراتها  جاءت  التي 
اإى الدرامية، وت�صو�ض ت�صميم بنية ال�صخو�ض وهي 
ورغم  اليومي.  ام�صرح  عرو�ض  حالة  ي  هم  الأ
التعوي�ض  حاولت الكثر من كّتاب هذه الن�صو�ض 
عن غياب اح�صور الدرامي من خال طرح ق�صايا 
�صاخنة؛ قومية ووطنية واأخرى من�صغلة باأ�صئلة راهن 
ام�صاهد  بن  الهوة  عّمَق  الطرح  هذا  اأن  اإل  امتلقي، 
والعمل الدرامي، واأحق خ�صائر ج�صيمة ي اإيرادات 

�صباك التذاكر.

ام�صرحي،  العمل  نتاج  لإ اماي  الدعم  فقر   -
ردي  الأ ام�صرح  اأق�صام  جميع  فيه  ت�صرك  اأمر  وهو 
اأن امبدع  خرى عمومًا، ولي�ض اليومي فقط، رغم  الأ
نتاجي  ي�صتطيع تكييف �صكل العر�ض �صمن احجم الإ
امتاح له، بخا�صة حينما يكون ام�صرح مهياأ مختلف 

التقنيات الفنية احديثة.

فيها  ح�صر  عرو�صًا  اأن  اإى  التنويه  من  بد  ل 
خراجية، من جهة، وا�صرك  م�صتوى متواٍز للروؤية الإ

جهة  من  ارجالتهم،  عر  كوميديون  جوم  فيها 
مثل  طويلة،  ل�صهور  ال�صتمرار  من  مكنت  اأخرى، 
م�صرحية »دمقراطية ون�صف« )1993( التي ُعر�صت 
على م�صرح اأ�صامة ام�صيني، و»حكومة خم�ض جوم« 
وكلتاهما  عمون،  م�صرح  على  وُعر�صت   )1996)
اإى  �صافة  بالإ واإخراجه،  الزيودي  تاأليف خلد  من 
تاأليف  من  �صايع«  والثاي  �صايع  »واحد  م�صرحية 
و»كباريه«  حلمي،  حمد  واإخراج  الزيودي  حمود 
الكردي  وعلي  ام�صيني  غ�صان  تاأليف  من   )1995)
 (1997( باطة«  و»على  ام�صيني،  غ�صان  واإخراج 
تاأليف واإخراج خلود اخري�صات، وعر�صت على  من 
م�صرح نبيل ام�صيني، وهناك جاح  حقق م�صرحية 
»مهو ال�صحيح يا عليوه« التي عر�صت ي العام 1994 
على م�صرح الكونكورد، وهي من تاأليف عبد اللطيف 
هذه  جاح  ويعزى  حلمي.  حمد  واإخراج  �صما، 
خراج  الإ معه  تعامل  الذي  الن�ض  قوة  اإى  العرو�ض 
العام،  يقارب  ما  بع�صها  عرو�ض  اأدامت  بحرفية 

ورما اأزَيد.
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اليومي،  ردي  الأ ام�صرحي  احراك  �صهد 
م�صرح  هما:  متناميتن،  م�صرحيتن  ظاهرتين 
»حمد ال�صواقفة«، وم�صرح »نبيل وه�صام«. ومكنت 
اإيرادات �صباك التذاكر فيهما من تغطية نفقاتهما، 
�صيا�صية  ظاهرة  منهما  كل  عك�ض  نف�صه  الوقت  وي 

واجتماعية للطبقتين الرئي�صيتن ي الباد.
رغم اختاف وجهات النظر ي تقييم بناء هذين 
ام�صرحن ور�صائلهما، اإل اأن ثمة اتفاقًا على متعها 
ب�صوية فنية عالية، بخا�صة ي م�صاألة خ�صوع ال�صخو�ض 
جواء العرو�ض من  دوار، لأ الرئي�صية التي تتقم�ض الأ
لطبيعة  اخ�صوع  ولي�ض  الدرامية،  امعاجة  حيث 
ف�صًا  تلفزيونيًا.  جوميتهم  كر�صت  التي  دوار  الأ
ال�صيا�صية  للمواقف  ام�صرحن  من  كل  اإخا�ض  عن 
اأي�صًا  منهما  كل  وحر�ض  تبّنياها،  التي  والفكرية 
رغم  العر�ض،  اأثناء  امختلفة  مواقفه  التم�صك  على 

حداث ال�صيا�صية والجتماعية نف�صها. تناولهما لاأ
لنهجه  خل�صًا  ال�صواقفة  حمد  م�صرح  ظل 
ال�صقلبة«  »زمان  م�صرحياته:  ي  ح�صر  الذي 
مواطن  »هاي   ،)1993( اأمركا«  »هاي   ،)1991)

الطلب«  ح�صب  »مواطن   ،)1995( �صمعة«  �صلوم 
هذه  وكانت   ،)1998( مر«  الأ يهمه  و»من   )1997)

العرو�ض تقَدم يوميًا، وقام باأداء الدور الرئي�ض فيها 
مو�صى حجازين.

الق�صايا  تناول  ي  ال�صواقفة  منهج  يتلخ�ض 
ال�صيا�صية والجتماعية والقت�صادية من وجهة نظر 
باتفاقيات  امتعلقة  احكومية  لل�صيا�صات  معار�صة 
ال�صام، فينطلق هذا ام�صرح بو�صوح وثبات ليطرح 
ردنية ال�صعبية الفقرة حول ما يجري  روؤية الفئات الأ
من �صيا�صات اقت�صادية راهنة جاه التعامل مع دعم 
احكومات  بقرارات  يتعلق  ما  وي  اخبز،  رغيف 
و�صيا�صات  الوطني،  القت�صاد  ق�صايا  جاه  ردنية  الأ

ال�صتثمار، وم�صكلة تلوث امياه، والبطالة.. عر قالب 
باحما�صة  ويلهبه  اجمهور  ي�صحن  واقعي  م�صرحي 
لتخاذ مواقف معار�صة لتلك ال�صيا�صات والقرارات 
احكومية. يتاأ�ص�ض هذا القالب على عنا�صر درامية 
باحوارات  تتمثل  واإ�صارات  دللت  عليها  تهيمن 
من  ام�صتقاة  غاي  والأ التمثيلي  داء  والأ ال�صعرية 

.»Ñ©°ûdG çhQƒŸG

ي  مندفعًا  فظل  وه�صام«،  »نبيل  م�صرح  اأما 
وجهة  �صمن  الوطنية،  الق�صايا  ختلف  تناول 
ما  وا�صحة  �صيا�صية  وبروؤية  للدولة،  الر�صمية  النظر 
قالبًا م�صرحيًا  الق�صايا، معتمدًا  يريد حول ختلف 
العنا�صر  مع  يتما�صى  راق�صًا،  غنائيًا  ا�صتعرا�صيًا 
الكوميديا  اإى  فيها  التعبر  ينحو  التي  الدرامية 

 .IôNÉ°ùdG á«°SÉ«°ùdG

اإى  اجمهوَر  يدفع  ام�صرحي  ال�صكل  هذا 
عن  بعيدًا  منها  وال�صخرية  م�صاكله  من  ال�صحك 
عطاء دفق عاطفي  امبا�صرة التعبرية، ي حاولة لإ
وجدانية،  حالة  �صمن  ام�صاكل  هذه  ليواجه  للمتلقي 
وما حولنا من  بن ظهرانينا  يجري  ما  مع  متفاعًا 
وردود  الغ�صب  �صحنات  ت�صول  عن  وبعيدًا  اأحداث، 
للمتلقي، وهذا ما جلى ي ختلف  العاطفية  الفعل 
جديد«  عامي  نظام  »اأها  ومنها:  م�صرحياته، 
(1991(، »برمان وميزانية« )1992(، »موؤمر قمة 

عربي«، »ال�صام يا �صام«، »اأها تطبيع« )1995), 
حكومة«  »اأها   ،)1996( العربي«  ن�صان  الإ »حقوق 
(1997( و»اأمن يا هو« )1997(، وجميعها من تاأليف 

واإخراج ه�صام يان�ض ونبيل �صواحة، ما عدا »موؤمر 
اإن�صان  حقوق  و»اأهًا  هو«،  يا  و»اأمن  عربي«،  قمة 
عربي« التي اأخرجها ندم �صواحة، بينما قدم ه�صام 
وبعد  الت�صعينيات،  نهاية  ي  وخرجًا  موؤِلفًا  يان�ض 
»ال�صلطة  م�صرحيات:  وه�صام«،  »نبيل  م�صرح  انتهاء 
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اأردنيون«،  فنحن  ت�صحك  »ل  ال�صعب«،  خدمة  ي 
طفال. »اإحْق يا طراونة« و»ماوكلي« لاأ

هذين  جاح  خلف  تقف  التي  �صباب  الأ من 
درامية  معاجات  تقدم  على  قدرتهما  ام�صرحن، 
خال عرو�صهما اليومية، تواكب امتغرات ال�صيا�صية 
وهذه  امتلقي،  لهتمامات  ال�صاغلة  والقت�صادية 

امتغرات تطرح عر اأ�صلوبن:
العر�ض  م�صاهد  ي  تغرات  اإجراء  ول:  الأ
حداث،  الأ م�صار  ي  خلل  اإحداث  دون  من  وحواراته 
وهو  لحقًا،  وه�صام«  »نبيل  م�صرح  اتبعه  ما  وهذا 
حداث  الأ متابعة  على  للقدرة  انتهج  ذكي  اأ�صلوب 
ُت�ْصَتقى  التي ت�صكل امنهل الذي  ال�صيا�صية ام�صتجدة 

منه الر�صائل التي يتم تناولها بام�صرح اليومي.
بت�صل�صل  العر�ض  حكاية  اأحداث  تقدم  الثاي: 
اَم�صاهد نف�صه، فيما تظهر ام�صتجدات من امتغرات 
ال�صيا�صية والقت�صادية دراميًا من خال اجتهادات 
م�صاهد  عر  وحركات  حوارات  وارجاله  اممثل 
هذا  يقود  بحيث  مرونة  حوي  امخرج،  يحددها 
الرجال اإى تقدم الر�صالة اجديدة دون اإخال ي 
اإيقاع العر�ض ودللته، وهذا عادة ما يقوم به »م�صرح 

ال�صواقفة« عر مثله الرئي�ض مو�صى حجازين.
ردي اليومي ي الت�صعينيات،  وُيح�صب للم�صرح الأ
اأنه ظل من�صغًا معاجات توؤرق امواطن، بعيدًا عن 
اإى  حتاج  التي  العامي  ام�صرحي  دب  الأ ن�صو�ض 

اإعداد جديد وج�صر و»تبيئة«.

ثانياً: عرو�س امهرجانات ام�شرحية
ردي للمحرفن مهرجان ام�شرح الأ

منذ الت�صعينيات، اأخذت ف�صاءات الثقافة تت�صع 
والفني، وبخا�صة ظاهرة  دبي  الأ الفعل  على م�صتوى 
الن�صاط ام�صرحي التي انطلقت ي مهرجان ام�صرح 

 ócCG  …òdG  ,(1992/7/10  -  27/6( ول   الأ ردي  الأ
عرا�ض - تع تفرج يا  العر�ض الفتتاحي له »عر�ض الأ
حمام« خالد الطريفي، اأهمية وجود ف�صاء احرية 

كحا�صنة طبيعية لظهور ام�صرح وانت�صاره.
الثقافة  وزارة  نظمته  الذي  امهرجان  هذا  اأدى 
)�صابقًا(  ردنين  الأ الفنانن  رابطة  مع  بالتعاون 
احياة  ي  وموؤثرًا  مهمًا  دورًا  )حاليًا(،  والنقابة 
امحرفن  من  �صانعيه  ن  لأ ردنية،  الأ ام�صرحية 
وى للمهرجان  م�صرحيًا، حيث اأ�صاء �صموع الدورة الأ
قباي  وبكر   الطريفي  خالد  امخرجن:  من  نخبة 
جم  ونبيل  باري�ض«،  ي  القي�ض  »امروؤ  م�صرحية  ي 
وعبد  ال�صعوب«،  حكم  ي  »بكالوريو�ض  م�صرحية  ي 
وبناتها يبحثون عن  اللطيف �صما ي م�صرحية »روز 
اأيوب«، وحام ال�صيد ي م�صرحية »نار الراءة«. وقدم 
امهرجان ي دورته الثانية )19/12 -31/12/1992) 
امخرجن: جميل عواد ي م�صرحية »ليلة دفن اممثلة 
وم  »خرج  م�صرحية  ي  �صما  اللطيف  وعبد  جيم«، 
اماورد«،  »�صر  م�صرحية  ي  الطريفي  وخالد  يعد«، 
م�صعل  وف  الأ »َع  م�صرحية  ي  ال�صمور  وحمد 
وي  »الزبال«.  م�صرحية  ي  ال�صيد  وحام  وجبينه«، 
عر�ض  قدم   )31/1/1995  -  21/1( الثالثة  دورته 
غنام  غنام  وقدم  ال�صمور،  حمد  امخرج  الفتتاح 
م�صرحية »�صهرة مع اأبي ليلى الهلهل – الزير �صام« 
ام�صرحي ي  املتقى  النقاد ي  التي ح�صدت جائزة 
خرى فهي  الأ العرو�ض  اأما  نف�صه.  العام  القاهرة ي 
للفنانن: فتحي عبد الرحمن ي م�صرحية »خيار كرد 
ملون«،  »مطر  م�صرحية  ي  م�صارقة  وفين�صا  بيك«، 
وح�صن  اماعز«،  »جزيرة  م�صرحية  ي  جال  وزياد 
نافع ي »الطاعون«، وخالد الطريفي ي »يا �صامعن 

ال�صوت«.
-  1/7( الرابعة  امهرجان  دورة  افتتحت 
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الطريفي،  خالد  »عرار«  م�صرحية    )12/7/1996

وت�صمنت عرو�صًا للمخرجن: غنام غنام ي »كاأنك 
لقتل  �صاحكة  »�صهرة  ي  ال�صمور  وحمد  زيد«،  يا 
وجوى  »جالري«،  ي  جال  وزياد  ال�صندباد«، 
قندقجي ي »الروي�ض«. وافتتحت الدورة اخام�صة 
للمهرجان التي عقدت ي موز 11/97 باأوبريت »قمر 
غنام  غنام  امخرجون:  قدم  ثم  جم،  لنبيل  مة«  الأ
»ليلة  الرفاعي  خر  وحمد  نوفان«،  عن  »البحث 
ال�صاعر  زفاف الكرا«، وح�صن نافع »يرما«، وعماد 
»اأزرق  فاروق  وع�صمت  خرة«،  الأ �صهرزاد  »حكاية 

اأخ�صر«.

مهرجان م�شرح ال�شباب
والنقابة  )�صابقًا(  الفنانن  رابطة  اأ�صهمت 
ردي الذي  )لحقًا( ي تعزيز النهو�ض ام�صرحي الأ
مظهر ي الت�صعينيات عر اإقامة ن�صاطات ختلفة، 
ام�صرح  يوم  منا�صبة  منتظمة  دورات  عقد  اأهمها 
اأتاح  الذي  ردي  الأ ال�صباب  م�صرح  مهرجان  العامي 
الفر�صة لطاقات فنية �صابة كثرة لتقدم اإبداعاتها، 

وا�صتطاع عر دوراته اخم�ض رفد احركة ام�صرحية 
ردنية بطاقات �صابة. الأ

وى )13/3  ُكَلُه منذ دورته الأ اآتى هذا امهرجان اأ
الذي قدمه حكيم  العر�ض  27/3/1992-(، فقطف 

مثلة،  اأف�صل  جائزة  راجوز«  والأ »امتمردة  حرب 
للتجريب  الدوي  القاهرة  مهرجان  ي  منا�صفة 

ام�صرحي، فازت بها كفاح �صامة.
ُقدم ي هذه الدورة، اإ�صافة لعر�ض حكيم حرب، 
عر�ض »اجوع« للمخرج عي�صى هال، وعر�ض لعايد 
و»القبعة  العام«،  »ال�صارع  مونودراما   وهي  ما�صي 
لزياد  الناعمة«  و»الرمال  فار�ض،  حمد  لأ والنبي« 

جال، و»العن« لزكي الزعبي.
-   2/5( للمهرجان  الثانية  الدورة  احتوت 
للمخرجن: حمد  �صتة عرو�ض  18/5/1993( على 

مر  اأبو غزالة »ال�صحاذ حاكما«، �صماح الق�صو�ض »الأ
ال�صغر«، ع�صمت فاروق »حكاية ولد وبنت«، اأدهم 
وحمد  »كاكيت«  �صبايلة  ح�صن  »اأحوال«،  امغو�ض 
الثالثة  الدورة  وي  اأعمى(.  )بيا�ض  ن�صار  يو�صف 
ال�صباب:  امخرجون  قدم   )6/7/1994  -  20/6)
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الزعبي  في�صل  »ال�صابرون«،  اجراح  الكرم  عبد 
قوى«، حمد يو�صف ن�صار »�صفحات من الدم«،  »الأ
فاروق  ع�صمت  واموت«،  »�صيزيف  عفي�صات  داود 
على  »هنالك  �صاهن  وذياب  �صياء«  الأ لكل  »وجه 

خر«. ال�صاطىء الآ
 22/7( الرابعة  امهرجان  دورة  وا�صتملت 
فرا�ض  للمخرجن:  عرو�ض  خم�صة   )7/8/1995  –
الرموي »التعري قطعة .. قطعة«، عبد الكرم جراح 
�صمر  »خربطيطة«،  فاروق  ع�صمت  فر�ض«،  »نقلة 

خوالدة »الكنز« وعماد ال�صاعر »اأ�صول اللعبة«.
وافتتحت الدورة اخام�صة )9/3-20/3/1997) 
وكان  »ميديا«،  هي  حرب  حكيم  موازية  م�صرحية 
ي  ال�صفدي  مهند  للمخرج  ول  الأ ام�صارك  العر�ض 
وقدمت  جابر«،  امملوك  راأ�ض  »مغامرة  م�صرحيته 
»ثورة  ن�صرات،  خليل  »احفرة«  العرو�ض: 
امجهول«  »العر�ض  الكفوف،  حيدر  ال�صعاليك« 
عبيدات،  حازم  يزال«  وما  »كان  ال�صوابكة،  حمد  لأ
»الزواج  اجراح،  مفلح  محمد  العنكبوت«  »بيت 

قا�صم  محمد  الزج«  و»ثورة  ال�صرع،  محمد  املعون« 
.ôëÑdG

م�شرح الطفل
ي  اأ�صا�صي  بدور  ام�صرحية  الدراما  ا�صطلعت 
واأكد  والجتماعية،  النف�صية  الطفل  �صخ�صية  بناء 
عدد من امفكرين اأنها ل تقل اأهمية للطفل عن اأهمية 
الغذاء، ما لها من تاأثر فعال ي تنمية ح�صه الفطري 

وي اإك�صابه معارف جديدة وعادات حميدة مفيدة.
كان مهرجان م�صرح الطفل �صرورة ملّحة، غر 
 1992 العام  انطلقت  التي  امهرجان  اأن دورات هذا 
العام  الثانية ي  الدورة  لها ال�صتمرار بعد  ُيكتب  م 

1994، وكان هذا التوقف خ�صارًة فادحة.

26/10-( للمهرجان  وى  الأ الدورة  افتتحت 
عواد  جولييت  للمخرجة  بعر�ض   )12/11/1992

بعنوان »تعالوا نلعب م�صرح«، وا�صتمل امهرجان على 
يون�ض،  لعماد  اأمي«  ذاكرة  »من  التالية:  العرو�ض 
»ال�صياطن  جم،  لعاكف  العارف«  اأبو  »فهمان 
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لنبيل  اأبو جزمة«  »القط  �صامة،  واحلم« م�صطفى 
اخطيب، »�صراع ي الغابة« حيدر الكفوف و»قراقو�ض 

وامو�صيقى« لفتحي عبد الرحمن.

فا�صتملت  خرة(،  )والأ الثانية  الدورة  اأما 
رحلة  »ي  ام�صري  فرا�ض  للمخرجن:  عرو�ض  على 
احظ«، �صماح الق�صو�ض »حكاية نور�ض«، ح�صن نافع 

»الفتاة التعي�صة« وفي�صنا م�صارقة »ال�صوؤال«.

اإطار  خارج  الطفل  م�صرح  خر  الآ الن�صاط 
من  جموعة  بجهود  قام  بدورتيه،  امهرجان  هذا 
مالجيان،  مارغو  مثل:  من  امتميزين  امخرجن 
اأكرم اأبو الراغب، نبيل جم، نعيم حدادين، جولييت 

عواد وفتحي عبد الرحمن.

عرو�صًا  لحق،  وقت  ي  خرجون،  قدم  كما 
نف�صي؟«  اأحرم  »كيف  ومنها:  طفال،  لاأ خا�صة 
و»اأحياء ي البحر اميت« و»ختر البقاء اجد« و»بن 
ر�صيفن« و»اآخ يا اأ�صناي«  لفي�صنا  م�صارقة، »زينغو 
ورينغو وبنغو« ح�صن �صبايلة، »البائع ال�صغر« مهند 
ُقدم لرنامج  ال�صام« وهو عر�ض  ال�صفدي، »طفل 
 ¿Éæa  500 فيه  اأ�صهم  الذي  الدوي  ال�صام  طفل 
عمار، »احطاب والغابة« لرامي  اأردي من ختلف الأ
م�صرح«  »حلم  قدومي،  خالد  »القرا�صنة«  ح�صن، 

جولييت عواد، و»يحكى اأن« ل�صليم جزائري.

من  خا�صة  مدار�ض  من  ميزة  جهود  وهناك 
هلية والإجليزية وعّمان الوطنية،  مثل البكالوريا والأ
ردي، ومن ذلك: »رحلة اإى«  اأْثرت م�صرح الطفل الأ
اجزائري،  ل�صليم  ذات«  و»جوال  دودين،  ل�صمر 

و»يحكى اأن« ل�صعد عبا�ض. 

كامهرجان  اأخرى،  �صبابية  مهرجانات  وهناك 

الذي  ردنية  الأ امجتمع  وكليات  للجامعات  ام�صرحي 
تقيمه �صنويًا الكلية اجامعية امتو�صطة.

ثالثاً: الفرق ام�شتقلة:
مهرجان اأيام عمان ام�شرحية

وى للمهرجان ي العام 1994,  عقدت الدورة الأ
وعر�صت فيه م�صرحيات حلية، واأ�صبح منذ دورته 
ودولية،  وعربية  حلية  عرو�ض  على  ي�صتمل  الثانية 
عرو�صه  ت�صمنت  حلي  مهرجان  اأول  بذلك  ليكون 

م�صرحيات عربية واأجنبية.
هذا،  مهرجانها  يتحقق  اأن  وقبل  »الفواني�ض«، 
كانت اأ�ص�صت �صكًا م�صرحيًا يقوم على لغة م�صهدية 
تنه�ض اأ�صا�صًا على ال�صينوغرافيا بدللتها ومعانيها، 
ومن هذه العرو�ض: »فرقة م�صرحية وجدت م�صرحًا 
فم�صرحْت هاملت«، »اأبو الفواني�ض ي قاع ال�صك�صاك«، 
الريحان«، »حلمة طوط طاط  الفواني�ض ي واد  »اأبو 
طيط«، »رحلة حرح�ض«، »دم تك« و»عا�ض جلجام�ض 

عا�ض«.
مثل:  الاحقة  الفرقة  عرو�ض  اإى  اإ�صافة 
»م�صرحية رمزية جدا«، »طيبه ت�صعد اإى ال�صماء«، 
جل  »كوالي�ض«، »عيون ماريا«، »ال�صندباد«، و»حياة لأ
و»حّبينا  عمران،  نادر  اإخراج  من  وجميعها  اموت«، 

�صدي، و»هيهو« محت�صب عارف. بع�صنا« جواد الأ
الور�صة  مع  بال�صراك  الفواني�ض،  فرقة  قامت 
دولية  موؤ�ص�صات  مويل  من  وبال�صتفادة  ام�صرية 
داعمة للن�صاط ام�صرحي ي دورتها اخام�صة، بتمويل 

عرو�ض م�صرحية مخرجن مبدعن اأردنين وعرب.
لها  كانت  التي  خرى  الأ ام�صرحية  الفرق  من 
ردي فرقة  ب�صمات فنية خا�صة ي حراك ام�صرح الأ
راأ�صها امخرج خالد الطريفي  التي  »م�صرح ام�صرح« 

ردنية. الذي يعّد اأحد �صانعي الدراما ام�صرحية الأ
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كان من عرو�ض هذه الفرق ام�صرحيات: » اأنت 
و»�صوبرماركت  ال�صوت«،  �صامعن  »يا  اإنت«،  م�ض 
من  وتقنيات  ن�صًا  عنا�صرها  وا�صتقت  رم�صان«، 
تقدمها  وم  ال�صعبي،  اموروث  من  درامية  عنا�صر 
عر �صكل مبتكر حميم قريب من الوجدان اجمعي، 

.á«gÉØ°ûdG IôcGòdGh

الفرقة،  اإن�صاء  كان الطريفي قدم عرو�صًا قبل 
فرقة  لعرو�ض  الدرامي  اخط  من  �صكلها  اقرب 
مو�صى«،  النبي  »مو�صم  مثل  من  ام�صرح«،  »م�صرح 

و»�صرة �صام«.
ي  اأ�صهمت  التي  خرى  الأ ام�صرحية  الفرق  من 
وخرجها  موال«  »فرقة  ردي  الأ ام�صرحي  احراك 
غنام غنام، اآنذاك، واأنتجت العرو�ض: »عنر زمانو 
والنمر«، و»اأبو زيد«، وقد اأثار العر�صان انتباه النقاد 
واجمهور لتحررهما من ال�صكل الغربي، واقرابهما  
من امتلقي ل�صتقاء عنا�صرهما من اموروث ال�صعبي 
العربي. كما قدمت الفرقة عرو�صًا اأخرى ذات �صوية 
فنية عالية مثل: »من هنالك«، »بدرانة«، »كيف نرجع 

طفال(، و»خم�صة دمى وامراأة«. اأ�صامينا« )وهي لاأ
خرى »امختر العربي -  من الفرق ام�صرحية الأ
م�صرحياته حكيم حرب،  يخرج  كان  الذي  الرحالة« 
راجوز«  وكانت اإنتاجاته هي: »اأغراب«، » امتمردة والأ
لقيامه بجهود  اإ�صافة  ُي�صلب من جديد«،  و»هاملت 
م�صرحية عر جارب »الرحالة« وهو �صكل م�صرحي 
التجربة  هذه  الفرقة  خا�صت  حيث  قدم،  عربي 
اإحدى  اإحدى مقاهي قرية كان زمان، وي عنر  ي 

ردن وم�صر. ال�صفن البحرية العاملة بن الأ
خرى التي قدمها حكيم حرب:  ومن العرو�ض الأ
)وهي  و�صندباد«  »�صهرزاد  الورد«،  ي  اللي  »ال�صوك 

طفال(، »ميديا« و »جدارا«. لاأ
ي  بقوة  نف�صها  ال�صعبي  ام�صرح  فرقة  طرحت 
عنوان  حت  جمالية  اإ�صهامات  عر  الت�صعينيات 

م�صرح الـ 60 كر�صيًا القريب من اجمهور، غر اأنها 
�صباب منها عودة رئي�صه فتحي  اأغلقت قبل �صنوات لأ
را�صي الفل�صطينية، ومن العرو�ض  عبد الرحمن اإى الأ
ال�صائع«،  »الوقت  ام�صرح:  هذا  قدمها  التي  امهمة 
وعلى  و»كيد«،  بيك«  كرد  »خيار  ال�صاطر«،  »لعبة 
قزام ال�صبعة«، »زينة  م�صتوى م�صرح الطفل قدم: »الأ
ل�صليم  والظام«  و»ليلى  الرمال«  »فتاة  وامزمار«، 

  .…ôFGõ÷G

اإ�صافتها  مكن  خا�صة  نتاجات  خرجون  قدم 
جم  نبيل  وهم:  ام�صتقلة،  ام�صرحية  اجهود  اإى 
»م�صرع الفتى جيفارا«، �صاح حوراي »قبعتان لراأ�ض 
و»جزيرة  و»جاريا«  »اخادمات«  دلل  زياد  واحد«، 
و»الليلة  مولنا«  يا  »الثور  غبا�صي  حمد  اماعز«، 
و»ي  اخلخال«  »زخارف  دروزة  �صو�صن  قنطزية«، 
ثاثة«،  و»�صناديق  اأريحا«  و»اأ�صواء  انتظار اجودو« 
كما قدم فريق الكوميديا م�صرحية »كوميديا �صوداء« 
الكوميدي  ام�صرح  فرقة  وقدمت  عمران،  لنادر 
و»منوع  ال�صوملي،  لفوؤاد  نور«  »العلم  م�صرحية 

ال�صرب منوع« ل�صهيل اإليا�ض. 

موؤ�ش�شة نور اح�شن
بالطفل  خا�صة  م�صرحيات  اموؤ�ص�صة  قدمت 
و»نقو�ض  اخ�صراء«  »الغابة  منها:   ،1987 العام  ي 
زمنية«، كتجربة م�صرحية اأوى تعتمد اأ�صلوب ام�صرح 
خراجي  الإ باجهد  التل  لينا  وتنه�ض  التعليم،  ي 
طروحات  الأ توجيه  اموؤ�ص�صة من حيث  هذه  لعرو�ض 
ي  كما  ام�صرح  ي  الدراما  برامج  باجاه  التعبرية 
م�صرحية  اموؤ�ص�صة  اأنتجت  كما  ال�صو�صنة«.  »مدينة 
دوي  مهرجان  ي  ردن  الأ مثلت  التي  هال«  »ليلة 
»مروج  وم�صرحية  مركية،  الأ امتحدة  الوليات  ي 

w صدي� حام« جواد الأ الأ
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وثيقة )2(

نحن جميعًا 
�سحايا حنن اإى اما�سي´

عبد اه العروي

وى، مايو 1987. ول، ال�صنة الأ ´جمة القطب، العدد الأ

وروبيون تواقن، دومًا، معرفة وجهة نظر الغر فيهم، وخا�صة اإذا كان هذا الغر اآخر  كان الأ
دلء بكلمة �صارحة ي امو�صوع.  حقًا. وهنا يتعن الإ

لقد تعلمت، بو�صفي موؤرخًا، مييز العنا�صر التي انتهت، عر قرون اإى تكوين وعي م�صرك 
وروبين و�صعا م يتحولوا، جميعهم، وعلى  اأوروبية، كما تعلمت اأن الأ لدى ال�صعوب ام�صماة اليوم 
نحو طبيعي، اإى اأوروبين يعي�صون اأزمات هوية عميقة، اأزمات عرفها اأولئك الذين كانت اأوروبيتهم 

وى. اإ�صكالية، بنحو اأو باآخر: رو�ض القرن التا�صع ع�صر، واأمان ما بعد احرب العامية الأ
اإنني ل اأوروبي من نوع خا�ض، قريب وبعيد بذات الوقت، بّن وغر مكن اإدراكه: وهنا تكمن .... اأمح 

وروبية. بذلك اإى م�صادر الفكرة الأ

قل.  رث اليوناي، نتبناه بدورنا، نحن العرب جزئيًا على الأ اإن اأروع �صيء ي اأعن الكثرين، وهو الإ
حد اأن يتجاوزه ي ميدانه. ول يقف التماثل عند هذا  ول الذي ل مكن لأ فاأر�صطو بالن�صبة لنا هو امعلم الأ
التو�صع  من  عواتقنا فرات  على  ن�صع جميعنا  غريق، هكذا  الإ لقدماء  ورثة  اأنف�صنا  نعتر  فنحن  احد، 
عليه: ملك  نطلق  ما  اإنه  وطاناتنا،  وتثر  رغائبنا،  ت�صحذ  اأحامنا،  تغذي  واجزر،  امد  والرتداد، من 
مة، بن الثقافة  الروح التاريخية. وثمة نتيجة اأخرى لهذا امد واجزر، هي التفرع الثنائي بن الوطن والأ

والدولة، ذلك التفرع احا�صر دائمًا وامتجاهل دومًا.
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اإن اأوروبا فكرة، اأ�صطورة، تخيل. لذلك اأظل �صمن ميدان ال�صور، تاركًا للموؤرخن وعلماء الجتماع 
خرة، واأ�صعى خلف روح اأوروبا  ربعة الأ وروبي خال القرون الأ والقت�صاد مهمة حديد ما كانه امجتمع الأ

لدى الروائين الروؤيوين: د�صتويف�صكي، كونراد، مالرو، الخ...

لنتاجهم  اأ�صا�صية  مو�صوعة  الغربية  امغامرة  بدورهم،  العرب  اتخذ  اما�صي  القرن  منت�صف  منذ 
الروائي. وقد اأراد الكاتب ام�صري طه ح�صن اإعطاء موذج عن ذلك ي روايته اأديب.

قلوب  فيه  الرعب  �صاد  الذي  ال�صتاء  ذلك  الرهيب،   1917 �صتاء  بباري�ض  يق�صي  )اأديب(  بطل  اإن 
ال�صكان/ امعانن من اجوع والرد. وهم ي�صمعون انفجارات اأوى القذائف اجوية. ي ذات اللحظة كان 
�صرطي  ماي والتناف�ض الأ وروبين قد اأدركوا التماثل اموجود بن ال�صراع الفرن�صي الأ كثر من امثقفن الأ
بعنف  النقا�ض  ي  )اأديب(  ي�صارك  وبعنف  اماأ�صاوي،  طابعه  تو�صيح  ي  ثيو�صيدي�ض  برع  الذي  ثيني  الأ
ال�صخ�ض حديث التن�صر، واقفًا اإى جانب اح�صارة �صد القوة الهمجية قبل اأن يقع �صريع جنون منقذ. 
اأو مان- جرد �صراب، كلما تعمقنا ي حليلها  اأوروبا عند طه ح�صن- مثلما هي عند د�صتويف�صكي  اإن 

ذابت ي مفهوم التاريخ.

ر�صي، هي ي نهاية امطاف مغامرة  اإن امغامرة الغربية، اأي رحلة اأوروبا البحرية حول الكوكب الأ
وروبية  خرين با قيمة، كما تخلي امحاولة الأ التاريخ الب�صري: �صيغة عنيفة الغمو�ض جعل حاولت الآ
من م�صمونها اخا�ض. ي هذا ام�صتوى من التمثل ل يبدو م�صر جموعة ب�صرية- حتى واإن كان ا�صمها 
اأوروبا- جديرًا باجهد الذي يبذله مثقف خل�ض لتوجه كوي. واإذا كان ثمة ان�صيون اأوروبيون كبار، فلي�ض 

ثمة –بامقابل- اأن�صيون متاأوربون كبار.

دون حاولة جاوزها  نقائ�صه  بالتعبر عن  اكتفى  وهيمنته-  تعاظمه  –على  ذاته  مان  توما�ض  اإن 
ا�صطناعيًا. اإن اأوروبا بالن�صبة له �صافية وجرمانية ولتينية بذات الوقت، وكّل من هذه امكونات ل غنى 
اأنها  حد  اإى  متباعدة،  جد  م�صائر  ومر�صودة  بع�صًا،  بع�صها  مع  متنافرة  جد  كونها  رغم  خر  لاآ عنه 
اأوروبا خيالية، ماثلة لتلك التي يحلم بها الفا�صفة  اإل ي  اإ�صهامات كل منها  ل ت�صتطيع التوحيد بن 

والفنانون حن يجدا لتاريخ نهايته ومعناه.

اأن  نكت�صف  فاإننا  فكرنا،  فيها  يتمو�صع  التي  اللحظة  وكانت  اإليه،  ننتمي  الذي  امجتمع  كان  وكيفما 
اأوروبا، من حيث هي فكرة، مرادفة للتاريخ. لكن اأن تكون تاريخيًا معناه اأن تدرك نف�صك باعتبارك ذاتًا 
خرى ويظل الواقع اإلغازيًا دومًا. واإذ ن�صعى  ومو�صوعًا لتغر م�صتمر، معناه اأن تكون ع�صريًا، كلمة تطرد الأ
دبية وعلماء النف�ض، من بودلر اإى موزيل،  لنقدم  لإجاز تاريخ احداثة نتيه ي اأثر كتاب امقالت الأ



203 الـثـقافـيــــة العدد الثالث وال�سبعون والرابع وال�سبعون 2008امـجـلـة 

اإى  ينتمي  لفرد  بالن�صبة  ما هي احداثة  ترى  التخيل:  بوا�صطة  موازية،  بطريقة  اأخرى،  اجواب، مرة 
جتمع يقال – عن حق اأو عن باطل- اإنه تقليدي؟

زهر، قبل اأن ي�صجل نف�صه ي اجامعة  اإن )اأديب( بطل طه ح�صن، يغادر باديته ام�صرية ويعر الأ
اأن ير�صل ي بعثة درا�صية اإى فرن�صا، هكذا  وروبية، وقبل  اجديدة التي يكت�صف فيها الروح النقدية الأ
يجد نف�صه –دون مرحلة انتقالية- جتثًا من عام منظم، ثابت، اإى اآخر متحرك، يكاد يكون فو�صويًا، 
اإنه يفر�ض على نف�صه هو بالذات جهودًا جنونيًا، بحيث يحقق خال ب�صعة اأ�صهر تقدمًا مده�صًا ي كل 
�صف ما فيه الكفاية، يناوب فرات العمل امكثف  اأنه، وبفعل رغبة ي التعوي�ض �صائعة لاأ اإل  اميادين، 

بفرات من اللهو ام�صعور اإى اأن ينتهي بال�صياع ي اجنون.

وقد انتهيت ي رواية اأ�صميتها )الغربة( اإى تناول نف�ض امو�صوعية من جديد، حيث تذهب مغربية 
خرون اإنه قدرها امحتوم، ولديها اإما �صعت للبحث عن  نها ترف�ض القبول ما يقول الآ �صابة اإى باري�ض لأ
خاقية. اإن رواية )الغربة( تغرق ل ي اماأ�صاوية، بل ي ال�صوداوية. فما تعتقده ال�صابة  زمتها الأ اأ�صباب لأ
امغربية اأزمة �صخ�صية هو ي الواقع النتيجة احتمية لتطور عام. وحن تعتقد اأنها اكت�صفت �صخ�صيتها، 
خر من الباد تو�صع �صكة حديدية فاإذا بقلب ال�صابة امغربية- وعن طريق  تلتقي بالتاريخ. ي الطرف الآ
بدية ل�صالح اللحظة، والطاعة ل�صالح الإخا�ض  ت�صل�صل ل مرئي- تدخله الرغبة ي امطلق: اإنها تن�صى الأ
للذات. لي�صت هي من ينك�صف، ولكنه التاريخ الذي يزيل عرها حجبه. هكذا تنقذف البطلة ال�صابة ي 
عذابات انعدام اجاذبية، �صحية لعملية ل تكاد تعيها. فتاأمل ي العثور على نقطة ارتكاز باأر�ض منفاها 
على  مفتوحة  الرواية  لتنتهي  ت�صحو  ما  �صرعان  اأنها  اإل  الغروب،  واأر�ض  الغرب  اأر�ض  اأي�صًا  هي  التي 

ت�صاوؤل.

)انعدام  ولي�ض  احرية،  ترت�صم  واحداثة  اأوروبا  خلف  الغربية.  امغامرة  عن  نظر  وجهتا  هما  ها 
اجاذبية( ي نهاية امطاف، �صوى انقاب القيم والعدمية.

مان،  د�صتويف�صكي،  نيت�صة،  بوركهارت،  –اأمثال  بالتحليل  للحداثة  عر�صوا  من  م�صاهر  بن  من 
ع�صاب مامًا، وم ينته اأي منهم اإى اإثبات اأو نفي غر مرتكز اإى اأفكار  موزيل- م يظل اأحد هادئ الأ
ثبات النيت�صوي ذاته من �صاأنه اأن يحر�ض ويثر. هكذا توقفت اهداأ العقول عند نزعة  مبطنة، بل اإن الإ
اأحكامنا  �صول، ي ال�صيغة امعروفة: لنحافظ على  ت�صاوؤمية رواقية، ي حن مالت اأخرى للعودة اإى الأ

نها تبعث الدفء فينا، والتي يعادلها عند العرب: لنت�صبث ما ل يزال واقفًا. ام�صبقة لأ

ام�صتقبل وهي  تلج  وال�صعوب  اما�صي حقًا.  اإحياء  يومنا هذا-  –واإى  ا�صتطاع  اأحد  اأنه ما من  غر 
مارك�ض عن  يتكلم  التاريخ، وحن  يتكلم هيغل عن حيلة  واقعة جد معروفة، حن  تلك  القهقرى:  م�صي 
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تطالب  اأ�صوات  ت�صمع  تاريخية  حقبة  كل  بداية  ي  الواقعة.  نف�ض  اإى  ي�صران  فاإنهما  يديولوجيا،  الإ
حوال –وحن ل تعيق الدينامية  باإحياء ما هو ن�صف من�صي. اإل اأن الدعوة اإى اما�صي، تنفع ي اأغلب الأ

الجتماعية- ي تكييف ام�صتجدات خلف اأقنعة م�صتعارة.

اإن ظاهرة العودة هذه ت�صتحق اأن تناق�ض.

�صاح والنه�صة كانا، ي اأوروبا، عودتن اإى اما�صي، مثلهما ي ذلك مثل الرومان�صية  ل �صك اأن الإ
وكل النزعات اجديدة ي القرن التا�صع ع�صر. واإن دعوات ماثلة لهذه تردد لدى �صعوب اأخرى، اإل اأن 
حوال يتعلق ب�صيء اآخر مامًا، فما دامت  مر ي مثل هذه الأ اإن الأ وروبين يقولون، عن طيب خاطر،  الأ
وروبية م تنطلق قط، فاإنه ل مكن اأن تطرح عليها العودة اإى نقطة النطاق. لنقرب  ال�صعوب غر الأ
من الواقع اأكر، لقد كان العرب وال�صينيون. واإى حدود القرن اخام�ض ع�صر، يوا�صلون اكت�صاف العام: 
ويعرف امخت�صون اأ�صماء ابن بطوطة وابن ماجد وت�صينغ هو وماهوان... اإل اأن اأولئك الرحالة وعلى غرار 
وروبيون. واإن كري�صتوف  �صندباد- كانوا يعودون اإى نقط انطاقهم. نف�ض ال�صيء قام به معا�صروهم الأ

كولومب نف�صه قد عاد وانطلق عدة مرات.

لقد ا�صتنفذت القطيعة مع اما�صي باأوروبا مع ماجان الذي عاد، بالتاأكيد، اإى نقطة انطاقه، لكن 
بعد اأن دار حول العام. وقد اكت�صف اأوروبا عن طريق الطواف البحري حول العام، وقبل غرها- اإن هذا 
ر�ض �صيم�صي اأبعد منها، اإن اكت�صافًا من هذا  حدود، ومن حينها �صارت واثقة من األ اأحد فوق هذه الأ
ƒædG´ –حتى واإن م يكن �صريحًا بفعل امزاحمات القومية- لذو اأهمية ل يتطرق اإليها ال�صك، اإن الوا�صل 
خرين اأمام مع�صلة: اأما تقليده اأو النعزال. لكن ما اأن امناف�صة جري ي حلبة مغلقة فاإن  ول ي�صع الآ الأ
احل الثاي مرفو�ض ووحدها امحاكاة جعل النفات من اموت التاريخي مكنًا. حاكاة تبدو وكاأنها 

ول، قبل اأن تنقلب �صده. حظوة بالن�صبة للوا�صل الأ

تكلمت عن ماجان اماح، وكان باإمكاي اأن اآخذ كمثال ماجان فيل�صوفًا اأو فنانًا اأو عامًا جريبيًا، 
فالنتيجة امتو�صل اإليها �صتكون واحدة، اإن العودة اإى نقطة النطاق، ي اأوروبا، ومنذ اأربعة قرون، هي 
اأما فعل يحرر �صرورة م�صتجدة واإما �صرخة حنينية معو�صة ل اأهمية عملية لها تذكر، اأما خارج اأوروبا 
مر يتعلق حقًا بارتداد ومعاودة ت�صلق الزمن من جديد، ولي�ض للتاريخ نف�ض امحتوى: فهو اإيجابية  فاإن الأ

العمل من ناحية، وانعدام جاذبية احلم والعاطفة من ناحية ثانية.

اإذا كانت اأوروبا رديفًا للحداثة، واإذا كانت هذه تعني انعدام اجاذبية بكل معاي الكلمة، فاأن يكون 
امرء ع�صريًا م�صاألة تختزل ي اآخر امطاف اإى اإرادته اأن يكون كذلك، ول مكان ي�صح فيه القول- مثلما 
وى. ال�صيء الذي يوؤكده علماء امعرفة وموؤرخو القت�صاد والفن:  ي�صح هنا- باأن ل اأ�صعب من اخطوة الأ



205 الـثـقافـيــــة العدد الثالث وال�سبعون والرابع وال�سبعون 2008امـجـلـة 

اأيديكم على  ت�صعوا  امادي  الغنى  ابحثوا عن  التجريبي،  العلم  تكت�صفوا  تلقيتموها،  التي  ال�صروح  احوا 
مفتاح الفن، لهذا م تعد اأوروبا مقت�صرة اليوم على اأوروبا، بل اإنها كانت عام 1945 ي اخارج فقط، 
ي  امهزومة  واأمانيا  نف�صها،  بناء  اأوروبا  ت�صتعيد  اإما  هذه-  واحالة  اأمريكا  اخارج،  هذا  �صورة  وعلى 

امقدمة.

نظار،  كل �صيء يبداأ بامحاكاة، �صيا�صة احرب، التي تهدف اإى عدم لفت النتباه، اإى عدم �صدم الأ
مر طابع ام�صروعية على تفوق اأوروبا امقلدة، اإل اأنها تفرغه  فات من التهدم. اإنها ت�صفي ي بداية الأ ولاإ
ي نهاية امطاف من جوهره. وقد اأح�صت اأوروبا باخطر وحاولت –عن طريق العنف وعن طريق احيلة- 
وربة: ومن هنا �صغفها بكل ردود الفعل �صدها. لكن: هل ت�صتطيع اأوروبا منع باقي العام  اإيقاف عملية الأ
عن تقليدها؟ اإن اجواب وا�صح وهو: ل، بحكم الظروف، واإن اأوروبا اجغرافية ذاتها تاأوربت عر مراحل. 
بي�ض امتو�صط، ي  اأين ينبغي التوقف؟ اإن روح اح�صارة عند فولتر بل وعند بلزاك ذاته، هي البحر الأ
ذلك  امتو�صط، ما ي  بي�ض  الأ البحر  بلدان  اأن  باعتبار  ال�صمال،  نحو  كانط  اأكر عند  تنزاح  اأنها  حن 
تكن اجزيرة  واإذا م  بفنها.  لنف�صها  اليونان م حتفظ  كانت  واإذا  الظام،  تغرق ي  منها-  ال�صمالية 
 IQhÒ°S ÉgQÉÑàYÉH  IOóëŸG  »gh– لنف�صها  اأوروبا  فلماذا حتجز  وديانتها،  بلغتها  العربية قد احتفظت 
بل  وامريح،  النافع وامائم  اأوروبا نحو  لقد �صعت  والتجريبية؟  وال�صرعوية  –الفردانية  تاريخين  ووعيًا 
و�صعت اأحيانًا اإى العادل وال�صحيح، فمن تراه �صرف�ض –وبا�صم ماذا- هذه القيم ام�صركة بن النا�ض 

اإى حّد بعيد؟ هذا عاوة على اأن باإمكاننا القول عنها اإنها لي�صت جديدة.

اإن البع�ض يوؤكد اأن اأوروبا تهدف من وراء خطابها الوا�صح، الب�صيط، امعقول، اإى غاية اأخرى مامًا، 
اأمريكا نتيجة للخطاأ، ويجري  واإن العقل والعلم واحرية امدنية، الخ، كانت ثمارًا لل�صدفة مثلما كانت 
وروبي، حيث يقدم ا�صم اأو عمل، ويتم اإدخالنا ي متاهة  احديث اليوم، طوعًا عن الوجه امختفي للعقل الأ
وروبي، فاإنه لي�ض  من البحث عن حقيقة �صرية. والواقع اأنه كيفما كان اأمر هذا البعد ال�صيطاي للوعي الأ
وروبين اأن ينا�صلوا �صده ب�صكل مك�صوف ما دام م يتم رفعه، وبجاء اإى ال�صدارة. اإن اأوروبا  لغر الأ
الفعالة تاريخيًا كانت هي اأوروبا العقانية الو�صعية، وهي التي جرى تقليدها، حتى واإن انتقدت اأحيانًا 

ببع�ض الفتور.

وما  وروبي  الأ اجزر  قبل  وجد  عما  اإل  بامو�صوع  ارتباط  ي  احديث  اأ�صتطيع  ل  و�صعيتي،  وبحكم 
ي�صكل جزءًا من ما�صي ذاته. لقد �صارت ام�صاكل، بعد زوال ال�صتعمار، ذات طابع اإقليمي، و�صارت اأوروبا 
–وقد حولت اإى مفهوم جغراي- هم اأولئك الذين يعترون اأنف�صهم اأوروبين. ل �صعب يعي�ض ع�صره 
الثاثن،  امجيدة  بال�صنوات  القت�صادية-  ال�صحف  بع�ض  اليوم ي  يدعى  ما  واإن  الذهبي ي حا�صره، 
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زمة البرولية، م تع�ض  اأي الفرة اممتدة من 1945 اإى 1975، والفا�صلة بن احرب العامية الثانية والأ
باعتبارها كذلك من طرف اأي كان، معنى ذلك اأن اإ�صكالية اأوروبا احالية قد ولت، �صرورة، ي �صياق 
من النحطاط، مع العلم طبعًا باأن هذا ن�صبي دائمًا، اإذ مكن لع�صر منحط اأن يكون اأ�صعد واأغنى واأكر 
ثقافة من اآخر يعتر ع�صرًا ذهبيًا، واأن اأوروبا، اخارجة من ذاتها، قد اأعطت وتعطي واأعطت نف�صها، 
وروبية،  وهنا منبع انحطاطها، هل هي مغامرة مزعجة فريدة ي التاريخ؟ على العك�ض فحظوة البلدان الأ
ما فيها ذات ام�صاحة اجغرافية امتوا�صعة، تكمن ي اأنها ظلت كما هي بعد اأن ا�صتهلكت ي اخارج كل 

وروبية قاتًا، وخا�صة بالن�صبة للم�صتعمرين. ذلك ال�صتهاك. لقد كان ال�صتعمار قبل التجربة الأ

وروبا معينة حددها امعنيون اأنف�صهم بناء على معاير لي�صت ي  وروبا، لأ فما هو ام�صتقبل امر�صود لأ
الظاهر جغرافية مامًا، ول تاريخية ي اجوهر؟ اأوروبا، �صيدة العام بالعلم والتقنية؟

اإن كثرًا من النا�ض يوؤكدون اأن الخراعات تولد دائمًا ي هذه الزاوية ال�صغرى من العام، واأنه، 
خرون ل�صرائها، بل ولختا�صها عند احاجة وا�صتثمار خراتها  بف�صل احرية التي ت�صودها، اإما ياأتي الآ
النت�صار  الوا�صعة  الفكرة  هذه  زالت  ل  فهل  مرة،  ول  لأ فيه  ظهرت  الذي  البلد  ي  ثم  اأوًل،  بلدانهم  ي 
�صحيحة اإى اليوم؟ بل وهل كانت دومًا �صحيحة؟ اأنا اأطرح ال�صوؤال، وبانتظار جواب اموؤرخن امو�صوعين 

اأقدم انطباعي اخا�ض جازفًا بتعري�صه للرف�ض بل وحتى لل�صخرية.

هلية للتكنولوجيا –�صليلة العقل احا�صب-  على خاف اإيديولوجية القرن التا�صع ع�صر، يبدو ي اأن الأ
ن ت�صبح  �صياء ق�صمة ي العام، واأن اأوروبا هي ي الطريق اأكر فاأكر، وعلى ما يبدو ي، لأ هي اأعدل الأ

بيتًا من جملة بيوت الخراع العلمي والتقني.

وروبية؟ اأوروبا، مركز العام، وامعر ال�صروري لكل الت�صالت بن امجموعات غر الأ

ن، اإل  لقد كانت كذلك طيلة زمن، وخرائط العام الن�صفية ل زالت حتفظة بذكرى ذلك اإى الآ
قمار ال�صناعية اخا�صة باموا�صات يحول امنظور فلي�ض ثمة مركز  اأن علم اخرائط اجديد، وليد الأ
طبيعي للعام، وما هناك �صوى مراكز موؤقتة مع وقف التنفيذ، �صحيح اأن اليابانين ي�صتقرون اليوم بباري�ض 
فريقية ثاثية دائمًا.  فريقية، واأن العاقات العربية-العربية، اأو العربية-الإ �صواق الأ ولندن وروما لغزو الأ
اإما قامت على و�صعية ماثلة، نعرف جميعًا  باأن ح�صارتنا  العرب،  اأن نذّكر نحن  اإل  لنا  لي�ض  اأن  بيد 

ه�صا�صتها.

اأوروبا، امتحف اخياي للعام؟
هذه، دون �صك، اأكر التكهنات احتماًل. فرغم اأن اأوروبا تفرغ من ثرواتها الفنية ل�صالح اأمريكا منذ 
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�صيوية، الخ. احقيقة الوحيدة التي  فريقية والآ �صامية والإ قرن، فاإنها ل زالت ملك امتاحف العربية، والإ
مكن من الدخول اإى قلبك من هذه اح�صارات، رابطة بينها ما تتيحه من اإمكانيات امقارنة. ورغم اأن 
رئا�صة )اليون�صكو( اليوم اإفريقية، ومعظم العاملن فيها من العام الثالث، فاإنه ل اأحد ينازع ي اتخاذ 
وبك( ي )فيينا( اأو ي  )باري�ض( مقرًا لها. وهو معطى ملك نف�ض الدللة التي تاأخذها اجتماعات )الأ

)جنيف(.

�صياء وجدتني م�صوقًا للعب نف�ض دور )اأوزبيك( ي )الر�صائل الفار�صية( )مونت�صكيو(،  وبفعل طبيعة الأ
فكتبت ر�صالة اإى �صديقي الذي ظل فيما وراء البحار، وتكلمت له عن اأوروبا مثلما تبدو ي، منزًل جميًا، 
�صلبًا مريحًا، حاطًا بحديقة مزهرة، ومليئًا بال�صجاجيد الفار�صية، وال�صيوف العربية والتحف ال�صينية، 
كبر  �صحفي  اأو خر  طويلة  م�صافات  قبطان  العملية  حياته  طيلة  به  يحلم  الذي  بذلك  �صبيهًا  م�صكنًا 
دبلوما�صي اأو وكيل جاري. وقد �صاألني �صديقي، واخيبة تعلو حياه، اأهذا كل �صيء؟ فاأجبته مرتبكًا بع�ض 
ال�صيء: وماذا اأ�صنع اإن كنت م�صابًا بالعمى؟ لو كنت جئت اأوروبا منذ قرن لر�صمت: البور�صة والرمان 
وم�صنع ت�صليح ومكتبة ووكالة تلغرافيا وق�صرًا ملكيًا، ل�صفقت خطاب وزير اأمام جنة برمانية ومحا�صرة 
كادمية اإل اأن  م�صتك�صف ي اإحدى قاعات اجمعية العلمية، ولعر�ض اخراع اأمام جل�صة من جل�صات الأ
اأو ذاك،  القدر  باأعداد وفرة بهذا  اليوم ي كل مكان تقريبًا،  ال�صخ�صيات توجد  اموؤ�ص�صات وهذه  هذه 

وباأ�صماء ي�صهل نطقها بهذا القدر اأو ذاك.

لعل �صديقي كان ينتظر مني اأن اأكلمه عن احلول التي تقرحها اأوروبا، غر اأن ما تنتج هذه، ومنذ 
قرن اإ�صكاي، فهذا يكتب مقدمات لنظام لن يرى النور قط، وذاك يوؤلف رواية عن �صخ�ض يحاول تخيل 
رواية. كل العقائد مرفو�صة. والنقد جرد علم للمداواة، واأكر ال�صعارات تقدمًا هو: امنع منوع. اأكيد 
اأن ثمة باأوروبا باحثن عن )ال�صبيل( لكن: هل هم يتوجهون اإلينا اأيها ال�صديق، نحن الذي عرفنا اآخرين 
بعمامات وحى بي�صاء؟ اإنهم حن يقولون: لنذهب اإى ال�صرق يفكرون ي )كاليفورنيا( و)هونغ كونغ(، 
هنالك حيث توجد اأوروبا متعددة، وقد ختمت ر�صالتي اإى �صديقي، الذي ظل ي باده، باإعطائه انطباعن 

متعار�صن:

)اأولهما اأنني( كنت اأم�صى مدينة )لندن(، حيث عاد الهواء نقيًا بعد اأن طرد ال�صكان من مدينتهم 
ام�صانع التي كانت –طيلة قرنن- م�صدر ثرائهم، دخلت اإى حديقة )الهايد بارك( وتوقفت عند �صفة 
)ال�صر بونتن(، وبينما كانت تعر نف�صي جملة )فرجينيا وولف( الطويلة الامعة واماأمية، ملكني بغتة 
اإح�صا�ض قاهر باأن كل هذا ام�صهد قد فقد علة وجوده، واأنه م يعد ي هذا امكان اإل لي�صهد على انفقا�ض 

.»ØdhƒdG ÌædG
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اإى  ت�صر  وال�صاعة  كونغ(  باأحد مطاعم اخدمة احرة مركز مدينة )هونغ  كنت  اأي(  )والثاي 
اأخذ امطعم متلئ م�صتخدمي البنوك ومكاتب التاأمن وبيوت  حواي الواحدة بعد الظهر، �صيئًا ف�صيئًا 
زرقاء  عنق  ربطات  ويرتدون  اأبي�ض،  معدن  من  بهياكل  نظارات  اأعينهم  على  ي�صعون  الذين  التجارة، 
واأقم�صة بي�صاء ذات اأكمام ق�صرة وم�صكون باأيديهم الطبعة امحلية من جريدة )وول �صريت جورنال(. 
ن اأقول: �صغار �صينين متنكرين، اإل اأنني ا�صتدركت، ل حق ي ي هذا القول، فكلنا  ملت حظة ق�صرة لأ

خر. متنكر، والواحد بعد الآ

ختمت كامي قائًا: اإذا راأيت، اأيها ال�صديق، اأن ماأ�صاتي هي اأنني فقدت �صذاجتي، واأنني اأنظر اإى 
اأوروبا عر انعكا�صاتها اأكر من الازم، فاإن عليك اأن تاأتي لروؤيتها بنف�صك، واإذ ذاك تقارن انطباعاتنا.

كان  اآخر،  نوع  العام من  بحري حول  ذا طواف  هو  ها  مرورًا مانهاتن،  كونغ  هونغ  اإى  لندن  من 
امجتمع قد  اأوروبا،  اأن )اح�صارة(  اموؤرخون  ال�صرق، وياحظ  الثورة تذهب باجاه  اإن  يقول:  )لينن( 
ذهبت باجاه الغرب، ها نحن اأولء نعود اإى نقطة النطاق، اليابان تبيع اآلت اإى اأوروبا اجغرافية، 
وروبين: ماذا ملكون  م ام�صماة جديدة ت�صاأل الأ وت�صري منها اخمور وام�صروبات الروحية، وكثر من الأ
قليم ام�صمى اأوروبا قائلن: لنتحد  للعطاء غر منتوجات ال�صناعة احرفية اميكانيكية؟ ويجيب �صكان الإ

خرين. لنحتفظ باأفكارنا لنف�صنا، ل�صنا ي كل هذه احاجة اإى الآ

اأوروبين وعربًا، نعي�ض  اأنف�صنا، واإننا جميعًا  اإننا نحاول، نحن العرب، ومنذ اأكر من جيل، توحيد 
ن�صانية  حت وطاأة و�صوا�ض �صماعنا لطائر )منرفا( يهتف: لقد فات الوقت، فات الوقت، ي حن اأن الإ

تكافح التكاثر وتواجه الف�صاء.

w .اإننا جميعًا، �صحايا حنن اإى اما�صي لي�ض هو حنن باقي العام
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خا�سات احداثة التنويرية
ب�ستمولوجية ي الفكر واحياة القطيعة ااإ

تاأليف: ها�شم �شالح
النا�شر: دار الطليعة، بروت 2008، )389 �شفحة(

مراجعة: حمد �شّراب

التي  والكيفية  الفكر،  ب�شتمولوجية ي  الإ القطيعة  الكتاب مفهوم  يدر�س ها�شم �شالح ي هذا 
ب�شتمولوجية  تف�شي اإى قطيعة �شيا�شية وحياتية، ولي�س معرفية فقط، معتباً اأن مفهوم القطيعة الإ
العربي  التداوي  امجال  اإى  امفهوم  هذا  انتقل  وقد  امعا�شر.  الفكر  �شاحة  ي  مركزية  مكانة  يحتل 
ويعّب  ال�شرورية.  امناق�شة  حوله  جري  اأن  دون  من  ولكن  والباحثن،  امثقفن  بع�س  وا�شتخدمه 
عن خ�شيته من كون هذا ام�شطلح قد ُطِبق ب�شكل خاطئ اأو مت�شرع. وعليه تزداد ام�شكلة ام�شتمرة مع 

إذ غالباً ما يطاول الت�شرع اأو التع�شف ميدان التطبيق.  وروبية، ا ام�شطلحات وامناهج الأ

ويتمحور مو�صوع الكتاب حول فهم كيفية ت�صكل 
وحاولة  وروبي،  الأ الفكر  �صاحة  ي  ام�صطلح  هذا 
لدى  ج�صد  كما  جوانبه،  ختلف  من  له  التعر�ض 
وعملية  بلوروه.  اأو  به  اهتموا  الذين  امفكرين  كبار 

مر الي�صر، اإذ اإن ام�صطلح ن�صاأ ي  الفهم لي�صت بالأ
�صاحة  اإى  ينتقل  اأن  قبل  اأوًل  الدقيقة  العلوم  �صاحة 
ن�صانية. ثم ا�صُتخدم من اأجل بلورة نظريات  العلوم الإ
فل�صفية �صخمة ل تزال ت�صغل الباحثن منذ اأكر من 
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كتابه  ي  فوكو  نظرية  بينها  من  نذكر  قرن.  ن�صف 
األتو�صر عن مارك�ض  اأو نظرية  �صياء«،  »الكلمات والأ
ال�صاب ومارك�ض النا�صج، اأو نظرية عام الريا�صيات 
كون  توما�ض  نظرية  اأو  »الكوارث«،  عن  توم  رينيه 
العلمية. وهي جميعها  الثورات  اأو  الباراديغمات  عن 
نظريات قائمة على مفهوم واحد هو مفهوم القطيعة 

ب�صتمولوجية. الإ

ل  اأ�صا�صية  ركائز  العلمية  ام�صطلحات  وتعتر 
ومعلوم  دونها.  من  ويتطور  يتقدم  اأن  للفكر  مكن 
بلورة  على  القادرون  وحدهم  هم  امفكرين  كبار  اأن 
يجيء  ثم  غرهم.  دون  بهم  خا�صة  م�صطلحات 
فكر  يوجد  ول  اإثرهم.  على  وي�صتخدمونها  خرون  الآ
عليها  يعتمد  واأعمدة  ركائز  اأو  م�صطلحات  بدون 
لكي يبلور ت�صوراته وتف�صراته للواقع والتاريخ وكلية 
الوجود. فقد ا�صتهر نيت�صة مثًا م�صطلحات معينة، 
مر ذاته ينطبق على  وفرويد م�صطلحات اأخرى، والأ
با�صار  وغا�صتون  وديكارت  ومارك�ض  وكانط  هيغل 
من  وغرهم  و�صارتر  دولوز  وجيل  فوكو  ومي�صيل 

الفا�صفة وامفكرين. 

الذي  ب�صتميه«  »الإ م�صطلح  فوكو  ا�صتهر  وقد 
�صياء«، وهناك  بنى عليه كتابه ال�صهر، »الكلمات والأ
عدة اإبي�صتمات ح�صب وجهة نظره، اأو اأنظمة فكرية، 
عديدة  قرون  منذ  الغربية  اح�صارة  على  تعاقبت 
بالع�صور  اخا�ض  الفكر  نظام  فهناك  اليوم.  وحتى 
الفكر  نظام  وهناك  ديني،  لهوتي  وهو  الو�صطى، 
مثاي،  ديكارتي  وهو  الكا�صيكي،  بالع�صر  اخا�ض 
ونظام الفكر اخا�ض بالع�صور احديثة، وهو كانطي 
لطه  ن�صًا  نقراأ  وحن  �صبق.  ما  كل  من  تقدمًا  اأكر 
ح�صن اأو �صواه من امحدثن العرب نفهم اأنه ينتمي 
اإى الف�صاء العقلي للع�صور احديثة. وبن الع�صور 

الو�صطى والع�صور احديثة تكمن قطيعة احداثة اأو 
ب�صتمولوجية.  ما ندعوه بالقطيعة الإ

�صا�صية  العلمية الأ الثورات  ويبداأ اموؤلف بعر�ض 
ثورة  واأولها  والكون،  العام  اإى  نظرتنا  غرت  التي 
كر لهذه  كوبرنيكو�ض وغاليلو، ويتوقف عند امنِظر الأ
العميق،  ب�صتمولوجي  الإ ام�صتوى  على  العلمية  الثورة 
العلمية  الثورة  اإى  ينتقل  ثم  ديكارت،  رينيه  وهو 
اإ�صحاق  يد  على  العلم احديث  �صهدها  التي  الثانية 
ب�صتمولوجي لها امتمثل  نيوتن، والتنظر الفل�صفي والإ
وروبية  الأ احداثة  �صكلت  وقد  الكانطية.  بالفل�صفة 
ن�صاي  قطيعة اإب�صتمولوجية كرى ي تاريخ الفكر الإ
بدءًا من غاليلو وديكارت و�صبينوزا بخروجها جذريًا 
ال�صائدة.  ويقيناته  القرو�صطي  العقلي  امناخ  على 
اأن�صّية  حركة  تقود  اأوروبا  راحت  الع�صر  ذلك  فمنذ 
بداع  والإ العطاء  على  وبقدراته  ن�صان  بالإ متفائلة 
والتو�صل، من دون اأن يعني ذلك التمرد على اه من 
النه�صوية  ن�صية  فالأ فقط،  ن�صان  بالإ الهتمام  اأجل 
نه  لأ اإل  ن�صان  بالإ اهتمامها  وما  اإحادية،  ل  موؤمنة، 
اأعظم خلوق خلقه اه وزّوده بالعقل، على ال�صد من 
ام�صكك  التكاي  الت�صليمي  الو�صطى  القرون  اإمان 
بقدرات الن�صان وبقيمته. وعلى اأ�صا�ض هذا الت�صّور 
للحياة،  جديد  معنى  اكت�صف  النه�صوي  الفل�صفي 
النقاب  �صّكل  وهذا  ذاتها،  بحد  قّيمة  فاأ�صبحت 

�صا�صي الفعلي لع�صر النه�صة. امعنوي الأ

ويعود �صبب ف�صل ع�صر النه�صة العربية وما تاه 
اإى عدم التمكن من ت�صفية ح�صاباتنا التاريخية مع 
وروبيون مع تراثهم. وهنا ح�صر  تراثنا كما �صّفاها الأ
�صولين ي  مقارنة ما بن ال�صراع بن العقانين والأ
اأوروبا اإبان الع�صور الو�صطى، وال�صراع الدائر حاليًا 
�صامين  الإ �صولين  والأ التحديثين  امثقفن  بن 
حيث  �صامي،  والإ العربي  العام  اأنحاء  ختلف  ي 
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احداثة  ومع  نف�صه  مع  �صامي  الإ الوعي  اأزمة  اأن 
الفكرية والفل�صفية ل تختلف ي �صيء عن اأزمة الوعي 
وروبي مع ذاته ومع احداثة نف�صها قبل  ام�صيحي الأ

ثاثة قرون.

�صامي، ب�صكل  ويرى اموؤلف اأن العام العربي- الإ
زمة الكرى التي ت�صبه  عام، قد دخل اليوم مرحلة الأ
وروبي« ال�صهرة التي اأّدت اإى ولدة  »اأزمة الوعي الأ
العام احديث، معترًا اأن اأزمة ام�صيحية مع العقل 
العلمي ال�صاعد ت�صبه اإى حد ما اأزمتنا مع احداثة 
اأو هناك.  امعا�صرة. واأعرا�ض امر�ض مت�صابهة هنا 
احا�صمة،  ام�صكلة  هذه  نواجه  كيف  نعرف  م  واإذا 
حال،  اإى  حال  من  والنتقال  القطيعة  م�صكلة  اأي 
فاإننا �صوف نتخبط اأكر ي م�صاكلنا وتتفاقم حالتنا 
تكون  �صوف  القطيعة  هذه  فاإن  بالطبع  با�صتمرار. 
متدرجة ولن تنجح، اأي لن ينجح التحديث ي الواقع، 
�صامية.  �صالة العربية - الإ اإل اإذا خرجت من رحم الأ
ولكن ل يكفي اأن يقول امثقفون العرب اأو ام�صلمون اإن 
علينا اأن ناأخذ العلوم البحتة والتكنولوجيا من الغرب 
فكار، فهذا دفن  ن�صانية والقيم والأ ونرك العلوم الإ
للروؤو�ض ي الرمال، اأو �صحك على الذقون ي اأح�صن 
امناهج  مع  ُتوؤخذ  اأن  اإما  فالتكنولوجيا  حوال.  الأ
العقلية التي اأدت اإليها اأو ل ُتوؤخذ اأبدًا. اأما اإذا اأُخذت 
اأو ا�صُريت وحدها ف�صوف تف�صل حتمًا ي التطبيق، 
ل  القدم  العام  مع  القطيعة  اأن  ذلك  ف�صلت.  وقد 
والقت�صادي  امادي  ام�صتوى  على  ح�صل  اأن  مكن 
مور على حالها فيما يخ�ض  واأر�صية الواقع، ثم تبقى الأ
ام�صتوى النف�صي والروحي والفكري كله. وهنا تكمن 
اأزمة  اإنها  الراهن:  �صامي  والإ العربي  الوعي  اأزمة 
الراكن.  وانفجار  الزلزل  ململ  منها  اأين  كرى 
�صامية   والإ العربية  امجتمعات  فاإن  اموؤلف  وح�صب 
تعي�صه  وما  الو�صطى،  القرون  بعد مرحلة  تتجاوز  م 

�صولية ولي�ض »ال�صحوة« ح�صبما  اليوم هو الظلمة الأ
�صوليون على ت�صميتها. ي�صر الأ

يعني  باأنه  بالتنوير  يق�صده  ما  اموؤلف  ويحدد 
عن  تختلف  الراث  لن�صو�ض  جديدة  قراءة  توليد 
ن.  القراءة القدمة التي ل تزال ت�صيطر علينا حتى الآ
ويعني ذلك  توليد قراءة تاريخية تختلف عن القراءة 
ذهان  الأ على  ام�صيطرة  الاتاريخية  اأو  التبجيلية 
من  ال�صنن.  مئات  منذ  العربية  الثقافة  والعقول ي 
التي  التاريخية  امرحلة  وطول  التنوير  �صعوبة  هنا 
�صد  الن�صال  يتوقف  م  حيث  حتمًا،  �صي�صتغرقها 
�صد  ولي�ض  واجمود،  النغاق  من  وقرون  قرون 
لذلك  �صنة.  مائة  اأو  �صنة  ع�صرين  اأو  �صنوات  ع�صر 
التنوير  حيث  وخيفة،  و�صعبة،  خطرة،  فالعملية 
على  تاريخيته  عنه  نزعت  ما  كل  اأرخنة  اأي�صًا  يعني 
مر القرون. فكل ما يقدمه العقل التقليدي على اأ�صا�ض 
اأنه مقد�ض فوق التاريخ اأو يتعاى على التاريخ، �صوف 
تنك�صف  �صوف  اأو  تاريخيته،  ي  نغر�صه  اأن  نحاول 
 - التنوير  اأو   - والنور  ما.  يومًا  تدريجيًا  تاريخيته 
كما  وعفوي  طبيعي  ب�صكل  الداخل  من  ينبثق  �صوف 
ال�صوء  ينبثق  كما  اأو  ر�ض،  الأ اأعماق  اماء من  ينبثق 
التاريخية  امنهجية  تطبيق  بعد  الظام،  رحم  من 
يعني  ل  وهذا  للراث.  التاأ�صي�صية  الن�صو�ض  على 
التو�صل  يعني  واإما  الدين،  اأو  الإمان  الق�صاء على 
اإى فهم اآخر للدين والإمان، فهم حديث وحر. اإنه 
يعني النتقال من العقلية امنغلقة للع�صور الو�صطى، 
اإى الدائرة العقلية امنفتحة للع�صور احديثة. ولكن 
اأ�صياء  مع  القطيعة  اإحداث  تتطلب  النتقال  عملية 
حميمة وعزيزة جدًا على قلوبنا، وهي اأ�صياء تعودنا 
ال�صنن.  مئات  منذ  جد  عن  اأبًا  األفناها  اأو  عليها 
وبالتاي، فالقطيعة لن تكون �صهلة ول مي�صورة، واإما 
�صرافقها نزيف داخلي حاد. ورما كان النزيف قد 

w .¿ B’G CGóàHG
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العرب واحداثة: 
 درا�سة ي مقاات احداثين

له بلقزيز »العرب واحداثة« اأهميته من خو�شه ي جدل احداثة معناها  يكت�شب كتاب عبد الإ
الثقاي والفكري وال�شيا�شي، وينحاز اإى حركة الواقع ومكنوناته، واإعادة العتبار اإى اأ�شئلة النه�شة 
�شولية وال�شمولية، خ�شو�شاً بعد نك�شة حزيران 1967  والتنوير ي زمن �شهد �شعود نزعات الت�شدد والأ
التي اأعلنت هزمة ام�شروع القومي العربي. وتتناول مادة الكتاب خطاب احداثة منذ الن�شاأة واإى نهاية 
ول من القرن الع�شرين، ثم مطالعة �شياقات التطور التي قطعها هذا اخطاب ي الن�شف  الن�شف الأ
نتاج الفكري فيها م يكن  الثاي من القرن ذاته. ول �شك ي اأن اختيار هذه الفرة يرجع اإى كون الإ
ي�شتند اإى مفهوم دقيق و�شامل للحداثة عند من كتبوا واألفوا ي م�شائل امعا�شرة والتقدم والتنوير، 
حيث م يبداأ مفهوم احداثة هذا ي التبلور اإل ي الن�شف الثاي من القرن الع�شرين. وعليه يجري 
الن�شوج  طور  وثانيهما  البتدائي،  طورها  اأولهما  والهتمام،  احداثة  فكر  من  طورين  بن  التمييز 

الفكري الذي عرف منذ بدايات الن�شف الثاي من القرن الع�شرين ظهور امتون الفكرية الكبى.

له بلقزيز تاأليف: عبد الإ
النا�شر: مركز درا�شات الوحدة العربية، بروت 2007، )282 �شفحة(

مراجعة: �شمر اح�شن
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له بلقزيز باأن يقدم كتابه م�صاهمة  وياأمل عبد الإ
امعا�صر،  الفكر  ي  احداثة  تاريخ  كتابة  اإعادة  ي 
واإعادة العتبار خطاب احداثة الذي تعّر�ض لتهمي�ض 
تاريخ  لكتابة  تعر�صوا  من  بع�ض  طرف  من  �صديد 
ثقافية  مواقع  وامعا�صر، من  العربي احديث  الفكر 
احداثة  عانت  وقد  اأيديولوجية.  مقدمات  تو�صلت 
اإى  ُي�ْصَمع  اأن  دون  من  حتى  وقبليًا  �صريحًا  عداًء 

خطابها اأو يو�صع ي ميزان التقدير العلمي.

جدل  حول  عامة  مقدمات  ببناء  الكتاب  ويبداأ 
جدلية  وحول  العربي،  الفكر  ي  واحداثة  �صالة  الأ
ثم  فيه؛  تاأ�صي�صية  جدلية  بح�صبانها  خر  والآ نا  الأ
يقوم بدرا�صة تكوين فكرة احداثة وتطورها، وبو�صع 
امفاهيم  يتناول  ح�صيلتها ي ميزان نقدي؛ وبعدها 
والد�صتور،  كاحرية،  احداثة  خطاب  ي  الرئي�صية 
والتنوير  والعلم،  امدنية،  وال�صيا�صة  والعقل، 
ي�صميهم  ويتفح�ض ج�صدها ي مقالت من  و�صواه، 
اأ�صا�صية،  حطات  ثاث  يختار  حيث  باحداثين، 
وهي حطة اأحمد لطفي ال�صيد ي »احرية«، وحطة 
�صام واأ�صول احكم«،  ال�صيخ علي عبد الرازق ي »الإ
وحطة طه ح�صن ي جمل اأعماله، وخا�صة كتابه 

»م�صتقبل الثقافة ي م�صر«.

له بلقزيز اأن تاريخ فكرة احداثة  ويعتر عبد الإ
هو بالذات تاريخ وعيها بنف�صها كم�صروع ثقاي، مع 
نف�صها  تقدم  الفكرة م  اأن هذه  خذ ي اح�صبان  الأ
الفكر  تاريخ  ي  معرفية  كم�صادفة  ودائمًا  تلقائيًا 
اأو  واعية  ل  فكرية  كممار�صة  اأي  امعا�صر،  العربي 
اأو اإى ما  اأدوار،  قليلة النتباه اإى ما تنه�ض به من 

اأدركت - منذ  واإما  اأدوار،  نف�صها من  تطرحه على 
على  يقرح  جديد  ثقاي  خطاب  اأنها   - البدايات 
الوعي العربي روؤية ختلفة للعام و امجتمع والثقافة 
كانت  ال�صائدة.  والت�صورات  الروؤى  عن  متمايزة 
تعرف اأنها حمل روؤية قد ل يتحملها امجتمع والوعي 
�صتدفع  واأنها  واماألوف،  ال�صائد  ومجافاتها  ِجّدتها 
ثمنًا مرتفعًا م�صادمتها يقينيات را�صخة ي امجتمع 
والوعي؛ ومع ذلك، م تراجع عن اأداء دور فر�صته 
اأحيانًا  وداهنت  حايلت  رما  التطور.  طبائع  عليها 
لوذًا ب�صامة ذاتية من غ�صب التقليد وعنفه؛ ورما 
بعد  اأخرى  اأحاين  ي  عنه  اأف�صحت  عما  تراجعت 
التقليد.  ممانعتها  امتوا�صعة  احدود  لها  تبينت  اأن 
اأمام زحف  ا�صت�صلمت  ما  حوال جميعًا  الأ ي  لكنها، 
التقليد ول �صلمت له ب�صلطانه، بل ا�صتاأنفت مغامرتها 
ومتباينة  ختلفة  التعبر  من  اأ�صكال  ي  الفكرية 
اختاف وتباين اأ�صكال الهيمنة التي بدت فيها ثقافة 

التقليد. 

امن�صاأ  حيث  من  احداثة  فكرة  تختلف  وم 
التي  الكرى  فكار  الأ من  غرها  عن  وال�صرورة 
مثل  ذلك  ي  مثلها  امعا�صر،  العربي  الوعي  �صغلت 
�صالة والهوية والوحدة وال�صراكية و�صواها، حيث  الأ
م�صكلة  وتلك  اأيديولوجيا،  اإى  وانتهت  فكرًة  بداأت 
اأزمنت ي الفكر العربي منذ بواكر مياد احديث. 
بفكرة  النتقال  ذلك  تف�صر  عديدة  اأ�صباب  وثمة 
�صيا�صي  خطاب  اإى  بل  اأيديولوجيا،  اإى  احداثة 
الثقاي  بال�صراع  عاقة  لها  تكون  وقد  اأحيانًا؛  فّج 
خراج  لإ مائمة  بيئة  با�صتمرار  اأوجد  الذي  احاّد 
فكار من �صياقاتها امعرفية اخا�صة والزج بها ي  الأ



215 الـثـقافـيــــة العدد الثالث وال�سبعون والرابع وال�سبعون 2008امـجـلـة 

يديولوجية ام�صدودة اإى اأهداف  اأتون ال�صراعات الأ
دراك اإل �صمن جدليات  غر معرفية، وغر قابلة لاإ
التي  امعرفية  غر  وخلفياتها  فكار  الأ بن  ال�صراع 

ترمز اإليها. 

هم من ماحظة  الأ اأن  بلقزيز  له  الإ ويرى عبد 
الفكرة  �صعيد  من  احداثة  م�صاألة  النتقال  ذلك 
الباب  فتح  اأنه  يديولوجيا  الإ �صعيد  اإى  النظرية 
اأمام اإفقار معري لفكرة احداثة نف�صها. اإذ �صريعًا 
األفت نف�صها ي موقع دفاعي تراجعي: من فكرة  ما 
التي  فكار  الأ من  غرها  على  معرفيًا  تفوقًا  ملك 
�صبقتها وا�صتمرت ي الزمان، اأو جايلتها وكانت لها 
يحملها  لديها  جمهور  ل  اأيديولوجيا  اإى  مناف�صة، 
�صلطان  لها  اأخرى  اأيديولوجيات  اأمام  عنها  وينافح 
ي  هيمنتها  يكر�ض  تباع  الأ من  وجمهور  النا�ض  ي 
احقل الثقاي. كما م يكن خطاب احداثة خطابًا 
العربي امعا�صر. كان له ما  الفكر  برانيًا مفتعًا ي 
وال�صيا�صي. ي  والجتماعي  الثقاي  الواقع  يرره ي 
الثقاي  التاأخر  ومفاعيل  التقليد  ثقل  يعاي  جتمع 
ب�صدمة  امذهول  العربي  امجتمع  مثل  والتاريخي، 
وامذهول  ع�صر  التا�صع  القرن  مطالع  منذ  الغرب 
تف�صله  التي  اح�صارية  الفجوة  اكت�صاف  ب�صدمة 
عن العام احديث وح�صلة الراكم والتقدم فيه، 
م يكن مكنًا خطاب احداثة اإل اأن ينتزع لنف�صه 
�صرعيًة فيه وي رحاب ثقافته. لقد بدا منذ مياده، 
تاريخي  ماأزق  حادًا  وعيًا  واعيًا  ون�صف،  قرن  قبل 
وجد فيه الجتماع العربي نف�صه، ووجدت فيه الثقافة 
�صعود  اأطلقها  هائلة  حولت  اأمام  نف�صها،  العربية 
الظافر  الكوي  وزحفها  احديثة  وروبية  الأ امدنية 

خارج حدودها اجغرافية. ومقدار ما كان عليه اأن 
بو�صفها  التقدم  فكرة  والثقافة  امجتمع  على  يقرح 
التاريخي  والرد  النه�صة  م�صروع  التاأ�صي�صية  الفكرة 

ال�صامل على حالة التاأخر تلك. 

ثقافيتن  نك�صتن  احداثة  خطاب  وعرف 
الراجع  من  حال  ي  و�صعتاه  الع�صرين  القرن  ي 
وى اإى ع�صرينيات  وال�صمور والدفاع ال�صلبي. تعود الأ
حيث  �صتينياته،  اإى  الثانية  تعود  فيما  القرن،  ذلك 
مراطورية  الإ بانهيار  وى  الأ النك�صة  ارتبطت 
ردة  من  رافقهما  وما  اخافة  و�صقوط  العثمانية 
�صامية؛  الإ حيائية  الإ حركات  مياد  ومن  رجعية 
القومي  ال�صيا�صي  ام�صروع  بانهيار  الثانية  وارتبطت 
وام�صروع الثقاي التحرري امازم له وب�صعود حركة 
اخطاب  وجدد  امعا�صرة  �صامية«  الإ »ال�صحوة 
�صاي. ثم بداأت نذر تراجع فكرة احداثة مبكرًا،  الأ
القرن  الثاي من �صتينيات  الن�صف  وبالتحديد منذ 
عقدًا  قويًة  منها  تعبرات  ا�صتمرت  واإن  الع�صرين 
امتداد  ي  نف�صه  الراجع  وكان  الزمان.  من  اآخر 
تراجع عام اأطلقه انك�صار ام�صروع القومي العربي ي 
حرب العام 1967 وبعدها، وتوجته هزمة »امع�صكر 
ثم  الراأ�صماي  الغرب  مع  امناف�صة  ي  ال�صراكي« 

انفراطه ي مطالع الت�صعينيات. 

جنوحها  غّب  احداثة،  فكرة  و�صع  ي  وكان 
من  الكثر  فح�ض  تعيد  اأن  التدريجي،  للراجع 
وك�صفت  حداث  الأ عظائم  امتحنتها  التي  يقينياتها 
عن تهافت الكثر منها. واحق اأن مثل هذا الفح�ض 
اإى  العروي  اه  عبد  نبه  حن  مبكرًا  بداأ  النقدي 



216 الـثـقافـيــــة العدد الثالث وال�سبعون والرابع وال�سبعون 2008امـجـلـة 

ترافقه  م  وال�صيا�صي  القت�صادي  التحديث  اأن 
تبنتها  التي  احداثة  واأن  حقيقية،  حداثة  ثقافة 
الواقع،  تطابق حاجات  تكن  العربية م  النتلجن�صيا 
اأو م تكن مو�صوعية؛ واأن حالة التاأخر التاريخي التي 
تعانيها جتمعاتنا العربية اأعمق من اأن جيب عنها 
يا�صن  اأدركه  ما  نف�صه  وهو  تلك.  التحديث  برامج 
حافظ حن ان�صغل م�صاألة تخلف البنى الجتماعية 
مقاومات  توليد  على  وقدرتها  العربية  التقليدية 
لكن  والقومي.  الوطني  التوحيد  م�صاريع  �صد  ذاتية 
امكابرات  �صخب  ي  �صاعت  النقدية  الوقفة  هذه 
كانت  وحينما  احداثوية.  يديولوجية  الأ وام�صاربات 
اإى  ف�صيئًا  �صيئًا  تعود  الثقافية  ال�صلطة  مقاليد 
اإ�صامية  �صلبها  من  خرجت  التي  حيائية،  الإ قوى 
�صغاء  اأبعد ما تكون على ا�صتعداد لاإ »جهادية« هي 
بقايا  بع�ض  كان  دائرتها-  خارج  كام  اأي  اإى 
احداثين ي الفكر ال�صيا�صي والجتماعي يتدافعون 
بامناكب لتقدم التوبة والعتذار عن كامل ما اآمنوا 
الراب عليه من دون ذرف دمعة  واإهالة  �صابقًا،  به 
مريكي  فراق، والت�صالح مع غرب جديد هو الغرب الأ

وحدها  معارفه  حت�صبن  ال�صتئ�صالية،  وثقافته 
الدعوة  اإى  ذاهبن  بل  والنتهال،  بالقتداء  هل  الأ
ال�صريحة اإى التحالف معه من اأجل »اإنقاذ« احداثة 

�صوي«.    والدمقراطية من »اخطر الأ

وخال امعاجة الفل�صفية امعمقة جري عملية 
ي  احداثة  خطاب  ي  الرئي�صية  الجاه  مناق�صة 
التاريخية  حركتيه  ي  اخطاب  تاأخذ  ديناميكية، 
مع  عاقتها  وي  الداخلية،  الفكرية  والجتماعية 
التوقف  ثم  ومن  مقارن،  ب�صكل  اأو  اخارجية  البيئة 
عند تقوم ح�صيلة الفكر النه�صوي العربي، والتمييز 
�صاحي  الإ والجاه  الليراي  الجاه  بن  ما 
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ب�صكل عام متاز كتاب بلقزيز منهجيته النقدية 
وامفاهيم  فكار  الأ بتناول  يقوم  ل  حيث  ال�صارمة، 
عليها،  �صئلة  الأ يطرح  بل  نهائية،  م�صلمات  بو�صفها 
خا�صة  تقدم  وغايته  وا�صتنطاقها،  هزها  حاوًل 
بو�صعهم �صمن  واأ�صحابه،  تن�صف خطاب احداثة 
w .ال�صياق التاريخي الذي وجدوا فيه وعا�صوا خاله
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