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هيام االن�شقاق وال ّرف�ض

عريق عند العرب ،هو هيام االن�شقاق وال ّرف�ض ،ذلك الذي
هيام ٍ
ي�صدر ‘الربيع العربي’ عن ٍ
ع�ضوي من البنية ال�سيا�س ّية العرب ّية.
عرفه تاريخيا يف جميع مراحله .فهو جز ٌء
ّ
ال�سلطة القائمة .مل ُي ْعنَ باملجتمع
وقد َع رَّب عن نف�سه دائما ً ،وعلى َن ْح ٍو مبا�شر ،برف�ض ّ
يف ذاته ،و�إمنا ُع ِن َي بحكم ِه ،ومبن ىّ
يهتم بتغيريه� ،إذ يفرت�ض فيه
يتول هذا احلكم .ومل ّ
اهتم بانحرافات ال�سلطة ،اي
أ� ّنه جمتمع كامل بالإ�سالم الذي ارت�ضاه دين ًا وحيا ًة ،و�إمنا ّ
بالق�ضاء عليها ،و�إحالل �سلطة جديدة حم ّلها.
وكان جمهور هذا الهيام اثنني  :اال ّول غري ّ
منظم ،جمموعات من االفراد ،تطالب مبزيد
مبا�شر بال�سلطة .والثاين ّ
منظم يعمل� ،أ�سا�سي ًا ،على
من احلر ّيات واحلقوق ،دون �إهتمام
ٍ
الو�صول �إىل ال�سلطة وا�ستالم مقاليدها.
وت ؤ� ّكد التجربة التاريخية �أنّ هذا ال ُهيام بقي حراك ًا �سيا�سي ًا�-سلطوي ًا ،ومل يتناول ُبنى
العربي� ،إ ّال مع القرامطة ،وكان ذلك �أمر ًا عابر ًا وا�ستثنائي ًا ،و�إن كان ،تاريخي ًا،
املجتمع
ّ
�أمر ًا عظيم ًا.
وال تنق�صنا الأمثلة يف الع�صر احلا�ضر :ثورات عبد النا�صر ،وحزب البعث يف بغداد
ال�سلطة،
ودم�شق ،والق ّذايف ،متثي ًال ال ح�صر ًا .فلم تكن هذه ‘الثورات’ �إ ّال ا�ستحواذ ًا على ّ
مزيد
وا�ستئثار ًا بها ،واتخاذها و�سيلة
أري ،على جميع امل�ستويات .وهكذا �أ ّدت اىل ٍ
ٍ
لطغيان ث� ّ
من الف�ساد ،ومن التف ّكك ،واالنهيار.
ي�ؤ ّكد لنا هذا الواقع التّاريخي أ� ّنه ال ثورة يف املجتمع العربي �إال اذا كانت قطيع ًة مع ما�ضيه

الآخر | خريف 2011

10

هيام االن�شقاق وال ّرف�ض

ال�سلطة وحدها ،و�إمنا مع ال ُبنى وامل�ؤ�س�سات االجتماع ّية والثقاف ّية وال ّدين ّية.
املتوا�صل  :ال مع ّ
ونعرف جميع ًا �أنّ تف ّكك نظام اخلالفة يف العامل العربي� ،أ ّدى اىل ن�شوء �أنظم ٍة متع ّددة،
ا�ستن�سخ ُه ك ٌّل منها ،تبع ًا لأو�ضاعه وحاجاته وم�صاحله ،تارك ًا نظام املجتمع كما هو  :ديني ًا-
قبلي ًا ،ينه�ض على ر�ؤي ٍة قرو�سطي ٍة ،يف ك ّل ما يتع ّلق باالن�سان الفرد ،وبحقوقه وح ّرياته،
ووالءات،
وقرابات
انتماءات
وبخا�صة املر�أة .وهكذا بقيت العالقة بني ال ّنا�س وال ّنظام عالقة
ٍ
ٍ
ٍ
كامل عن ال ّر�ؤية املدن ّية للحياة واالن�سان واملجتمع .ومار�ست هذه االنظمة
معزل ٍ
يف ٍ
طغيان ًا ت� ّأ�س�س يف جوانبه ال�سيا�سية-االقت�صادية على ‘حر ّية وح�ش ّية’ ،حر ّية االمتيازات
واالحتكارات ،مقرون ًة بالتّنكيل ،واال ْق�صاء ،وال َقتْل.
�سقوط هذه االنظمة� ،إذ ًا ،لي�س �ضرور ًة تاريخي ًة وثقافي ًة فقط ،و�إمنا هو �ضرورة ان�سان ّية.
أوج هذه املعرفة
لقد عرف العربي يف تاريخه القدمي كثريا من املهانة والإذالل ،غري �أنّ � َ
يتم ّثل يف تاريخه احلديث.
ولئن كان �سقوط هذه االنظمة �أق ّل من اخلال�ص ،ف�إنه على االق ّل وع ٌد به .والتح ّية هنا،
دائم ًا و�أبد ًا ،اىل �أهل هذا الهيام يف ع�صرنا احلا�ضر الذين يف ّكرون ويعملون ،لكي يرتقوا
به اىل م�ستوى ال ّثورة.
*

ال�صليبي الذي ختم حياته الكتاب ّية بحوار
كان �أليم ًا ج ّد ًا خرب وفاة امل ؤ� ّرخ الكبري كمال ّ
نختتم به هذا العدد الثاين من جم ّلة الآخر .وهو حوا ٌر ميكن و�صفه ب�أ ّنه خال�ص ٌة ن ّفاذ ٌة
وحكيم ٌة و�شجاع ٌة لتجربته احلياتية والفكرية.
ال�صليبي واح ٌد متم ّيز بني ه�ؤالء.
للخ ّالقني حيا ٌة ثاني ٌة يف �أفكارهم وكتاباتهم .كمال ّ

هيئة ال ّتحرير
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هل ‘الفرد’ اخرتاع غربي ؟

انتقال املفاهيم �إىل اللغة العربية كثريا ما يغري من معناها الأ�صلي ،فال ترادف
واملرتجم.
بني املفهومني الأ�صلي
َ
ذلك �أن للمفهوم يف لغته الأ�صلية تاريخ ن�ش�أة وت��داول .وهو حني ُينقل فهو ُينقل
جمردا من حمولته التداولية .ففي اللغة الأ�صلية قد يتك ّون ‘ال�شيء’ �أوال ،ثم ي�صاغ املفهوم
ليعرب عنه� .أما يف اللغة الناقلة فان البدء يكون بالكلمة املجردة ،لتنوب عن ال�شيء� ،آنذاك
يخو�ض الفكر املجرد فيما يكون الغري قد مار�سه بالتجربة .فهناك البدء بالتجربة ،وهنا
البدء بالكلمات.
من هنا عدم تطابق مدلول املفهوم املرتجم مع معناه يف مفهومه الأ�صلي .واملثال
على ذلك مفهوم الفردانية  .individualismeف��وراءه تاريخ .وهو تاريخ �أدى �إىل �أن ي�صبح
للمفهوم داللة قانونية و�أخالقية ومعرفية� ،إذ �صار الفرد �شخ�صية قانونية واعتبارية لها
حقوق وواجبات .و�أ�صبح الفرد مبد أ� حرية التفكري والتعبري ،ومبد�أ احلرية ال�شخ�صية ،ولي�س
هذا كله هو ما يتبادر �إىل الذهن حني تـُذكر عندنا كلمة الفردانية� ،إذ تعني �أول ما تعني
االنعزال والأنانية و�إيثار امل�صلحة ال�شخ�صية ولو من غري اعتبار للآخرين.
�أ�صول مفهوم الفردانية
وراء ن�ش�أة مفهوم الفرد والفردانية يف الفكر الغربي ممهدات ،منها ما يرجع
�إىل تغري عميق يف العقليات يعود �أ�سا�سا �إىل حركة الإ�صالح الديني التي �أرجعت م�سالة
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الدين �إىل �ضمري الفرد ،ويعود �إىل ت�أ�سي�س الدولة الوطنية املدنية التي تك ّون معها مفهوم
الفرد املواطن كذات قانونية و�أخالقية ،ون�ش�أت معها �إ�شكالية عالقة الفرد بالدولة ،والفرد
باملجتمع .ومفهوم الفرد يعود �أي�ضا �إىل احلركة الإن�سية والعقالنية الفل�سفية التي جعلت
الإن�سان منتج املعرفة العلمية والفل�سفية ومقيا�س القيم .ومن ممهدات ظهور مفهوم الفرد
�إقرار احلق يف ا ِمللـْكية اخلا�صة وتقعيده القانوين ب�إحياء القانون الروماين ،وتطور عالقة
ا ِمللـْكية بالعمل و�إقامتها على نظام تعاقدي ،وج ْعـل العمل �سلعة تبادلية يف عالقة العمل كقوة
�إنتاج بامللـْكية.
�إال �أن من م�ؤرخي الأفكار من يرجعون �أ�صول مفهوم الفردانية �إىل زمان �أبعد،
فريدون جذوره �إىل امل�سيحية الأوىل قبل ت�أ�سي�س الكني�سة ،حيث كانت العالقة مبا�شرة بني
الفرد وخالقه قبل تن�صيب الكني�سة و�سيطا بني الرب والرعية.
ح�سب م�ؤرخي امل�سيحية ف���إن الكني�سة مل تت�أ�س�س قبل منت�صف القرن الثاين.
فال القدي�س بطر�س وال القدي�س بول�س �أ�سَّ َ�س كني�سة .وقد ا�ستندت كني�سة روما يف �إثبات
مرجعيتها املركزية على كونها ت�ضم رفات القدي�س بطر�س ،وعلى نـُ�صرتها م�سيحيي امل�شرق
يف مواجهة الزحف الإ�سالمي على الأقطار البيزنطية ،وقيادتها احلروب ال�صليبية ال�ستعادة
الأماكن املقد�سة يف مهد امل�سيحية ،وحروب ‘اال�سرتداد’ يف ا�سبانيا ،و�أي�ضا ن�شرها امل�سيحية
يف اجنلرتا ثم يف �أملانيا والبالد ال�سالفية.
لقد �أعلن يف العام  392وحدة الكني�سة والدولة .لكن امل�شكل ظل قائما  :ملن يكون
و�صي امل�سيح وامل�ؤمتن على جناة امل�سيحيني� ،أم للملوك
والء الرعية ،هل للبابا باعتباره ّ
احلري�صني على وحدة و�شمولية �سلطانهم ؟
يف �أواخ��ر القرن اخلام�س ،وجه البابا جيال�س الأول ( )496-492ر�سالة �إىل
الإمرباطور انا�ستا�سي جاء فيها« :ان هناك مبد�أين يدار بهما هذا العامل� :سلطة البابوات
املقد�سة ،وال�سلطة امللكية .و�إن ال�سلطة الأوىل مل�س�ؤليتها �أعظم �أم��ام حمكمة ال��رب ،لأن
البابوات يحا�سبون �أمامه حتى عن امللوك .و�أنتم تعلمون� ،أيها االبن البار ،ولو �أنكم حاك ٌم
على النا�س� ،إال �أن عليكم �أن تنحنوا �أمام الذين �أنيطت بهم الأمور الإلهية ،لأن على ه�ؤالء
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تتوقف جناتكم ».لقد قرئت هذه الر�سالة قراءتني  :الأوىل �أنها تن�ص على �شمولية �سلطة
البابا ،دينا و�سيا�سة (و هو مو�ضوع اجلدل الكبري الذي �سوف يثار يف القرنني احلادي ع�شر
والثاين ع�شر) .والثانية� ،أن الر�سالة الآنفة الذكر ال ترمي � اّإل �إىل ت�أكيد ا�ستقالل الكني�سة.
و مع ذلك ،ف�إن طموح كني�سة روما كان �أكرث من �صيانة ا�ستقاللها جتاه امللوك .فهي
قد �أ�س�ست لها دوال تقل�صت مع الزمان لتنح�صر يف حا�ضرة الفاتيكان .وباملقابل ،ف�إن ملوكا
و�أباطرة �سعوا �إىل �إخ�ضاع الكني�سة ل�سلطانهم ،ح�صل ذلك يف الإمرباطورية البيزنطية،
ويف الإمرباطورية الرومانية اجلرمانية املقد�سة �إبان �شارملان ( .)814-768فملك الفرجنة
هذا �أقام �إمرباطورية نتيجة غزوات �شنها على �شمال ايطاليا و�أملانيا وبالد ال�سالف .ورغم
ا�ستيالئه على بر�شلونة فهو مل ي�ستطيع غزو ممالك ا�سبانيا الإ�سالمية� ،إذ هزم يف �سرق�سطة.
وقد جعل من تو�سيع �إمرباطوريته ر�سالة لن�شر امل�سيحية .ورغم حر�صه على تتويجه يف كني�سة
القدي�س بطر�س بروما من قبل البابا ليون الثالث ،فانه كان عمليا رئي�س الكني�سة الفرجنية،
ي ْر ِئ�س املجامع الكن�سية ،ويعينّ رجال الدين ،ومي ّول الكني�سة و�أعمالها ب�ضريبة فر�ضها على
الرعايا.
و �سي�سعى �أول ملك يف الإمرباطورية الكاروالجنية� ،أوطون الأول (� )973-936إىل
ا�ستتباع الكني�سة رغم حر�صه على �أن يـُتـ ّوجه البابا (يوحنا الثاين ع�شر)� .أما حفيده �أوطون
الثالث ( )1002-980فقد كان حلمه �إقامة �إمرباطورية رومانية م�سيحية .ولذا فقد نقل
عا�صمته �إىل روما .ون�صب �أ�ستاذا له رئي�سا للكني�سة الكاثوليكية (البابا �سيلف�سرت الثاين).
و هنا يرد �س�ؤال  :هل ما قام به ه�ؤالء امللوك من �إخ�ضاع الكني�سة ل�سلطتهم امللكية
بفر�ض وحدة الدولة هو نف�سه ما �سيذهب �إليه رواد الفكر ال�سيا�سي احلديث حني دعوا �إىل
املوحدة حتى على الكني�سة ؟ الأمر هنا يختلف .فوحدة الدولة التي دعا
ب�سط �سلطة الدولة ّ
�إليها ه�ؤالء تعني عمومية ال�ش�أن ال�سيا�سي واملدين مع �ضمان خ�صو�صية ال�ش�أن الديني وحرية
ممار�سته .لقد عار�ضوا �أولوية والء الرعايا للكني�سة كما ذهب �إىل ذلك دعاة عمومية الدين،
و�أن ه�ؤالء هم رع ّية الكني�سة قبل �أن يكونوا رعايا امللك ،كما دعوا �إىل �إنهاء ازدواجية الوالء
الذي يجعل امل�سيحيني موزعني بني والئهم للكني�سة ووالئهم للملوك .ولكن ه���ؤالء الرواد
عار�ضوا �أي�ضا امللـَكيات املطلقة التي ت ّدعي �أن حكمها ي�ستند �إىل تفوي�ض �سماوي �أو ما �سمي
باحلق الإلهي.
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لقد قر أ� توما�س هوبز ( )1679-1588الكتاب املقد�س قراءة معمقة لي�ستخل�ص
منه �أن احلواريني وتابعيهم مل يرثوا عن امل�سيح �أية �سلطة �سيا�سية ،و�أن مهمة رجال الدين
هي التعميد ،و�إ�سداء الن�صيحة (غري امللزمة) للملوك والرعية ،وهم خا�ضعون ل�سلطة امللك
كما �أو�صاهم احلواري بول�س .وقد بينّ من حتليله النقدي للكتاب املقد�س �أن البابا لي�س هو
�سيد العامل ،ولي�ست له �سلطة احلكم حتى يف الأمور الدينية .فللملك وحده ا�ستنباط الأحكام
من هذا الكتاب ،وهو الراعي الوحيد ل�شعبه ،وهو الذي يعني رجال الدين ،وحتى لو عينهم
البابا فهم حتت �سلطة امللك ،ولي�س لهم �سلطة احلكم ،و�أق�صى ما يفعلونه هو �إر�شاد النا�س
باحلجة وتركهم بعد ذلك �أحرارا يف فعل �أو ترك ما ُين�صحون به.
لي�س هناك �سوى �سلطة الدولة املدنية القوية� ،أو الالفياتان كما �سماها هوبز .لقد
خرب هذا الأخري خطر انهيار ال�سلطة ،وما ت�ؤدي �إليه من «حرب الكل �ضد الكل � ».آنذاك
ت�صبح احلاجة الأوىل هي �ضرورة �سلطة حتفظ النظام والأمن ،ابتداء من �أمن الإن�سان على
حياته .فانهيار الدولة هو انهيار املجتمع بكامله ،فال زراعة وال �صناعة وال �أمان ،بل العودة �إىل
«احلالة الطبيعية» التي هي عدوان الأقوى والفو�ضى العارمة( ،و لي�ست هي «احلالة الطبيعية»
رو�سو وجعلها �أ�سا�سا لعقده االجتماعي) .ال بد �إذ ًا من اخلروج من هذه احلالة
التي �أ�شاد بها ّ
الطبيعية باالحتكام �إىل «القانون الطبيعي» حلفظ احلياة واملمتلكات والنظام والإنتاج،
وت�أ�سي�س جمتمع �سيا�سي تعاقدي وتن�صيب ملك �أو هيئة «يتوقف عليها �سلمنا وحمايتنا».


تبقى الداللة العميقة لنقده �إ�سناد ال�سلطة ال�سيا�سية �إىل الدين ،اعتمادا على
قراءته النقدية للكتاب املقد�س .والواقع �أن م�ؤ�س�سي الفكر احلديث هم قراء نقديون للرتاث
الكتابي املقد�س .معنى ذلك �أن ت�أ�سي�س الفكر ال�سيا�سي احلديث اقت�ضى نقدا عقالنيا للفكر
ورو�سو و�سبينوزا.
الديني ومرجعيته� ،أي الكتاب املقد�س وتاريخه ،كما فعل هوبز ولوك وهيوم ّ
رو�سو الأ�شد يف نقده امل�سيحية ،خا�صة يف الف�صل الذي عنوانه «الدين املدين»
و كان ّ
من كتابه العقد االجتماعي .فعنده �أن «امل�سيحية هي �أعنف �أنواع اال�ستبداد» ،و�أنها تربى
على نقي�ض املواطنة� ،إذ جتعل امل�سيحيني «م�ستقلني عن امللك ،وبدون �أية عالقة بالدولة» ،فال
يعرف الفرد امل�سيحي «ملن جتب الطاعة ،هل للأمري �أم للكاهن» ،وهذا ما مينعه من �أن يكون
رو�سو �إذ ًا هو «ا�ستعادة الوحدة ال�سيا�سية التي بغريها ال ميكن
مواطنا لدولة مدنية .هدف ّ
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�أبدا لدولة �أو حكومة �أن تقوم ».وتوحيد والء املواطن لدولته املدنية كان �أي�ضا هدف �أقطاب
الفكر ال�سيا�سي احلديث من هوبز �إىل هيجل.
رو�سو ي�شيد بدولة الر�سول وخلفائه الرا�شدين منوذجا ملا ينبغي
لكن الغريب هو �أن ّ
�أن يكون عليه نظام الدولة .ملاذا ؟ لأنها يف ر�أيه وحدت ال�سلطتني الدينية وال�سيا�سية حتت
وحد نظامه ال�سيا�سي
�سلطة الدولة الواحدة ،فقد اعترب �أن «حممدا كانت له ر�ؤية �سليمة �إذ ّ
ال��ذي ا�ستمر مع خلفائه والتابعني .لقد كانت هذه الدولة موحدة ،فكانت بذلك حكومة
�صاحلة».
رو�سو يقول هنا كالما يناق�ض به ما جاء يف عقده االجتماعي .ف�إ�شادته بدولة نبي
ّ
الإ�سالم هو �إ�شادة بدولة �أ�سا�سها الدين ،يف حني �أن العقد االجتماعي هدفه �إقامة دولة مدنية
بالأ�سا�س� ،أفكارها ومبادئها �سيادة ال�شعب ،م�صدر ال�سلطات (و لي�ست ال�شريعة)،ومدنية
القانون ،والإرادة العامة ،واحلريات املدنية وال�سيا�سية.
ورو�سو
قد يقال هنا �إن املواطنني قد تتفق �إرادتهم العامة على ت�أ�سي�س دولة دينيةّ ،
رو�سو نف�سه ،هو �أن هذه الإرادة العامة ينبغي �أن تظل
�إذ ًا يناق�ض نف�سه .لكن ال ّرد ،ومبنطق ّ
دائما مبد�أ مفتوحا الختيار النظام ال�سيا�سي ،وحتى لو قامت دولة دينية فيمكن تغيريها
بتعاقد جديد .وال�س�ؤال  :هل يف حال �إقامة دولة دينية بناء على �إرادة املواطنني ،فهل �ست�سمح
هذه الدولة بتغيري نظامها الديني و�إقامة دولة مدنية بناء على املبد�أ نف�سه �أي الإرادة العامة؟
�أم �أن الدولة الدينية حتى ولو �سمحت با�ستفتاء �أو انتخاب ،ف�سيكون ذلك يف حدود الدولة
الدينية ولي�س خارجها ؟
رو�سو حالة �سابقة على العقد
ثم ما داللة هذه احلالة الطبيعية التي افرت�ضها ّ
االجتماعي ؟ �ألي�ست عنده هي حالة احلرية وانعدام التفاوت يبنى على �أ�سا�سهما العقد
االجتماعي ؟ �ألي�ست ت�ؤدي �إىل �إقامة جمتمع مدين �سيا�سي ولي�س �إىل جمتمع ديني ؟ وعلى
�سبيل املقارنة ن�شري �إىل �أن املفكرين امل�سلمني حني ت�صوروا الإن�سان وقد جترد من كل ما
تراكم عليه من تراث وعقائد وع��ادات ،ت�صوروه �إن�سان الفطرة ،ولي�س �إن�سان الطبيعة.
فالإن�سان عندهم �إذا ترك لفطرته فال ميكن �أن يكون �إال م�سلما ،ولذلك قالوا �إن الإ�سالم
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هو دين الفطرة .لذلك فان النظام املجتمعي ال�سيا�سي ال�صالح ال ميكن �أن يكون عندهم
�إال نظاما مرجعيته دين الإ�سالم .وعليه ف�إن منوذج دولة الر�سول وخلفائه الرا�شدين مباين
متاما ملنطق الفكر ال�سيا�سي ل�صاحب العقد االجتماعي.
لي�ست احلالة الطبيعية حقبة تاريخية ذهبية كان فيها النا�س �أحرارا مت�ساوين� ،إذ
ال عالقة لها بالتاريخ ،بل هي فكرة معيارية لبناء املجتمع على التعاقد .ومبد�أ التعاقد و�ضع
ملواجهة نظام اال�ستبداد� ،سواء با�سم حق الهي �أو غريه ،وهو يجعل ال�شعب �صاحب ال�سيادة
وم�صدر ال�سلطات ما دامت مرجعية التعاقد هي �إرادت��ه العامة ،والتي قال عنها ديدرو،
رو�سو ال ي�ضفي كل هذه الع�صمة وال�سداد
رو�سو�« ،إنها مل تخطئ ،ولن تخطئ �أبداّ ».
معا�صر ّ
على الإرادة العامة حني يقول «�إن املبد أ� الذي تهتدي به ال يكون دائما م�ستنريا ».ومع ذلك
فهو ي�صادر با�سمها حريات الأفراد�« :إن �أي واحد يرف�ض االمتثال للإرادة العامة ف�إنه يرغم
على ذلك من قبل اجل�سم [االجتماعي] ،وهذا يعني �إرغامه �أن يكون حر ًا»! من الذي يرغم ؟
قد يكون �أي طاغية يختزل ال�شعب يف ذاته ويدعي احلكم با�سم �إرادته العامة املزعومة.
و هكذا ف�إن الفرد ،وهو حجر الزاوية يف فكرة العقد ،يذوب يف �إرادة عامة ل�شعب
مثايل جمرد ،مما �سهل ال�سبيل لدكتاتوريات حتكم با�سم هذا ال�شعب املفرت�ض .وهو ما
الحظه مفكرون منذ القرن التا�سع ع�شر ،من �أن الإرادة العامة فكرة خالبة قد تف�ضي
�إىل �شعبوية تفتح الباب لال�ستبداد ،يقول بنجامان كون�ستان (�«: )1830-1767إن الإرادة
الوطنية لهي من الكلمات التي ي�ستغلها املت�آمرون يف كل الأزمان والطغاة يف كل الع�صور».
رو�سو ب�أفكاره عن العقد االجتماعي والإرادة العامة م�س�ؤوال عن هذا االنحراف �«:إن
ويجعل ّ
رو�سو جعل من عقده االجتماعي –و الذي طاملا ا�ستـُ�شهد به دفاعا عن احلرية– �أفظع �أداة
ّ
لكل �أ�صناف الطغيان وخ�ضوع الفرد بكل حقوقه خ�ضوعا مطلقا للجماعة ».ولذلك ت�ساوى
ا�ستبداد امللكيات املطلقة مع اال�ستبداد با�سم ال�شعب«:هناك عقيدتان خطريتان  :الأوىل هي
احلق الإلهي ،والثانية �سيادة ال�شعب بال �ضابط لها وال حدود» ،واخلال�صة �أن «كل ا�ستبداد
فال �شرعية له ،وال �شيء يربره ،مبا يف ذلك �إرادة ال�شعب التي يدعيها ».واملثال على ذلك هذا
الطاغية الذي كان ميثل اجلناح الراديكايل يف الثورة الفرن�سية ،وهو روبي�سبيري ،املتحم�س
رو�سو ،والذي يقول « :يف النظام الثوري ت�ضطر القوة العمومية [ال�سلطة الثورية] �إىل
لأفكار ّ
الدفاع عن نف�سها �ضدا على كل الفئات التي تهاجمها».
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لفكرة العقد دور حا�سم يف تطور الفكر ال�سيا�سي .فهي حترير ال�سيا�سة من �أي
ا�ستبداد يقيم �شرعيته على التفوي�ض الرباين ،وف�صلها عن الغيبيات ،وجعل نظام الدولة
وم�ؤ�س�ساتها قائمة على تعاقد املواطنني ،وقطبه اجلاذب هو امل�ستقبل .العقد �أنـْ َ�سنة ال�سيا�سة،
و�إمكانية مفتوحة لإعادة التعاقد ال�ستيعاب املتغريات.
و هذه هي داللة فكرة «احلالة الطبيعية ».فهي لي�ست حقبة زاهية �سعيدة يحن
الإن�سان �إىل ا�ستعادتها ،بل �إع��ادة بناء املجتمع ال�سيا�سي وت�أ�سي�سه على مبادئ احلرية
وامل�ساواة يف املواطنة .احلالة الطبيعية هي �إذ ًا معيار ال�سيا�سة� ،أو �سيا�سة معيارية ،مفرداتها
احلافزة هي حق املواطنني يف احلرية وامل�ساواة ،والقانون الطبيعي الذي يجعل ال�سيا�سة
طبيعة ،ب�أن حترر من كل ما لي�س طبيعيا،كاال�ستبداد والفوارق االجتماعية اجلائرة.
و قد ن�ش�أ فكر حديث يف الفكر ال�سيا�سي كما يف نظرية املعرفة يقوم على الرد
�إىل نقطة ال�صفر الطبيعي ،وهذا معنى البدء بالتعاقد على نظام املجتمع وال�سيا�سة ،وهو
�أي�ضا معنى البدء من �أفكار العقل الب�سيطة (ديكارت) �أو االنطباعات احل�سية لبناء املعرفة
رو�سو �إىل
(التجريبيون) .لي�س للحالة الطبيعية عالقة بالتاريخ ،بل مبعيار ال�سيا�سة� .إن عودة ّ
فكرة احلالة الطبيعية لت�أ�سي�س العقد االجتماعي ،لها ما يناظرها يف «كوجيتو» ديكارت ،ويف
منهج بناء املعرفة عند التجريبيني .ينبغي –هنا على الأقل– جتاوز الت�صنيف الذي اعتاده
م�ؤرخو املذاهب الفل�سفية حني يقيمون تباينا بني منهج ديكارت العقلي املثايل وبني منهج
هيوم التجريبي .فمقاربتهما واحدة يف تفكيك العقل ورده �إىل عنا�صره الب�سيطة لبناء معرفة
جديدة .لقد قام الأول بتفكيك العقل لتخلي�صه مما تراكم عليه من موروث بحكم العادة
والتلقني« :فقد تعلمت �أن ال اعتقد يف �أ�شياء ملجرد االقتداء والعادة ».معا�صروه يف نظره لي�سوا
معا�صرين لع�صرهم ،بل م�سافرون ب�أذهانهم يف املا�ضي ،وهو ال يريد ال�سفر معهم ،بل �أن
يفتح ‘كتاب العامل’ يقر�أه ابتداء من �أفكار ب�سيطة وا�ضحة .يراجع ما تعلمه من �آداب (نحو،
�شعر ،خطابة ،تاريخ) فيجدها غري نافعة يف عامله ،كما يراجع علوما غارقة يف اخلرافة
(التنجيم ،ال�سحر ،ال�سيمياء) ،وينف�ض يده من كل ما تعلمه من فل�سفة .تبقى الريا�ضيات.
فمهما اختلف الب�شر يف �أي زمان ومكان فهم ال ي�ستطيعون �أن يختلفوا على معادلة ح�سابية �أو
برهان ريا�ضي .وي�ستغرب ديكارت من االقت�صار على اال�ستعمال النفعي للريا�ضيات يف فنون
احلرب والطوبوغرافيا وامل�ساحة ،وال تـُع ّمم هذه العقالنية الريا�ضية لتكون منوذج التفكري.

الآخر | خريف 2011

علي �أوملـيل

هو �إذ ًا مبد�أ واحد يف امل�ساواة بني الب�شر يف �إعمال العقل كما يف بناء التعاقد ال�سيا�سي على
حرية الفرد و�ضمريه .فالنا�س مت�ساوون لأن العقل �أعدل ق�سمة بني النا�س كما يقول ديكارت.
واملعرفة العلمية تقوم عند التجريبيني على التجربة احل�سية ال�شرتاك النا�س يف الإدراك
احل�سي .كما �أن نظام ال�سيا�سة عند �أ�صحاب العقد يت�أ�س�س على حرية الأفراد يف التعاقد
وامل�ساواة يف املواطنة.
و قد �أدرك ديكارت قبل غريه خطورة منهجه حني ميتد منهجه هذا ليتناول نظام
املجتمع وال�سيا�سة .ولذلك فهو يتحدث يف كتابه خطاب يف املنهج ب�ضمري املتكلم ،وك�أن الأمر
يخ�صه وحده ،وهو يحاول دفع تهمة النية يف تغيري النظام ال�سيا�سي ب�إعالنه االمتثال لقوانني
بلده و�أخالقه العامة وعاداته امل�أثورة ،و�أن ق�صده لي�س «�إ�صالح الدولة ب�أن يغري فيها كل
�شيء من الأ�سا�س ،و�أن يقو�ضها لكي يعيد بناءها ».لكن� ،ألي�س الفرد الذي يـُعمل العقل لبناء
معرفة علمية وفل�سفية جديدة ،هو نف�سه الذي ُيعمله يف نظام العقيدة واملجتمع وال�سيا�سة ؟
فال ينبغي �أن تكون هناك ازدواجية ت�شطر املعرفة �شطرين� :شطر علمي يدرك بالعقل و�آخر
روحي يقوم على م�سلـَّمات الإمي��ان .كما ال ينبغي �أن تكون هناك ازدواجية يف والء الفرد،
فيتوزع بني والئني ،وال ِئه للدولة كمواطن ووالئه الديني .العقالنية واحدة ،تبنى املعرفة العلمية
ال�صحيحة كما ت�ؤ�س�س نظام ال�سيا�سة ،على الرغم من تطمينات ديكارت من �أن منهجه ال
يق�صد �إىل �إ�صالح دولة �أو تغيري نظام ،وعلى الرغم من �إرجائه البحث يف امل�س�ألة الأخالقية.
لقد اعتاد مدر�سو املذاهب الفل�سفية �أن يقيموا تباينا بني ديكارت ك�صاحب مذهب
عقلي مثايل وبني التجريبيني �أمثال لوك وهيوم .و�إذا كان ذلك �صحيحا يف ما يتعلق بنظرية
املعرفة املح�ض ،فان مقاربة �أولئك وه�ؤالء واحدة  :اجلميع يبد�أ من العقل الطبيعي .فديكارت
يبد أ� من طبائع العقل الب�سيطة ،والعقل عند التجريبيني تركيب النطباعات ح�سية ،فال وجود
عندهم لأفكار فطرية ،مبا يف ذلك فكرة الألوهية ،بل هناك �شعوب ‘بدائية’ لي�ست لها �أية
فكرة عنها.
لوك ليربايل ؟
اعترب لوك ليرباليا خال�صا .فقد جعل امللكية الفردية مقد�سة .وقد �أعطى للملكية
معنى �شامال يبد أ� من حق الإن�سان يف ملك ّية حياته وحقه يف حريته و�صون ممتلكاته« :احلياة
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واحلريات واملمتلكات هي ما �أ�ضعه حتت ا�سم عام وهو امللكية».
امللكية واحلرية ركنا الليربالية ،وهما مرتبطتان ،فـ«النا�س �أح��رار يف تدبري
�أعمالهم ،والت�صرف يف ممتلكاتهم و�أ�شخا�صهم كما يريدون ،يف حدود احلق الطبيعي ،دون
�أن يطلبوا الإذن من �أحد �أو يخ�ضعوا مل�شيئته ».فلكي ت�ستغل �أر�ضا ينبغي �أن تكون مالكها،
ف�أنت مالك الأر�ض ومالك عملك �أي�ضا .اال�شرتاكيون �سوف يركزون على ملكية العمل ،لي�س
لتعظيم حقوق العمال وح�سب ،بل ولقلب العالقة بني امللكية والعمل ،فعندهم �أن عالقة العمل
راجحة على عالقة امللكية .لكن لوك مل ي�ستنتج هذا اال�ستنتاج .فللملكية اخلا�صة اعتبار يبلغ
حد التقدي�س ،وال حدود الت�ساعها .وحتى �إذا �ضاقت الأر�ض االجنليزية على مالكها فهناك
�أرا�ضي العامل اجلديد ،و�أرا�ضي امل�ستعمرات .فال حدود حلق مالك يف التملك .وطبيعي
�أن يكون هناك عمال و�أج��راء ،وهو يق ّر ب�أن دخل ه�ؤالء الأج��راء «ال يتعدى �إال نادرا احلد
الأدنى للعي�ش» ،وهو ما يقبله وال يناق�شه ،بل يبني عليه نتيجة �سيا�سية  :وهي �أن «هذه الطبقة
[الأجراء] لي�س لها ال الوقت وال الظروف التي ترفعها فوق م�شاكل احلياة اليومية املبا�شرة ،وال
�أن تنا�ضل كمجموعة لها م�صالح م�شرتكة �ضد املالك الأغنياء ،ما عدا حني «توحدهم �ضائقة
كربى (� )...آنذاك ين�سون الطاعة ويحملون ال�سالح ( )...وي�صبحون كالطوفان يكت�سح كل
�شيء يف طريقه» ،وهو ما يف�ضي �إىل حرب �أهلية .ف�أين �إذ ًا ما يقوله هذا الليربايل من �أن
احلكم يكون بالأغلبية مع حفظ حقوق الأقلية مما يعني تداوال �سلميا لل�سلطة ؟ التف�سري هو
�أن لوك يخرج الأجراء والفقراء عموما من اجل�سم ال�سيا�سي ،لي�س فقط لأنهم غارقون يف
�ضرورات العي�ش مما ال يـُبقي لهم الوقت لالرتفاع �إىل م�ستوى االن�شغال بال�ش�أن ال�سيا�سي،
و�إمنا �أي�ضا لأن غرقهم يف م�شاكل العي�ش اليومي يجعل «ر�ؤو�سهم ال ترتفع لتبلغ املدارك
العالية �أو تخو�ض يف املفاهيم الدقيقة ».لي�س العقل عنده �إذ ًا موزعا بالعدل بني النا�س كما
قال ديكارت ،بل هو متفاوت بينهم بتفاوت م�ستوى العي�ش ومدى التحرر من �ضروراته لرتقية
مدارك املعرفة والوعي ال�سيا�سي.
لي�س للفقراء حق امل�شاركة ال�سيا�سية .فالذين ينتخبون هم الذين ميلكون .والفقراء
�إما �شحاذون �أو ال ميلكون �سوى قوة عملهم يبيعونها للذين ميلكون .فهم �إذ ًا لي�سوا مواطنني
لهم حقوقهم ال�سيا�سية ل�سببني  :الأول �أنهم لي�سوا �أحرارا على احلقيقة لأنهم ال ميلكون،
فامللـْكية هي �شرط ممار�سة احلرية .والثاين �أنهم غارقون يف �ضرورات العي�ش فال وقت لهم
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وال �إمكانيات لرتقية مداركهم العقلية ووعيهم ال�سيا�سي .لوك ي�ؤكد ما كان �شرطا للم�شاركة
ال�سيا�سية ،وهو امللكية ،فقد كان احلق يف االنتخابات موقوفا على املالكني ،قبل �أن ي�صري حقا
عاما .وهكذا ف�إن ليربالية لوك ظلت �إىل حد كبري تعك�س �أو�ضاع اجنلرتا القرن ال�سابع ع�شر.
�إن الفرد هو املبتد�أ �سواء كان البدء بالعقل الطبيعي لبناء املعرفة �أو ت�أ�سي�س العقد
االجتماعي .ولي�س معنى العقد االجتماعي �أن املجتمعات الإن�سانية ت�أ�س�ست منذ بداياتها على
تعاقد ،و�أن النا�س تنادوا فيما بينهم �أن تعالوا ن�ؤ�س�س جمتمعا .بل العقد فكرة معيارية من
�أجل جمتمع امل�ستقبل .ينتقد فيل�سوف املنفعة العامة بنتام نظرية جون لوك عن العقد فيقول :
«�إن لوك ين�سى �أنه مل يكن را�شدا حني جاء �إىل هذه الدنيا .وح�سب ر�أيه ف�إن النا�س ي�أتون �إىل
هذا العامل وهم يف متام الن�ضج واكتمال الع ّدة».
هذا النقد ي�ستقيم �إذا كان اعرتا�ضا على فكرة �أن املجتمع الإن�ساين ُبني على
تعاقد منذ بدايته .لكن العقد فكرة معيارية ولي�س �إحالة و�صفية �إىل كيفية ت�أ�سي�س املجتمع.
لذلك ف�إن نقد بنتام ينطوي على خلط بني املجتمع كمعطى طبيعي (جمتمع االنرثوبولوجيني)
وبني املجتمع ال�سيا�سي املعياري كما دعا �إليه �أ�صحاب نظرية العقد.
و لأن نظرية العقد معيارية ،ف�إننا نفهم ملاذا هاجمها منتقدوها (خا�صة نظرية
رو�سو) .فقد ر�أى ه�ؤالء �أن فل�سفة العقد االجتماعي تنطوي على تهديد لل�سلطة
العقد عند ّ
التقليدية� ،سلطة امللوك والنبالء ورجال الدين ،وفتح الباب ال�ستبداد ز ّيـنه بع�ض فال�سفة
القرن الثامن ع�شر للحكام و�سموه «اال�ستبداد امل�ستنري».
و الواقع �أن املعنى العميق للعقد هو �أنه إ�خ��راج لل�سيا�سة من قب�ضة اال�ستبداد.
فالبداية �أف��راد أ�ح��رار يتعاقدون على نظام �سيا�سي في�صريون فيه مواطنني مت�ساوين
يف حقوقهم ال�سيا�سية ،وهم �أح��رار يف �إع��ادة بنائه كلما اقت�ضى تطور الأو�ضاع املجتمعية
وال�سيا�سية ذلك .فاحلرية جوهرية يف فكرة العقد.
و هنا ،وعلى �سبيل املقارنة ،ن�شري �إىل �أن فقهاءنا وجدوا �أنف�سهم �أمام خيارين:
�إما قبول نظام ولو كان جائ ًرا لأنه يحفظ الأمن والنظام ،و�إما خطر الفتنة يف حال انهيار
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ال�سلطة .ون�شري �أي�ضا �إىل �أن فقهاءنا ومفكرينا القدماء كان تطلعهم �إىل العدل ،ولي�س �إىل
احلرية مبعناها املدين وال�سيا�سي� ،إذ كانت من غري املفكر فيه �أ�صال .والتطور احلا�سم الذي
�أحدثته فكرة العقد االجتماعي هو اخلروج من البديلني ال�سالفني (حكم ولو كان م�ستبدا �أو
الفو�ضى) ،وذلك بتقدمي بديل ثالث وهو بناء ال�سيا�سة على تعاقد �أ�سا�سه حرية املواطنني
املتعاقدين.
�إن الفرد ك�شخ�صية �أخالقية وحقوقية مفهوم حديث .ونعني به الفرد املالك حقوقا
�إن�سانية باعتباره �إن�سانا ،وباعتباره مواطنا مالكا للحقوق املدنية وال�سيا�سية ،وهو حجر
الزاوية يف نظام ي�ضمن حرية الر�أي والتعبري والعقيدة ،وحرية االختيار ال�سيا�سي ،ويف نظام
تربوي يقوم على احلرية ال�شخ�صية وامل�س�ؤولية .وهذه حقوق وحريات للأفراد جميعا بناء
على مبد�أ �آخر هو مبد أ� امل�ساواة� ،أي امل�ساواة يف الإن�سانية واملواطنة.
لذا ف�إن هناك مبد أَ�ين من مبادئ الفكر ال�سيا�سي احلديث ال يخلو اقرتانهما
من مفارقة  :وهما مبد�أ الفرد ومبد أ� امل�ساواة .فمبد�أ الفرد يعني �أنه كفرد له حرية الر�أي
والتعبري ،وحرية االختيار ال�سيا�سي ،وحريته ال�شخ�صية .وهناك مبد أ� امل�ساواة بني الأفراد
باعتبارهم مت�ساوين يف احلريات الأ�سا�سية واحلقوق الإن�سانية .لكن الأفراد غري مت�ساوين
يف القدرات ال�شخ�صية .وهذا ما جعل املدافعني عن الفردانية� ،أمثال بنجامان كون�ستان
وم�ؤ�س�سي علم النف�س االجتماعي يرون يف امل�ساواة �إغراقا للفرد يف احل�شد ،وف�سح املجال
ال�ستبداد الأغلبية ،وخلق مناخ �شعبوي ميهد الطريق للحكم الفردي.
ان��زالق الدميقراطية �إىل ال�شعبوية ظاهرة قدمية منذ اليونان .فهي تت�صور
ال�شعب موحد الكيان والإرادة ،وفاعال �سيا�سيا كليا وك�أنه ذات واحدة ،تـُ�ضفى عليه البطولة
والع�صمة ،و�أنه مريد ب�سليقته للعدل وال�صالح العام .ومتهد ال�شعبوية لظهور زعيم منقذ،
يختزل ال�شعب يف ذاته ،يحتكر اخلطاب ويت�صرف يف ال�شعب با�سم ال�شعب� ،أراد �أم مل يرد،
فهو وحده احلر املريد .يرفع �شعار وحدة ال�شعب ليتوحد ال�شعب كله يف طاعته .يفتـّته لي�صري
مثل كومة الرمل ح ّباتها تت�شابه ،وكما ال ترى �سوى الكومة فكذلك ي�ضيع الفرد يف ال�شعب،
والزعيم وحده هو الكائن البارز فوق كومة احل�شد .امل يقل م�ؤ�س�سو علم النف�س االجتماعي
يف القرن التا�سع ع�شر وقد �أفزعهم �ضياع فردانية الفرد يف احل�شد �إن الفرد ومتى وجد و�سط

الآخر | خريف 2011

علي �أوملـيل

ح�شود اجلماهري هبط م�ستوى ذكائه وانقاد بقوة الإيحاء والتقليد �إىل �سلوك احل�شد ؟
لل�شعب يف االيدولوجيا ال�شعبوية �صورة ملّاعة .فهو مت�صور كذات كلـّية مع�صومة.
وقد روج املثقفون هذه ال�صورة اخليالية لل�شعب .وهنا املفارقة � :إذ كيف للمثقف وهو املعت ّد
بفردانيته �أن يقبل االن�صهار يف كائن كلـّي هو ال�شعب مذي ًبا فردانيته فيه ؟ الواقع �أنه ال
مفارقة هناك .فاملثقف ال�شعبوي امللتزم ُيعلي من �ش�أن ذاته حتى ت�صري هي وال�شعب ذاتا كلية
واحدة .تت�ضخم ذاته فتتجاوز فردانيتها اخلا�صة بحيث �إذا قال «�أنا» فهو يعني «�أنا ال�شعب».
يقدم االلتزام ال�سيا�سي على خ�صو�صية الفعل الثقايف .وعي املثقف يراه نابعا من ال�شعب،
و�إذا كان وعي املثقف متقدما على وعي ال�شعب ف�إىل حني ،ذلك �أن الوعي كامن يف ال�شعب
كمون الرماد حتت اجلمر ،ما على املثقف �سوى النفخ فيه ليتوهج جمر الثورة .الوعي موجود
بالفعل عند املثقف وموجود بالقوة لدى اجلماهري ح�سب امل�صطلح الأر�سطي القدمي.
�إن �شعبوية مثقفينا االلتزاميني ما ك��ان لها �إال �أن تف�سح الطريق �إىل �أنظمة
ا�ستبدادية ،لأن التعويل على �شعب مثايل موحد الكتلة والإرادة والهدف من غري تعميق
الدميقراطية فكرا وممار�سة ما هو �سوى �شعبوية متهد لال�ستبداد .فما دام ال�شعب عند
ال�شعبويني واحدا موحدا ،فاملطلوب �أن تنت�صب على ر�أ�سه �سلطة واحدة موحدة ،ومتامها �أن
تتوحد يف قب�ضة حاكم واحد.
لعقود طويلة مل يكن الطريق الدميقراطي لدى غالبية مثقفينا هو الطريق ال�سيار
�إىل التغيري .ذريعتهم يف ذلك �أن النظام ال�سلطوي يحتل كل املجال العام ،في�شغل وحده �ساحة
ال�سيا�سة بحزبه الوحيد ،بل هناك دول عربية ال وجود فيها لأي حزب �أ�صال ،ويحتكر و�سائل
الإع�لام ،ويزور االنتخابات �أو ال وجود ملجال معينة ،ولذلك كان التعويل على ثورة �شعبية
غام�ضة يطول الزمان وال ت�أتي� ،أو على انقالب با�سم الثورة ،وقد قامت بالفعل انقالبات
ع�سكرية �أحلت �أنظمة ا�ستبدادية جديدة حمل اال�ستبداد القدمي.
ثم جاءت املفاج�أة من حيث ال �أحد كان ينتظرها .اندلعت ثورات �شعبية عميقة
ترفع مطالب احلرية والعدالة والكرامة و�أ�سقطت �أنظمة ا�ستبدادية .طالبت ب�إنهاء حكم
احلزب الوحيد وتزوير االنتخابات وحتالف ال�سلطة والرثوة والتحكم يف الإعالم وت�سخريه
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للكذب والت�ضليل ،كما طالبت بد�ستور ا�سا�سه احلريات ال�شخ�صية والعامة واعتبار ال�شعب
م�صدر ال�سلطة وال�سيادة وبف�صل ال�سلطات� .إنها �إذ ًا مطالب دميقراطية .لكن ال �شيء
ي�ضمن �أن ثورات قامت من اجل الدميقراطية �سوف ت�سفر حتما عن �أنظمة دميقراطية ،و�أن
الذين قاموا بالثورة هم من �سيقطفون ثمارها .ف��الإرادات التي توحدت ف�أ�سقطت النظام
�سوف تتعدد وتختلف الختالف ما تريده من نظام �سيا�سي جديد� .أ�ضف �إىل ذلك �أن �إطالق
احلريات �أ�صبح يتيح التظاهر والإ�ضراب واالعت�صام ،و�صدام خمتلف القوى ال�سيا�سية
والعقائدية لتناف�سها على املواقع يف النظام اجلديد .و�ستجد حكومات ما بعد اال�ستبداد
نف�سها �أمام تناق�ضات ،منها التناق�ض بني �ضمان احلريات التي �أ�صبحت مك�سبا وبني �ضرورة
حفظ النظام ال�ضامن للأمن وهيبة الدولة و�سري االقت�صاد ،ومنها التناق�ض بني �شرعية
املطالب وبني حمدودية الإمكانيات املتاحة لتلبيتها.
قلنا �إن التغيري مل يكن يع ّول فيه على الطريق الدميقراطي بالو�سائل الدميقراطية
نظرا ال�ستبداد الأنظمة واحتاللها كل املجال العام .فهي ع ّممت القمع واملراقبة ،وح ّرمت
املعار�ضة ،و�سيطرت على و�سائل الإع�لام ،وت��ز ّور االنتخابات حني يكون هناك انتخابات.
ولذلك كان التعويل على الإطاحة بالنظام القائم بثورة انقالبية كان االنقالب النا�صري
منوذجها ،فاقتدت به �سل�سلة انقالبات يف بلدان عربية رفعت نف�س �شعاراته :ح ّل االحزاب
وفر�ض احل��زب الوحيد با�سم وح��دة ال�شعب ،والت�أميمات ،والإع�ل�ام امل��وج��ه ،ومواجهة
االمربيالية وحلفائها و�أحالفها .وكانت النتيجة هي ما نعرف � :إقامة نظم �شمولية حلت حمل
اال�ستبداد التقليدي.
لكن املرجعية يف ما يتعلق بالطريق �إىل التغيري قد تغريت الآن مع الثورات اجلارية،
�إذ �أ�صبحت املرجعية دميقراطية ،ال ك�شعار عام بل كحاجة نابعة من جتربة قا�سية مع �أنظمة
ا�ستبدادية ،مف�صلة يف مطالب منها مطلب الكرامة ،والدافع �إليه جتربة القهر والفقر
والبطالة واحلرمان من احلقوق الإن�سانية الأ�سا�سية ،ومنها مطلب احلرية� ،ضدا على الرقابة
على حرية الر�أي والتعبري وعلى الإعالم امل�سخر واالنتخابات املزورة واالعتقال التع�سفي،
ومنها مطلب �سيادة القانون املن�صف والدولة املدنية �ضدا على �إذكاء االنق�سام وتروي�ضه
بالتلويح ب�شبح الفتنة ،ومنها مطلب تخليق احلياة ال�سيا�سية واالقت�صادية �ضدا على حتالف
ال�سلطة والرثوة �إذ ال �شفافية هناك وال مناف�سة عادلة.
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قد تفلح بالد عربية يف م�سار بنائها الدميقراطي رغم �صعوباته وتعقيداته ،وقد
تتعرث �أخرى يف بناء دولتها الوطنية الدميقراطية ب�سبب انق�سامات طائفية و�صراعات داخلية.
ومع ذلك ،فقد �أ�صبحت الدميقراطية مرجعا لت�أ�سي�س ال�سيا�سة ،ولت�أمني ال�شرعية .طبعا،
لي�س كل القوى ال�سيا�سية التي �ستحتل �ساحة امل�ستقبل م�ؤمنة بالدميقراطية ،لكن ،وحتى يف
هذه احلال ،ف�إن ال�صراع ال�سيا�سي �سوف ي�ستقطبه طرفان  :الدميقراطيون ومن �سواهم.
والدميقراطية ال تختزل يف العملية االنتخابية وح�سب ،بل ت�ؤ�س�س على مرجعية احلقوق
الإن�سانية واحلريات الأ�سا�سية وامل�ساواة الكاملة يف املواطنة بني الرجال والن�ساء� .إن هذا هو
رهان امل�ستقبل ،والفي�صل فيه هو موقف القوى ال�سيا�سة املتناف�سة من ق�ضية الدميقراطية
باملعنى املتكامل الذي �أ�سلفناه .ذلك �أن الق�ضية الدميقراطية قد دخلت املعرتك ال�سيا�سي
العام ،ومل تعد �ش�أن نخبة ،بل �أ�صبحت ق�ضية عامة بحيث �أن ال�صراع القادم �سيكون بني
الدميقراطيني ومن �سواهم.
قلنا يف بداية هذا البحث �إن املفاهيم كثريا ما ال ت�ترادف بني معناها يف اللغة
التي ن�ش�أت فيها وبني معناها يف اللغة النافلة .ومفهوم الفرد مثال على ذلك .فالفرد يف
قوامي�سنا القدمية يعني الإن�سان املتميز ،والذي يتفرد بخ�صال يتميز بها ويتفوق� .أما الفرد
ك�شخ�صية قانونية ،ومبد أ� حلقوق �أ�سا�سية يف الإن�سانية واملواطنة ،وحماية اخل�صو�صية فهو
مفهوم حديث.
و ال ُيـلتفت هنا كثريا ملا يقال من �أن هذا الفرد جند التعبري عنه يف جوانب من
تراثنا ،كال�شعر يف �أغرا�ض كالفخر �أو الغزل ،فكثريا ما تكون معانيها مطروحة مكررة.
والت�صوف �أي�ضا جتربة ذاتية لكن التعبري عنها يت�شابه حني يتحدث عن الأحوال واملقامات
واحلب الإلهي ومعراج ال�سالك .وي�ؤكد �أي�ضا ما تقوله ندوة ال�سرية الذاتية يف تراثنا الأدبي.
ف�أنت �إذا رجعت ،مثال� ،إىل �سرية ابن خلدون الذاتية فلن جتد فيها �إال النزر القليل مما
هو ذاتي .وحتى حني غرق �أهله يف �سفينة كانت حتملهم �إىل م�صر حيث التج أ� فهو يعر�ض
باقت�ضاب لهذا احلدث الفاجع يف حياد غريب .ومجُ مل هذه ال�سرية ‘الذاتية’ عر�ض لأجماد
�أ�سالفه و�سريته العلمية وال�سيا�سية.
قد يقال وملاذا يتحتم علينا �أن ننقل مفهوما كمفهوم الفرد وهو قد ن�ش أ� يف الغرب
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لظروف تاريخية �أ�سلفناها ،و�أن عدم نقل هذا املفهوم �إىل ثقافتنا خ�صا�ص ونقي�صة ؟ قد
يبدو االعرتا�ض وجيها .لكن الذي نق�صد �إليه �شيء �آخر ،يتعلق ب�س�ؤال اجلدوى ،فلي�س الق�صد
وجود املفهوم يف حد ذاته ،بل جدواه بالن�سبة �إلينا .فما جدوى مفهوم الفرد ؟
جدواه يف �ضرورته .ال�سيما يف جمتمعات كمجتمعاتنا تكون فيها ماهية اجلماعة
�سابقة على وجود الفرد ،فردانيته غارقة يف ماهية الطائفة واملذهب والقبيلة واجلماعة.
فردانية الفرد تقت�ضي الوعي باحلاجة �إىل احلرية ال�شخ�صية وممار�ستها .لكن
يف النظم اال�ستبدادية تكون احلاجة �إىل احلريات العامة مقدمة على املطالبة باحلريات
ال�شخ�صية ،بل تكون هذه م�شمولة بتلك .فالنظام اال�ستبدادي ي�ستحوذ على كل املجال العام،
بل يحاول التغلغل يف خ�صو�صيات الأفراد ،و�سائله يف ذلك الدعاية ،والقولبة الإيديولوجية
والعقدية ،والإعالم ونظام الرتبية والتعليم� .إنه ي�سعى �إىل طم�س احلدود بني حيز اخل�صو�صية
واملجال العام .لذلك ففي النظام اال�ستبدادي تكون الأولوية لتحرير املجال العام من �شمولية
قب�ضة هذا النظام ،وذلك بح ّده بحدود القانون الذي �أ�سا�سه احلريات العامة (حرية �إن�شاء
الأحزاب والنقابات واجلمعيات ،حرية ال�صحافة ،حرية التجمع والتظاهر ال�سلمي ،حرية
االنتخابات )...واعتبار احلريات ال�شخ�صية واحلقوق الفئوية م�شمولة باحلريات العامة
(حقوق الأفراد وحرياتهم ال�شخ�صية ،حقوق الأقليات الثقافية واالثنية والطائفية واملذهبية،
حقوق الن�ساء .)...وهكذا حتال احلريات الفردية واحلقوق الفئوية �إىل الظل� ،أو ترج�أ �إرجاء
ب�سبب تقدمي احلاجة �إىل الوحدة املرتا�صة ملواجهة النظام ال�شمويل.
ال يتميز املجال اخلا�ص (جمال خ�صو�صية الفرد وحرياته ال�شخ�صية) عن املجال
العام �إال يف املجتمع الدميقراطي الذي حتققت فيه احلريات العامة .ينبغي �أن يتحقق �أوال
هذا املجال العام ب�أحزابه ونقاباته وجمتمعه املدين و�أن تكون كلها مكفولة بحريات عامة
ي�ضمنها القانون واملمار�سة� ،آنذاك فقط ميكن للمجال اخلا�ص –حيز احلريات ال�شخ�صية–
�أن يتحقق ،و�إال �أرجئ لأن الأولية تكون للن�ضال من �أجل احلريات العامة ،والتي هي �شرط
وجود املجال العام الذي ينبغي حتريره �أوال من قب�ضة النظام اال�ستبدادي.
الفرد �إذ ًا مفهوم حديث .ونحن ال نعني به الفرد هو يتحدث انطالقا من ذاته عن
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العامل� ،أو الفرد الذي ال يبحث �سوى عن م�صلحته ال�شخ�صية ،مثل هذا الفرد وجد دائما.
و�إمنا نعني به الفرد كقيمة يف ذاته ،وك�صاحب حق يف حرية املعتقد والتفكري والتعبري ،ويف
املبادرة ال�شخ�صية ،وكناخب يديل ب�صوته بحرية يف معزل االقرتاع� .إن مثل هذا الفرد ال
ميكن لأحد �أن يثبت �أنه قد وجد يف كل الع�صور واملجتمعات ،بل هو نتاج احلداثة الدميقراطية.

 عا�صر ثورة كرومويل التي �أطاحت بامللك �شارل الأول .وقد بد�أ هذا الثائر حياته الر�سمية قا�ضيا عرف
عنه الدفاع عن الب�سطاء .وقد انتخب ع�ضوا يف الربملان فقاد املعار�ضة �ضد امللك �شارل الأول والكني�سة
االجنلكانية .وبعد ثورات �شعبية (يف �إيقو�سيا وايرلنده) �أ�ضعفت النظام وجه الربملان �إنذارا �إىل امللك باحلد
من �سلطانه ،فحاول امللك اعتقال قادة املعار�ضة فواجهته ثورة قادها كرومويل بجي�ش من املتطوعني هزم
جي�ش امللك .وقد ح�صل على تفوي�ض من الربملان لتوجيه اتهام �إىل امللك ثم �إعدامه ،لكن ليقيم نظاما
ا�ستبداديا طائفيا (عني برملانا �أع�ضا�ؤه جميعهم من الطائفة البوريتانية).
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ثورة ال�شباب وحتوالتها الثقافية

متهيد
ها قد دخلت املجتمعات العربية يف ع�صر التحوالت والتاريخ املتحرك ،بعد
طول جمود يف التاريخ الآ�سن الذي فر�ض على الأمة ب�إ�سم الإ�ستقرار واحلفاظ على ثوابت
الأ�صالة .وها قد دبت طاقات احلياة يف اجلماهري بعد �أن ظن املفكرون �أنها تعاين من
علل بنيوية تفر�ض عليها الإ�ستكانة والتبعية والإنقياد .وظن امل�ستبدون �أن الأمر قد طوب
لأجهزتهم الأمنية وممار�ساتهم القمعية التي تخمد الأنفا�س ،كي يت�أبد حكم الكرا�سي ويتم
الإ�ستحواذ على خريات البالد ومقدراتها ،والت�صرف بها مبثابة ملكية خا�صة خال�صة� .إنها
ثورة ال�شباب الذي ِاعتقد الدار�سون �أنه �إما خامل عاجز� ،أو عابث اله� ،أو �أنه عبء زائد
عن اللزوم يف خمططات التنمية املوهومة .ثورة فاج�أت اجلميع مبا �أطلقته من حيوية ،وما
حركته من قدرات هائلة على القول والفعل ،وقلب موازين اللعبة التي بدت وك�أنها �أبدية.
تفاج�أت �سلطات الإ�ستبداد يف الداخل ،كما تفاج�أت مراكز قوى ال�سيا�سات الدولية .وبد ًال
من التاريخ الدائري الآ�سن املكرر لذاته� ،إنطلقت حركية احلياة وطاقاتها الوثابة كي حتدث
حتوالت بنيوية يف نظم القوى احلاكمة ملجتمعاتنا .ولي�س االمر جمرد حتول �سحري من حال
اىل حال ،مما ين�شط يف خميال املقهورين واملهدورين ،كما انه لي�س كناية عن ظهور البطل
املنقذ ،او عودة الغائب املخل�ص الذي يرفع الغمة عن االمة .بل هو انطالق للطاقات احلية
التي تعر�ضت لالخماد عقودا طويلة بدا االمر معها وك�أنها غري موجودة.
انه بداية خما�ض قد يكون ع�سريا ،وهو بالتاكيد حماط باملخاطر املتكاثرة داخليا
وخارجيا النطالق عملية بناء ومناء ،من خالل فر�ض االدارة وممار�سة القدرة على املواجهة،
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وانتزاع حق الوجود ،واخذ زمام املبادرة ال�سرتداد ان�سانية االن�سان املغيبة.
اننا ل�سنا ب�صدد جم��رد مطالب باخلبز واحل��ري��ة ،بل ب�صدد حت��ول نوعي يف
ا�ستعادة الكرامة واالعتبار وحق الوجود ومرجعية اجلماهري يف احليز العام ،تلك اجلماهري
التي فر�ضت كيانها يف املجال العام (ال�ساحات وامليادين وال�شوارع) ال��ذي كان حمرم ًا
عليها وم�صادر ًا من قبل الإ�ستبداد ،وك�أنه حيزها احليوي وحدها هي و�أجهزتها الأمنية
القمعية .قواعد اللعبة ب�صدد التغيري ما بني موازين ال�سلطة التي �أن�ست طوي ًال لهيمنتها،
وطاقات ال�شعب احلية .فال ال�سلطة ،مهما �إ�ستفحل بط�شها وقمعها ،وال ال�شعب مهما عظمت
ت�ضحياته �سيعودان �إىل ميزان القوى ال�سابق .قد يكون ذلك هو التحول الثقايف ال�سيا�سي
املجتمعي الأ�سا�س ،مع العديد �سواه من التحوالت� .سرنكز يف هذا املقال على هذه التحوالت
وتبيان مداها و�أبعادها .ولكي نفعل ال بد من البدء ببع�ض الإعتبارات املنهجية ،والتحديدات
املفهومية :ما هو املق�صود بال�شباب وما هو حتديده وما هي �شرائحه ؟ ما هو املنهج البحثي
الذي نعتقد ب�ضرورة تو�سله ملعاجلة التحوالت الثقافية ؟ وما هو املق�صود �أ�سا�س ًا بتحرك
الطاقات احلية ؟ وهو كله ميهد للخو�ض يف هذه التحوالت التي نقول بها ،فيما يتجاوز جمرد
التحرك ال�سيا�سي واملطلبي .و�أما �إطار البحث وجماله فهو كل التحركات اجلارية يف العديد
من البالد العربية ،وخ�صو�ص ًا ثورتا تون�س وم�صر.
ال�شباب حتديده وخ�صائ�صه
يرد يف قامو�س حميط املحيط للمعلم بطر�س الب�ستاين ما يلي يف مادة ال�شباب:
«�شب النار �أوقدها ،و�شب ال�شيء �إرتفع ومنا ،و�شب الغالم وي�شب �شباب ًا �صار فتي ًا� ».أما يف
القوامي�س الأجنبية (�إجنليزية ،فرن�سية) فلي�س هناك ت�سمية قائمة بذاتها لل�شباب ،بل هناك
م�صطلح احلداثة  Youthوهي ال�صفة التي تدل على الفرتة ما بني املراهقة والن�ضج .املعنى
اللغوي لل�شباب هو �إذ ًا الربوز والنماء وتوقد الإمكانات والطاقات احلية ،وبدايات اخلروج �إىل
الدنيا .و�أما دميوغرافي ًا فال�شائع هو �إعتبار ال�سن ما بني خم�س ع�شرة �سنة وخم�س وع�شرين
هي مرحلة ال�شباب؛ وهو التحديد املعتمد دولي ًا وعربي ًا� .إال �أن هناك تباينات على هذا ال�صعيد
ترجع �إىل كون ال�شباب ظاهرة حمدثة على �صعيد الدرا�سة والبحث .من الطريف مث ًال �أن
علم نف�س النمو ال يفرد مرحلة خا�صة لل�شباب قائمة بذاتها ،كما يفعل يف تف�صيل درا�سة
الطفولة ومراحلها ،واملراهقة وحتوالتها و�أزماتها ،حيث يتم الإنتقال مبا�شرة �إىل احلديث
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عن مرحلة الر�شد .ذلك �أنه حتى وقت قريب ن�سبي ًا كان يتم الدخول يف �سن الر�شد يف مرحلة
مبكرة عموم ًا (العمل والزواج).
�أم��ا الآن فلقد �أ�صبح الدخول يف الع�ضوية الإجتماعية الكاملة (العمل املهني
املنتظم ،الزواج والوالدية وامل�شاركة يف احلياة العامة) يت�أخر باطِّ راد لدى �شريحة كبرية من
ال�شباب ،مع ما يرتتب عليه من �إمتداد فرتة الإعالة و�أزمات البقاء خارج �سوق العمل.
وهكذا تربز ق�ضية ال�شباب يف عاملنا العربي مبثابة ظاهرة ت�سري ب�إجتاه التفاقم.
�إذ مل تعد مرحلة ال�شباب تقت�صر على درا�سة الن�ضج العام (ج�سمي ًا ،نف�سي ًا ،عقلي ًا ،ومهني ًا)،
بل هي تطرح ذاتها على ال�صعيد الإجتماعي املهني الزواجي� ،أي منظور الع�ضوية الإجتماعية
مكتملة املقومات .وتربز �أزمة ال�شباب حتديد ًا يف هذه الفرتة امل�ستجدة تاريخي ًا و�إجتماعي ًا
ب�سبب تزايد تبكري الن�ضج العام من ناحية ،وتزايد ت�أخري �إكت�ساب الع�ضوية الإجتماعية
الكاملة من الناحية املقابلة ،مع تزايد حدة وعي ه�ؤالء ال�شباب بواقعهم امل�أزمي نتيجة للن�ضج
الأكرث تبكري ًا ،وولوج عامل العمل والع�ضوية الإجتماعية الكاملة الأكرث ت�أخري ًا .ذلك ما ُيع َرف
مرحلة ال�شباب راهن ًا ،ويجعلها تقفز �إىل �صدارة الإهتمام البحثي والتخطيط لل�سيا�سات
الإجتماعية.
�إننا ب�صدد حالة متزايدة من الن�ضج املبكر على جميع ال�صعد ،وخ�صو�ص ًا على
�صعيد املعرفة واملعلومات والوعي بالواقع الذاتي يف ع�صر العوملة� .إننا ب�صدد جيل جديد
يعرف �أك�ثر من �آبائه ومعلميه ،ويكاد ي�شكل املرجعية لهم على �صعيد تقنيات املعلومات
و�آفاقها الالحمدودة ،والإت�صال وطفراته التقنية ،والإنفتاح على الدنيا املعوملة حيث ي�شكل
جمهورها الأ�سا�سي �إ�ستهالك ًا و�إ�ستقطاب ًا .وهو ما دعانا �إىل املناداة ب�ضرورة �إقامة علم
خا�ص بال�شباب قائم بذاته يدر�س ظواهر ال�شباب املركبة واملعقدة التي ال ي�ستطيع �أي فرع
معريف مبفرده الإحاطة الكافية بخ�صائ�صها ومعطياتها .هناك حاجة �إىل علم �شباب قائم
بذاته ،على غرار علوم الطفولة واملراهقة والر�شد ،تتكامل فيه �إ�سهامات العلوم النف�سية
والرتبوية والإجتماعية والإقت�صادية وال�سيا�سية واملعلوماتية والإعالمية والأنرتوبولوجية .وهو
ما ينطبق حتديد ًا على ثورة ال�شباب التي نحن ب�صددها والتي حتتاج ،كما �سرنى� ،إىل تكامل
منهجيات كل العلوم الإن�سانية.
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�إال �أن البحث يف ظ��اه��رة ال�شباب (وث��ورت��ه��م بالتايل) حتتاج �إىل مزيد من
التمايز املنهجي .فلقد درجت العادة على احلديث عن ال�شباب وك�أنه كتلة واحدة مت�ساوية
اخل�صائ�ص واملقومات واحل�ضور ،و�إطالق التعميمات والأحكام ،يف �إيجابها كما يف �سلبها
على هذه ال�شريحة العمرية� .إال �أنه �إذا كان هناك وحدة على امل�ستوى العمري ،ف�إن هناك
باملقابل تعدد ًا على �صعيد اخل�صائ�ص وال�شرط الوجودي واخلربات واملواقف .هناك �أربع
�شرائح �شبابية تتمايز فيما بينها� :شباب النخبة ،ال�شباب املحظي ،ال�شباب املكافح لبناء
حياة كرمية ،و�شباب الظل .وتنطبق هذه ال�شرائح على كال اجلن�سني (ذكور ًا و�إناث ًا) على حد
�سواء (حجازي .)2008
�أما �شباب النخبة فيمثل تلك ال�شريحة املميزة التي حظيت ب�أف�ضل رعاية �أ�سرية،
وب�أعلى م�ستويات الرتبية والتعليم والإخت�صا�ص املهني والإعداد للم�ستقبل� .إنها تلك ال�شريحة
التي حظيت بفر�ص بناء ‘هوية جناح’ ومفهوم �إيجابي عن الذات وال�صحة النف�سية ،والتي
متثلت ‘ثقافة الإجناز’ التح�صيلي ،والت�أهيلي املهني .تدخل �سوق العمل عايل الإخت�صا�ص
واملهارة يف �سن مبكر ،و�سرعان ما ت�صل �إىل م�ستويات قيادية توفر لها �إمكان بناء مكانة
�إجتماعية الئقة� .إنها �شريحة �شباب ما فوق الأزمات باملعنى ال�شائع ،وهي الأكرث حظ أً� يف
خو�ض غمار العوملة والإ�ستفادة من فر�صها و�أ�سواقها و�إ�ستهالك تقنياتها .ولقد كان لها دور
حمرك هام يف ثورة ال�شباب ،من خالل الإعالم الإجتماعي ،وي�شرتك يف ذلك كال اجلن�سني.
ويف املقابل هناك �شريحة ال�شباب املحظي �أبناء حمدثي النعمة من الذين كان
لهم ن�صيب كبري من الإ�ستئثار برثوات البالد بو�سائل عديدة لي�س �أقلها تقربهم من ال�سلطان
امل�ستبد (مالك البالد والعباد) و�شراكتهم معه يف م�صادرة خريات الأوطان .هذا ال�شباب
املحظي� ،شباب ًا و�شابات ،ي�شكل الفئة التي تربت على الرتاخي يف ال�ضبط واملحا�سبة وتدين
الرعاية الأ�سرية يف مقابل �إغداق العطايا املادية مبثابة ر�شوة متثل البديل لهذه الرعاية.
مل تتعلم معنى اجلهد وال ترى من �ضرورة للإعداد والتكوين ،طاملا �أن ثروة الأ�سرة جاهزة.
تعي�ش يف امللذات الآنية والإ�ستهالك املفرط والفراغ الوجودي ال��ذي مت�ل�أه بالإثارة على
�إختالفها ،امل�شروعة منها كما غري امل�شروعة ،يف ظل حماية الأهل الذين ميار�سون نفوذهم
لدى ال�سلطات حني يجنح ه�ؤالء ال�شباب يف ممار�سات يطالها القانون .ال �ش�أن لهذه ال�شريحة
ال ب�أزمات ال�شباب ،وال بق�ضايا الأوطان.
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و�أما الفئة الطاحمة �إىل احلياة الكرمية فهي التي ت�شكل كتلة ذات �ش�أن ،كما �أنها
مو�ضع �إهتمام الباحثني� .إنها من �أبناء الأ�سر املتو�سطة التي حتظى برعاية والدية مقبولة ،كما
�أنها تتابع حت�صيلها يف التعليم العام ما قبل اجلامعي كما اجلامعي .ونظر ًا لتوا�ضع م�ستوى
هذا التعليم يف خمتلف مراحله ف�إنها ال حتظى بالإعداد العلمي واملهني املتني الذي ميكنها
من دخول �سوق العمل ب�سهولة والتناف�س فيه؛ ولذلك فهي تتعر�ض لبطالة اجلامعيني� .إنها
تكد من �أجل الإرتقاء الإجتماعي من خالل الدرا�سة ولكن تخيب �آمالها حني تقع يف البطالة؛
وهنا تظهر امل�أ�ساة :وعي عال مبا يجري يف العامل حولها وقدرات حمدودة على الإ�ستهالك
و�أخذ احلظ منه ،وت�أخر متزايد يف الو�صول �إىل الأهلية الإجتماعية .هنا تربز �أزمات ال�شباب
الذائعة يف الإعالم والأبحاث .ورغم مت�سكها بالإنتماء الوطيد �إىل الوطن ،ف�إنها تهم�ش عن
مواقع امل�شاركة يف ال�شغل على ق�ضاياه و�إيجاد احللول لها .ت�شكل هذه ال�شريحة قوة فاعلة
يف ثورة ال�شباب الباحثة عن �إنتزاع احلق يف حياة كرمية ،وتعي�ش درجة عالية من الإحتقان
الوجودي الذي يتفجر حني تتحرك طاقات احلياة يف الثورة ال�شبابية واجلماهرية ،ي�ستوي يف
ذلك ال�شبان وال�شابات.
و�أما �شريحة �شباب الظل فهي تتكون من �أولئك املقهورين واملهدورين من ال�شرائح
ال�شعبية الأكرث فقر ًا والأقل حظوظ ًا� .إنها حمرومة من التمدر�س والتدريب املهني امل�ؤهل
للأعمال احلرفية املجزية .تعي�ش يف حالة هام�شية ما بني �أعمال غري متمهنة وحاالت من
البطالة .تخرج من �إهتمام الباحثني والدار�سني ل�صعوبة الو�صول �إليها ،بحيث تظل تلك
الكتلة املهملة واملهم�شة� .إنها �شريحة �شباب الظل الذي ي�شكل وقود العنف يف الإنتفا�ضات
ال�شعبية .ق�سم منها ال يعي�ش مرحلة �شباب �إذا فر�ض عليه دخول عامل العمل يف �سن الطفولة
املت�أخرة للم�ساعدة يف �إعالة الأ�سرة .ق�سم �آخر ي�شكل كتلة النا�شئة غري املتكيفة �إجتماعي ًا.
�إنها �شريحة املجهول الأكرب الفائ�ض عن اللزوم والذي ي�شكل ال�شباب العبء الذي ت�ضيق به
ال�سلطات ذرع ًا ،وتقابله بالقمع والعنف.
ت�شكل هاتان الفئتان (الثالثة والرابعة) كتلة جمهور ال�شباب الذي يندفع خماطر ًا
ب�أمنه وم�ضحي ًا حتى بحياته يف حالة ثورة ال�شباب وحترك اجلماهري.
تلك هي �شرائح ال�شباب وال�شابات التي تتنوع �شروطها الوجودية ،وبالتايل يتطلب
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كل منها �سيا�سات تدخل تلبي �إحتياجاتها ،كما �أن م�شاركتها يف ثورة ال�شباب تتنوع بدورها.
�إال �أنها جميع ًا تتطلع �إىل �إنتزاع الإعرتاف ب�إن�سانيتها ،بعد تزايد �إنغالق �سلطات الإ�ستبداد
على ذاتها وحميطها ال�ضيق ،وبعد �أن �سجنت ذاتها يف ق�صور مكونة من قاعات املرايا التي
ال تعك�س لها �سوى م�صاحلها وت�أزيل �سلطانها ،يف حالة من ت�ضخيم مفرط لرنج�سيتها؛ مبا
يعميها عن ر�ؤية الواقع الفعلي ،ناهيك عن الإعرتاف بالنا�س �شيبة و�شبان ًا.
ِاعتبارات منهجية يف مقاربة ثورة ال�شباب
تعددت الر�ؤى واملقاربات لثورة ال�شباب .هناك من ذهب مذهبا تاريخيا فربطها
ب�سجل حافل من االنتفا�ضات النقابية والعمالية املطلبية والتي كانت ثورة ال�شباب هي التتويج
لها .وهناك من انتحى منحى �سيا�سيا فردها اىل املطالبات املزمنة باحلرية ال�سيا�سية،
(حرية التجمع ،وت�شكيل االحزاب ،والنقابات والهيئات ،وحرية ال�صحافة واالعالم والر�أي
و�سواها)؛ م�شريا اىل �ضحايا البط�ش ال�سيا�سي من النقابيني واملفكرين وال�سيا�سيني الذي
فرغ ال�ساحة من ح�ضور املجتمع املدين وطاقاته احلية .وهناك من اعتربها ثورة ا�ستعادة
الكرامة وحقوق املواطنة ال�سلبية من قبل ال�سلطات .ورك��ز اخ��رون على االفقار املنتظم
واحلرمان املادي فاعتربها ثورة اخلبز واحلق يف العي�ش الكرمي .وهناك من ذهب مذهبا
حتليليا نف�سيا فاعتربها ثورة االبناء ال�شباب على الآباء املق�صرين املتخاذلني �أمام امل�ستبدين
الذين �أز َلوا �سلطانهم .وهناك من ركز على افال�س �أنظمة الإ�ستبداد التي حتجرت وت�صنمت
وفقدت القدرة على �إدارة �ش�ؤون املجتمع و�سيا�سته ،وكذلك �أنظمة الإ�ستبداد التي غرقت
يف الف�ساد والإف�ساد ونهب ثروات الوطن هي وبطانتها ،معتربة البالد جمرد مرعى لرعي
خرياته ،مما هو �أبعد عن القول باملزرعة التي حتتاج �إىل خدمة طوال العام حتى تعطي مو�سم
ح�صادها .وهناك من ربطها بتخلى قوى العوملة الإ�ستعمارية امل�سيطرة عن زبانيتها من
احلكام املحليني بعد طول حماية لهم ،حيث �أ�ضحوا غري ذي نفع لها ،فتخلت عن هذه الأوراق
اخلا�سرة حتقيقا لإ�سرتاتيجية الفو�ضى البناءة ،الهادفة �إىل �إعادة ت�شكيل املنطقة؛ ل�ضمان
املزيد من ال�سيطرة على ثروتها ومقدراتها من خالل جتديد �شباب حكامها .وهناك من حلل
الإختالالت البنيوية يف دول العامل العربي معتربا �إياها دوال متخلفة تفتقر �إىل الإدارة املدنية
وتكر�س حكم الزعامات الع�صبية وخلق تركيبات زبائنية ،وتفاوتات مناطقية فادحة �صدعت
بنى الوطن و�أفقدته مناعته �أمام �إنفالت العوملة املايل؛ مما �أو�صل الإختالالت �إىل حد تفاقم
م�أزق احلكم و�إدارة الدولة واملجتمع ،وجعل الأنظمة تتهاوى �أمام زخم الإنتفا�ضات .ومنهم
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من قارن تهاوي النظام يف تون�س وم�صر ،بتهاوي �أنظمة �أوروب��ا ال�شرقية ،من خالل ك�سر
حاجز اخلوف من الأبواب العالية و�أجهزتها الأمنية القمعية .وتو�سل اخرون مدخل تقنيات
الإت�صال احلديثة و�إنت�شار الإعالم الإجتماعي وقدرته الفائقة على الك�شف والف�ضح والتعبئة
حيث فقد الإعالم املطوع كليا من قبل �سلطات الإ�ستبداد كل م�صداقيته لدى اجلماهري.
كل هذه املقاربات لها ن�صيبها من ال�صحة وامل�صداقية يف تلم�سها جلوانب خمتلفة
من ثورة ال�شباب� .إال �أن م�شكلتها تكمن منهجيا يف �أحاديتها ،وبالتايل عجزها عن الإملام بواقع
هذه الثورات ،ذات الغنى الفائق يف مكوناتها وعواملها ودينامياتها وعملياتها ونتائجها .وال
واحدة من هذه املقاربات ت�ستطيع مبفردها �إ�ستيعاب كامل هذا الغنى والدينامية واحليوية.
ذلك �أن هذه املقاربات الأحادية الزالت تتو�سل النماذج املعرفية القائمة على العزل والف�صل
بني الإخت�صا�صات .وهي مناذج موروثة من الع�صر ال�صناعي يف املجتمعات الغربية حيث
احلدود جامدة بني �إخت�صا�صات العلوم الإن�سانية التي كانت تت�سابق على توكيد �إ�ستقالليتها
من ناحية ،وعلى القطعية فيما تقدمه من حتليالت وتف�سريات ،مع �إدعاء �إحتكار احلقيقة من
خالل �إختزالها �ضمن نطاق منوذجها املعريف وحدوده و�إدعائه ب�إطالقية ال�صواب والأحقية
يف التف�سري (�أنظر مث ًال التعار�ض ما بني النموذج املعريف املارك�سي والنموذج التحليلي
النف�سي ،والنموذج الإ�شرتاكي والنموذج الر�أ�سمايل) ،و�صو ًال �إىل �إدعاء �إ�ستخال�ص قوانني
تف�سري ال�سلوك الإن�ساين ب�شكل قطعي ،حيث ماعداها ال يعد وكونه جمرد �إدعاءات لي�ست من
العلم يف �شيء .وكانت النتيجة �أن �أ�صحاب كل مذهب �أو �إخت�صا�ص �أوقعوا �أنف�سهم يف �سجن
مذهبهم ،حارمينها من �إنفتاح الر�ؤى .ولقد ورث علما�ؤنا ومفكرونا هذه النزعة الأحادية يف
ما يقدمون من حتليالت وتف�سريات ،مما جعل الواقع يف كل غناه وتعقيده يفلت منهم.
ومع �أن العزل والف�صل بني املذاهب هو يف طور الزوال مع قدوم ما بعد احلداثة،
و�أن علوم املعرفة هي ب�صدد ك�سر حدود التخ�ص�صات ،حيث بلغ الإخرتاق بني املذاهب مدى
هام ًا يف العقدين الأخريين (� .)Payne, 2004إال �أن علما َءنا ومفكرينا ال زالوا متم�سكني مبا
لغوه من منهجيات مقاربة وحتليل �أحادية الر�ؤية ،مما يهدد بالتخلف عن الركب.
لقد حملت العوملة معها ثقافتها اجلديدة املتمثلة فيما بعد احلداثة ،وك�سرها
لكل القوالب التقليدية يف الفن والأدب والفل�سفة ،كما يف العلم وتقنيات الإت�صال والإعالم.
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ون�سفت احلدود املكانية ،كما �أدت حتوالتها املتالحقة �إىل ت�سارع الزمان .و�أدخلت العامل
يف حالة من الإعتماد املتبادل ،و�إنعدام اليقني .من كان يعتقد ب�إمكانية قيام ثورة �شباب يف
كل من تون�س وم�صر ،و�سقوط نظامني را�سخني ومتجذرين ومهيمنني بهذه ال�سرعة ؟ ومن
كان يتوقع �إنت�شار الثورات يف العديد من �أقطار العامل العربي ،وخ�صو�ص ًا يف تلك التي كانت
ال�سلطات فيها تتخذ �شكل القدر املحتوم الذي ال خال�ص منه �إال بالإ�ستكانة والإ�ست�سالم؟
ومن كان يعتقد ب�إمكانية هذه التعبئة اجلماهريية احلا�شدة واملجابهة بال�صدور العارية
وال�صوت الهادر ،الر�صا�ص احلي ؟ ومن كان يظن ب�إمكانية حتول اخلوف من اجلماهري
التي فر�ض عليها الرعب� ،إىل الأنظمة الرا�سخة يف �إ�ستبدادها ،و�إىل �أجهزتها الأمنية �صانعة
الرعب واملوت ؟ ومن كان يعتقد ب�إمكانية تعاظم ظاهرة الذكاء اجلماعي التي وفرتها �شبكات
الإت�صال والإع�لام التي تن�شر على مدى العامل يف التو واللحظة ،ما يجري يف ال�شارع من
جمابهات ومواجهات متزايدة الزخم ومتعالية ال�صوت ؟ ثم من كان يتوقع �أن يتوىل ال�شباب
الذي ينتمي �إىل فئة النخبة وبع�ض الفئة املتو�سطة قيادة هذه الثورة من خالل �إمتالكه
لو�سائل الإعالم الإجتماعي وت�شغيلها ؟ وب�إخت�صار من كان يخطر بباله �أن تنطلق طاقات
احلياة وتتفجر وثابة لدى اجلماهري التي ت�أبد فر�ض الإ�ستكانة عليها ،فتفر�ض ذاتها يف
ال�ساحات وت�سرتد احليز احليوي العام الذي طالت م�صادرة ال�سلطات له ،وتبدي م�ستويات
م�شرفة من الت�ساند والتالحم ،والتنظيم ،و�إدارة �أمور ال�ساحات وامليادين ،وحرا�ستها ،وتلبية
�إحتياجات ال�صمود فيها ،يف حالة من جتاوز ال�صراعات الإجتماعية على �إختالف �ألوانها ؟
ثم من كان بخطر بباله �أن تت�صدر ال�شابات حتى املحجبات منهن عمليات املواجهة والن�ضال
يف ال�ساحات ،حيث مل يعد هناك من فارق ما بني فتى وفتاة ورجل وامر�أة ،وكبري و�صغري ؟
�إننا فع ًال ب�صدد ظواهر ثورية باملعنى احلريف للكلمة� ،أي �إنفجار التحوالت .وهي
ظواهر حتتاج �إىل منوذج معريف  paradigmجديد لبحثها حتلي ًال وتف�سري ًا ،يتجاوز النماذج
املعرفية التقليدية التي �ألفها مفكرونا وباحثونا ،بحيث �أ�صبح من غري الي�سري عليهم جتاوزها
والتخلي عنها ،رغم �أنها �أ�صبحت حمدودة الفاعلية يف در�س هذه الظواهر الثورية .هنا يتعني،
كما يقول كون ( )1992التحول �إىل منوذج معريف جديد �أكرث فاعلية وقدرة على التعامل مع
التحوالت اجلارية ووقائعها .وهو ما يتمثل يف التحول من الأحادي اخلطي �إىل املتعدد ال�شبكي،
ومن الب�سيط �إىل املعقد .ولقد �سبق لنا طرح �ضرورة هذا التحول على مناهج البحث يف علم
النف�س يف ع�صر العوملة (حجازي .)2010 ،وقدمنا مثا ًال على ذلك ق�ضية ال�شباب حتديد ًا .فهو
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يف عني �إع�صار العوملة ،وهو جمهورها ووقودها يف �آن مع ًا .هو الالعب الأك�ثر قدرة على
التعامل مع تقنياتها امل�ستجدة ،وهو يف الأ�سا�س خمرتع هذه التقنيات (فاي�سبوك ،تويرت،
يوتيوب �إلخ� .).إذ �أن الذين طوروها هم يف الع�شرينات من العمر ،وخ�صو�ص ًا مارك زوكربرغ
مطور الفاي�سبوك الذي هو دون اخلام�سة والع�شرين .وكان من ر�أينا �أن علم النف�س مبفرده
غري قادر منهجي ًا على �إ�ستيعاب ظاهرة ال�شباب يف ع�صر العوملة .فهي ظاهرة مركبة تتطلب
تكامل علم نف�س النمو وال�صحة النف�سية ،والرتبية والتعليم والتوجيه املهني والإعالم ،وعلوم
الإقت�صاد و�أ�سواق املال والأعمال واملعلوماتية وتقنياتها ،والنظم ال�سيا�سية ،وعلم الإجتماع
وال�سكان والأنرتوبولوجيا (حجازي.)2010 ،
ن�ش أ� علم التعقيد يف الأ�صل يف درا�سات املناخ ذات الطبيعة الرتكيبية التفاعلية
عالية الدينامية والتعقيد ،مما يعرف ب�أثر الفرا�شة حيث ُ
حتول يف مكان ما ب�سيط ي�ؤدي �إىل
�سل�سلة كربى ،وقد تكون متعاظمة من التحوالت على م�ستوى املناخ الكوين .ثم �أخذت العلوم
الإن�سانية تتبناه تدريجي ًا .يقول �إدجار موران ،الفيل�سوف وعامل الإجتماع �أن فهم تعقيد الواقع
يبدو ذا �أهمية متزايدة مع تقدم الزمن .وي�شري �إىل �ضرورة الت�أكيد على قدرة التعقيد على
و�ضع كل �شيء مو�ضع الت�سا�ؤل ،حيث ت�شابك وتداخل العديد من املقومات التي ي�ؤثر بع�ضها
على البع�ض الآخر ب�شكل متبادل .كما �أن علم التعقيد ين�سف اليقينيات ويدخلنا يف عامل
الإحتماالت ،ومعها ين�سف الإ�ستئنا�س (الذي �ألفناه ونتم�سك به) �إىل الثوابت واحلتميات التي
ن�سبغها على حتليالتنا وتف�سرياتنا� .ألي�س هذا هو يف الواقع ما نعي�شه من ت�سا�ؤالت م�شوبة
بالقلق وعدم الت�أكد ب�صدد م�صري هذه الثورات التي ي�شهدها العامل العربي راهن ًا .هناك
�ضرورة ملقاربات جديدة تت�صف بالإنفتاح الفكري واليقظة الذهنية ،والتنبه �إىل امل�ستجدات
املتوالدة ،والذهاب �إىل ما وراء الظواهر لتلم�س القوى الفاعلة حتت ال�سطح .وهو ما يفر�ض
التخلي عن فر�ض قوالب فكرية ومعرفية قدمية وجاهزة على واقع مير مبرحلة عالية من
الغنى واحلركية .يتعني علينا فتح حدود ما �ألفناه ومت�سكنا به من مناذج فكرية ،إّ�ذا �أردنا
فع ًال تعام ًال فاع ًال وخ�صب ًا مع هذا الواقع احلي واملتحول.
خال�صة القول� ،أن كل التحليالت التي �أ�شرنا �إليها يف م�ستهل هذا احلديث يف
املنهجيات ،لها ن�صيبها من ال�صحة واجلدوى املعرفية� ،إذا �أدرجت مبثابة عنا�صر من منوذج
معريف �شبكي يعمل من خالل درا�سة تفاعلها �ضمن كل معقد .وهو بالطبع منوذج معريف

الآخر | خريف 2011

م�صطفى حجازي

يتجاوز الإ�سهامات الفردية على �إختالفها� .إننا بحاجة يف درا�سة ثورة ال�شباب وحتوالتها �إىل
فرق بحثية متعددة الإخت�صا�صات التي تتكامل حتليالتها فيما بينها ،كي ت�ستخل�ص ال�صورة
الكلية عالية الغنى� .آن �أوان اخلروج من قالعنا الفكرية التي ين�صب كل منا نف�سه �أمري ًا
على واحدة منهاُ ،متَم ِرت�س ًا وراء �أ�سوارها ،بحيث نتحول �إىل �إقامة حتالفات بحثية تعاونية
تكاملية ،تبني منوذج ًا معرفي ًا يتميز باخل�صوبة والقدرة على الك�شف .ذلك �أن �أطوار التحول
الكربى تتطلب تكيف ًا فكري ًا تغيريي ًا يلبي خ�صائ�صها واحتياجاتها .من �ضمن هذا النموذج
املعريف املتكامل الأبعاد �سنقوم يف العنوان التايل مبقاربة حتليلية نف�سية وجودية لبع�ض
الدالالت التي �أ�صبحت ت�شكل معامل بارزة من ثورة ال�شباب ،مبثابة �إ�سهام ي�ضاف �إىل �سواه
من الإ�سهامات يف عملية متكاملة من الأغناء املتبادل.
ثورة ال�شباب و�إطالق طاقات احلياة
هذه الثورة على درج��ة عالية من الغنى يف �أبعادها وقواها املحركة وعملياتها
و�إجنازاتها املفاجئة ورموزها ودالالت �سلوكياتها وحتركاتها ذات املعاين املتعددة واملتداخلة،
مبا يجعلها تفلت من �أي ت�أطري �أحادي .متام ًا كما تتنوع معاين الكلمات يف اللغة تبع ًا لل�سياقات
واملقاربات.
نتناول بالتحليل النف�سي الوجودي كل من ال�شرارة التي فجرت بركان اجلماهري
الكامن واملتمثلة يف �إ�شعال حممد بوعزيزي الناريف نف�سه ،وهو رمز من رموز عدة تكررت يف
بقية ال�ساحات .ثم نتحول �إىل �آليات التعبئة التي قام بها ال�شباب مما �أطلق طاقات احلياة
لدى اجلماهري ،التي �إرتفعت فوق عنعنات الإنق�سامات والع�صبيات وال�صراعات� ،صانعة
تاريخها ،الذي طال �سلبه منها.
الرواية معروفة �إال �أن دالالتها �أغنى بكثري من جمرد حادثة �إحتجاج فردي .حممد
بوعزيزي ذلك الريفي ذي الت�أهيل املهني والعاطل عن العمل يرتزق من خالل البيع على عربة
على الر�صيف بدون ترخي�ص ،ف ُي�صفع من قبل �شرطية ويطرد من املوقع .يحاول ال�شكوى لدى
م�س�ؤويل املحافظة فال ي�ستجاب له ،فيقوم ب�إ�شعال النار يف نف�سه .هذه واقعة لي�ست فردية
مبتذلة ،بل �إنها �أ�شعلت النار يف اجلماهري املقهورة واملهدورة واملحرومة واملهانة ب�شكل مزمن.
ما هي الدالالت الوجودية لإ�شعال بوعزيزي النار يف ج�سده علن ًا �أمام مبنى املحافظة ؟ وملاذا
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الإنتحار ب�إ�شعال النار ؟ كان ميكن �أن يلج�أ �إىل و�سيلة �إنتحار �أقل م�شهدية من الإنتحار بالنار،
الأكرث �أمل ًا ووح�شية وم�شهدية� .إنها �صرخة ِاحتجاج و�إدانة جذرية لل�سلطات امل�ستبدة� :أنظروا
ماذا فعلتم بنا و�إىل �أي جحيم �أو�صلتمونا ! لقد ف َعل بوعزيز جحيمه الوجودي يف فعل �إ�شعال
النار حمو ًال نار اجلحيم الداخلي �إىل جحيم م�شهدي� :إ�شهدوا على جحيمنا الوجودي من
بطالة ومهانة و�إ�ستبعاد وحرمان .ف َعل الإحرتاق بالنار مبا هي جهنم يف الثقافة والرتاث ،ومبا
فجر جهنم عي�ش الفقراء املقهورين واملهدورين (غري املعرتف ب�إن�سانيتهم
هي جهنم العي�شَ ،
وال بحقوقهم) والذي �إعتمل وتراكم طوال عقود من الإ�ستبداد واحلرمان التي حولت حياتهم
�إىل جحيم ي�شتعل يف النفو�س ويكويها من الداخل .كما �أن فعل الإنتحار مبا هو خرق للمحرم
الديني هو دخول يف الكفر الأكرث تعبري ًا عن الفقر واحلرمان (كاد الفقر �أن يكون كفر ًا !)
تعر�ض بو عزيزي لإهانة كيانية فجرت كل �إهاناته الوجودية املرتاكمة (احلرمان
من العمل وك�سب الرزق ،احلرمان من التواجد يف املكان) من خالل �صفعة ال�شرطية للقيمة
احلميمية املتبقية له :قيمة الرجولة يف جمتمع ذكوري حيث الرجل هو من ي�صفع املر�أة،
والطرد من ال�شارع الذي يدل التواجد فيه على قدرة الذكورة (يف مقابل بقاء احلرمي يف
البيوت خارج احليز العام)� .صفعة ال�شرطية هي يف املخيال الثقايف دو�س على نواة الكيان،
مما و�ضعه يف حالة رد الفعل احلرج حيث مل يبق لديه �أي �آلية تعوي�ضية تربيرية� :إنه الالرجل،
فكيف ميكن بعدها �أن يواجه الزوجة والأم ،حيث الرجولة تقا�س مبقدار القدرة على حت�صيل
الرزق من خالل التواجد يف املكان العام.
�صفعة ال�شرطية وط��رده من ال�شارع فجرت املرتاكم من جحيم حرمانه وغبنه
وقهره وه��دره .هذه ال�صفعة والطرد قالت له �أن ال مكان لك يف ال�شارع ،وبالتايل �أنت ال
�شيء؛ �إذ �أنه من ميتلك املكانة ميتلك املكان ،وبالتايل ميتلك قوة احل�ضور و�إثبات الوجود.
ماذا يفعل بعدما قالت له ال�شرطية �أن وجودك هنا غري م�شروع �أي ال كيان لك ،وكر�ست
نزع هذا الكيان بال�صفعة .ماذا يتبقى له من �إعتبار يف نظر ذاته ونظر ذويه والآخرين ؟
الدالالت النف�سية واحليوية الوجودية لل�صفعة والطرد �إىل الالمكان تلقي بالكائن احلي يف
خطر الفناء .يقا�س الأمن والقوة وبالتايل توفري �إمكانات البقاء والتكاثر يف عامل احليوان
من خالل �إمتالك جمال حيوي  territoireوالقتال دفاع ًا عنه .احليوان الذي يهزم ويطرد
من املجال احليوي ،من قبل مناف�س �أقوى ،م�صريه الهالك .ذلك هو �أي�ض ًا حال املهجرين
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واملنفيني واملقتلعني (�أي �أن ي�صبح الكائن بال جذور متده بالقوة والأمن و�أ�سباب البقاء)،
وم�أ�ساتهم الكربى.
�إنه اخل�صاء الوجودي امل�صاحب للتجريد من مقومات القوة الكيانية .تلك هي
م�أ�ساة املهم�شني؛ ف�أن تكون مهم�ش ًا هو �أن تكون مبعد ًا من الوجود يف احليز العام الذي
يقت�صر على الأقوياء وذوي الإقتدار ،وذلك ب�صرف النظر عن م�س�ألة العدالة الإجتماعية.
وتلك هي م�أ�ساة بطالة ال�شباب الذين ال مكان لهم يف حيز املدينة العام� .إنهم املطرودون من
الوجود لأنهم مطرودون من �إ�ستحقاق التواجد يف املجال العام� .إنهم دخالء على هذا احليز
ومو�ضع �شك وريبة ،مما يف�سر امليل �إىل التخريب والتحطيم يف التحركات امل�سماة �شغب ًا.
املكان هو ملك ال�سلطة و�أجهزتها الأمنية ،و�إال فما معنى منع التجمع �إال برتخي�ص.
حق التواجد والت�صرف والقول والفعل حمظور على اجلماهري املقهورة واملهدورة (الغريبة يف
ديارها) .من هنا تربز داللة ال�شعارات التي �أطلقت يف ال�ساحات العربية وخ�صو�ص ًا �شعار
«�إرحل يا علي� ،إرحل يا مبارك� ».إنه �إ�سرتداد حق الوجود من خالل �إ�سرتداد ملكية املكان
العام الذي �صادره امل�ستبدون طوي ًال من خالل �أجهزتهم القمع ّيقة .تعبري  Dégageالآمر
وامل�صحوب بال�صفعة من قبل ال�شرطية والذي ن�سف كيان بوعزيزي وفجر جحيمه ،هو ذاته
الذي عادت اجلماهري الثائرة فرفعته يف وجه بن علي ،ومبارك و�سواهما :هذا احليز العام
لنا ،ولي�س لك يا من �إغت�صبته طوي ًال� .سلب املكان هو �سلب الوجود ،و�إ�سقاط من �سلبه هو
�إ�ستعادة اجلماهري حلقها يف �أن تكون مالكة ملجالها احليوي .امل�ستبد يلغي �إمكانية وجود
ال�شعب من خالل تكري�س وجوده الوحيد هو .و�إ�سرتداد احلق يف الوجود ال بد �أن يتم من
خالل احل�شد واملواجهة يف احليز العام و�إ�ستعادة �إمتالكه .ذلك ما عرب عنه بدر خان علي
يف مقالته بعنوان‘ :املع�ضلة ال�سورية املزمنة غياب امليدان العام’؛ حيث مت تفريغ املجتمع،
على نحو �شبه نهائي من املنظمات النقابية والأحزاب ال�سيا�سية ،واحللقات الثقافية امل�ستقلة
الفاعلة يف املجال العام .مت تغييب ‘امليدان العام’ كلي ًا مبا هو ميدان من ينتجون ال�سيا�سة
واحلياة الثقافية والنقابية والإجتماعية ،حيث ي�صبح تغييب امليدان العام هو تغييب لوجود
ال�شعب ال�سيا�سي( .بدر خان علي .)2011 ،ومن هنا عبقرية امليدان التي هزمت بال�سلم همجية
القمع ال�سلطوي ،حيث حتول امليدان �إىل �ساحة املولد العظيم (يف القاهرة وم�صر عموم ًا)
(دربا�س� .)2011 ،أنه مولد الوجود بعد �إ�ستعادة اجلماهري مللكيتها للحيز املكاين.
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هنا تتداخل ال��دالالت يف �إم��ت��زاج �شعارات اخلبز والكرامة من خ�لال احلرية
و�إ�ستعادة ملكية زمام القول والفعل ،وبالتايل امل�صري� :أن نكون يف ال�شارع ومنتلك امليدان هو
�أن ن�ستعيد الوطن وحقنا يف املواطنة .النزول �إىل ال�شارع والإعت�صام يف امليادين وخ�صو�ص ًا
امليدان الرمزي ال��ذي ميثل احليز العام النواة يف املدينة ،حيث ت�صب فيه كل ال�شوارع
وامل�سالك ،ومعارك مواجهة �أدوات ال�سلطة القمعية التي طاملا �سيطرت على امليدان وعلى
احليز العام ،هو تغيري للداللة وامل�صري وامليالد اجلديد.
لقد مت �إي�صال اجلماهري العربية �إىل احلالة احلرجة التي فجرت اجلحيم الكياين
معرب ًا عنه ب�إ�شعال بوعزيزي النار يف ج�سده ،وهو امل�شهد الذي ما لبث �أن تكرر يف �أكرث من
مكان ،مما يدل على تعميم هذا اجلحيم .ولذلك فلي�س غريب ًا �أن تقوم اجلماهري بهذا ال�شكل
احلا�شد الذي �ضحى بالدم والروح بدون تردد ،مما �أخاف ال�سلطة امل�ستبدة ف�إنهزمت هي
و�أجهزتها ،و�إ�ستعاد اجلمهور كيانه وحقه يف الوجود .ولقد جتلت عبقرية امليدان من خالل
«العفوية اخلالقة» (بعلبكي )2011 ،التي �أبدتها اجلماهري يف احلفاظ على امليدان ونظافته
وحمايته وتوفري مقومات ال�صمود من طبابة وغذاء للمحت�شدين فيه ،وك�أن ل�سان حالها يقول
هذا مكاننا وجمالنا احليوي ونحن باحلفاظ عليه جديرون كل جدارة� .إننا ل�سنا قا�صرين وال
خم�صيني �أو فاقدين للإ�ستحقاق بل نحن الأحق بالتواجد هنا ورعاية كياننا ومكاننا اللذين
طال �سلبهما منا.
تكلم بوعزيزي بلغة احلريق �صارخ ًا� :س�أحرق نوعية الوجود الذي فر�ضتموه علينا،
وبالتايل �س�أحرق نظامكم و�أبطل فاعليته املتمثلة بب�سط الت�سلط والقهر والهدر واحلرمان
واملهانة وفر�ض الر�ضوخ واملوت الكياين .لقد تكلم بلغة احلريق الذي هو جهنم وهو املطهر
يف الآن عينه .هذه ال��دالالت يف فعل بوعزيزي الكارثي �شكلت ال�صاعق الذي فجر جحيم
اجلماهري الذي طال �أمده وبدا ك�أنه القدر املفرو�ض الذي ال راد له .ومع هذا التفجري حتركت
طاقات احلياة يف امليادين وال�ساحات وال�شوارع و�إنت�شرت مبثابة التفجري الذري الذي يتوالد
ب�شكل متعاظم �سيغري داللة الوجود وامل�صري� ،أي ًا كانت التطورات التي �ست�ؤول �إليها هذه
الثورات.
�شكل ال�شباب الدينمو املحرك للثورة .ق��ادوا عملية التعبئة واحل�شد من خالل
ِامتالكهم نا�صية تقنيات الإي�صال والإعالم االجتماعي املتف ِّلتة من كل الرقابات التقليدية.
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�إنهم �شباب الطبقات االجتماعية املي�سورة الذين تعر�ضوا لعملية طويلة الأمد من ت�سطيح
الوعي وال�صرف عن الق�ضايا الوطنية من خالل �إ�سرتاتيجية ‘ر�ضاعة الت�سلية’ التي �إبتدعها
بريجن�سكي لإلهاء ال�شباب ودفعهم �إىل متع الفرجة والإث���ارة وملذات احلا�ضر احل�سية
(حجازي .)2005 ،وهم ال�شباب الذين طاملا �أخذ عليهم الكبار �إنعدام جديتهم وم�س�ؤوليتهم،
مع �أن ه�ؤالء الكبار �أنف�سهم هم من ميتلك قنوات الت�سلية الف�ضائية وي�شغلها .وذهب �إتهام
الكبار لهم �إىل حد القول ب�أنهم جيل طفيلي ال يرجى منه خري ،ف�إذا بهم يفجرون طاقات
احلياة ال�شابة دفاقة متحفزة بلغت درجة من القدرة والإلتزام والعفوية اخلالقة �أذهلت
ه�ؤالء الكبار� .إن ال�شباب من حيث التعريف ين�شد الإثارة واملغامرة واملخاطرة واحلما�س ومتع
احلياة تلبية لنداء طاقات احلياة لديه ،و�إ�شباع نهم �إمتالء الوجود .ولقد كانت �إ�سرتاتيجية
‘ر�ضاعة الت�سلية’ تركز على هذا التوق �إىل �إثارة احلياة لديهم ،فاعتقد الكبار �أن وجودهم
كله يختزل يف هذا التوق .والواقع �أن الإقبال على احلياة مل يلغ لديهم خمزون ًا كامن ًا من
الإلتزام بق�ضايا الأمة وامل�صري ،كما مل يعطل طاقاتهم على العطاء بدون ح�ساب .فكما يبحث
ال�شباب عن الإثارة ومتع احلياة ،ف�إنه وبنف�س القدر يندفع �إىل العطاء والت�ضحية والبذل
بدون ح�ساب حني يجد اجلد؛ �أو لي�س جل جمهور الثورات عرب التاريخ من ال�شباب �أ�سا�س ًا ؟
لقد ِانقلب ال�سحر على ال�ساحر من خالل الإ�ستخدام املبتكر لتقنيات الإعالم
االجتماعي (الفاي�س بوك و�أخواتها) ،والتي مت تطويرها يف الأ�صل مبثابة �أدوات توا�صل
اجتماعي يتوخى املتعة والت�سلية وحب الظهور .من املعروف �أن الفاي�س بوك حتديد ًا والذي
�شكل �أداة التوا�صل والتعبئة الأ�سا�سي بال�صورة والن�ص �إنت�شر بني ال�شرائح ال�شبابية وال�سكانية
التي متلك و�سائله ،مبثابة �أداة �إ�ستعرا�ض اجتماعي للرنج�سية الذاتية� :إ�ستعرا�ض الأخبار
االجتماعية اليومية ال�شخ�صية بغية البحث عن الظهور وال�بروز واملباهاة ،و�سرد �أحوال
حظوظ العي�ش .وهو ما يدخل يف جله �ضمن �إ�سرتاتيجية الإلهاء وت�سطيح الوعي ور�ضاعة
الت�سلية ،والدفع �إىل العي�ش على م�ستوى الواقع االفرتا�ضي بد ًال من التفاعل االجتماعي
املبا�شر ،وامل�شارك يف ق�ضايا الوطن .حتولت هذه التقنيات على يد ال�شباب ،وبعملية �إبداعية
حقيقية� ،إىل �أكرث �أدوات الك�شف والف�ضح ملمار�سات الإ�ستبداد فاعلية وت�أثري ًا ،حيث حتولت
�إىل بناء الذكاء اجلماعي الذي يتجاوز ُك ًال من حماوالت القمع واملنع وال�سيطرة من قبل هذه
ال�سلطات .وبالطبع مل يقت�صر الأمر على الف�ضح املح ّلي والتعبئة واحل�شد املحليني و�إمنا تعمم
على حممل ال�شبكة املعلوماتية التوا�صلية التي تغلف الكوكب وت�صل �أجزاءه بع�ضها ببع�ض
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يف التو واللحظة ،مما �شكل و�سيلة للحماية والوقاية وك�سر جدران التّعتيم ،و�أعلى من زخم
الق�ضايا املحقة يف التحرير من القهر والهدر و�إ�سرتداد الكرامة .لقد كان �إبداع ًا فعلي ًا من
قبل ال�شباب العربي �أقر العامل �أجمع ب�إمكانية التعلم منه والإ�ستفادة من فاعليته .وظف
ال�شباب هذه التقنيات حل�شد اجلماهري وتعبئتها ب�شكل غري م�سبوق ،وال ي�ضاهي بو�سائل
التعبئة واحل�شد التقليديني التي تو�سلتها تاريخي ًا الأح��زاب واحلركات ال�سيا�سية .وبذلك
�إ�ستهل ال�شباب تاريخ ًا جديد ًا يف �صناعة التحوالت االجتماعية� ،سيتكر�س يف املقبل من
الأيام يف كل حركات التحرر من القهر والهدر و�إ�سرتداد الكرامة ،و�إنتزاع الإن�سان لالعرتاف
ب�إن�سانيته .تفاج�أ الكبار بزخم الأحداث وت�سارعها ،وحجم التعبئة واحل�شد والت�أثري ،ف�أ�سلموا
زمام القيادة لل�شباب فرحني م�ستب�شرين ب�إنبالج الفجر بعد ليل القهر والهدر الطويل.
وت�سابق الكبار ،حتى املرجعيني منهم� ،إىل الإلتحاق بالركب وعي�ش هذه اللحظات ذات
الزخم التاريخي غري امل�سبوق� .أقر جميع الكبار بانتهاء مرجعيتهم ،وحتى بق�صورهم؛ وال
زالت ماثل ًة �صورة ذلك امل�سن التون�سي ي�صرخ ممرر ًا يده على �شعره الأبي�ض« :هرمنا ،هرمنا
ونحن ننتظر هذه اللحظة» ،مع الإمتنان لل�شباب الذين �أتاحوا ظهورها له.
قد يكمن �أحد �أ�سباب متكن ال�شباب من قيادة الثورة يف كونهم مل يتم تدجينهم على
غرار جيل الكبار� .إ�سرتاتيجية الإلهاء ور�ضاعة الت�سلية هي التي اتبعت معهم بغية حتييدهم
و�إبعادهم عن ال�ش�أن العام وحل�سن احلظ ف�إن م�شغلي هذه اال�سرتاتيجية من امل�ستبدين
و�أدواتهم الإعالمية الإلهائية مل يتنبهوا �إىل حقيقة فعلية هي �أن ال�شباب ي�ضح بطاقات احلياة
الوثابة بني جوانحه ،ويتطلع �إىل البذل والعطاء ،بقدر ما يبحث عن املتعة والإثارة .و�أنه يف
�صميم كيانه ،ودخيلة نف�سه يتوق �إىل الدخول �إىل ال�ساحة واحليز العام ولعب الدور الن�شط
امل�شارك يف �صناعة امل�ستقبل وامل�صري ،بعد طول �إق�صاء من خالل القيادات التي هرمت،
ومت�سكت بت�أزيل وجودها ،وح�صرية �إحتكارها للحيز العام .يف البالد املتقدمة التي تعرتف
بتجدد دماء احلياة وحيويتها يتم قتل الأب رمزيا ،مبعنى �أن جيل ال�شباب يتجاوز جيل الكبار
يف عملية مناء م�ستمر .وهكذا ترى ان قادة ال�سيا�سة واملال واالعمال هم يف جلهم من ال�شباب
الذي يبتدع دوما �سبال جديدة وتقنيات جديدة ور�ؤى تتجاوز املا�ضي التقليدي� .أما يف �أنظمة
اال�ستبداد فيتم ت�أزيل جيل الكبار امل�ستبدين ،ما يعيق جتدد احلياة ومنو حيويتها� .إنهم يقتلون
الأبناء من خالل تهمي�شهم و�إق�صائهم و�إتباعهم مما يتعار�ض مع قانون احلياة ذاتها املتمثل
ب�إنطالق الطاقات وجتديدها� .إال �أن احلياة عنيدة وثابة ،قد تكمن بع�ض الوقت� ،إال �أنها ال
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بد �أن تنطلق وتفر�ض حيويتها .تلك هي ثورة ال�شباب الذي ي�أبى �أن يقتل دورا ومكانة .حترك
دينامية ال�شباب� ،أطلق ثورة اجلماهري التي دفعت �إىل مراكمة جحيمها الكياين ،الذي ج�سده
بو عزيزي يف �صرخة �إ�شعال النار يف ج�سده� .إنفجر بركان اجلماهري الذي طال �إحتقانه� .إال
�أن هذا االنفجار لي�س جمرد رد فعل �سلبي على القهر والهدور واملهانة واحلرمان ،بل هو يف
املقام الأول �إنطالق طاقات احلياة لديها والتي طال قمعها وتنوعت �أ�ساليب احلرب عليها.
العالقة ما بني اخلبز والكرامة لي�ست عالقة م�ضاف وم�ضاف �إليه ،و�إمنا هي تعبري
عن املطالبة بحق الكيان الكرمي بجميع �أبعاده .ح�شد اجلماهري املحرومة املطالبة باخلبز
يلتقي مع ثورة اجلماهري املطالبة باحلرية وحق احل�ضور والقول والفعل .ذلك �أن احلرمان
من اخلبز املعرب عن ما دون خط الفقر ،هو يف الواقع دفع الإن�سان �إىل ما دون خط الب�شر.
وبذلك تالقت كرامة املطالبني باحلرية ،واملطالبني باخلبز يف هذه الثورة التي �إنخرط فيها
اجلميع كبار ًا و�صغار ًا ،ن�سا ًء ورجا ًال .الكل يطالب ب ِا�ستعادة كيانه املهدور من خالل املطالبة
باحلقوق و�إ�شباع احلاجات واحل�ضور .احلما�س منقطع النظري ،وفرحة احلياة الكربى التي
دبت يف اجلماهري ،والدرجة الأكرث رقيا يف تالحمها على �إختالف فئاتها ،وم�سارعة الكل �إىل
امل�شاركة يف احل�ضور يف امليادين وال�ساحات ،كلها تعبريعن �إنطالق طاقات احلياة املعطاءة،
املت�ضامنة ،امل�ستعدة للت�ضحية ودفع الثمن الغايل من �أجل �إ�سرتداد حق الوجود الذي طال
تغييبه .مل يكن هناك حزب قائد ،وال زعيم ملهم ،وال برنامج �سيا�سي مرجعي ،بل هي العفوية
اخلالقة النابعة من �إنطالق طاقات احلياة ،والتي دفعت كل املرجعيات ال�سيا�سية والفكرية
واحلزبية التقليدية لاللتحاق بها واالن�ضواء حتت لوائها� .أذهلت هذه العفوية اخلالقة كل
املراقبني واملنظرين يف قدرتها على التنظيم وتوفري كل مقومات احلماية والرعاية والعناية
ال�صحية للمحت�شدين واحلفاظ على الأمن العام ،و�صيانة امليدان الذي عاد �إىل �أ�صحاب
احلقوق الطبيعية فيه .فاج�أت جتليات طاقات احلياة هذه الكل ،بحيث �أم�ست �أمنوذجا �سارع
اجلميع �إىل التعلم منه .فر�ضت اجلماهري �إرادتها يف احلياة من خالل ح�شودها ون�ضاالتها
ومطالبها ب�إ�سقاط النظام .لي�س الأمر ق�ضية تنحي هذا �أو ذاك من املت�سلطني الذين �أز َلوا
�إ�ستبدادهم و�إمن��ا هو �إنتزاع حق الكيان من خالل �إ�صرار اجلماهري وت�ضحياتها وك�سر
املعادلة التي دامت طويال واملتمثلة يف تنايف وجود احلاكم واملحكوم وال�سلطة وال�شعب� .أ�س�س
امل�ستبدون وجودهم على �إلغاء ال�شعب مبختلف فئاته و�شرائحه ،ولو �أن هذا الإلغاء اتخذ عدة
�أ�شكال تبعا ل�شروط وجود كل فئة .ولذلك �إ�سرتدت اجلماهري وجودها من خالل فر�ض �إلغاء
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النظام :على النظام �أن يرحل حتى تتوفر لنا �شروط الوجود.
لطاملا عملت �أنظمة الإ�ستبداد التي حولت الكيانات الوطنية �إىل جمرد ملكيات
خا�صة ،من خالل اتباع توجيهات الأدب ال�سلطاين « :على احلاكم �أن يحذر الدهماء لأنها �إذا
ا�ستطاعت �أن تقول ،قدرت ان ت�صول» �أي ان تهدد وجوده ذاته� .صادرت �سلطات الإ�ستبداد
حق القول والتجمع والفعل .منعت الكالم وفر�ضت تلقائيا امل��وت الوجودي على جماهري
املواطنني ،تبعا ل�صيغة الكان ال�شهرية التي جعلها تلميذه �صفوان عنوانا لكتاب فائق الغنى
والعمق  :الكالم �أو املوت (�صفوان� .)2008 ،إنها معادلة جامعة ف�إما �أن يكون هناك حق قول
وكالم وحوار ملىء وذي معنى وملزم ،بني احلاكم واملحكوم و�إما ان يتفجر العنف املدمر
بينهما .املوت يف حالة جماهري الأمة هو موت وجودي ،ولو �أنه عرب عن ذاته يف �إنتفا�ضات
و�إحتجاجات ومطالب كانت تقمع على ال��دوام ويفر�ض عليها ال�صمت� .إ�سرتدت جماهري
الثورة حق الكالم من خالل ك�سر ال�صمت ،وهدم ج��دران اخل��وف ،وانتزعت بالتايل حق
الوجود و�صناعة امل�صري .قد تكون معادلة ‘الكالم �أو املوت’ هي التي �شكلت القا�سم امل�شرتك
بني جميع ال�شرائح امل�شاركة يف الثورة  :ال�شباب وال�شابات ،الرجال والن�ساء ،املفكرون
و�أ�صحاب املهن احلرة ،خمتلف الطوائف واملذاهب ،كلها رفعت ال�صوت عاليا ومار�ست لغة
القول والفعل من اجل �إ�سرتداد حق الوجود.
فوجئت �سلطات الإ�ستبداد و�أجهزتها القمعية بزخم هذه الثورة ومداها و�إ�صرارها
على القول والفعل و�إ�ستعادة ملكية احليز العام .و�أ�سقط يف يدها بعد حماوالت البط�ش التي
ف�شلت يف قمع اجلماهري ،وفر�ض موات ال�صمت عليها .لقد �أن�ست �إىل فاعلية التخويف
والإرهاب املزمنني ،وظنت ان اجلماهري قد �إ�ستكانت ور�ضحت لقدر مفرو�ض ال راد له� .إال
انها مل حت�سب ح�سابا لطاقات احلياة التي ي�ستع�صي الق�ضاء عليها ،ولو فر�ض عليها الكمون
زمنا يطول �أو يق�صر .وقعت �سلطات اال�ستبداد يف خط أ� حيوي �إذ اعتقدت �أن �آلية التخويف
والقهر والهدر هي الوحيدة الفاعلة حياتيا ،مما يتنافى مع مبد�أ احلياة ذاتها ،و�أنظمتها
احليوية الثالثة املوجهة لل�سلوك.
لقد اكت�شفت الأبحاث البيولوجية النف�سية �أن هناك ثالثة �أنظمة حيوية ع�صبية
م�ستقلة عن بع�ضها البع�ض توجه ال�سلوك ،بحيث �أن �إ�شتغال �أحدها ال يلغي وجود الآخر الذي
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يظل يف حالة كمون� .أولها هو اجلهاز املُ َي ِّ�سر لل�سلوك والذي يرتبط بتفعيل طاقات احلياة
والنماء والتو�سع والتمدد والإقدام واملواجهة واملغامرة� .إنه اجلهاز الذي يتيح النماء وال�سيطرة
على البيئة ،كما يتيح البناء والتوا�صل والرتابط ،وهو الأقرب �إىل نزوة احلياة التي قال بها
فرويد (البالن�ش .)2011 ،ين�شط هذا النظام من خالل ن�شاط املو�صل الع�صبي املعروف ب�إ�سم
‘دوبامني’ امل�سو�ؤل عن حالة احلما�س والن�شوة وال�شعور بالتو�سع والقدرة والإقدام ،مما يتجلى
يف حلظات االنت�صار وما يرافقه من حما�س و�شعور بالن�شوة .ويقابله اجلهاز الذي ي�صد ال�سلوك
ويكبح املواجهة واملجابهة ،ويفر�ض الهروب �أو التجنب واال�ستكانة مبثابة �آلية دفاعية حيوية يف
مواجهة االخطار املهددة للحياة والتي تتجاوز القدرة على التعامل معها� .إنه نظام احلماية من
خالل �إيثار ال�سالمة .وهو ين�شط من خالل املو�صل الع�صبي املعروف ب�إ�سم ‘نور �أبينفرين’
وهو الذي يولد حالة اخلوف والقلق حني ين�شط .و�أما اجلهاز الع�صبي احليوي الثالث فهو
النظام الذي يعقلن ال�سلوك ويوازنه من خالل ح�سن تقدير معادلة القوى الذاتية يف مقابل
التهديدات والأخطار .يحول دون الإنخراط يف مغامرات م�ؤذية �أو مهلكة ،يف الآن عينه الذي
ال يدع الكائن احلي ي�ست�سلم للخوف و�سلوكات التجنب و�إيثار ال�سالمة .ويقوم بتن�شيطه املو�صل
الع�صبي املعروف ب�إ�سم ‘ال�سريوتونني’ الذي يدفع ب�إجتاه العقالنيه واالعتدال (.)Carr ،2004
راه��ن��ت �سلطات اال�ستبداد و�أجهزتها القمعية على اجل��ه��از ال��ث��اين (اخل��وف
والتجنب) بفر�ض اال�ستكانة على جماهريها .و�إعتقدت ان هذه الآلية احليوية هي الوحيدة
الفاعلة .وغاب عنها �أن نظام تي�سري ال�سلوك املرتبط بانطالق الطاقات احلية موجود وقابل
للتحرك والن�شاط يف حالة من فر�ض احلياة لذاتها ولو كمن طويال .و�أنه البد �أن يتحرك
ويكف عمل نظام اخلوف واال�ستكانة حني ت�سنح الفر�صة .الثورة والتعبئة واحل�شد وت�شغيل
�آلية الت�آزر والتعا�ضد و�إطالق القوة الفردية من خالل الذوبان يف اجلماعة� ،أعادت ت�شغيل
نظام تي�سري ال�سلوك ،حيث حتققت �إجنازات مل تكن تخطر يف البال� ،أدت �إىل فر�ض احلياة
لذاتها و�إنطالق طاقاتها الوثابة مع م�شاعر الإح�سا�س بالوجود� .إ�شتغل نظام التمدد وال�سيطرة
والنماء ،ولو �أن الثمن كان باهظا .ذلك هو تف�سري م�شاعر االعتزاز والن�شوة والقوة التي عمت
اجلماهري الثائرة يف امليادين وال�ساحات واملدن والأرياف� .إنه �إنت�صار احلياة الذي عرب عنه
ذلك امل�صري الذي قال «عمري اربعني �سنة ،ولأول مرة يف حياتي �أ�شعر �أنني رجل ».وذهبت
�أقوال ال�شابات (ال�سافرات منهن كما املحجبات) املذهب نف�سه يف التعبري عن الإح�سا�س
بالكيان احلي واحل�ضور امل�ؤكد لذاته.
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التحوالت الثقافية
مهما ع�سر املخا�ض وتعرقلت م�سرية الثورة يف حتقيق �أهدافها ،ف�إن واقعا جديدا
قد ولد يف العامل العربي ،هو ب�صدد التو�سع واالنت�شار يف حركية تاريخية غري قابلة للإجهاز
عليها ،ولو ربحت �أنظمة الإ�ستبداد اجلولة يف موقع �أو �آخر .فب�سقوط جدار اخلوف الناجم
عن �إيقاف ن�شاط نظام الر�ضوخ والتجنب و�آلية االحتماء ،بف�ضل ت�شغيل نظام تي�سري ال�سلوك
و�إطالق طاقات احلياة والنماء ،انتزعت اجلماهري القدرة على القول وال�صول حمولة �أنظمة
اال�ستبداد �إىل موقع الدفاع ،ولو �أنه اتخذ طابعا مفرطا يف عنفه و�شرا�سته� .أر�سى هذا الواقع
اجلديد ع��ددا هاما من التحوالت الثقافية التي ت�ستحق التوقف عندها .ونق�صد بتعبري
‘الثقافة’ يف هذا املقام املعنى االنرتوبولوجي للكلمة ،مما يتمثل يف املرجعيات واملعايري
ال�سلوكية ،ونظم القيم املوجهة للر�ؤية والفكر ،والأدوار والتفاعالت واملمار�سات ،ونظم
التقنيات واملعتقدات .وهي حتدد يف جمموعها املتفاعل واملتكامل ،نظرة اجلماعة �إىل ذاتها
و�إىل عاملها ،مما يحدد خياراتها وممار�ساتها ،مبثابة بنية فوقية موجهة.
التحول الأول والأ�سا�س هو متكن ال�شعب(امل�صري خ�صو�صا) من �إ�سقاط فرعونه
لأول مرة منذ خم�سة �آالف عام ،وك�سر بنية الإ�ستبداد التاريخية .هذه البنية كر�سها
املوروث الثقايف الديني منذ بروز الإ�سالم ال�سيا�سي؛ من خالل �إختزال الن�صو�ص
والدعوة �إىل �أخالق الطاعة وفر�ضها على العامة واخلا�صة �سواء ب�سواء ( اجلابري،
 .)2001فال�سطان ال �شريك له ،ومادونه مراتب تبعا لدوائر القرب �أو البعد عن
ال�سلطة� .إال �أنهم كلهم �سواء �إزاءه ،كما يدعو �إليه الأدب ال�سلطاين .لأول مرة يك�سر
ال�شعب �أ�صنامه وي�سقط فرعونه بدون بطل منقذ يقود عملية الك�سر ويرفع الغنب
عن اجلماهري .لأول مرة ينتزع ال�شعب املرجعية ،وت�صبح �سلطته هي املعيار� .إن
�إ�سقاطات هذا التحول الثقايف البنيوي �أبعد بكثري مما قد يبدو لأول وهلة� ،إذ �أ�صبح
الإن�سان مرجعية ذاته ،واجلماعة مرجعية ذاتها .ك�سرت مع �إ�سقاط الفرعون �أخالق
الطاعة التي تختلف جذري ًا عن �أخالق التوافق .ومع ك�سر �أخالق الطاعة الأبعد داللة
وت�أثري ًا من مفهوم احلرية ال�سيا�سي ،الذي يحتمل الت�أويل واالجتهاد ،يفتح ال�سبيل
�أمام �إنطالق طاقات احلياة ومرجعيتها ،ويفك �أ�سرها و�إرتهانها لإرادة فوقية كلية
اجلربوت تفرغ كيان التابعني من كثافته جتاه الفرعون.
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تكرر هذه البنية ذاتها يف �سل�سلة من الفراعنة ال�صغار الذين تقت�صر العالقة
معهم على �أخالق الطاعة امل�سنودة ب�سلطان الغيب الديني .لأول مرة �أ�صبحت الثورة
التي �أ�سقطت الفرعون تطالب ال�سلطة ال�سيا�سية احلاكمة بت�سريع �إجراءات الإ�صالح
والق�ضاء على الف�ساد وحماكمة من اعتدوا على ال�شعب ،و�إ�سرتداد حقوق الوطن التي
�سلبت� .أ�صبحت الإرادة الأ�سا�س هي �إرادة ال�شعب ،مما ي�شكل حتو ًال بنيوي ًا جذري ًا ال
جمال لإلغائه �أو جتاوزه .هذا التحول الثقايف �سوف يفتح الباب �أمام �إنطالق طاقات
العطاء والنماء النابعة من الكيان الذاتي ،مما ي�شكل �أهم �ضمانات ح�صانة املجتمع
و�إقتداره ويكر�س عافيته.
�أدى هذا التحول الرئي�س �إىل حتول ثقايف �آخر يتمثل يف ك�سر البنية البطريركية
املهيمنة على نظم العالقة والتفاعل يف املجتمع .هذه البنية هي ن�سخة معدلة من
الفرعنة تفر�ض �أخ�لاق الطاعة و�سماع الكالم (كما يقول ه�شام �شرابي) لقاء
الرعاية واحلماية .تتكرر يف عالقات الر�ؤ�ساء باملر�ؤو�سني ،والآباء بالأبناء ،والإناث
بالذكور .البنية البطريركية تتمثل يف قتل الأب للأبناء من خالل �إتباعهم و�سلبهم
�إرادتهم ومرجعيتهم� .أبرز ما مييز الثورة هو التحول من العالقات العمود ّية الفوق ّية
�إىل العالقات الأفق ّية الت�شاركية يف حالة من امل�ساواة ما بني الرجل واملر�أة وال�شاب
وال�شابة الذين �أ�سهموا يف نف�س القدر والفاعلية يف قيادة الثورة وتوفري مقومات
جناحها .حتى املحجبات واملنقبات �أ�سهمن بالزخم نف�سه ،مما يفتح الباب �أمام حترر
فعلي للمر�أة طال ن�ضالها من �أجله .مل يقت�صر الأمر على ك�سر البنية البطريركية،
و�إمنا جتاوزه �إىل قلب حقيقي للأدوار حيث �أ�صبح ال�شباب هم املرجعية .وحيث �سلم
الكبار لهم بهذه املرجعية حني �أرت�ضوا لأنف�سهم دور التابع �أو املواكب على الأقل.
هذا التحول الثقايف كفيل ب�أن يفتح الباب لنمو الدميوقراطية الأ�صيلة ،والتي طال
تغني مفكرينا بها ومطالبتهم بقيامها .ال ميكن قيام دميوقراطية �سيا�سية وجمتمعية
حقيقية من خالل االقت�صار على املطالبة ال�سيا�سية ،لأن ر�سوخ العالقة البطريركية
يف الن�سيج االجتماعي �سوف يفقدها فاعليتها؛ بحيث ال يندر �أن تتحول �إىل جمرد
�شعارات �شكلية .هذا التحول الثقايف الثاين �سوف ي�ؤ�س�س� ،إذا �أح�سن �إ�ستثماره،
لنه�ضة جمتمعية حقيقية تقوم على �إطالق الطاقات احلية واملبادرات من موقع حترير
الإرادات.
يندرج التحول الثقايف الأ�سا�س الثالث عن �سابقيه ،مما يتمثل يف «العفوية
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اخلالقة ».لأول مرة حتدث الثورة بدون حزب قائد �أو زعيم تاريخي ،وبرنامج �سيا�سي
مقرر م�سبق ًا ،ومرجعية فوقية تعبئ اجلماهري وتقود ن�ضاالتها� .إنها القيادة اجلماعية
الأفقية الت�شاركية ال�شبابية واجلماهريية .لي�س هناك قائد منقذ �أو رئي�س ملهم.
ولي�س هناك تنظيم طليعي يخطط ويقرر ويجر اجلماهري وراءه مزين ًا لها الفردو�س،
�أو �إ�ستعادة الفردو�س املفقود .الأح��زاب والتنظيمات النقابية منها كما ال�سيا�سة
التحقت بالركب ومل تقوده� .إنها القيادة اجلماعية عابرة الطبقات واالنتماءات
والظروف الكيانية� ،أبدعت هذه العفوية اخلالقة يف التعبئة والتنظيم وامل�شاركة
واحلماية والرعاية .اجلماهري قائدة نف�سها و�سيدة ذاتها ،بدون مراتب �أو رتب حزبية
�أو تنظيمية ،فتحت ال�سبيل �أمام جتلي كل طاقات احلياة والعطاء ،مما يب�شر بالتحول
من الي�أ�س والت�شا�ؤم وم�شاعر العجز التاريخي� ،إىل الأم��ل الفاعل املبادر واملدبر
واملثابر و�صو ًال �إىل حتقيق الأه��داف الكربى ،و�إط�لاق الفاعلية الذاتية واجلماعية
و�إ�ستعادة الثقة املفقودة بالنف�س ،والتي طالت م�صادرتها� :أنه املدخل لبناء الإقتدار.
�إن العفوية اخلالقة ،التي مل يكن لها مرجعية مركزية فوقية ،ق��ادرة على �إبتداع
�أطر بديلة للتقرير والت�سيري ،وعلى �إفراز قيادات تخرج يف نوعيتها ومقارباتها عن
التقليدي الذي يكرر ال�سري على ال��دروب املمهدة .لقد �أ�صبحنا �أ�سرى يف تفكرينا
لل�صيغ النمطية :قيادة رائدة وجمهور تابع ،والتي تكرر العالقات الفوقية الإتباعية.
وهو ما يتجلى يف ذلك التوج�س امل�ألوف وال�شائع من غياب القيادة املركزية /املرجعية،
الذي يرتدد عند الكثريين ويدفع بهم �إىل اخل�شية على ثورة ال�شباب التي تفتقد الأبوة
الأحادية .هناك دوم ًا جمال لإبداع �صيغ مبتكرة يف القيادة والت�سيري ،كما يعلمنا علم
البدائل .وهناك دوم ًا �إمكانات وفر�ص غري منظورة قد تكون �أكرث فاعلية من التقليدي
الذي يكرر ذاته .هكذا جتدد احلياة ذاتها فاحتة جماالت غري م�سبوقة يف النماء
والبناء .كل الإبداعات الكربى يف التاريخ ويف خمتلف املجاالت قامت على التجر�ؤ على
خو�ض غمار املجهول والتجا�سر على الإقدام على غري الأكيد .هناك بالطبع �أخطار
ممكنة� ،إال �أن هناك يف الوقت عينه �إمكانات غري م�سبوقة يف الإجناز والنماء :فمن
يجر ؤ� يك�سب.
ي�شكل توظيف الإعالم االجتماعي يف الثورة التحول الثقايف الرابع .يتكون الإعالم
االجتماعي من برامج التوا�صل التفاعلي على الإنرتنت من مثل املدونات على �إختالفها،
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والفاي�س بوك التي يعر�ض فيه كل م�شرتك �أخباره و�صوره ومنا�سباته كي يطلع عليها
امل�شرتكون الآخرون ويتفاعلون معها ،والتويرت الذي يتمثل يف ر�سائل ن�صية ق�صرية
متنوعة املو�ضوعات تلقي �إجابات من امل�شرتكني ،وكذلك تبادل الفيديو على اليوتيوب.
ك�سر هذا الإعالم االجتماعي الإحتكار الإعالمي الر�سمي ون�سف قيود املنع واحلظر
واالنتقاء والتالعب بالأخبار من قبل الوكاالت الر�سمية �أو اخلا�صة (التحجيم،
الت�ضخيم ،التكرار ،التحريف ،التوكيد والتهمي�ش) .حرر الإعالم االجتماعي جمهور
امل�شرتكني واجلمهور عموم ًا من التوا�صل الفوقي �أح��ادي االجت��اه ال��ذي يرمي �إىل
التالعب بالعقول و�إدارة الإدراك مبا يخدم ال�سلطات الر�سمية �أو املالية� ،إىل توا�صل
�أفقي تفاعلي يت�ساوى فيه اجلميع ،بحيث ي�صبح كل فرد مر�سل وم�ستقبل وحماور
م�شارك يف �آن مع ًا و�صو ًال �إىل �صناعة املواقف والقرارات ،مما ي�شكل ولوج مرحلة
دميوقراطية الإعالم فعلي ًا .وهو ما ي�ضفي ال�شفافية على املادة الإعالمية .والأهم
من ذلك �أن الإع�لام االجتماعي ،يف �سرعة تناقل الأخبار وال�صور التي يوفرها،
�أ�س�س لقيام الذكاء اجلماعي  intelligence collectiveالذي وفر و�سائل التعبئة واحل�شد
اجلماهريي و�إ�ستقطاب الت�أييد وامل�شاركة حملي ًا وعاملي ًا (حجازي.)2000 ،
قام الإعالم االجتماعي ،كما تدل عليه �صفته ،يف الأ�صل لأغرا�ض الت�سلية والتوا�صل
االفرتا�ضي والت�شارك يف الأح��وال ال�شخ�صية� .إال �أن��ه وظف وب�شكل فاج أ� اجلميع
يف خدمة الثورة ك�شف ًا وف�ضح ًا وم�شاركة وح�شد ًا وحتريك ًا .ويعود ذلك بالأ�صل �إىل
املدونات  Blogsقدمية العهد ن�سبي ًا على الأنرتنت والتي احتلت يف الأ�سا�س مكانة هامة
يف الإعالم االجتماعي نظر ًا لطابعها الذي يهتم بالق�ضايا العامة وك�شف امل�ستور منها،
وخلق منتديات حوار لنقا�شها وتبادل الآراء ب�صددها (العيا�ضي .)2009 ،ومن املعروف
�أن املدونني قد كفروا بالت�ضليل الإعالمي الر�سمي امل�صور واملكتوب ،وتعر�ضوا من
خالل التجر ؤ� على الك�شف والف�ضح حلمالت �شر�سة من املالحقة وال�سجن واملنع.
فوجئت �سلطات القمع املحلي بقدرة وفاعلية الإع�لام االجتماعي يف التحريك
الثوري ،كما فوجئت الأو�ساط العاملية به و�أخذت ت�سري يف ركابه خلدمة م�صاحلها.
كما �أن �سلطات الإ�ستبداد �أخذت تتبع ثورة الإعالم االجتماعي ال�شبابية ،من خالل
خلق مواقع فاي�س بوك تروج لها ولطروحاتها .هذا التوظيف الثوري �أدخل جمتمعاتنا
يف مرحلة ح�ضارية جديدة على ال�صعيد الإعالمي املنفتح وامل�شارك واملتفاعل ،مما
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ي�شكل �ضمانة لعدم وقوعها من جديد يف الت�ضليل الر�سمي� .أ�صبح املواطنون هم
احلا�ضرين و�صانعي الأح��داث ،متحررين بذلك من خمتلف حاالت الإرتهان .وهو
حتول ثقايف ال عودة عنه ،وال جمال ل�ضبطه او منعه� .إنه التحرر من �أ�سر التجهيل
والإتباع و�صوال �إىل الإخ�ضاع.
هناك حت��والت عديدة اخ��رى �سيا�سية و�إقت�صادية ،لن نخو�ض فيها لأنها جد
معروفة� .أهمها التحول من ح�صرية املطالب �إىل كيانيتها :لي�س خبزا فقط و�إمنا كرامة
عي�ش وحرية �سيا�سية وفكرية ،وحق يف الإعرتاف ب�إن�سانية املواطن التي طال �إلغا�ؤها.
جرت العادة تقليديا �أن تتظاهر اجلماهري من �أجل مطالب معي�شية �أو �سيا�سية على
�إختالفها ،ترفع �إىل ال�سلطات لتحقيقها و�إن�صاف النا�س .و�إذا بالأمر يتجاوز املطالب
�إىل امل�ساءلة ،ومنها �إىل التغيري اجلذري .وهناك فارق جوهري ما بني مطالب حمقة
ُتدعى ال�سلطة �إىل تلبيتها ،وبني م�ساءلة ال�سلطة ذاتها .يف احلالة الأوىل ال�سلطة
لي�ست مو�ضع ت�سا�ؤل� ،أما يف الثانية ف�إن اجلماهري ت�سرتد مرجعيتها الطبيعية يف
احلكم على ممار�سات ال�سلطة .ذلك حتول ثقايف �سيا�سي من الت�سليم بحكم ال�سلطة
�إىل م�ساءلتها حول �شرعية ممار�ساتها ،و�صو ًال �إىل الت�شكيك ب�شرعية وجودها ذاته
التي فقدتها ب�سبب الإ�ستبداد والنهب .بذلك تخرج جماهرينا من مرجعيات الأدب
ال�سلطاين التي �إ�ستحكمت فيها عقود ًا طويلة ،بل قرون ًا مديدة (لي�ست ال�شكوى من
ال�سلطان ذات��ه ،و�إمن��ا من جور �أدوات��ه وف�سادها) .وبذلك تنتزع فر�ض الإع�تراف
ب�إن�سانيتها ب�إعتبارها م�صدر كل ال�سلطات ،واحلكم على ممار�ساتها.


تلك �أف��ك��ار وليدة مقاربة نف�سية وج��ودي��ة ،ت��ردف �سواها من خ�لال املقاربات
الأخ��رى� ،ضمن منوذج الدرا�سة املعقد واملتكامل ،وتغني ال�صورة العامة التي ال زالت قيد
التكوين والتطور .وبالطبع ف�إن التوج�سات حول م�صري الثورة م�شروعة ،بل وحتى �ضرورية،
مما ي�ساعد على ممار�سة اليقظة الذهنية وعدم الغرق يف الرومان�سية الوردية ،الأبعد ما
تكون عن الواقع وما يحمله من حتديات ،ومقاومات جدية من قبل القوى امل�ضادة للثورة� .إال
�أن ما هو �أكيد وميثل �ضمانة لبناء امل�ستقبل هو �أن التحوالت الثقافية التي عر�ضنا لبع�ضها،
وهناك العديد غريها بال �شك� ،سوف ت�شكل مرتكز ًا ذا �ش�أن يف عملية �صناعة امل�ستقبل الذي
ي�ستحقه �إن�ساننا عموم ًا ،و�أجيالنا الطالعة على وجه اخل�صو�ص.
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يعلمنا التفكري الإيجابي يف التعامل مع ق�ضايا الدنيا �أن نفت�ش عن الإيجابيات
و ُنعظمها ،يف الآن عينه الذي نتلم�س ال�سلبيات ونعمل على عالجها والوقاية من مرتتباتها.
بذلك وح��ده ن�ضمن �إعطاء الثورة وت�ضحياتها لثمارها .علينا خ�صو�ص ًا التنبه �إىل امليل
العفوي يف �آليات تفكرينا �إىل �إلتقاط ال�سلبيات و�إبرازها ،مما ي�شيع يف تعاملنا مع وقائع
احلياة ،و�أن نقاوم هذه النزعة التي تخلق نوع ًا من العدوى الفكرية .التنقيب عن الإيجابيات
يحتاج �إىل جهد واع ومق�صود ،حيث �أنها قد ال تكون بادية للعيان لأول وهلة� ،إذ تدفع بها
ال�سلبيات الأ�سهل بروز ًا �إىل م�ؤخرة الوعي الفكري� .إال �أن الإيجابيات وحدها هي التي تفتح
�آفاق امل�ساعي وال�سري على درب حتقيق الأهداف.
على �شبابنا وجماهرينا الإ�صرار واملثابرة والقناعة بفاعليتهم الذاتية وفاعلية
القوى احلية يف جمتمعاتنا .وعلى مفكرينا وباحثينا تقع بالتايل مهمة اليقظة الذهنية،
والتنقيب عن الإيجابيات يف هذا املد الثوري ،وتثمريه لي�س �سيا�سي ًا فقط ،و�إمنا يف عملية
تغيري �شاملة �أ�صبحت يف غاية الإحلاح� ،إذا �أردنا �صناعة مكانة لنا يف هذا العامل ذي التغري
املت�سارع.
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تغي ثور ٌة ُتق�صي مث َّقفيها ون�ساءها تاري َخ تون�س ؟
هل رّ

احلدثان الأب��رزان املت ّوجان للألفية الثالثة من تاريخنا املعا�صر ،هما الثورتان
ال�شعبيتان التون�سية وامل�صرية .من ث َّمة �أهم َّيتهما عاملي ًا وعربي ًا وقطري ًا.
فقد ك�شف العربي غ�صبا ع َّما ير ّوجه �سا�سته وفئات غربية ،عن وجه فيه بلغ من
الوعي بالذات والهوية الوطنية ما حفزه على الإطاحة ب�أ�صنام ال�سلطة و�أذنابها وعلى جتاوز
القناعة ب�إ�صالحات ال ُت� ّؤ�س�س لبناء دولة مدنية دميوقراطية حديثة.
وكان املنطلق من تون�س –والية �سيدي بوزيد حتديدا– يوم  18دي�سمرب 2010
حني �أ�ضرم ال�شاب حممد البوعزيزي يف نف�سه الناراحتجاجا على م�صادرة ب�ضاعته وبطالته.
حدث لئن جهدت ال�سلطة التون�سية يف احتوائه با�شرتاء �صمت عائلة البوعزيزي من جهة،
ور ّد فعله �إىل الع�صاب واملر�ض النف�سي من جهة �أخرى ،فقد �أ�شعل فتيل احلركات َّ
ال�شعبية
تنحي الرئي�س بن علي عن ال�سلطة
املتنامية املت�صاعدة يف كامل جهات البالد التون�سية حتى ّ
وهروبه يوم 14جانفي .2011
ولئن تن َّوعت التَّ�سميات املطلقة يف و�سائل الإعالم الداخلية واخلارجية على ثورة
َّ
ال�شعب التَّون�سي بني ثورة اليا�سمني وثورة الكرامة وثورة الأحرار وثورة الأنرتنيت والف�ضائيات،
فقد كان احلافز للتون�سيني خالل تلك الثورة ،الفعل واحلركة بعيدا عن هواج�س الت�سميات
يف�سر �أنَّ حركاتهم كانت يف �شكل ه َّبات اندفاعية �سريعة
والتو�صيفات والت�صنيفات .وهو ما ّ
يحكمها هاج�س ال َّنقلة والتَّحول عن �أو�ضاع اقت�صادية واجتماعية و�سيا�سية بلغت من الف�ساد
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ح َّد التج ّذر والدميومة تقريبا .ومن انتقل بني حلقات املتظاهرين واملعت�صمني �أثناء الثورة،
التقط �أحاديث عن البطالة خا�صَّ ة يف �صفوف ال�شباب اجلامعيني ،وعن انعدام العدالة
االجتماعية وت�آكل الطبقة الو�سطى وتدهور قدرتها ال�شرائية �أمام احتكار الرثوة من قبل
فئة قليلة على ر�أ�سها العائلة احلاكمة ومن يدور يف فلكها ،وعن انفراد التجمع الد�ستوري
الدميوقراطي وه��و احل��زب احلاكم بت�سيري منظومة الدولة ًّ
وال�ش�أن العام ،وع��ن غياب
امل ؤ��سَّ �سات املدنية و�إق�صاء ال�شباب واملثقفني والأحزاب املعار�ضة والربوليتاريا من امل�شاركة
يف ال�شَّ�أن العام بالرَّ�أي والفعل.
ومل يخف عن �أحد �أنَّ رَّ
التابط بني االندفاع �إىل الفعل والعزم على الإطاحة ب�أو�ضاع
�سائدة لدى التون�سيني �أثناء الثورة وبعدها ،قام �ضمن حركة متَّ�سعة من النقد واملحا�سبة بل
والإدانة حتَّى �إدانة النظام ال�سيا�سي ال�سابق و�أجهزته ودواليبه والعائلة احلاكمة و�أذنابها
ممن ثبت تو ّرطهم مع ال�سلطة �أو مل يثبت
ربر ،و�إدانة املثقفني َّ
وهو طبيعي و�إال ما كان للثورة م ّ
لل�س�ؤال .فقد ر�أى �أغلبهم –وال �أقول بع�ضهم– �أنَّ منجزي الثورة التون�سية
وهو املثري يف ر�أينا ّ
ال�شباب َّ
وفاعليها الأ�سا�سيني –ونف�سه ُيقال عن الثورة امل�صر َّية– هما َّ
وال�شبكة العنكبوتية
والفاي�سبوكية .وهو �صحيح اىل ح ّد َّما لو مل ين�أ �أ�صحاب هذا ال ّر�أي بالأمر عن ك ّل ملمح ثقايف
و�إيديولوجي ومل يجزموا بخل ّو الثورة ال�شعبية يف تون�س من كل ّ خلفية ثقافية وفكر َّية.
فمثل هذا التَّو�صيف لل َّثورة الأ�شبه لرواجه بواجهة �إ�شهارية� ،أفقر الثورة من
خا�صَّ تي رَّ
التاكم والفكر .فك�أن البالد التّون�سية تخرج فج�أة وب�سرعة من ا�ستكانة تا َّمة �إىل
مت ّرد ك ّلي .وك�أ َّنها وقد ثبت تراجعها يف ال�سنوات الأخرية ثقافيا وفن ّيا ،مل تفرز على �أه ّمية
ن�سبة املث َّقفني و�أ�صحاب ال�شهادات العليا فيها كفاءات فكر َّية.
و�أبرز ما �أُدين به املثقف هنا ،قعوده عن العمل الوطني ال َّثوري .فلم يهيئ للثورة
والتب�صر بفواعلها وحوافزها ففوجئ بحدوثها
ال�شعبية ومل يتم َّكن حتَّى من التن ّبه لعواملها
ّ
و�أجلمته املفاج�أة فلم ي�ستوعب ما يحدث ومل ُي�شارك فيه واتًّ�سمت �أقواله ومواقفه بالغمو�ض
واال�ضطراب.
ال�صفات امللحقة باملثقف من �أب��رز الدالئل على �أنَّ ال َّثورة
وملَّ��ا كانت مثل هذه ّ
التون�سية ترت ّد على ذاتها فتطم�س بع�ض رجاالتها منكرة عليهم دورهم فيها مثقلة كواهلهم
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ال�س�ؤال عن
مبا ير ّدهم عن رعايتها وتوجيه د َّفتها ،اعتربنا ذلك من املحاذير ال َّداعية �إىل ّ
رمى به املثقف التون�سي وعن موقعه من الثورة ودوره فيها فكريا وعمل ّيا .ولي�س
خلفية ما ُي َ
ذلك م ّنا حت ّيزا �إىل املثقف التون�سي بقدر ما هو حماولة يف التعريف بفواعل نراها �أ�سا�س َّية
يف الثورة التون�سية .هذا و�إن خفيت تلك العوامل بحكم طبيعتها وامتدادها يف الزَّمن و�إن كان
كذلك يع�سر حلداثة الثورة التون�سية ،ا�ستك�شاف �آلياتها والعوامل الفاعلة فيها.
ربره يف �سياق
والب َّد ،يف البداية ،من الإقرار �أنَّ ما ُو�سم به املثقف التون�سي يجد م ّ
الأحداث العا َّمة وما ينج ّر عنها من انفعاالت ومواقف .فاملجتمع التون�سي تل َّقفته �إثر الثورة
مبا�شرة �أزمة تخ ّوف وثقة ب�سبب من عوامل عديدة لع َّل �أبرزها طبيعة الثورات عا َّمة .فمبد�أ
كل ثورة حركة �أ�شبه به َّبة ك ّلية فجئ ّية غايتها ،الإطاحة بنظام �سائد وجوهرها ،خليط من
املفاهيم والقيم واملطالب املتباينة ي�سارية معتدلة �أو متطرفة و�إ�سالمية ورجعية وتقدمية.
�أ�ضف �إىل ذلك �أنَّ املجتمع التون�سي مل يغب عنه �إمكان �أن ته ّدد الثورة التُّون�سية قوى خارجية
غرب َّية و�أخرى داخلية �أ�صول َّية �سلف َّية راغبة ك َّلها يف االلتفاف على ال َّثورة.
�أ َّما التّخوف ،فمت� ّأت منذ انت�صاب احلكومة امل�ؤ َّقتة وانعقاد �أعمال هي�آتها ،عن
ُّ
ال�شعور بامل�ؤامرة� .سواء ب�سبب ا�شتمال احلكومة على عنا�صر من النظام ال�سَّ ابق �ش َّكك
ُ
بع�ضهم يف �إمكان تو ّرطهم مثاله ت�صريحات وزي��ر الداخلية ال�سابق فرحات ال َّراجحي
بخ�صو�ص الوزير الأول ورئي�س �أركان اجلي�ش� .أو ب�سبب �إبطاء احلكومة يف حماكمة رموز
النظام ال�سابق ومنحها رموزا منه �أخرى احلقّ يف ت�شكيل �أحزاب �سيا�سية� .أ�ضف �إىل ذلك
تعايل �أ�صوات مذ ّكرة ب�أن تعطل احلياة االقت�صادية �أ�ضر باالنتاج َّية العا َّمة وفاقم من عدد
العاطلني عن العمل وقد ال يمُ نح على �إثره العاملون واملتقاعدون �أجورهم ومنحهم .وهو ما
ف�سر �أعمال ال َّنهب واحلرق من جهة ،وتزايد اال�ضرابات واالعت�صامات من جهة �أخرى.
ُي ّ
و أ� َّما الي�أ�س ،فمن القيادات ب�أنواعها ومن �أ�شكال ن�ضالها .وال َّناظر يف ما اعتمل
جوهر الثورة التون�سية وما حلقها من جمادالتُ ،يالحظ خالف ما قيل �أنَّ قيادات و�أحزاب
تقاطعت فيها ،و�أنّ هذه الأحزاب والقيادات القدمية واجلديدة املتباينة �إيديولوجيات و�أهدافا،
مل ت�أل جهدا للتَّجادل والتناحر تارة وعقد التحالفات وال�صَّ فقات �أخرى غري معن َّية � اَّإل يف حدود
ما ت�سمح به �صفقاتها وحتالفاتها بعر�ض مبادئها على عموم ال َّنا�س وباخلو�ض يف حاجياتهم
املعي�ش َّية .واملواطن التُّون�سي العادي وحتَّى املث َّقف غري املنخرط يف حزب من الأحزاب ينظر

الآخر | خريف 2011

55

56

تغي ثورة ُتق�صي مث َّقفيها ون�ساءها تاريخ تون�س ؟
هل رّ

يف ما يكون بني ال�شيوع ّيني والإ�سالم ّيني وما يكون بني الإ�سالم ّيني وال ّليرباليني ،ف ُيدرك �أنَّ
الثورة التي قامت لرت�سيخ العدالة واحل ّرية �آلت بني الأحزاب وقياداتها �إىل م�شاحنات تارة
ومراوغات و�صفقات �أخرى.
خ�ضم �أزمة التخوف والي�أ�س التي يعي�شها املواطن التّون�سي ،ينظر �إىل املث َّقفني
ويف ّ
وهم املن�سوبة �إليهم خا�صَّ تا التفكري والتَّحليل ،فريى �صمتهم واكتفاءهم باملراقبة ور�صد ما
يحدث وي�ستح�ضر �أمناطا منهم فيجزم بقعودهم و ُيعلن ي�أ�سه منهم.
واملثقفون املق�صودون هنا خليط ،منهم اجلامعي الأك��ادمي��ي ومنهم املثقف
ثقافة عا َّمة ومنهم الأ�صويل الإ�سالمي ومنهم الي�ساري ومنهم املعار�ض معار�ضة قيا�سها
االنتهازية واملنا�صب ومنهم من ثبت وال�ؤه للنظام ال�سابق وانف�ضح ترويجه لإجنازاته وتلميعه
وغي يف مرونة -بل وقاحة -عجيبة
النتهاكاته .وبع�ض ه�ؤالء لب�س بعد الثورة �إهاب املعار�ض رَّ
غريبة خطابه.
وقد بدا من ذلك ك ِّله و�أمام اهتزاز ثقة ال�شعب التون�سي يف احلكومة امل�ؤ َّقتة ويف
وجهون د َّفتها �أو هي
الأحزاب املتكاثرة املت�شاحنة �أنَّ الثورة مل ت�صنع لها �أنا�سا يحمونها و ُي ّ
ال�سجال ّيني اال�ستعرا�ض ّيني .من هنا كانت �إدانة املث َّقف خالل
�صنعت لها جماعة من املث َّقفني ّ
الثورة وبعدها.
واحلقيقة �أنَّ املث َّقف غري املنخرط يف منظومة حزب َّية� ،صمت تقريبا بعد ال َّثورة
ب�سبب من ت�سارع الأح��داث وتع ُّقدها ومن �ضرورة مراقبتها والتن ّبه ملخاطرها .من ذلك
�سقوط نظام بن علي وانت�صاب حكومة م�ؤقتة بدله وتزايد املطلبية �أم��ام تفاقم البطالة
وظهور ال�سلفية والتيوقراطية الإ�سالمية ب�شكل �أكرث ح ّدة ُيه ّدد احل�سَّ اللربايل وما حت َّقق من
مكا�سب للمر�أة يف تون�س �إ�ضافة �إىل ما نراه من حماوالت يف االلتفاف على ال َّثورة التون�سية
والهو�س باملنا�صب واملواقع.
وهو ما يعني �أنَّ �صمت املث َّقفني لي�س �إ�شاحة ع َّما يحدث �أو انف�صاما عن واقع
املجتمع التون�سي ،بل ت�أ ّمل يف الأو�ضاع وتد ّبر خللفياتها .وهو �أمر طبيعي من ر�أينا مهما كان
ت�سارع الأح��داث ولهفة املجتمع التون�سي على �أن تنقلب الأو�ضاع ب�أ�سرع وقت ممكن .هذا
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�إ�ضافة �إىل �أنَّ �سيطرة الف�ضائ َّيات وو�سائل االت�صال احلديثة وما بلغته حركة التاريخ اليوم
يع�سر معه حتديد الفواعل فيها بد َّقة وب�سرعة ،ال ُيحتّم �أن يكون املث َّقف امل�صدر
من تع ّقد ُ
حتى تخمني الوقائع الكربى.
أ�سا�سي للمعرفة وال �أن يتم َّكن من ا�ست�شراف الثورات �أو َّ
ال َّ
ولنتفق هنا بعيدا ع َّما ُح ّدد للمثقف من دور يف الفكر الغرام�شي والفكر الي�ساري
ال�سوفياتي �أو الأوروبي ويف بع�ض الدرا�سات العربية احلديثة � ،أنَّ املثقف هو �صاحب الكفاءة
ّ
العقلية واملعرفية التي ت� ّؤهله لأن ُيدرك ال�شَّ�أن العا ّم و ُي َّ
�شخ�ص �أدواءه ويقرتح امل�سالك لتجاوزها.
فلي�س من �شروط الثقافة تعبئة اجلماهري وحتري�ضها وحتديد م�سلك خال�صها ولي�س من
�شروطها ا�ست�شراف الثورات .وهو �أمر ال ينفي عن املثقف �سمتي الفاعلية واجلر�أة فيها.


�سيا�سي ُ�أف��رغ فيه املخيال االجتماعي
ثم �إنَّ املثقف يف تون�س طرف يف ح��راك
ّ
والنظام التعليمي والثقايف ،من روحيهما وجوهريهماُ .
فربط التعليم مبتطلبات ّ
ال�شغل بحيث
هُ ّم�ش دوره املعريف ،ون�ش ُر ثقافة اال�ستهالك وال ّربح وامل�صلحة اخلا�صَّ ة ،وامل�صادر ُة من ح ّرية
الفكر والتعبري واملعتقد ومطارد ُة �أ�صحابهم ،وفر�ض الوالء للحزب احلاكم مقيا�سا �أوحد
لل َّنجاح بدال من الكفاءة املعرفية والعلمية .ك ّل ذلك ك َّر�س َّ
ال�شعور بالقمع والإحباط وجعل
املث َّقفني املعن ّيني بواقع املجتمع احلري�صني على م�صاحله إ� ّما هاربني خارج الوطن ت�ضيق
معرفتهم باحلراك ال�سيا�سي واالجتماعي يف تون�س �أو هم داخله تتَّ�سع معرفتهم ب�أو�ضاعه
بالتوازي مع عزلتهم خيارا �أو فر�ضا .واختيار املثقف العزلة و�إن ر�أى فيه بع�ضهم تقاع�سا
ونرج�سية وفوق َّية ،عك�س �إح�سا�سا بالي�أ�س من �أن تعي عا َّمة ال َّنا�س �أو�ضاعها وت�سعى �إىل
تغيريها .فلي�س ببعيد عن الثورة ما كان املثقفون ير ّددونه عن �سلب َّية ال�شباب التون�سي املتل ّهي
مما عملت
عن واقعه بالفي�سبوك واقتنا�ص فر�ص الت�سلية وال ّربح ال�سريع وهو –كما ذكرنا– َّ
املنظومة ال�سيا�سية الر�سمية على تكري�سه.
مما
يف�سر كون الثورة ال�شبابية يف تون�س فاج�أت مثقفيها .فالفج�أة مت�أتية َّ
هذا ما ّ
تهي أَّ� له ال�شباب التون�سي بف�ضل ال�شبكات الإعالم َّية واملنجزات التقنية من وعي وفاعل َّية .وال
تعني هذه الفج�أة �أنَّ املثقف التون�سي مل ُيه ّيئ للثورة ومل ي�سهم يف �صناعتها .بل نحن نذهب
�إىل القول �إنَّ فجئ َّية الثورة التون�سية –ومثلها امل�صرية -ال يجب �أن ُي َّ
�ستغل لإدانة املثقف
واحلكم بعطالة الفكر .فالثورة يف �أ�صل تعريفها حت ّول اجتماعي و�سيا�سي ك ّلي �سريع ومفاجئ.
والفج�أة فيه هنا ،ال ُت�شري �إىل ع�شوائ َّية الثورة وانبتاتها عن ك ّل �أ�صل و�أثر قد ميت ّدان �إىل
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�أجيال وحقب .فالرتاكم يف الأحوال االجتماعية واالقت�صادية املرت ّدية ويف معاناتها واالنفعال
بها ،من ال َّدوافع على الثورة ومن �شروطها متاما كما هو اتَّ�ساع الكتلة ال�شعب ّية العا َّمة واملثقفة
من موا�صفاتها.
لذلك ،ميكن للمت�أ ّمل يف بع�ض كتابات املثقفني وبع�ض و�سائل الإع�لام املكتوبة
وااللكرتونية يف تون�س قبل الثورة ،الوقوف على نقد ملظاهر الف�ساد و�إن مل يدع �أ�صحابه �إىل
الثورة ومل يعدوا بواقع �أف�ضل .ولذلك �أي�ضا ُندرك حني ننظر يف ما القى َّ
ال�شباب التُّون�سي
يف ال�سَّ نوات الأخرية من تهمي�ش و�إق�صاء وبطالة� ،أنَّ ال َّثورة التَّون�سية نتاج تفاعل بني الفكر
التَّنويري والفكر َّ
ال�شبابي املتم ِّكن من �آليات التَّوا�صل الع�صر َّية ونتاج تفاعل بني املخزون
الثقايف والذاكرة ال�شعبية وواقع احلال ومالب�ساته .فمن �شقاء الوعي و�شقاء املعي�ش اندلعت
الثورة التون�سية.
ولي�س هذا فح�سب فقد كان الفكر الثقايف مبعنى م�ض َّيق وعام دافعا على الثورة
و�سندا لها .وم�صداق ذلك :
�أنَّ االنرتنيت والفاي�سبوك وغريهما من �أجهزة االتّ�صال التي ال ينكر �أحد دورها
يف الإع�لام والتعبئة والت�صعيد قبيل الثورة التون�سية وخاللها ،هي و�سائل ثقافية
باملعنى العا ّم ملفهوم الثقافة.
�أنَّ الثورة التون�سية و�إن �شحنتها الأح��داث ومل تحُ ّوطها –يف الظاهر -املفاهيم
والتَّحاليل ،ا�ستندت �إىل قيم حفزت على املقاومة والإ�صرار ،قيم الكرامة والعدالة
االجتماعية وح ّرية الفكر والتَّعبري .فعبارة ‘احلقرة’ املرت ّددة على �أل�سنة التّون�سيني
�أثناء الثورة ،تعك�س �شعورا عا ّما ّ
بالذل واالنك�سار كان ما حدث َّ
لل�شاب حممد البوعزيزي
منوذجا له .فافتكاك موظفة الرتاتيب مواعني �شغله و�صفعها �إ َّياه� ،سبب يف قهره ويف
تع�سفية قمع َّية لي�ست َّ
املوظفة �سوى جزء منها .و�إحراقه نف�سه ث�أرا
مت ّرده على منظومة ّ
لكرامته وح ّقه يف حياة عزيزة ،كان ّ
ال�شعلة حلركات احتجاجية �أعلنت �إمكان ا�سرتداد
التون�سي �إن�سان َّيته وكرامته وعزَّته مهما طالت �سنني القهر َّ
وجتذرت.
وهو ما يثبت �أنَّ حمور َّية املطالب املعي�ش َّية يف الثورة التون�سية ،مل متنع عنها امللمح
الثقايف .فاحلاجة �إىل حياة اجتماعية واقت�صادية �أف�ضل ،توازت يف َّ
ال�شارع التون�سي مع
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احلاجة �إىل قيم �أخرى حت ّل حم َّل الف�ساد واملحاباة وال َّنفعية والإق�صاء والطغيان والفوقية.
فالكرامة واحل��قّ يف العدل واحل ّرية ،قيم بقدر ما حال غيابها دون حت ّقق الدميقراطية
والعدالة االجتماعية ،طم�س معامل ح�ضار َّية و�إن�سانية.
وغري خفي �أنَّ هذه املعامل احل�ضارية والإن�سانية التي م َّثلت حافزا للثورة و�سندا،
يف�سر
نتاج لرتاكم ثقايف فكري وفل�سفي و�أدبي ونقدي وم�سرحي و�سينمائي وت�شكيلي ،وهو ما ّ
�أنَّ قول ال�شاعر التّون�سي �أبوالقا�سم ال�شابي (�« : )1933إذا ال�شعب يوما �أراد احلياة فال
ب َّد �أن ي�ستجيب القدر» ،حفز على ال�صمود �ض َّد بط�ش البولي�س وخراطي�شهم .و ُيف�سر كذلك
ظهور كتب ُتن ّدد بال�سلطة ال�سيا�سية ومظاهر الف�ساد وقد كانت من قبل الثورة ممنوعة من
ال َّن�شر والتَّداول.
فال�شباب الذي قاد الثورة �أغلبه -ورمبا بع�ضه فح�سب باعتبار �أه ّمية عدد خ ّريجي
اجلامعة فيه -و�إن مل يك�شف عن منظومة ثقاف َّية و�إيديولوجية حم َّددة وا�ضحة املعامل ،قد ن�ش أ�
تنويري .ومن مل يقر أ� منه ملحمد الطالبي وعبد املجيد ال�شريف وه�شام
حداثي
فكري
ّ
يف مناخ ّ
ّ
جعيط وفتحي بن �سالمة وغريهم ممن ُ�صودرفكره والقى �ضروبا من الإق�صاء والتَّهمي�ش،
قابي واحلقوقي �أدبيات �سيا�سية وخربات
�أدرك بف�ضل احل��راك املجتمعي والطالبي وال َّن ّ
ن�ضال َّية .و�إن �ألقينا نظرة على واقع الثقافة يف تون�س منذ نهاية القرن التا�سع ع�شر ،لأدركنا
ما ا�ضطلع به املثقفون من دور فاعل يف اخل�ضم االجتماعي وال�سيا�سي.
فال َّن�شاط الثقايف التون�سي اتَّ�صل نهاية القرن التا�سع ع�شر بنزعة التّ�صدي
يف�سرتع ّدد احلركات اال�صالحية والأدب َّية يف تلك الفرتة �ضمن
لال�ستعمار الفرن�سي ،ما ّ
منتديات وجمع َّيات �شباب َّية وثقاف َّية �أو بقيادة �أفراد مثل خريالدين التون�سي (َّ )1890
والطاهر
احلداد( )1935و�أبو القا�سم ال�شابي.
ال�سيا�سي التون�سي بداية من �ستّينات القرن الع�شرين �إىل حدود
وما �ساد امل�شهد ّ
ت�سعيناته ومطلع القرن احلادي والع�شرين ،يثبت �أنَّ الثقافة التون�سية و�إن مل تحُ ّقق �أحيانا
نوعي ،انبثقت َّ
وجتذرت يف �إطار من الرقابة واحلظر والتَّهمي�ش.
الإ�ضافة على م�ستوى ّ
ولي�س من احلقّ تبعا لذلك القول إ� َّنه مل يكن للمثقف التون�سي دور يف الثورة .فهذا
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تغي ثورة ُتق�صي مث َّقفيها ون�ساءها تاريخ تون�س ؟
هل رّ

املثقف الذي ينعك�س على كتاباته و�أقواله يف حرم اجلامعة التون�سية �أو خارجها ما القى من
ظلم و�إق�صاء ،م َّهد للثورة التون�سية ب�صفتها حراكا تراكم ّيا وفكر ّيا ونف�س ّيا ُتت ّوجه املمار�سة.
ومن ر�أينا �أنَّ ذلك من العوامل التي �أفقدت نظام بن علي م�شروع َّيته من �سنوات
فعجلت ب�سقوطه املفاجئ لدى الكثريين .ف�إن كانت ث َّمة ُفج�أة هنا ،فاملثقفون
قبل الثورة َّ
التون�سيون من �صانعيها .لذلك مل يرت َّدد مثقفون �أكرثهم يف دعم الثورة ماد ّيا ومعنو ّيا ويف
االلتحاق بح�شودها تظاهرا واعت�صاما ورفعا َّ
لل�شعارات �ض َّد امل�ؤ�سَّ �سة القمع َّية.
لذلك نعترب �أن �إق�صاء املثقف التون�سي من احلراك الثوري ،يجعل الثقافة من �أوىل
�ضحايا الثورة ،الثقافة ب�صفتها �سلطة معرفية تحُ ّذر من خطر االلتفاف على الثورة التون�سية
و ُت�ش ّدد على العدالة االجتماعية وعلى التعدد َّية والدميقراطية و�ضرورة �إخ�ضاع جهاز ال ّدولة
ملراقبة املجتمع املدين.
ومن ر�أينا تبعا ملا تق َّدم� ،أنَّ امل�سعى �إىل �إدانة املثقف �سواء يف تون�س �أو يف م�صر،
م�ؤامرة على املثقف والثقافة العربية ك َّلها ي�شرتك يف حبكها ِّ
املتعط�شون للكرا�سي والإ�سالم ّيون
ال�سَّ لفيون ،غايتهم ر ّد املث َّقف عن ّ
ال�سيا�سي والعا ّم وقمع الفكر العقالين
التدخل يف ال�شَّ�أنني ّ
التَّنويري يف العامل
العربي .وهو �أمر مو�صول يف ما نرى مبحاولة يف �إجها�ض الثورة العرب َّية
ّ
وق�صرها على تنحية نظام �سابق من جهة ،وحماولة يف �إجها�ض حر َّية املر�أة العرب َّية ور ّدها
ال�س�ؤال كيف لثورة ال يقودها الفكر وحتفزها
�إىل حظرية احلرمي من جهة �أخرى .من ث َّمة ّ
االيديولوجيا ،ثورة ُتقم ُع الن�ساء بعدها با�سم ال ّدين �أن ُتغيرّ وجه التَّاريخ يف تون�س ؟

 من هذه الدرا�سات مثال :
عابد اجلابري  :املثقفون يف احل�ضارة العربية:حمنة ابن حنبل ونكبة ابن ر�شد .مركز درا�سات الوحدة
العربية.2000 ،
غايل �شكري  :املثقفون وال�سلطة يف م�صر .دار �أخبار اليوم ،القاهرة.1990 ،
ندمي البيطار  :املثقفون والثورة  :االنتلجن�سيا كظاهرة تاريخية .دار بي�سان ،بريوت.2001 ،
�إدوارد �سعيد� :صوراملثقف .ت.غ�سان غ�صن .دار النهار ،بريوت.1996 ،
الطاهر لبيب � :سو�سيولوجيا الثقافة .عيون املقاالت ،الدار البي�ضاء.1986 ،
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ال�سيا�س ّية
كيف اندلعت ال�� ّث��ورة التونـ�س ّية ؟ وم��ن �أع�� ّد لها ؟ وم��ا ه َ��ي خلف ّيتها ّ
هي ّ
ال�شخو�ص الأ�سا�س ّية يف ال ّدراما ؟ بع�ض من هذه الأ�سئلة حتمل جواب ًا يف
والفكر ّية ؟ ومن َ
ما يبقى البع�ض الآخر ملفوف ًا بالغمو�ض والإبهام.
�أفاقت البالد ذات  17دي�سمرب  ،2010على رائحة ذات حت�ترق ،تق ّدم قربان ًا
لكرامة �أبت �أن تتح ّقق �إ ّال بعبق �أ�ضحية ا�ستبطنت القهر والقمع ل�سنوات امت ّدت� ،ضاربة يف
تاريخ البالد.
ال يذهب �إىل الظنّ �أ ّنها خامتة الأزمة ،بل إ� ّنها �أ ّول حلقة يف البداية .ف�إنّ الوح�ش ما
تزال فيه بق ّية روح تتخ ّبط ،وها هو يطالب بقرابني ويريد منها املزيد� .شهر َاخر من القرابني
واحلرائق واملذابح ،على وقع �سمفون ّية ّ
الطلقات ال ّنار ّية ّ
وال�شطحات البهلوان ّية للق ّنا�صة فوق
الأ�سطح التي �أغلقت لعقود يف وجه الأفق ون�سيها �أ�صحابها ،تاركني �إ ّياها مل�أوى الع�صافري
ّ
ال�صيف احلارقة يلج�ؤون �إليها طلبا ل�سويعات راحة قبل ا�ستئناف يوم
تع�ش�ش فيها �أو لليايل ّ
جديد قدمي يكابدون فيه الفقر بر�ؤو�س تثقلها الأ ّيام ولك ّنها ،وهي تعاند ال ّذ ّل ،تتعب وت�ؤول
�إىل الإنحناء.
وهي �أي�ضا بداية ت�شتّت الأوراق وتداخلها� :أطراف كثرية �سارعت ب�ضبط ح�ساباتها
اخل�ضم املعرتك من ال ّنوايا وامل�صالح
وحاولت �إدراك القطار وق��د ب��د�أ �سريه .يف ذل��ك
ّ
والأهداف ،ت�ش ّكلت ق ّوة قلبت ك ّل املوازين و�أطاحت ّ
بالطاغية ،دون �أن تتيح له جماال للتّفكري
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يف ّ
ترجح ك ّفته من جديد ومت ّكنه من وقت �إ�ضا ّيف ي�ضمن �إعادة تر ّبعه على عر�ش تفكري
خطة ّ
ّ
ال�شعب وتعمد �إىل ا�ستنزاف مداركه كاملة.
ال�س�ؤال دائما :هل �إ ّن��ه رحل فعال ؟ �أم هل �إنّ
بعد �ستّة �أ�شهر من ال ّرحيلّ ،
يلح ّ
اجل ّثة خ ّلفت َاثارها و�أنّ روا�سبها ما تزال ّ
تتف�شى يف �سماء البالد ،يف �شوارعها ،يف م� ّؤ�س�ساتها
القدمية وامل�ستحدثة ويف خفاياها الكامنة ؟ بال ّرغم من هذه الأ�سئلة املحيرّ ة ،يبدو امل�شهد
اليوم يف تون�س ،قابال ّ
لل�شرح والتّحليل ،ولو ب�صفة م�ستعجلة ،يف انتظار ما �ستفرزه االنتخابات
القادمة واملوعودة لتاريخ � 23أكتوبر .2011
رجوعا �إىل ما قبل  17دي�سمرب ،نادرا ما وقع التّع ّر�ض �إىل معاناة ّ
ال�شعب التّون�سي،
ال�سيا�س ّية التي مل يكن معرتفا بها .ومن ّ
الطبيعي االحرتاز
�إ ّال من منظور بع�ض الأح��زاب ّ
من ال ّروايات التي ت�صاغ يف �إطار ا�ستدرار امل�ساندة ّ
ال�شعب ّية ،فلقد دخلت البالد دون انتظار
يف د ّوامة حملة انتخاب ّية غري معلنة� ،سابقة لأوانها ،واحلال �أنّ ال ّثورة ما تزال تتخ ّبط بفعل
روا�سب ّ
حتطم َالة القهر التي مل ت�س ّلم بعد بواقع انهيارها.
امل�شهد ،يف تف ّككه وانحالله لي�س غريبا على من يعرف من �أبناء ّ
ال�شعب املث ّقفني،
وهم �أحفاد ابن خلدون وابن ر�شيق والفا�ضل بن عا�شور ّ
والطاهر احل ّداد ّ
وال�شا ّبي� ،أنّ ثورة
ّ
ال�شعب ميكن �أن ت�ؤ ّدي �إىل ما ال حتمد عقباه و�أن تخ ّلف وراءها دخان ال ّنار امللتهمة و�صور
الأ�سى و�أب�شع م�شاهد ال ّدمار .كما وقع يف ثورات �سابقة وكما يقع راهنا يف بلدان قريبة من
تون�س و�أي�ضا بعيدة عنها.
�إ ّال �أ ّنه ،باملوازاة ،كان رحيل ّ
الطاغية على نحو من ال�سرعة بحيث يكاد ال ي�ص ّدق.
فالأزمة الفعل ّية التي اخرتقت البالد مل تت�ش ّكل �إ ّبان اندالع ال ّثورة بقدر ما كانت تتم ّثل يف
ّ
ت�صب يف
تف�شي ظواهر العنف وت�صفية احل�سابات التي عقبت الثورة والتي اتّ�ضح أ� ّنها كانت ّ
التّناف�س على الإنفراد ب�أب ّوة ال ّثورة.
فهل ميكن للغ�ضب �أن ي ّدعي �شرع ّية ما وللتّم ّرد �أن يتّخذ الكرامة وحدها تع ّلة
ال�سنني كانت وراء اال�ستفاقة ،بال ّت�أكيد .مل َي ْن�س ال ّر�أي
لالندالع ؟ �أ�سباب �أخرى �ضاربة يف ّ
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غ�صتها قنوات الإعالم مبا فيها القنوات ال ّر�سم ّية التي مل
العام �سنوات اجلمر التي ابتلعت ّ
تخل يوما من ّ
ال�ضمائر احل ّية والتي جابهت ال ّنظام القائم منذ عهد الزّعيم بورقيبة –حتّى
هو� -إ ّال �إذا فقد ال ّذاكرة ،ومل يفعل.
ال�سيا�س ّية والإجتماع ّية والإقت�صاد ّية
امل�شهد تغيرّ �إذا ،وبال ّنظر �إىل خلف ّيات ال ّثورة ّ
مي�س جوهر املعطيات املتع ّلقة بك ّل من هذه املجاالت ولك ّنه
والفكر ّية ،نالحظ �أنّ التّغيري مل ّ
تر ّكز على طريقة التّعاطي مع احلكم الإنتقايل يف معاجلتها.
�سيا�س ًّيا ،ميكن القول ب�أنّ ّ
ال�ش�أن العام �أ�صبح من مها ّم ّ
ال�شارع .فبعد �أن كان القرار
من م�شموالت الق�صر ،ال يتح ّكم فيه ال ّرئي�س و�أع�ضاده يف احلكومة و�أهل ال ّذكر كما هو
مفرو�ض ،و�إنمّ ا ّ
تخطط له �أ�صابع الأخطبوط ،نطق ّ
ال�شارع بكلمته املح ّددة ل�سري الأمور.
ال�شارع يف �إدارة ّ
ولتمثيل ّ
ال�ش�أن العا ّم ،ت�ش ّكلت هيئة �أطلق عليها �إ�سم ‘الهيئة العليا لتحقيق
ال�سيا�سي والإنتقال ال ّدميقراطي’ .ف�إن تكن هذه الهيئة وليدة
�أه��داف ال ّثورة والإ�صالح ّ
ال ّثورة التي قادها ال�شعب ونابعة من مقت�ضيات احلفاظ عليها ورعايتها ،ف�إ ّنها يف الوقت
ذاته جمعت يف �صلبها نا�شطني حقوق ّيني ومم ّثلني عن الأحزاب ّ
واملنظمات املدن ّية التي كانت
ق ّدمت ت�ضحيات عديدة يف عهد حكم ّ
الطاغية ودفعت ثمن ن�ضاالتها من ح ّر ّيتها ومن توازنها
االجتماعي والعائلي وال ّنف�ساين.
مل يتو ّفرال�شعب على �أدنى فر�صة للتّم ّر�س على ّ
ال�سيا�سي ومنع من ممار�سة
ال�ش�أن ّ
ال�سيا�س ّية با�ستثناء املواقف
�أدنى حقوقه يف التّفكري يف م�صريه .لقد وقع عزله عن احلياة ّ
التي كانت متلى عليه لتزكية القرارات الفوق ّية .فهل حت ّقق له تدارك ذلك يف وجود الهيئة
العليا لتحقيق �أهداف الثورة ؟ م�ساءالت عديدة تتعر�ض لها ،اليوم‘ ،الهيئة العليا لتحقيق
�أهداف الثورة’ حول :
مدى متثيليتها للقوى الفعلية التي ا�ضطلعت بالثورة وهي القوى ال�شبابية وال�شعبية،
الفاعل احلقيقي الندالع الثورة والتي دفعت ثمن تخلي�ص البالد من فكي الوح�ش ،ثمنا
باهظ ًا ،دفعته من فلذات �أكبادها مت�شي على الأر�ض ثم ،فج�أة ،خ ّرت مط�أطئة ليكمل
ال�شعب م�سريته.
امل�سار الإجرائي ا ّلذي ما تزال الهيئة تتخذه وا ّلذي يحيل على ممار�سات قريبة
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العهد ك��ان الطاغية نّ
يتفن يف ت�سيريها م�ستعينا مبجل�سي ال��ن��واب وامل�ست�شارين
ال ّلذين �أ�صبح ال�شعب ينعتهما مبجل�سي ‘بني وي وي’ من فرط ا�ستعمالهما لـ‘نعم’
الالم�شروطة.
�إ�صرار الهيئة على �صياغة م�شاريع مرا�سيم وعر�ضها على الرئي�س امل�ؤقت ،وهو
ت�صرف ال يدخل يف �صالحياتها اعتبارا ب�أن مهمتها تنتهي مبجرد ت�ش ّكل اللجنة العليا
للإعداد النتخابات املجل�س الت�أ�سي�سي.
عدم تيقظها ملخاطر االنحياز وان�سياقها لت�أثري ح�سا�سيات �سيا�سية دون �أخرى.
الأمر ا ّلذي �أ ّدى �إىل �شحن اخلالفات يف �صلب الهيئة و�آل بها �إىل الت�شتّت واالنق�سام.
�إنّ الهيئة كرمز ل ّهبة ال�شعب والنطق يف تالحم منقطع النظري بالكلمة الف�صل :
‘�إرحل’ (م�شهد كان مبثابة الإعالن عن الربيع العربي) وبو�صفها امتدادا بيداغوجيا للثورة
ون�صبت
وحمفال من ثقاة املجتمع وعقالئه ،و�ضعت رمزيتها يف مهب املخاطر الإيديولوجية ّ
نف�سها و�ص ّيا على الثورة كهدف يف ح ّد ذاتها.
تبدوالفرتة ال ّراهنة من م�سار الهيئة فرتة ح�سا�سة بقدر ما هي حمددة يف م�آل
الثورة.واملعادلة ما تزال مطروحة يف ما يتعلق ّ
بفك �أطراف ال�شبكة الأخطبوط ّية التي �أحكم
ّل ّفها حول املجتمع التون�سي.
هل تابعت الهيئة منهج حكومة ت�صريف الأعمال ؟
هل طالبت مبحا�سبة الفاعلني احلقيقيني يف ق�ضايا العنف والتخريب التي ما تزال
تع�صف بالبالد بني الفينة والأخرى وا ّلتي ما تزال احلكومة امل�ؤقتة متاطل يف تقدمي
التو�ضيحات التي يطالب ال�شعب بها يف هذا ال�ش�أن ؟
ه��ل حر�صت ل��دى امل�ؤ�س�سات املعن ّية على التنفيذ العاجل ل�برام��ج الت�أهيل
الإقت�صادي للجهات املنكوبة �إ ّبان الثورة وبعدها واحلال �أنّ و�سائل الإعالم تطالعنا،
يوم ّيا بتفا�صيل جديدة عن حقيقة ما كان املخلوع ي�ص ّر على ت�سميتها مبناطق ّ
الظ ّل
التي كان يبت ّز ال�شعب بدعوى تهيئتها وت�أهيلها اقت�صاد ّيا واجتماع ّيا وثقاف ّيا وقد تبينّ
أ� ّنها باقية تتخ ّبط يف الفقر واجلهل والإفتقار �إىل �أب�سط املرافق ؟
هل قامت مبراقبة احلدود ال�شرعية لأعمال احلكومة امل�ؤقتة ؟
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�أ�سئلة جتيب عليها الأزمات الإقت�صادية والإجتماعية وال�سيا�سية التي تت�س ّلل يوم ّيا
�إىل امل�شهد العام ،تربكه ،ت�ش ّكك يف �سالمة اخليارات ال�سيا�سية ،و�إن كانت م�ؤ ّقتة ،وت�شي
ب�ضعف الأداء ال�سيا�سي لل ّنخبة وبعجزها عن �أخذ الأمور م�أخذ اجلد ومن منظور امل�صلحة
العليا للبالد وللحفاظ على ا�ستمرارية الثورة.
ال�صعوبات املعي�ش ّية للمواطن بارتفاع ملفت للأ�سعار
�ألي�س من الغريب �أن جتابه ّ
ال�سيطرة على �أ�سباب الأمن بك ّل �أبعاده املا ّد ّية واملعنو ّية و�أن تبادر احلكومة امل�ؤ ّقتة
وبانعدام ّ
باتّخاذ �إج��راءات م�صري ّية مثل التّداين لدى اخل��ارج ،علما و�أنّ مل ّفات �أكيدة ترقد على
مكاتبها وال حتتمل االنتظار ؟ ماذا �أفرزت الزّيارات امليدان ّية التي �أ ّدتها ،يف م ّرات متتالية،
ت�شكيالت حكوم ّية متع ّددة ومل ت�شهد لها نتائج تذكر ؟ يف ال�ش�أن الثقايف� ،س�ؤال حميرّ�آخر :
اجلاذبي للم�س�ألة الثقافية يف ثورة ما.
ما من �أحد يجهل الوزن
ّ
لقد قيل الكثري يف خطورة الثورة التّون�س ّية ويف مفعول العدوى الذي �أحدثته يف
املنطقتني املغارب ّية وامل�شرق ّية معا بو�صفها �أ ّول ثورة يف فرتة ما بعد احلداثة .لقائل �أن يقول
�إن الثورة يف تون�س� ،صنيع ال�شعب و�أنها ،جوهريا ،ثورة حياتية �أفرزها البحث اليائ�س عن
الكرامة يف مفهومها الأ ّويل �أي مبعنى املطالبة ب�أ�سباب العي�ش بحيث ال ي�ضط ّر الفرد �إىل م ّد
يده لطلب القوت واملعونة� .إال �أنّ لهذه الدوافع خلف ّية فكر ّية وثقاف ّية ال ميكن جتاهلها .لقد
ا�ستعاد ال�شعب �شارعه لي�ضغط على الطاغية ويرغمه على الرحيل.
ويف ذلك مغزى فكري راق بعيد املدى ينبئ ب�أنّ ال�شعب عقد العزم على ا�سرتجاع
�سيادته يف تقرير م�ساره وم�صريه و�أنّ الوعي الذي كان وراء هذا القرار لي�س من قبيل انفجار
وتب�صر وتقييم لتجربتني امت ّدتا على مدى �أكرث
الغ�ضب اجلماهريي بقدر ما ّ
ينم عن حكمة ّ
من ن�صف قرن وبرهنتا على �إفال�سهما.
هذا اخليار يحمل يف ثناياه تقليدا ممت ّدا يف العراقةّ � ،أ�س�س له امل�صلحون التون�س ّيون
منذ �أكرث من قرن ،وث ّبتته جتربة تعميم التّعليم يف تون�س �إ ّبان ال ّدولة الوطن ّية .وما عمق الثورة
ال�سيا�سة
وخلف ّيتها الفكر ّية �إ ّال دليل على ذلك مع اعتبار �أنّ الأزمة التي بد�أت تت�س ّرب �إىل ن�سق ّ
التعليمية يف العقدين الأخريين ميكن �أن حتت�سب �أي�ضا �ضمن خلف ّيات ال ّثورة.
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و لأنّ هذه اخللف ّية على قدر من الأه ّم ّية ف�إنّ للأداء ال ّثقايف للحكومة امل ؤ� ّقتة �أه ّم ّية
�أي�ضا .يبدو �أنّ �إدراج العمل ال ّثقايف يف الثورة اتّخذ منحى متذبذبا� .إذ ذهب يف ظنّ احلكومة
يتوجب عليها ،من باب ‘الأمانة الثورية’� ،أن ت�س ّلم مقاليد ّ
ال�ش�أن الثقايف ملن كان
امل�ؤ ّقتة �أ ّنه ّ
ال�سابق وا ّلذين التج�ؤوا يف �أغلبهم �إىل �سماوات �أخرى
يعتقد �أ ّنهم مطاردون من طرف ال ّنظام ّ
‘�أرحم’ من �سماء الوطن .و�إن يكن يف هذا التقدير ر ّد للإعتبار و�إن�صاف ملن حلقه الظلم،
ف�إنّ فيه �أي�ض ًا خلط ًا يف تقدير املدلوالت والأبعاد الواقع ّية للمنحى ال ّن�ضايل .فهل يقا�س مدى
ن�ضال املواطن مبغادرة البالد وههجرتها �أو ببقائه و�صموده ومعاناته يف ال ّداخل؟ �أ ّيهما �أعمق
التم�سك بالبناء الوطني ؟ بني املث ّقفني ا ّلذين بقوا يف تون�س ومل
انخراطا يف املعاناة ويف ّ
ممن غادروها .ومن بني ه�ؤالء
يربحوها من كانوا م�ضطهدين ومنف ّيني �أكرث مئات امل ّرات ّ
العديد من بارحوا لأنّ ح�سابات �أخرى غري احل ّر ّية والوطن راودت معادالتهم.
ال�صورة اجلماع ّية ملا�سكي زمام ّ
ال�ش�أن الثقايف امل�ؤ ّقت اليوم ،مالمح ل�شخو�ص
يف ّ
ال�سابق لها وتع ّللت عن ذلك ب�أ ّنها تعاملت معه
ت�أ ّكد بالأم�س أ� ّنها قبلت بتدجني ال ّنظام ّ
كطاقات احرتاف ّية ال غري .جندها اليوم تعود لتنخرط يف الثورة ب�سهولة ت�شبه العجب وهي
ال�سابق ويف �أحيان كثرية،
التي كانت ،ب�شهادة ا ّلذاكرة املرئ ّية وامل�سموعة ،ته ّلل وتكبرّ لل ّنظام ّ
دون �أن يطلب منها ذلك.
و اخلطر يف ت�س ّللها �إىل امل�شهد الثوري ال يكمن يف �سرعة تل ّونها و‘انقالب ّيتها’ بقدر
ما يتم ّثل يف الأ�ضرار التي ميكن �أن تلحقها ّ
احل�سا�سة
بال�ش�أن ال ّثقايف وبالذات يف هذه الفرتة ّ
يتوجب على املت�ص ّرف ال�سيا�سي �أن يعتربها يف ت�صريف �أعمال البالد .هنا يكمن
التي ّ
املق�صود بالبعد البيداغوجي للإنتقال ال ّدميقراطي .نادرا ما ّ
�سخر امل�صدح للإقرار لل�شعب
ب�أنّ ثورته ال حتمل فقط طعم اخلبز ولك ّنها تت� ّأ�س�س على الوعي �أي�ضا وعلى احللم ّ
ال�ضارب يف
نبل امليثيولوجيا ،احللم مبدينة �أف�ضل.
العادي خ ّلف حما�سته البكر يف �أ�صداء الأبواق امله ّللة واملكبرّ ة ل ّالئيك ّية
املواطن
ّ
والتّ�سامح وف�صل ال ّدين عن ال ّدولة  :م�صطلحات �شغلت جرائدنا و�إذاعاتنا املرئ ّية وامل�سموعة
لعقود .وعادت مو�سم ّية الكلمات بال ّن�سق نف�سه ويف �أحيان كثرية على ل�سان الأفراد �أنف�سهم.
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لن ي�س ّلم ّ
ال�شعب ب�أنّ ال ّلغة اخل�شب ّية ق ّررت العودة لغزو الوطن .لقد �ألف �أالعيبها
ومل يعد لإغراءاتها جمال لل ّت�أثري .وهل �إنّ يف ّ
ال�شاغل الأ�سا�سي للمواطن اليوم مكان لهذه
امل�صطلحات ،واحل��ال �أنّ م��وارده ما ت��زال رهينة والآف��اق �أمامه ما ت��زال ملفوفة ب�ضباب
ال�سيا�س ّية ؟
الألعوبة ّ
يبدو �أنّ ال�سنة لهب الثورة ما تزال تالعب �أغ�صان ربيعها يف حركات ت�شبه امل ّد
واجلزر وتنحو منحى اجلدل يف دربة يوم ّية بحثا عن امل�سلك امل�ؤ ّدي للفكر ال ّدميقراطي.
ال�سيا�سي الذي يجعلها
�إن يكن يف جوهر ال ّثورة ق�سط وافر من احليو ّية وا ّلذكاء ّ
ال�سيا�س ّية يف عكاظ ّية الأحزاب ّ
واملنظمات غري احلكوم ّية امل�ستحدثة،
متي ّقظة �إزاء احل�سابات ّ
ف�إنّ الف�ضل يف ذلك يرجع �إىل املبادرات العفو ّية التي ت�ش ّكلت نتيجة للثورة ،عن وعي ب�أنّ
الهيئة العليا �سرعان ما وقع احتوا�ؤها من طرف قوى تب ّنت الثورة يف حني مل يكن لها فيها � ّأي
م�ساهمة مبا�شرة ،بل إ� ّنها التحقت بها بعد رحيل ال ّرئي�س املخلوع.
هل تو ّفق الإعالم �إىل التقاط هذه اخللف ّية الواعية؟ بل هل ا�ستطاع التّعامل معها
من منطلق تدارك تخ ّلفه عن نب�ض ّ
ال�شارع على امتداد �أكرث من ن�صف قرن ؟
ال ّ
�شك �أنّ املجال ال ي�سمح باملحا�سبة وجلد ال�� ّذات ،والبالد يف �أق�صى احلاجة
�إىل طاقاتها اخل ّالقة وامل�ساندة املتناغمة مع وترية الثورة .يف �صلب الإعالم ترعرعت �أفكار
يتح�س�س الك ّل �أه ّم ّيته
ح ّرة ت�ش ّبثت باحل ّد الأدنى من كربيائها املهني ومن غريتها على قطاع ّ
وفاعل ّيته يف ج ّل �أن�شطة املجتمع ويف مرافقة املعاناة ّ
ال�شعب ّية على هام�ش الربامج التنمو ّية
الوهم ّية القائمة على املغالطة والتّهومي.
مت�سكها مببدئ ّية الإع�لام
ال�سابق من خالل ّ
قامات �إعالم ّية عديدة ب��رزت يف ّ
ال�صمت
ال�صادق وال ّراف�ض للتّم ّلق �إر�ضاء للأمري ،ولك ّنها اليوم تع ّففت عن الكلمة و�آثرت ّ
امل�ؤ ّقت يف ح�ضور �إعالم م�ؤ ّقت غلبت عليه الهرولة واللهاث وراء ‘الف�ضائح’ والتّ�شهري بالآخر
تق�صي امل�س�ؤول ّيات احلقيق ّية يف تدجني الإع�لام ويف م�سخ
لتحويل وجهة ال�� ّر�أي العا ّم عن ّ
وظائفه ّ
ال�سلطة ولتلميع �صورتها يف ال ّداخل ويف اخلارج.
الطبيع ّية وتطويعها خلدمة ّ
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إعالمي ال
�إنّ املتم ّعن يف البدائل الإعالم ّية ملا بعد الثورة ي�صطدم بتكري�س ن�سق �
ّ
ال�سابق الذي �سعى جاهدا للتّغطية والتّ�شوي�ش على الأداء املهني
يختلف يف �أدواته عن ال ّن�سق ّ
ال�سيا�س ّية منها
املحايد وامل�شتغل على احل ّد الأدنى من ا�ستق�صاء احلاجات الفعل ّية للمجتمعّ :
والإقت�صاد ّية وال ّثقاف ّية .يرجع ذلك ،ربمّ ا� ،إىل نوع ّية التّكوين يف املدر�سة اجلامع ّية وال ّثانو ّية
نقدي وينبذ الف�ضول العلمي لفائدة املعلومة
�أي�ضا والذي تع ّمد منهجا تربو ّيا يه ّم�ش ك ّل فكر ّ
املن ّمطة واجلاهزة للإ�ستعمال املعروف م�سبقا والذي ال يتع ّدى �إطار املدح وت�ضخيم �أب�سط
الإجنازات ليجعل منها �أعجوبة الع�صر وفتحا من فتوحاته ال ّنادرة.
ال�سائد �سابقا ،دخل قطاع الإعالم ،وب�صفة
وكر ّدة فعل على الأمنوذج الإعالمي ّ
�صحته �أو عدمها
�آل ّية ،يف �شطحات ت�سابق فيها الإعالم ّيون لت�ص ّيد اجلديد دون التّث ّبت من ّ
و�أ�صبح اخلرب هدفا يف ح ّد ذاته ،ي�ضمن املزيد من املبيعات والفرجة ويحيرّ لدى املواطن
ف�ضوله البدائي على ح�ساب الف�ضول العقالين وتوقه �إىل البحث عن احلقيقة .وهو م�سار
ّم�شي املهني للإعالمي بل ويه ّم�شه �إ�ضافة �إىل ّ
يرجئ الت ّ
ال�شرخ الذي يحدثه يف م�صداق ّية
و�سائل الإعالم التي عانى ب�سببها العديد من الإعالميني ،يف الأ ّيام املوالية للثورة ،ملّا تع ّر�ضوا
�إىل غ�ضب ّ
ال�شارع وت�شكيكه لهم.
يبدو امل�شهد العا ّم بعد الثورة يف تون�س ،على قدر من الغمو�ض ويبعث �أحيانا على
التّ�شا�ؤم� .إ ّال أ� ّنه يف ذات الوقت ومن منظور �سو�سيولوجي ،يبقى باب اال�ستب�شار م�شرعا.
لقد �أفرزت الثورة جممل العقد ال�سيا�سية واالجتماعية والثقافية التي كانت تعيق
احلراك االجتماعي ومنو البالد منوا �سليما ومتكافئا .ومن الطبيعي ،والبالد جتتاز مرحلة
انتقالية ،من حيث ال�شرعية القانونية وامل�ؤ�س�ساتية� ،أن تطفو هذه العقد على ال�سطح و�أن ينتج
عن ذلك انفالت على م�ستويات متع ّددة .ومن امل�ؤكد �أن حتمل انتخابات املجل�س الت�أ�سي�سي
ال�صمت ،ف�إ ّنه
بوادر النفراج التعقيد و�أن ت�ستف ّز من جديد القوى النقدية التي ،و�إن �آثرت ّ
ال يعدو �أن يكون �صمت ًا ا�سرتاتيجي ًا ت�ستجمع فيه طاقاتها للم�ساهمة الفاعلة يف �إعادة بناء
البالد و�صياغة الأ�شكال واملناهج التنمو ّية املالئمة واملتوازنة .فاخليارات الكربى واملح ّددة
التجّ اه الإعالم يف املنحى املنا�سب لليقظة الثور ّية لن يجد له مدلوال ثابتا ويتف ّعل �إ ّال يف تو ّفر
املخت�ص مبا يو ّفيه ح ّقه من اجل ّد ّية والعمق
املناخ الت�شريعي املالئم ويف �إعادة تنظيم التّكوين
ّ
وبعد ا ّل ّنظر .يف انتظار �أن ّ
تتو�ضح ال ّر�ؤية و�أن ي�ستكمل بركان الغ�ضب العا ّم �صورته.
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�آمال مو�سى

وم�ضات من جدليات الدولة والدين يف تون�س
من تاريخ اال�ستقالل �إىل  14جانفي 2011

متثل امل�س�ألة الدينية حمورا رئي�سا ال غنى عنه يف مرحلة االنتقال الدميقراطي وما
يعرتيها من جدل حول عالقة الدولة بالدين وموقع مقوم الدين من جممل مقومات الهوية
للمجتمع التون�سي ،باعتبار �أن الدين كما عرفه �أب ال�سو�سيولوجيا الفرن�سية اميل دوركايهم
«جزء ال يتجز أ� من الظاهرة االجتماعية وتعبري عن املجتمع ذاته» 1وهو �أي�ضا والو�صف ملاك�س
فيرب روح املجتمع.
من هذا املنطلق نرى �أن حماولة الإم�ساك باملالمح الأ�سا�سية جلدلية الدين
والدولة منذ تاريخ بناء الدولة الوطنية امل�ستقلة �إىل اليوم �إمنا هي يف جوهر ر�سم خريطة
طريق دقيقة مل�س�ألة الدين واالنتقال الدميقراطي يف تون�س .و�سنحاول الإحاطة ب�أهم ما ميكن
يف حتديد خ�صائ�ص هذه العالقة من خالل االعتماد على اخلطاب ال�سيا�سي ك�أداة �أ�سا�سية
يف العمل ال�سيا�سي من جهة وللمكانة التي احتلتها امل�س�ألة الدينية من جهة �أخرى.
ولعل مثل هذه املحاولة الأولية للوقوف عند عالقة الدولة بالدين على امتداد
العقود اخلم�سة املا�ضية حت�صر لنا بع�ض الإخفاقات واالنحرافات التي من املهم االنتباه �إليها
يف املرحلة الراهنة �أي مرحلة االنتفال الدميقراطي –�أي هذه املرحلة -يف وجه من وجوهها
نتاج م�سار حتديثي عرفته الدولة الوطنية يف �أطوار بنائها ،مما جعل االنتقال الدميقراطي
ا�ستحقاقا ا�ستوجب الثورة �آلية لتحقيقه.
الدينية ؟

فكيف �إذ ًا �أر�ست الدولة الوطنية احلديثة اال�ستقالل �آنذاك عالقتها مع امل�س�ألة
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�سعيا �إىل �إخ�ضاع الهياكل التقليدية الثقافية واالجتماعية واالقت�صادية مل�ؤ�س�سات
الدولة قامت النخبة ال�سيا�سية الأوىل احلاكمة يف تون�س مبجموعة من الإ�صالحات .ومن
هذه الإ�صالحات �إ�صدار جملة الأحوال ال�شخ�صية ونقل م�س�ألتي الزواج والطالق من املجال
مما يفيد
الديني االجتماعي �إىل املجال القانوين الو�ضعي ،وكذلك حتجري تعدد الزوجات ّ
قلب النظام التقليدي للمجتمع التون�سي.
و�إىل جانب �إ�صدار قوانني جملة الأحوال ال�شخ�صيةّ ،مت �إ�صالح الق�ضاء من خالل
عقلنته وتون�سته وعلمنته ،وذلك ب�إزالة املحاكم ال�شرعية وتعوي�ضها باملحاكم املدنية.
و�شهد التعليم �إ�صالحا متثل يف التون�سة والتعريب والع�صرنة .فقامت الدولة
احلديثة ب�إنهاء التعليم الزيتوين و�إخ�ضاعه للتحديث وملبد أ� دميقراطية التعليم.
ومن الإ�صالحات امل�ؤ�س�سة الكربى �إلغاء نظام الأحبا�س وهو ما يرمز �إىل تفكيك
القاعدة االقت�صادية للهياكل التقليدية� .إ�ضافة �إىل �إحداث خطة مفتي اجلمهورية وو�ضع
�صالحيات �شكلية ال تتعدى ال�صفة اال�ست�شارية ،ال�شيء الذي ي�سمح لنا �أن ن�ستنتج حدوث
دولنة لل�شعائر الدينية.
وال يكاد يخلو اخلطاب ال�سيا�سي الر�سمي يف تون�س من مظاهر العلمنة واملوقف
املتوتر �ضد �شيوخ الزيتونة ،و�أي�ض ًا حاالت من التوا�صل مع الدين بد ًال عن التوتر معه.
ومن املفاهيم اجلوهرية والأك�ثر كثافة من حيث التواتر يف اخلطاب البورقيبي
ن�شري �إىل مفهومي الأمة الذي يوظفه بورقيبة طبق ًا للمعنى الأوروبي حيث يت�شكل من مكونات
ثقافية ال دينية ،و�أي�ضا مفهوم العقل� ،إذ يزخر اخلطاب مبقوالت ت�أليه العقل وب�أمارات تبني
العقل الو�ضعي.
و�إىل جانب املفاهيم ،يك�شف خطاب بورقيبة عن مظاهر العلمنة التي هي تتبنى
منظومة قيمية بديلة يقوم عليها م�شروع التحديث .ومن املظاهر املق�صودة الدعوة ال�شهرية
للإفطار يف رم�ضان وما تك�شف عنه من نظرة للتيار العلماين للدين .وتوا�صل مت�شي العلمنة
يف مظاهر �أخرى كق�ضية الربا مبا تعنيه من عملية الرت�شيد املادي وتقلي�ص الدور املعياري
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للدين .و�أي�ضا م�س�ألة حتديد الن�سل ،وما تنطوي عليه من تكري�س للنظرة الإرادوية وتر�شيد يف
�إطار معطيات دميوغرافية وقومية .وكذلك ق�ضية امل�ساواة يف الإرث التي ميثل جمرد طرحها
اال�ستعداد للتعار�ض ال�شكلي وامل�ضموين مع الن�ص القر�آين.
ومن مظاهر العلمنة �أي�ضا ظاهرة تقدي�س الدنيوي و�إحلاح اخلطاب على فكرة
ا�ستقاللية امل�ستوى الدنيوي عن الديني .وتعترب �صورة الدولة يف اخلطاب من العوامل
امل�ساعدة يف عملية فهم عالقة اخلطاب ال�سيا�سي الر�سمي بامل�س�ألة الدينية حيث يربز �سطو
الدولة على املجال الديني واحتوائها له.
كما متثل عالقة بورقيبة ب�شيوخ الزيتونة �إطارا مهما لك�شف مدى متايز املرجعيات
واختالف الت�صورات ،ومتييز الذاتي عن املو�ضوعي يف موقفه القائم على جتريد الفاعل
الديني من دعائم الهيبة ومما ي�سميه جان بول ويليام بـ «اجلاذبية ال�شعبية امل�ؤ�س�سة» وذلك
من خالل ا�ستعمال �أ�ساليب التحقري وال�شتم والتخوين والطعن يف الوطنية والأخالق خ�صو�ص ًا
يف اخلطاب الذي تال مظاهرة القريوان يف  17جانفي  1961ذات اخللفيات الدينية القوية.
ويف مقابل الإ�صالحات امل�شار �إليها ومظاهر العلمنة الطاغية توخى الفاعل
ال�سيا�سي خطة التوا�صل املوقفي ما بني الدولة الوطنية والدين ونق�صد بذلك ظاهرة التلب�س
بالدين وتوظيفه ،التي تزامنت مع تراجع التعامل اجلزئي مع الدين وذلك على �إثر ف�شل
جتربة التعا�ضد وقرار الدولة الوطنية مواجهة الإ�سالم الراديكايل.
وجتلى ذلك يف �سعي الفاعل ال�سيا�سي �إىل حمو التوتر بني الإطار املرجعي مل�شروعه
التحديثي والدين الإ�سالمي و�إظهار اهتمام الدولة الوطنية باملظاهر الدينية وا�ستدعاء
النوايات الأ�سا�سية الدينية املعروفة واال�ست�شهاد ب��الآي��ات القر�آنية والأح��ادي��ث النبوية
وااللتبا�س بالنموذج املثايل لل�سرية النبوية ،وذلك بتوظيف �أ�سلوب املزايدة بنوعيها الو�صفي
واالنتمائي.
�إن ظاهرة التناق�ض واالزدواجية يف كل من ق�ضيتي احلجاب والتجني�س مث ًال،
تك�شف عن عمليات خمتلفة للت�سيي�س واملناورة والتوظيف ،حتاول �أن ت�ستفيد من الوظيفة
االجتماعية للدين .وهو ما يجعل من ال�صعب معرفيا االطمئنان لفر�ضية علمانية املوقف
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البورقيبي الفتقادها لفل�سفة مادية مطلقة .فال�سائ�س ،يرتاوح بني �ضرورة ح�شر الدين يف
املجال ال�شخ�صي و�إق�صائه عن املجال االجتماعي ،ثم �سرعان ما يتناق�ض ويوظفه يف الدعوة
�إىل بع�ض �أفكاره ويف �صراعه �ضد �شيوخ الزيتونة وظهور الإ�سالم الراديكايل .هناك حنكة
�سيا�سية يف ا�ستبطان عك�س الظاهر واملنطوق به ،واالن�صياع الظريف ملوقف مقيد مبالب�سات
معينة .وبالتايل فان اخلطاب البورقيبي ال ينطلق من مواقف دينية ثابتة بل �إن املوقف من
امل�س�ألة الدينية قابل للتحول ولالنقالب عليه �إن حتمت النفعية ذلك م�ستجيب ًا �أحيان ًا لتكوينه
املعريف الذي يت�سم بتوجهات علمانية وحينا �آخر ل�ضغط املوقف ال�سيا�سي.
ومن هذا املنطلق يقودنا حتليل م�ضمون ع ّينة من خطب بورقيبة �إىل اال�ستنتاج
�أن تعاطي بورقيبة مع الدين يت�صف بالنفعية والرباغماتية وبالأ�سلوب االنتقائي والواقعية.
ومثل هذه الأو�صاف تعني ب�أن �شروط حتقق الدولة العلمانية التي تف�صل بني ال�سلطة الروحية
وال�سلطة ال�سيا�سية مل تكن متوفرة يف مرحلة احلكم البورقيبي .وال تتجاوز عالقة الدولة
بالدين حدود التوظيف وال حتمل �أية اعتبارات فكرية و�سيا�سية .لذلك ف�إن ظاهرة التناق�ض
يف اخلطاب وجدلية التخفي والتجلي والتوا�صل والتمايز ،كلها تندرج يف �إط��ار التكتيك
ال�سيا�سي وتلبي م�صالح الدولة وت�ستجيب ملقت�ضيات التعبئة ال�سيا�سية.
وبقدر ما ي�صح ن�سبيا على جتربة بورقيبة و�صفها بالتحديثية ف�إنه يف املقابل
ي�صعب و�صفها بالعلمانية الكلية ،ورمبا يعود ذلك �إىل �ضرورة تعتق �شروط العلمانية مع
الزمن والأجيال وتراكم اخلربات واملمار�سة .علما ب�أن التفكري بعيدا عن �أية خلفيات يف
ت�صور بورقيبة اخلا�ص للدين الإ�سالمي قد يكون مهم ًا معرفي ًا ومدخ ًال مغاير ًا الكت�شاف
�صورة املفكر الثوري الذي خذلته طبيعة مادة اخلطاب ال�سيا�سي ،الذي ينت�صر للواقعي
والآين.
ولعله قبل تناول م�س�ألة الدولة الوطنية والعلمنة ،من املهم التعريج على �صفة
الالئكية التي ت�سحب على النظام ال�سيا�سي يف تون�س والتي تبدو يف ا�ستعمالها �صفة غري
مراقبة .فالالئكية بو�صفها مفهوما �سيا�س ّيا يف�صل املجتمع املدين عن املجتمع الديني ويحجر
على الدولة ممار�سة ال�سلطة الدينية ،1تبدو غري مطابقة لعالقة الدولة الوطنية احلديثة
بالدين ،حتى ولو و�ضعنا يف االعتبار �أنها ذات جوهر يت�صف بالن�سبية.
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ولعل ظاهرة دولنة ال�شعائر الدينية واحلقل الديني م�ؤ�س�سات وفاعلني ،حتبط �أي
و�صف للدولة الوطنية بالالئكية .فال�سلطة الدينية �أ�صبحت تابعة �أو هي من �صميم ال�سلطة
ال�سيا�سية وجوهرها� .2إ�ضافة �إىل �أن �أطروحات التيار الليربايل التوفيقي حول �إ�شكالية الأ�صالة
والتفتح والذي ي�صفه املن�صف ونا�س ب�أنه ميثل امتدادا للم�شروع التحديثي ومرتبط مب�شروع
الدولة اجلديدة ،3ي�ؤكد ما ذهبنا �إليه باعتبار �أن دعوة هذا التيار �إىل التعريب و�إىل احرتام
مراجع الرتاث العربي الإ�سالمي ،4حتى ولو كانت مقوالت تندرج �ضمن مناورة �سيا�س ّية ،فهي
تظهر جلوء الدولة الوطنية �إىل م�س ّوغات دينية للتوظيف ال�سيا�سي من جهة و�إىل تراجعها يف
جمال القطيعة مع الثقافة ال�سابقة خلطة االنطالق يف التحديث من جهة �أخرى.
ويف كال احلالتني ن�سجل ترددا يف جمال القطع والو�صل مع التقليدي ،مما ينعك�س
تلقائيا على طبيعة الإفرازات االجتماعية ،التي �ستكون نتاج حتديث �ضعيف من حيث منطقه
وخطواته.
و�إن كنا ن�شكك يف الئكية الدولة الوطنية ،ف���إن مظاهر العلمنة قائمة ال��ذات
خ�صو�صا ما ينتمي منها �إىل ما تنطبق عليه بع�ض خ�صائ�ص ما ي�سميه عادل �ضاهر«بالعلمانية
ال�صراعية ».فالعلمنة ك�إميان ب�إمكانية �إ�صالح حال الإن�سان من خالل الطرق املادية 5تظهر
جليا يف النظام القيمي للدولة اجلديدة ،الذي يت�صل مبنظومة الرت�شيد املادي وتقدي�س
الدنيوي وما له عالقة باحلياة وهو ما يت�صادم مع ثنائية الدنيا والآخرة التي حتكم �سلوك
امل�سلم وت�صوراته الذهنية.
وهنا نعود �إىل املثال ال�شهري املتمثل يف دعوة بورقيبة �إىل الإفطار يف رم�ضان 6التي
�شكلت �أكرث براهني التوجه العلماين قوة من جهة ومنا�سبة �أخرى للوقوف عند تذبذب املنطق
الذي تقوم عليه النزعة التحديثية وخيار العلمنة .ذلك �أنه راهن على �إيقاظ الكوامن النف�سية
التحتية للمجتمع واعتماد القيا�س يف دعوته �إىل الإفطار من �أجل ك�سب معركة اخلروج من
التخلف بدعوة النواة الأ�سا�سية للدين الإ�سالمي �أي النبي حممد الذي طلب من �أ�صحابه
يف غزوة فتح مكة الإفطار .و�إذ و�صفنا هذه الدعوة ب�أنها تنتمي �إىل ما ي�سمى بالعلمنة ذات
الطابع ال�صراعي فلأنها كانت مبثابة الإعالن الر�سمي عن التوتر بني النظام واملجتمع وبني
النظام وم�ست�شاره الديني �أي مفتي اجلمهورية 7الذي رف�ض تقدمي فتوى جتيز الإفطار.
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لقد اتخذت النزعة التحديثية للدولة الوطنية التي يطغى عليها ال�تردد طابع ًا
�شمولي ًا �أعاق حتى التقدم الطبيعي ملقاربة التحديث جتزيئيا .والالفت �أن الذين اعرتفوا
باملنجز ذي النزعة التحديثية هم الذين متتعوا بجر�أة النظر بعينني ال بعني واحدة .و�إذا كان
حممد ال�شريف قد �أ�شاد مبعامل التحديث يف تون�س ويف مقدمتها جملة الأح��وال ال�شخ�صية
وجمال التعليم ،ف�إنه مل يت�أخر يف املقابل يف و�صف بورقيبة باال�ستبداد.
ويعني غياب التحديث ال�سيا�سي ومفهوم املواطنة و�أغلب مع ّرفات املمار�سة
احلداثية لل�سيا�سة ،ب�سبب ظاهرة ال ّدولنة الطاغية� ،أن الدولة الوطنية و�إن ات�صفت بنزعة
حتديثية ومبعامل وا�ضحة وملمو�سة للتحديث ،ف�إنها مار�ست التحديث بذهنية تقليدية �أبوية
�أي غري حديثة .وهو ما عر�ض الدولة الوطنية �إىل �أزمات حقيقية بلغت حد حماولة ن�سف
امل�شروع التحديثي والدولة معا بحكم التو�أمة التي ن�ش أ� عليها منذ اال�ستقالل.
�إن مثل هذا الرتاث الإرث يف العالقة بني الدين والدولة والذي من �أهم عناوينه
فكرة ‘ال دين فوق الدولة’ قد ا�ستثمرته النخبة احلاكمة فيما بعد يف بيان ال�سابع من نوفمرب
 ،1987وذلك من خالل ت�سويق مفهوم «امل�صاحلة» بني الدين والدولة.
والظاهر �أن اخلطاب املنظم للمجال الديني خالل العقدين الأخريين ،الذي �شكل
بث الأذان يف التلفزيون والإذاعة التون�سية �أول م�ؤ�شراته النوعية دينيا ،ال ي�سري على الوترية
نف�سها وال يتبع االجتاه ذاته .فهو خطاب يربز ،كنتاج تفاعل مع املتغريات التي هي بدورها
بت�أثري ظاهرة العوملة� ،أ�صبحت من �إفرازات ت�شابك عوامل داخلية وخارجية معا.
لذلك ف�إن هذا اخلطاب قد عرف منعطفني وا�ضحني  :الأول ا�ستحقاقات رفع
�شعار امل�صاحلة والثاين ح�صل بعد �أحداث تاريخ � 11سبتمرب  ،2001حيث مت ال�سعي �إىل
ت�أكيد مقوالت رئي�سة مثل الت�سامح ونبذ الإرهاب ،مع حماولة جمابهة ظاهرة ال�سلفية من
خالل �إنتاج خطاب م�ؤدلج ت�أطريي� ،ضد الوهابية و�ضد مظاهر الت�شيع التي هي يف م�ساق
�إيديولوجيا الإ�سالم الر�سمي ،مهددة للهوية الفقهية واملذهبية للبالد التون�سية.
فالغالب ظاهريا على اخلطاب ال ّر�سمي حول الدين القطع مع اجلهاز ال ّلغوي

الآخر | خريف 2011

�آمال مو�سى

االنفعايل لبورقيبة ون�شر مقوالت ذات جاذبية بالن�سبة �إىل الوجدان الديني االجتماعي
التون�سي وتعمل على �إيقاظ الكوامن النف�سية التحتية.
ويبدو �أن هذه امل�صاحلة التي تكاد جتمع ق��راءات عالقة ال�سيا�سة بالدين يف
العقدين الأخريين يف تون�س على كونها م�ؤدجلة �إمنا هي مت�صلة بالرتاكم التاريخي للدولة
الوطنية يف عالقتها بالدين ،حيث متت اال�ستفادة �سيا�سيا من احتكار املنظومة القانونية
وتغيري الرتكيب الد�ستوري.
ولقد انتقلت معاجلة الدولة لل�سلفية بعد تاريخ أ�ح��داث � 11سبتمرب  2001التي
كان ي�سيطر عليها الهاج�س الأمني �إىل املزاوجة بني الأمني والرتبوي والثقايف ،حيث تتالت
مبادرات تعزيز مفاهيم احلوار بني الأديان والثقافات .و�إذا كانت الندوات الفكرية الدولية
�آلية �أ�سا�سية من �آليات تنظيم التدين يف تون�س بدليل كثافة تواترها وانتظامه� ،إ�ضافة �إىل
ت�أطري اجلهاز الديني الر�سمي والأئمة اخلطباء طبقا لقراءة الدولة للإ�سالم ،ف�إن املجال
الرتبوي قد ّمت توظيفه لن�شر القيم ،التي يقوم عليها اخلطاب ال�سيا�سي ومتثل مفاهيمه
املركزية ونق�صد بذلك قيم احلوار والت�سامح والعقالنية والو�سطية ونبذ الغلو ،ولعل قانون
 23جويلية  2002املتعلق بالرتبية والتعليم والتي ين�ص على النهو�ض بقيم الت�سامح الديني
والعرقي وامل�ساواة بني اجلن�سني ،ترجمة ت�شريعية ملدى توظيف الدولة للحقل الرتبوي.
�إذ ًا رغم اختالف املرجعيات والروافد والأطروحات بني النخبتني ال�سيا�سيتني
اللتني حكمتا تون�س منذ تاريخ اال�ستقالل وبناء الدولة الوطنية �إىل تاريخ ثورة  14جانفي ،ف�إن
هناك ما يطبع العالقة بني الدولة والدين ببع�ض اخل�صائ�ص الكربى وهي ال ّدولنة الطاغية
واملفرطة لل�شعائر الدينية وهيمنة االيديولوجيا واملراقبة الأمنية وال�سيا�سية للف�ضاء العمومي
من �أجل ‘تنقيته’ من العالمات وعلى ر�أ�سها احلجاب.
ولقد �أثبتت الأح��داث الأخ�يرة كيف �أن ا�ستعمال قوة الدولة وا�ستئثارها بعملية
فر�ض ت�صور ايديولوجي خا�ص بر�ؤيتها قيما و�سلوكا ،مل مينع من االنفالت من �سطوة قوة
الدولة ومراقبتها.
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وم�ضات من جدليات الدولة والدين يف تون�س من تاريخ اال�ستقالل �إىل  14جانفي 2011

لذلك ف�إن و�ضع بنود عقد وا�ضحة تتجاوز الإرث ال�سلبي من املناورات والتوتر
والتوظيف االيديولوجي من �أوكد مدارات االهتمام التي ال بد من �أن ال تغفل عنها العالقة بني
الدين ومرحلة االنتقال الدميقراطي يف تون�س .ذلك �أن عالقة الدولة بالدين يف تون�س ما بعد
الثورة من امل�سائل املهمة التي دونها ي�صعب ر�سم �آفاق الثورة بعيد ًا عن �إعادة �إنتاج عالقة
مل تكن كما يجب.

 1امل�سريي ،عبد الوهاب ،العلمانية اجلزئية والعلمانية ال�شاملة ،دار ال�شروق ،القاهرة ،2002 ،الطبعة
الأوىل� ،ص.54 .
�  2أحدثت الدولة الوطنية خطة مقني اجلمهورية وهو مفتي واحد جلميع التون�سيني ويتمثل دوره يف حفظ
املثل العليا للدين وللأخالق و�إقامة مرا�سم ال�شعائر والتقليد ال�صادرة من رئي�س احلكومة .وين�ص �أمر 1962
على �أن مفتي اجلمهورية «م�ست�شارا للدولة يف �ش�ؤون ال�شريعة و�أ�صول الدين واملرا�سم الإ�سالمية .وهو ما
يعني �أن «القرار» الديني �أ�صبح من م�شموالت ال�سلطة ال�سيا�سية� .آنظر � :أ�سماء نويرة بن دعية ،مفتي
اجلمهورية يف تون�س  :امل�ؤ�س�سة والوظيفة� ،سريا�س للن�شر تون�س ،2001 ،الطبعة الأوىل� ،ص.52.
 3ونا�س ،املن�صف ،الدولة وامل�س�ألة الثقافية يف تون�س ،الكتاب الأول ،دار امليثاق للطباعة والن�شر
والتوزيع ،طبعة � ،1988ص.287.
 4امل�صدر ال�سابق ،ال�صفحة نف�سها.
 5امل�سريي� ،ص.54.
 6دعا بورقيبة �إىل الإفطار يف رم�ضان من خالل ثالثة خطب ( 18فيفري  17 ،1960مار�س 3 ،1960
�سبتمرب .)1960
 7املفتي عبد العزيز جعيط هو الذي رف�ض تقدمي الفتوى ومتت �إقالته من طرف بورقيبة وظل من�صب
االفتاء �شاغرا ملدة �سنتني.
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الأنثويّ يف ال ّثورة ال ّتون�س ّية

عندما اتّ�صلوا بي لكتابة مقال حول الثورة التون�سية يف عيون امل��ر�أة التون�سية
ّون�سي ؟
ت�ساءلت :هل ال ّثورة يف عيون املر�أة التّون�س ّية خمتلفة عن ال ّثورة يف عيون ال ّرجل الت ّ
ممن ي�ؤمنون ب�أنّ مفهوم املر�أة كائنا م�ستق ّال هو مفهوم حديث ف�إنّ تخ�صي�ص ر�ؤية
ورغم �أنيّ ّ
ال ّثورة من منظور ال ّنوع
االجتماعي مل يجد يف نف�سي هوى للكتابة و�أنا ال �أكتب �إ ّال عن الهوى.
ّ
ويف مقابل ذلك وجدت نف�سي راغبة يف كتابة مقال عن ال ّثورة التّون�س ّية من املنظور
أنثوي .ف�أنا و�إن كنت �أومن �إميانا عميقا ب�أ ّنه من املفرو�ض �أن يكون للمر�أة وال ّرجل نف�س
ال ّ
احلقوق والواجبات� ،أم ّيز بني ال ّر�ؤية ال ّذكور ّية للعامل وال ّر�ؤية الأنثو ّية وفق ما ت�شري �إليه كثري
الفل�سفي.
ف�سي �أو يف املجال
ّ
من الكتابات يف جمال التّحليل ال ّن ّ
كوري وله بعد منفعل
الإن�سان -ذكرا كان �أو �أنثى -له بعد فاعل ولن�س ّمه البعد ال ّذ ّ
أنثوي .واحل�ضارة الغرب ّية احلديثة تر ّكز على البعد الأ ّول للمرء مهملة البعد
ولن�س ّمه البعد ال ّ
ال ّثاين �أي إ� ّنها توهم الإن�سان ب�أ ّنه هو وحده الفاعل امل�سيطر على الكون وب���أنّ ك ّل رغباته
قابلة للتح ّقق� .ألي�س �أنّ الإن�سان ب�ضغطة ز ّر على الكمبيوتر يح�صل على �آالف املعلومات التي
يريدها ؟ �ألي�س �أنّ الأدوية واجلراحة و�سواها حتاول �أن متنع عنه املر�ض ّ
وال�شيخوخة ؟ �ألي�س
�أنّ الإ�شهار ي�ص ّور له ك ّل �شيء يف خدمته من �أجل توفري ك ّل حاجاته وحتقيق ك ّل رغباته ؟
ولكن ما عالقة هذا الكالم بال ّثورة التّون�س ّية ؟
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�إنّ تعامل كثري من املهت ّمني بال ّثورة التّون�س ّية من �إعالم ّيني و�سواهم يق ّدم هذه
ال�شعب ّ
ال ّثورة وك�أّنها فعل من ّ
خمطط له ومق�صود .عندما ت�سمعهم يتك ّلمون يذهب يف ذهن
من ال يغو�ص يف �أعماق الكلم �أنّ التّون�سيني (على فر�ض حتديد عددهم ونوعهم) قد اتّفقوا
فج�أة منذ  17دي�سمرب تاريخ انطالق ّ
ال�شرارة الأوىل لل ّثورة على �أن يكون يوم  14جانفي يوم
ال�سابق للبالد .عندما ت�سمعهم يتك ّلمون جتدهم ير ّكزون على
حت ّقق ال ّثورة بخروج ال ّرئي�س ّ
كوري وك�أنّ ال ّثورة طفرة ن�ش�أت
مزي ير ّكزون على البعد ال ّذ ّ
الفعل �أي إ� ّنهم من املنظور ال ّر ّ
فج�أة من عدم ،وك�أنّ ك ّل من خرج ملواجهة قوى القمع وك ّل من كتب على �صفحات الأنرتنت
تعليقا ناقدا �أو �ساخرا �أو ثائرا كان يعرف م�سبقا نتيجة فعله.
كوري هي التي �شاعت وانت�شرت ب�صفتها
�إنّ �صورة الفاعل ذات البعد ال ّرمزي ال ّذ ّ
أنثوي املنفعل ّ
روري لتح ّقق � ّأي حدث
ال�ض ّ
متثيال رمز ّيا لل ّثورة .ومل يفطن كثريون �إىل البعد ال ّ
جت�سم هذا البعد وفق وجهني :
مبا ينطبق �أي�ضا على حدث ال ّثورة التّون�س ّية ،وقد ّ
ّ
الطريق �أه ّم من املنطلق والهدف
يغلب على ال ّنا�س -وفق الت�ص ّورات ّ
ال�شائعة يف هذا الع�صر -االهتمام بال ّنتيجة دون
�سواها .فعندما مير�ض �شخ�ص و ُي�شفى نر ّكز على �شفائه وعندما نلقي بذرة وتزهر نر ّكز على
الزّهرة وعندما يعي�ش �شعب ّما �سنني من ال ّدكتاتور ّية ّثم تتح ّقق ثورة هدفها الكرامة واحل ّرية
نر ّكز على ال ّثورة .وهذا لي�س م�شكال يف ذاته .امل�شكل �أن نقت�صر فح�سب على ال ّنتيجة و�أن
نن�سى املراحل ا ّلتي م ّر بها الفعل ليتح ّقق .فبني املر�ض ّ
وال�شفاء مراحل و�أحوال ،وبني البذر
واحل�صاد مراحل و�أح��وال ،وبني ال ّدكتاتور ّية واالنتفا�ض من �أجل احل ّرية مراحل و�أحوال.
هذه املراحل هي ّ
الطريق �إىل الهدف .ولوالها ملا كان .فعلى طريق ال ّثورة التّون�س ّية ح�صلت
يا�سي
تراكمات وتراكمات هي ن�ضاالت كثري من احلقوق ّيني والإعالم ّيني واملمار�سني للعمل ّ
ال�س ّ
وهي تعذيب و�سجن كثريين وهي رف�ض الكثريين االندراج يف منظومة الف�ساد ب�شكل �أو ب�آخر
وهي تراكمات من ّ
الظلم والقهر والف�ساد كان ال ب ّد من بلوغها �أوج ما يتح ّمله املخيال ّ
عبي
ال�ش ّ
حتّى يلفظ ّ
الظ َلم والقه َر والف�سا َد انطالقا من فعل ال ّثورة.
ال�سنوات ا ّلتي ّ
ح�ضرت لل ّثورة هي �شبيهة بالأ�شهر ا ّلتي يق�ضيها اجلنني يف رحم
�إنّ ّ
�أ ّمه يف �صمت يتغ ّذى ويكرب حتّى حتني حلظة الوالدة .ولوال هذه ال�شهور الت�سعة ملا ُولد �أحد،

الآخر | خريف 2011

�ألفة يو�سف

ولوال �سنوات القمع وت�ص ّدي البع�ض لها عرب زمن طويل ملا ولدت ال ّثورة التّون�س ّية .هذا هو
أنثوي الأ ّول لهذه ال ّثورة  :تذ ّكر الت�أثري االنفعايل للحدثان  processusا ّلذي
مزي ال ّ
البعد ال ّر ّ
بدونه ال يتح ّقق الفعل.
العامل باعتباره ق ّوة
كوري
الأمر ال ّثاين ا ّلذي ين�ساه من يتح ّدث عن ال ّثورة التّون�س ّية من املنظور ال ّذ ّ
الفاعل وحده هو �أنّ حت ّقق � ّأي ثورة �ش�أنه يف ذلك �ش�أن حت ّقق � ّأي فعل ال ميكن �أن ينتج فح�سب
عن الفعل يف ذاته .فلو كان الأمر كذلك لتح ّققت �أهداف جميع ال ّنا�س ما �أن ي�ضطلعوا بفعل
من الأفعال� .إنّ حت ّقق الفعل مفتقر �إىل �آخر ال ميكن حتديده وال مت ّثله .هذا املو�ضع �شبيه
مبا ي�سمه �شوبنهاور بالق ّوة ا ّلتي حتكم العامل .وهذا العن�صر اخلارج ا ّلذي ال ميكن �أن يتم ّثله
الب�شري .إ� ّنه
الب�شري هو من �صميم جمال االنفعال
العقلي وال ميكن �أن يح ّده العقل
الإدراك
ّ
ّ
ّ
جوهر حدود الإن�سان ي�سعى ويعمل ولك ّنه يعرف �أ ّنه غري قادر منذ البدء على �أن ي�ضمن نتيجة
فعله .فلي�س االنفعال من هذا املنظور �إذ ًا �ضعفا وال عيبا ولك ّنه من �صميم املنزلة الب�شر ّية
أنثوي ال ّثاين لل ّثورة التّون�س ّية  :الوعي ب�أنّ هناك
أنثوي .وهذا هو البعد ال ّ
مزي ال ّ
يف بعدها ال ّر ّ
�إرادة �أخرى عليا �إىل جانب �إرادة الب�شر حكمت ب�أن تتح ّقق ال ّثورة يف ذلك الوقت دون �سواه
ال�سبيل ال بغريه.
وبذلك ّ
�سيا�سي تاله تغيرّ يف
واليوم وبعد �أن حت ّققت ال ّثورة التّون�س ّية ا ّلتي �أ ّدت �إىل تغيري
ّ
أهم ونعني بها
إعالمي
امل�شهد ال
واالجتماعي� ،آن الأوان يف ر�أينا للتفكري يف حت ّقق ال ّثورة ال ّ
ّ
ّ
مما حولنا قد
ال ّثورة ال ّثقاف ّية والفكر ّية .فبعد �أ�شهر قليلة من ال ّثورة ميكن �أن نقول �إنّ كثريا ّ
اجلوهري ما زال �أفقا من�شودا مل ُيدرك بعد .يقول اهلل تعاىل :
أ�سا�سي
ّ
تغيرّ ولكنّ التّغيري ال ّ
مما يف �أنف�س التّون�س ّيني
« ِإ�نَّ اللهَّ َ َال ُي َغيرِّ ُ َما ِب َق ْو ٍم َحتَّى ُي َغيرِّ ُ وا َما ِب أَ� ْن ُف ِ�س ِه ْم» (ال ّرعد .)11/وكثري ّ
مل يتغيرّ  .عقل ّية امتالك احلقيقة هي ذاتها ،ال ّنا�س تتبادل التّهم ّ
ُ
والعنف يتجاوز
وال�شتائم،
�أحيانا
اللفظي ليغدو ج�سد ّيا .وعقل ّية «ان�صر �أخاك ظاملا �أو مظلوما –يف قراءتها اخلاطئة-
ّ
ربر للعنف �إذا كان املع ِّنفون جماعته واملع َّنفني هم الآخرين ،وي�ستنكره يف
جتعل البع�ض ي ّ
احلال العك�س ّية .تذ ّكرت �أكرث من م ّرة هذه الأ ّي��ام قولة جربان خليل جربان « :و�إن كانت
طاغية تو ّدون خلعه عن عر�شه فانظروا �أو ًال �إن كان عر�شه القائم يف �أعماقكم قد ته ّدم».
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�إنّ هذا الو�ضع انهيار للت�ص ّورات ‘ال ّذكور ّية’ لل ّثورة ا ّلتي �أرادت �أن توهم ال ّنا�س
ب�أنّ حلول فجر اخلام�س ع�شر من جانفي �سيح ّول البالد �إىل ج ّنة� ،سيح ّقق ّ
ال�شغل والكرامة
للجميع ويكفل علو ّية القانون للك ّل� .سيغيرّ العقل ّيات والت�ص ّورات فج�أة .ن�سي اجلميع البعد
االنفعا ّ
أنثوي ،ذاك ا ّلذي يذ ّكرنا ب�أنّ علينا العمل واالنتظار يف الآن نف�سه حتّى تن�ضج
يل ال ّ
هذه ال ّثورة بعد �سنوات بفعل ال ّنا�س الغيورين على م�صلحة البالد وبت�أثري الزّمن والتّع ّلم من
كوري  :الفعل والعمل،
الأخطاء �أي�ضا� .إنّ �أفق امل�ستقبل �ش�أن ك ّل ما يف الكون تكامل بني ال ّذ ّ
أنثوي  :تراكم م�س ّوغات ذلك الفعل وحت ّقق �أوان قطف ثماره.
وال ّ
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َّ
باب اجلام ُح  :امل َ ْفهُوم وال َت َم ُّرد
ال�ش ُ

ُ
العربي ،ب�أ َّنها �شبابية يف جوهرها.
تو�صف التغيرُّ ات التي حتدث الآن يف العامل
ّ
ال�صور ِةُ ،مكتنف ًا
مفاجئ ،وهذا �أ�ضفى على ما يحدث الآن طابع ًا
ب�شكل
لذلك جا َءت ٍ
ٍ
غرائبي ُّ
َّ
بالغمو�ض ،ومثري ًا للقلق ،بحيثُ َي ِ�ش ُّق على املت� ِّأمل فيه �أن يك�شف عن �أ�سبابه� ،أو ي�ست�شرف
�آفاقه .فلئن كانَ ُ
التاريخي ،الذي �سوف يقو ُد
العربي الآن هو �أ�سا�س هذا التغيري
ال�شباب
جيل
ِ
ّ
ّ
نعطف ،ي� ُ
ح�ضاري عظيم ،فهل يكونُ من امل�س َّو ِغ �أو املقبول
ؤول بها �إىل حت ّول
ِّ
أُ� َّم ًة ب�أكملها �إىل ُم ٍ
ف�سح يف املجال له�ؤالء ال�شباب كي يتحكموا مب�صائر الب�شر دون م�سا َءلتهم عن فهمهم
�أن ُي َ
لأنف�سهم� ،أو حتديدهم للمبادئ التي ي�صدرون عنها� ،أو تو�ضيحهم للآمال التي يتط َّلعونَ �إىل
حتقيقها ؟
قد تكونُ هذه املُ�سا َءل ُة ُمفتتح ًا لإثار ِة �إ�شكال ُي ٍة تتع َّلقُ باالختالف بني ال�شباب �أنف�سهم
ريب يف �أنَّ هذا االختالف عينه بني ال�شباب يف�ضي
يف طبائعهم ،وانتماءاتهم وثقافاتهم .وال َ
أ�ساليب تفكريهم �إىل حدٍّ يدعو للتناق�ض .خ�صو�ص ًا �أنَّ املرء يف هذا املُقام ال
�إىل تباين ،يف � ِ
الفعلي،
حاالت عين َّي ٍة متماثل ٍة يف الواقع
واحد لل�شباب ،ينطبقُ على
يكونُ �إزاء
عقلي ٍ
ٍ
ّ
مفهوم ّ
ٍ
فق تباينها ،على ما ين�ضوي فيها ،من ت ُّعينات
و�إنمَّ ا يكونُ �إزاء مفاهيم متنوعة ال تنطبقُ �إالَّ يف �أُ ِ
ُم�ساوق ٍة لها.
لذلك َّ
نظري ملفهوم ال�شباب الذي يقوم مبا ُيدعى ‘التغيري’.
يتعذ ُر تكوينُ تَ�ص ُّو ٍر ٍّ
ملنطلقات عقائدي ٍة تحُ دِّ د معنى التغيري يف هذا
ويرتتب على ذلك �أنَّ الكالم على وجو ِد معيا ٍر
ٍ
ُ
املنحى� ،أمر َّ
يتعذ ُر هو كذلك .وهذا يعو ُد �إىل �أنَّ املعايري يف ما يرتبط بهذا ال�ش�أن ،ال ميكن �أن
خا�ص بفئ ٍة من ال�شباب بعينها؛ و�إنمَّ ا هي تابع ٌة للتناق�ضات
واحد ٍ
حم�صل ًة ملنظو ٍر ٍ
تكون ِّ
وحيد ٍّ
القائمة بني فئات ال�شباب �أنف�سهم .وهذه التناق�ضات لي�ست مجُ َّرد
خالفات عار�ض ٍة ،بل لها
ٍ
�صراعات من املرجح �أن تكون دامي ًة يف
بن�شوب
دالالتُ ،تهدِّ ُد
م�ستقبل احلياة .و�آي ُة ذلك �أنَّ
ٍ
ِ
ِ
الكرثة الكاثرة من ال�شباب العربي من املمكن �أنها مل تتخ َّل�ص حتى الآن من الوالء للعرق
التع�صب للدين واملذهب َّ
والطا ِئ َف ِة.
والقبيل ِة والع�ش َرية والعائلة� ،أ�ضف �إىل ذلك ُّ
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العربي مل تتح َّر ْر
وهناك �أم ٌر �آخ ُر ال ي ِق ُّل خطور ًة ،وهو أ� َّنه �إذا كانت غالب َّي ُة ال�شباب
ّ
من الع�صب َّية ب�أ�شكالها املختلفة ،ف�إنَّ هناك باملقابل و�ض َع ًا منً الالانتماء � َ
أخذ ُّ
جمموعات
يلف
ٍ
من َّ
ب�شكل ُيف�ضي �إىل منع وجو ِد هُ و َّي ٍة حقيق َّي ٍة تمُ ّيزهُ م يف عالقاتهم
ال�شباب يف عاملنا
العربيٍ ،
ّ
نوع من احلري ِة وال ضَّ� ياع .وال
مع ذواتهم ومع الأ�شياء والعامل .وهذا يدف ُع بهم �إىل احلياة يف ٍ
ت�صنيفات جلموع ال�شباب اختزا ًال ق�سري ًا وا�ضح ًا للتن ّو ِع الالحمدود
ريب �أنَّ يف حماولة و�ضع
ٍ
الكامن يف عواملهم ُّ
�سيج وحده ،ين ُّد عن
ال�شعو َّرية .فال�شاب هو يف جوهره موجو ٌد ُم ْف َر ٌد َن ُ
العربي الثائر ؟
الت�صنيفات كاف ًة ،لكن ما احلر َّية بالن�سب ِة لهذه احل�شو ِد الهائل ِة من ال�شباب
ِ
ِّ
هنا يمُ كن �أن َ
حتمل ا ُ
دالالت متعددة� :سيا�س َّية ،دين َّية ،اجتماع َّية ،ثقافية،
حلر َّي ُة
ٍ
جن�س َّية  ...الخ .غري �أنّ احلر َّي َة ها هنا تنطوي ،من بني الدالالت التي حتملها على دالل ٍة تهدِّ ُد
حقيق َة احل َّري ِة نف�سها .فال�شباب
العربي يف جزء كبري منه على الأقل يثور الآن با�سم الدين يف
ّ
ال�سلطة .والغاية من ذلك هي احل�صول على احل ُر ّية .لكن �أال ُي َع ُّد الدين بحكم التجربة
وجه ُّ
التاريخ َّي ِة لل َّنوع الإن�سا ّ
ال�سلطات و�أكرثها ثبات ًا و�أ�ش َّدها تقييد ًا للحر َّية ؟
ين� ،أق�سى �أنواع ُّ
فكيف يعلن �أتباع ُه الآن �صراح ًة �أ َّنهم �ض ّد ال�سلطة ال�سيا�س َّية املفرو�ضة عليهم ،لأ َّنها ت�سلبهم
احلر َّية ؟ وهم مبطالبتهم بحريتهم َي ْن�شدون َ
ب�سط نفوذهم ،وبالتايل �إعادة �إحياء �سلطتهم،
لكن ب�أ�سلوب جديد.
حال حت ّقق ِه ،هل يهيئهم ،من حيث ُم ْن َط َلقه،
لل�سلطة يف ِ
بيد �أنَّ تبو�أهم املفرت�ض ُّ
أ�صل ُ�سلطتهم الدين َّية املُطلقة ،من منظو ٍر ينتز ُع منها �إطالقها ،ويح ّدها
لإعادة النظر يف � ِ
على أ� َّنها ن�سب َّية ؟ واملق�صود بالن�سب َّية ها هنا �أالَّ تكون ُ�سلطة الدين هي فقط التي متتلك
املعنى النهائي للوجود .و�إذا كان ذلك كذلك؛ كان لزام ًا على ه�ؤالء ُّ
ال�شبان الذين ي�صدرون
عن منطلقات دين َّية ،من حيث �أ َّنهم يطالبون بحريتهم اخلا�صَّ ة� ،أن ال يفهموا معناها يف �ضوء
الدين� ،إذا ُقدِّ ر لهم بالفعل �أن ينالوها .لأ َّنهم �إذا فهموها هذا الفهم لن يزيدوا على �أ َّنهم
لل�سلطة التي
�سوف يح ِّولون ُح ّريتهم املن�شودة �إىل ُ�سلطة قامعة ال تعدو �أن تكون �إعادة �إنتاج ُّ
بلبو�س جديد.
يواجهونها ،ولكن ٍ
واملفارقة الغريبة �أنَّ �صنف ال�شباب الثائر هذا ذا النزعة الدينية ،يجد الآن َمنْ
يت�ضامن معه من �صنوف ال�شباب الأُخرى :ممن ينتمي �إىل اجتاهات دين َّية ُمغايرة ُمك َّفرة
و ْفق ًا ملركز َّية مزعومة يف الدين ال�سائد ،وممن ال يكرتث على الإطالق بالدين؛ وممن ميكن
و�ضعه يف خانة الإحل��اد والعداء مع الدين .يالحظ �إذ ًا وجود ائتالف غري متوقع بني قوى
متنافرة َي ْج َم ُعها ما ُي�س َّمى ‘�شوارع التغيري’ ،حتت ا�سم ‘�شباب الثورة’.
وهنا نرى ح�شد ًا غريب ًا يف �شوارع التغيري هذه ،يت�ألف من �شخ�ص َّيات �شباب َّية،
ُت�ش ِّكل خليط ًا  ،ي�شمل املتدين والأكادميي َّ
وال�شاعر والفنان والروائي والفالح وال�صناعي
والتاجر  ...الخ .و�إذا �أردنا �أن نذهب ب�شجاعة القول �إىل �أبعد من ذلك الب َّد من الت�أكيد على
�أنَّ هذه ال�شوارع �آنفة ِّ
الذكر تكتنف ب�شر ًا كان من غري املتوقع �أن يوجد �أي �إمكان اللتقائهم
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أ�شخا�ص ُتعزى مرجعياتهم �إىل
يف �أ َّي ِة �صيغة  .وحت ُّقق هذا االلتقاء عينه يبارك الآن من ِق َب ِل �
ٍ
م�شارب ُمت�ضارِبة.
ال�سيا�سي
يوح ُد الأمري احلاكم والفقيه الديني واملُف ِّكر القومي واملعار�ض
فما الذي ِّ
ّ
والإعالمي والنا�شط احلقوقي واملر�أة املتدينة واملثقفة غري املتدينة ...الخ� ،أقول :ما الذي
العربي فج أ� ًة
يوحد ه�ؤالء جميعهم يف الإ�شادة ب�شباب التغيري الغام�ض ؟ ربمَّ ا حت َّول عاملنا
ِّ
ّ
�سابق �إىل عا ٍمل مثايل ال ت�سود ُه �إال املبادئ الإن�ساني ُة ال�شمول َّية !
ومن دون كفاح
تاريخي ٍ
ٍّ
اال�ستبدادي يتل َّقى دعم ًا ال
فال�شباب العربي الآن بو�صف ِه ُمغري ًا لواقعه ال�سيا�سي
ّ
ُ
يقف عند ح ّد م�ؤيديه من �أبناء جلدته؛ بل يتع َّدى ذلك �إىل ُعمق الدوائر ال�سيا�س َّية والثقافية،
إجماع ُك ِّل ٍّي ال َ
مثيل له على ُن�صر ِة
والإعالمية واالجتماع َّية الغرب َّية .هذا يعني متام ًا وجود � ٍ
ه�ؤالء ُّ
ال�شبان .لذلك ال�س�ؤال الأ�سا�سي الآن هو :ما الذي يعنيه مفهوم ال�شباب بالرغم من
�صعوبة حتديده ،بالن�سب ِة لل�شباب �أنف�سهم يف �ضوء جتاربهم الفر َّدية اخلا�صَّ ة ،مبعزل عن
الت�أويالت التي ُتقحمهم يف ما ال يمُ ثلهم فع ًال ؟
جوهري َق ْد َر الإمكان ُقمنا بطرح هذا ال�س�ؤال نف�سه
ومن �أجل احل�صول على جواب
ٍّ
عدد من ال�شباب املثقف ممن يعي�ش جتربة ال�شاب وحدها ،دون �أن يعني ذلك انتما َءه �إىل
على ٍ
الوجودي اخلال�ص
هذا الطرف �أو ذاك؛ بل يعني انتما َءه حلياة ال�شباب ذاتها  .فمن املجال
ِّ
جيل
للمعاناة ال�شبا َّبية� ،سوف يطلع القارئ على �آراء �شبابية متن ِّوعة ومتفاوتة ،ت�ساعد يف فهم ٍ
ب�أكمله بتناق�ضاته ال�صارخ ِة ُك ِّلها.
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البوح مبا ن�شتهي
زمن ارتدى �أجنحة ال�سواد ،كنا منني النف�س بحياة جنونية ،تع�صف
يف غفل ٍة من ٍ
بنا وفق �إرادة املخيلة املذهولة برائحة الثورة ،املر�أة ،احلرية ،احلب ،الن�شوة ،وجلنا �إىل غواية
ال�شباب ،اقتحمناها من بابها الكبري ،وكلنا �أمل� .شباب يف بداية احلياة ،خططنا و�أعطينا
مل�ستقبلنا ،خرائط مر�صعة بالفرح ،والورود البنف�سجية .ر�سمنا على ال�سماء م�ستقبلنا� ،أنهكنا
خميلتنا يومها يف التفكري ،حتى �أدركنا الثمل ،وما متنيناه مل يكن �سوى رحلة دقائق ،ع�شناها
بف�ضائها الف�سيح ،وبعدها �أخذنا نلملم هزائمنا ،ونح�صي ما جنيناه من خ�سائر .م�ضينا
�إىل امل�ستقبل ونحن م�شوهون من ركائز الواقع .انتعلنا ما ن�ستطيع من �أمل تال�شى يف �سماء
ال�شرق ،حاربنا فتات احلا�ضر ،ودخلنا �سجاالت خرجنا مهزومني منها منذ البداية ،وكنا
نعيد املحاولة ،ننجح تارة ونهزم �أخرى ،كان ال�شرق وما يحيطه من �أن�سجة �إن�سانية ،ف�سحة
بي�ضاء تزهر ربيع ًا و�سعادة مزورة ،كنا نعلم �أنها مزورة ولكننا �ضحكنا على �أنف�سنا ،لنمهد
طريق الفرح حلا�ضرنا.
وعنف ،ونرج�سية ،وخيانة ،وقهر ،و�صلنا
الآن وبعد ما جنيناه من مكائد ،وهزائمٍ ،
�إىل الطريق الفا�صل الذي ال رجعة عنه .لقد �أنهكنا ال�شرق بكامل جربوته ،طغيانه ،ق�ساوته،
�أنهكنا حتى �صرخنا يف وجه ال�صدى ،والفراغ املرتوك لنا  :اللعنة على هذا ال�شرق اللعني !
الآن وبعد تعرية واقع احلياة ال�شبابية ،ال تبدو يل �سوى ف�سحة �صغرية تل�ص�صتُ
م�ستقبل له �أم��ل بطعم الكرز،
مب�ستقبل مفعم بالن�شاط ،واحليوية،
على احللم وراءه��ا،
ٍ
ٍ
م�ستقبل خمالف ملا كنت �أ�شاهده ،و�أعي�شه و�سط بيئة منغلقة على نف�سها ،بيئة ما تزال جتري
وكلي �إميان ب�أنني
وراء فكرها الغيبي ،وتت�أمل اخلري من ال�سماء ،تلك البيئة التي �أتيت منها ّ
مقبل على جمتمع �أكرث انفتاح ًا ،و�شغف ًا ،رمتني يف م�ستنقع من الأحالم الزائفة ،وامل�ؤملة.
خياري� ،إما العودة
حلظة فرز احلقائق �أدرك��ت �أنني خمطئ ،وحينها فقط و�ضعت �أم��ام
ّ
�إىل الوراء� ،أو متابعة احلياة وفق �أ�س�س جديدة ،فل�سفة جديدة ،بعيدة عن الإيديولوجيات
وحماكم التفتي�ش اجلديدة ،فل�سفة تن�سج خيوطها باكت�شاف الواقع واحلياة� ،صممت خطاي
اجلديدة ب�إرادتي ،وعزمية الناه�ضني من الأنقا�ض .ق�ضيتُ على جميع املقد�سات يف ذاتي
املليئة باحلروب اخلا�سرة ،و�سرت وراء حلمي اجلديد .هكذا �أدركت نهاية �شبابي ،مرحلة
مليئة بالهزائم والإحباط ،مرحلة كان ي�سودها ال�شيء يف �سبيل الال�شيء.
من �أفنية امل�ساجد وحلقات العلم الغيبي� ،إىل الي�سار وكل ما يحويه من حترر
و�شك وتفكيك ،كان االنتقال الفجائي ،ما جعل اجلميع ي�صدم لهذه النقلة النوعية يف التفكري
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ومفاهيم احلياة ،من جمتمع مغلق على نف�سه ،مليء ب�أن�سجة املاوراء ،والتمني الالمتناهي،
�إىل جمتمع م�شاك�س ،مليء بالأمل امل�شرق على الغد.
كان الي�سار وقتها ،بوابة العامل اجلديد ،ب�أدبه الواقعي ،ونظريته اال�شرتاكية.
�صدمني وقتها كارل مارك�س بكتابه ال�شهري ر�أ�س املال ودخل لينني على خط الفكر
بي�ساريته الطفولية ،وظهرت الرايات احلمراء من بعيد ،وبد�أت تلوح يل ولأ�صدقائي و�سط
الأح�لام التي كنا نعي�شها ،كانت الفكرة جميلة بالن�سبة ل�شاب مقبل على جمتمع يناق�ض
جمتمعه الواقعي .كانت الفكرة حينها مذهلة �إىل حد الرجفان ،وبدت الطرق معبدة برياح
االقت�صاد اال�شرتاكي ،و�أزمة الغرب الر�أ�سمايل.
بجرح مازال
رحلة �شاقة من العمل التطوعي يف �سبيل الال�شيء ،رحلة �أغلقت الآن ٍ
ينز املزيد منها قي ٌح متخرث ،واملزيد من الذكرى امل�ؤملة،
ل�شباب �ضاع يف غياهب الأدجلة،
ٍ
والفكر الأحادي .خ�سرت ما خ�سرت ،ومل �أربح �سوى نف�سي ،وما عرفته من حقائق �إيديولوجية،
�شرق �أخذ ي�شق طريق التماهي،
�سرت بها دون �أن �أدرك فجاجتها ،وجمونها اال�ستوائي ،يف ٍ
يف عامل العقائد ،والأفكار الوراثية ،والهوية الإبداعية ،واالنتماء �إىل املا�ضي ،هكذا عرفت
الي�سار بكامل جمونه ،وحركته الدائمة ،ومل �أدرك مفاتن اجل�سد ،اكت�شفت الي�سار .وت�أخرت
يف اكت�شاف ج�سدي ،خوف ًا على ت�شويه الي�سار ال�شيوعي� .أهملتُ اجل�سد على ر�صيف ال�شهوة،
علي �أن �أعرف
و�أهملت الفتاة التي انتظرتني دون �أن �أدرك ج�سدها يف وقت كان يتوجب ّ
خرائط وت�ضاري�س اجل�سد ،و�أماكن عزلته ،ومنحنياته ال�شهوانية ،ف�ضاع و�سط الزحام،
وركام الأيام ،تعلمت الي�سار ال�شرقي ،والآن �أدرك عمق هذا ال�شرق الفا�ضح ،بكل خياناته
التي تتكامل لتحملها النف�س� .ضاع اجل�سد يف هذا الغياب ،و�ضاع معه �آخرون �إىل غري رجعة.
للوهلة الأوىل تبدو رحلة احلياة ال�شبابية ،وم�ضة �صغرية تفتك بذاكرة العمر
الب�شري ،رحلة ك�شفت ظاللها لأزلية العمر املجهول بالن�سبة يل ولأ�صدقائي ك�شباب ،حيث
ظننا �أننا على طريق الت�أ�سي�س حلياة مثالية ،حياة مل نكن ندرك �صعوبتها ،و�سط هذه الأجواء
امل�شحونة ،بالتكفري ،والتخوين .ن�ضجنا ك�شباب ،و�إذ �أنني الآن �أتكلم ب�صيغة اجلمع ،فلأنَّ
كرث ًا من �أ�صدقائي ،وقعوا يف نف�س هذه العزلة وخرجوا �ساملني .ن�ضجنا يف ظالل امل�صطلحات
‘منط الإنتاج الر�أ�سمايل’‘ ،القيمة الزائدة’‘ ،ديكتاتورية الربوليتاريا’‘ ،النظام اال�شرتاكي’،
‘الأدب اال�شرتاكي’�...إلخ ،الآن تبدو هذه امل�صطلحات قدمية قدم العامل الب�شري.
نظر ًا للتطور الذي ح�صل لتاريخنا كب�شر حقيقيني يف النهاية ،فثورة االت�صاالت
�إحدى مفرزات النظام الر�أ�سمايل� ،ساهمت وب�شكل كبري يف �إحداث التغيري اجلذري الذي
يع�صف مبنطقتنا العربية .ومبا �أن لينني �أعلن ب�أنه على الفرد ال�شيوعي كي يكون �شيوعي ًا،
عليه �أن يكون �ضمن احلزب ،ف�إننا �سلكنا طريق العلمانية بكامل حقيقتها املذهلة ،وتبدو
لنا اليوم كمرحلة �أخرى من تاريخنا ك�شباب ،علينا �إدراكها لن�سري وفق حياة جديدة ،لها
امتيازها الأ�سمى  :احلرية.
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�أتذكر الآن رحلة املجهول ،رحلة اخلدمة الإلزامية ،كانت الرحلة متعبة وكثيفة
بالت�أمالت� .أن ت�سري �إىل مكان جمهول� ،أن ت�صعد �إىل حافلة مليئة بالوجوه احلزينة الغريبة،
وتقودك العجالت �إىل عامل خمتلف ،وال ميت لعاملك ب�شيء� .أ�شخا�ص جدد مل تكن تتوقع
يف حياتك ال�سابقة والالحقة �أن تقابلهم ،كانت الرحلة مليئة بالأ�شواك ،والطرق الوعرة.
�أن ابت�سم يف وجه الآخر رغم ًا عني ،و�أ�ضمد جراح املهزوم ،يف وقت كنت �أبحث عن �أحد
�صاف .ال مكان للآخر هنا.
ي�ضمد �أملي ،لهو �أمل مزدوج .حالة من الك�آبة �ضمن جمتمع ذكوري ٍ
و�إىل الآن �أذكر رائحة البارود ،و�صوت الطلقة ،تلك الرائحة التي دخلت �إىل �أنفي ،ف�أ�صابتني
نوع �آخر،
ب�شهوة االخرتاق� ،أ�صابني حلظتها حالة من املجون ،والهو�س ال�شيطاين� ،شبق من ٍ
رائحة الرتاب املحروق ،و�صوت الطلقة املقتحمة ل�صدر الهواء العاري� ،شعرت يومها �أنني
جرحت الهواء ،وتركته ينزف �أمل ًا ،خ�شيت �أن تتطاير �أ�شال�ؤها وت�صيب ما تبقى من ج�سدي
الأع��زل .وعندما نه�ضت حت�س�ست ج�سدي خوف ًا من �إ�صابة خاطئة مل �أدركها� .أذكر كيف
�شممت رائحة البارود املن�صهر داخل ال�سالح ،وتخيلتُ حلظتها ال�سالح ،فتاة بكامل �شبقها
ترمي نف�سها بني يدي ،وما يكفيني من هذا الأمل �أنني خرجت ب�أقل اخل�سائر املمكنة.
�أنهيت تلك املرحلة ،على �صورة التون�سي الكبري حممد البوعزيزي �صاحب الف�ضل
علينا نحن ال�شباب ،وحمر�ضنا على التغيري ،حينما كان يحفر برائحة ج�سده ال�صارخ
باحلروق �إ�سفني اللحظة التاريخية التي ع�صفت بالعامل العربي .و�إ�صرار ال�شباب العربي على
التغيري اجلذري لواقعهم� ،ستجعل الآخرين يدركون عمق هذه احلركات ،من خالل �إظهار
ال�شباب لكامل وعيهم العايل لفكرة التغيري .ويف هذه املرحلة بالذات ،ال�شباب هو مفتاح
التغيري .نعم .نحن مفتاح التغيري خلريطة هذا العامل القبيح ،واملليء باالنتهازية ،واخلوف،
اخلوف من كل �شيء.
لقد ولدنا يف حلظة ال�صمت ،وع�شنا يف ظلها� .أما اليوم فعلينا �أن نتكلم ون�صرخ
عالي ًا :كفى تنكي ًال بنا� .آن لنا �أن نحيا كما ن�شاء� .آن لنا �أن ن�سري يف هذه احلياة وفق م�شيئتنا،
و�أن نكتب قدرنا ب�أيدينا ،ال يعنيكم �إن تركنا موتنا للمجهول� ،أم قررنا �إنهاء حياتنا بطلقة
م�سد�س وا�ضحة.مل نعد نعني لأحد �شيئ ًا ،وال يعنينا �أحد ،نحن اليوم من يكتب التاريخ ،ويدونه
أياد بي�ضاء ال ُتن�سب لأي �سلطان .ونحن من ير�سم امل�ستقبل� ،إن كان هنا� ،أو باري�س� ،أو
ب� ٍ
برلني� ،أو كندا ،فالقهر يف هذا العامل هو ذاته� .سنغامر يف هذه العامل لندرك مدى جماله
وقبحه .لندرك اخلط�أ من ال�صواب� ،سن�سري و�سط هذا الزحام الراكد ،لنكت�شف حجم
ه�شا�شة الآخرين وب�ؤ�سهم ،نحن من يجدد احلياة ،ونحن يزرع وردها .وها نحن نعي�ش حلظة
التجديد املمكنة ،ومل يعد يعنينا ما يثار من �أفكار تدور حول الن�ضج ،والتجارب القدمية .اليوم
نحن من يبني العامل ،فالثابت �أن هذا العامل يعي�ش على نب�ض ال�شباب ،وحيويتهم .تعلمنا من
هزائم الآخرين كيف ننت�صر ،وكيف ن�ؤ�س�س مل�ستقبلنا ،ولهنا� ،شغفنا ،حبنا ،وجعنا� ،أملنا،
علينا �أن نر�سم خريطة حياتنا ب�إرادتنا.
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مل ننل ن�صيبنا من احلياة يف الفرتة ال�سابقة ،هي فر�صتنا لنح�صل على ن�صيبنا
ن�شي لأحد مبا نريد ،ونحلم ،ومن �أراد
الكايف من العي�ش بجنونا احلامل واملتوا�ضع .ولن ِ
املعرفة ،عليه بالتل�ص�ص على خميلتنا ،و�أفكارنا اجلميلة .اليوم جميع من حويل يبني �آماله،
على ال�سفر �إىل اخلارج ،على العي�ش خارج هذه الأمكنة التي �شوهتنا ،وزادتنا ب�ؤ�س ًا ،و�شقا ًء.
مل يورثنا �أهلنا �سوى اخل�سائر ،ومل يورثنا املجتمع �سوى الإمي��ان باملاورائيات ،والآخ��رة
احلزينة ،تلك الآخرة التي مت ت�صديرها �إلينا ،كاحلليب الذي �شربناه يف �صغرنا ،مل نكن
منلك يف �صغرنا اخليار .كان علينا �أن ن�سري وفق �إرادة العائلة ،كنا وقتها كالورود التي بد�أ
ربيعها يزهر.
�أما الآن وبعد �أن تلقينا ال�صدمات ،وتعر�ضنا للمزيد من الكدمات ،ندرك �أننا
�سنكمل حياتنا مثل ما نريد ،مثل ما نخطط يف جل�سات ثملنا ،وحزننا على هذا ال�شرق ،على
هذا املجتمع املحكوم ب�أفكاره التاريخية ،جمتمع منذ �آالف ال�سنني ال ي�ستطيع جتاوز نف�سه،
جمتم ٌع ما زال �شاخم ًا بفكره الأزيل ،مل ولن يتطور ،لأنه يدرك خطورة التطور ،وال�سري مع
قوافل احلا�ضر ،قوافل التحرر ،ومناهج احلياة اجلديدة .هذا املجتمع �أ�صبح مليئ ًا بالعفن.
ولأننا مل ن�ستطع �إ�صالحه ،قررنا التواري عن الأنظار بع�ض الوقت .نعم قررنا التواري
وااللتفاف حول املجهول ،حيث تكون الرجعة املمكنة ،لإ�صالح هذا اخل��راب احلا�صل يف
طرقنا� .ستكون مهمتنا جتميل القبح وال�شتات� ،سنعود لنعي�ش حلظة الوالدة ،حلظة املخا�ض
الع�سري .فنحن الآن ال منلك �إال ذكرى القبلة الأوىل ،والعناق الأول ،يف حلظة �سرقناها من
هذا الركام املُحطم ،حلظة التدجني الأوىل للج�سد .فم�أ�ساة حزننا اليوم  :ملاذا ت�أخرنا يف
اكت�شاف ج�سدنا ؟ وتركناه معر�ض ًا ل�سهام العفة امل�أخوذة من كتب الرتاث والعقائد ؟
من بوابة هذا املنعطف لتاريخنا ،يبدو ال�شباب �أكرث انفتاح ًا ،و�شغف ًا باحلياة� ،أكرث
�إ�صرار ًا على متابعة احلياة من هذه اللحظة ،وفق ما ير�سمون من تطلعات ،و�آمال .عزمي ٌة
بهو�س فا�ضح ،غا�ضب ،مليء باملفردات املبتكرة،
مبنية على الت�ضحية يف �سبيل العي�شٍ ،
واحلديثة .من ينظر اليوم �إلينا� ،سيعرف مدى طموحنا ،و�إ�صرارنا على حتقيق ما نريد من
عبث� ،سنعبث بهذه احلياة حتى نتعب .اليوم �سن�صنع ما عجزنا عن �صنعه يف فرتتنا الذهبية.
�سن�سري على ال�صراط امل�ستقيم لإدراك هدفنا ،ون�صنع من العدم جوهر احلياة اجلديدة،
جوهر الأمل املفقود ،يف غياهب ال�شرق وما يحيطه من منحنيات �أزلية ،وركام فكري مللنا
تكراره يف �أمكنتنا ،التي بنينا عليها �أحالمنا .اليوم يبدو كل �شيء وك�أنه مولود جديد ،للتو
هبط من رحم �أمه �إىل احلياة ،متكورين على �أنف�سنا نعيد ترتيب فكرنا ،لن�صل �إىل غايتنا.
نحن اليوم منار�س نقدنا للمجتمع عرب امل��دون��ات� ،إن��ه ع�صر التدوين وث��ورة
الفي�سبوك ،ومن هذا النقد بد أ� التحرك من �أجل التغيري� .أ�صبحنا مالكني لزمام الأمور
واملبادرة .ولدنا يف قلب الفعل وردة الفعل .ا�ستطعنا جعل �أي عبارة عن القبلة� ،أو حلم ال�سفر،
�أو احلب� ،أو ال�صداقة� ...إلخ ،توازي �صراخ ال�شباب املتواجدين يف �ساحات التغيري .ا�ستطاع
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التدوين �أن ي�ضعنا يف قلب العملية التي تعيد بناء الأيديولوجيات و�سردية املجتمعات ،مت
دجمها يف بوتقة واحدة  :تكثيف اجلمال املوجود ،وجتميل القبيح.
يبدو الأدب الآن وبكامل التواءاته ،ومنعرجاته ،خري �سبيل لإكمال م�سرية اخليال،
ك�سرب من الطيور املهاجرة �إىل مق�صدها ،جتاوره �أطياف
بخياالته ،وانك�ساراته ،فهو يظهر
ٍ
العلمانية بكامل �شرا�ستها ،وحربها �ضد الأفكار املحنطة يف رف��وف مطابخنا ،ومنازلنا
الع�شوائية .ولو مل نكن مولودين يف هذا ال�شرق ،ملا �أدركنا الع�شوائيات بفظاعتها ،وحقدها،
على املقيمني يف منازلها الهرمة .تعلمنا منها فن ال�صمت ،حتى �أ�صبحنا نبتكر �أ�ساليب
جديدة لل�صمت ،و�إغما�ض �أعيننا عما يح�صل �أمامنا من دمار ،وفتك بالآخر .و�صلنا الآن
ولكل منا وجهته .اع�تراف يف �أح��د اجلل�سات ،وزل��ة ل�سان عابرة،
�إىل مرحلة ال�لاع��ودةٍ ،
�أف�ضت بنا �إىل البوح مبا ن�شتهي ،خفنا �أن ن�سميه اللقاء الأخري .بوح يتماهى مع ال�صراحة،
واعرتافات على و�شو�شات الزمن احلزين ،مت �إدراجه �ضمن خطط العمل املو�ضوعة .وبد�أ
كل واحد يعمل على حلمه ،حلم يتماوج مع فتاة بطعم الرطوبة البحرية ،فتاة م َّر طيفها عن
طريق احللم .رائح ٌة ثقبت املخيلة قبل �إدراك حقيقتها .جمع ملزاجية الأيام املا�ضية ،وعبثية
احلياة الطافحة بالفرح �أحيان ًا ،يف �سبيل حتقيق الالممكن .مرت ًا مرت ًا ي�سري الإدمان �إىل
طريق النجاة ،والعودة �إىل احلياة ،واملعنى ال�صريح يف ت�شريحها ،وكتابة �أفقها املبني على
جدران ال�سنني .م�شرو ٌع بد أ� ك ٌّل على حدة يعمل يف �سبيل حتقيقه و�إجن��ازه ،لتظهر باري�س
بكامل �أنوثتها وثقافتها الفرانكوفونية ،بكامل �شغفها وبرجها الذي يغزو ال�سماء تلوح بيدها
من وراء الأفق.

متام بركات
حياتي م�سر ٌح �أر ّبيه يف حنيني
ْ
اعرف نف�سك بنف�سك .مل تغوين تلك املقولة املن�سوبة ل�سقراط والعائدة �إىل طالي�س
امللطي يف مطلع فتوتي ،ظان ًا واهم ًا ب�أن الأيام كفيلة ب�أن تعيد يل ذلك االعتبار املعريف الذي
وهم ثقيل ،و�أ�سلمني
ليوم يليه ،وكلما اختطفني نو ٌم من ٍ
فقدته تدريجي ًا .كلما �أدار يل يوم ظهره ٍ
لوهم ثقيل �آخر .فرغم احلرية التي رافقت يوم ا�ستدراج �أنفا�سي الأوىل ب�أوهى احليل �إىل
ٍ
خمادع ال�ضوء؛ حني مل ي�ستطع �أحد �أن يخرب على نحو �شبه �أكيد �إن كان يف ال�سابع من �آذار
لعام  1977قالت �صاحبة ال�ش�أن التي ورطتني باحلياة كما يورط امللك بالعزلة واحلديقة
بال�شجرة« :ولدتَ �صباح ذاك اليوم مرتدد ًا ،وك�أنك ال تريد املجيء �إىل حيث ال مت�سع لنمو
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الأحالم» �أو يف اخلام�س ع�شر من �أيار من العام نف�سه ،كما تقول بطاقتي ال�شخ�صية التي
�صارت وعلى نحو مباغت ،لزغب نبت على خجل يف وجهي ،وحول ذئب فرزدقي الوحيد ،هي
الإثبات ب�أنني على قيد احلياة .يف عامل ُتختزل فيه حياة الإن�سان �إىل جمموع ٍة من الأوراق
الثبوتية  :بطاقة �شخ�صية ،بطاقة امتحانيه� ،شهادة ثانوية� ،شهادة ت�أدية اخلدمة الإلزامية،
جواز �سفر مل �أ�ستخدمه ،و�أوراق �أخرى دونها �أ�صري على قيد الن�سيان� .أيامي معدودة وقب�ض
الريح ما فعلت.
رغ��م تلك احل�يرة �إال �أنني وج��دتُ بعد عالقة �آثمة بال�سنني والأي���ام والدهور
والف�صول� ،أنني ولدتُ يف اليوم املوافق خلروج �أبي عبد اهلل ال�صغري� ،آخر ملوك الأندل�س من
دليل
غرناطة ،مت ّوج ًا باحل�سرة واخلذالن ،يف عام النزوح املرير نحو اجلبال وال�شعاب ،دون ٍ
�إال الأمل هرب ًا من خوازيق ال�سلطان �سليم الأول ،حام ًال يف دمي وح�شة �أجدادي الالئذين
بال�سماء والأولياء من ميالن النهار ،م�ست�أن�سني برائحة
يدب على
ٍ
حيوان مفرت�س ،و�أي �شيء ُّ
�أربعة فوق الأر�ض �إال الإن�سان .اخلوف ال الرغبة �أو رمبا اخلوف من الرغبة هو من ر ّو�ض
�أنفا�سي ،و�أعطى لأيامي ذالك الطعم املائل للندم ،و�أنا �أحتايل على احلياة� ،أو �أتقرى طالعي
ما�ض ملأ ناظري �إىل الزوال .كنتُ ال �أكف عن الت�سا�ؤل بيني وبني نف�سي كلما �صعدتُ
يف ٍ
تلك الطرقات الرتابية ال�ضيقة ،امل�ؤدية �إىل �شبح بيتي على �أطراف دم�شق .و�أنا واق ٌع حتت
�شعو ٍر باهظ ب�أنني �س�أعاود ا�ستخدامها مرار ًا ومرار ًا �إىل ما ال نهاية ،حتى �إىل ال�سماء� ،أو
نحو اجلحيم؛ �س� ُ
أ�سلك الطرق الرتابية ال�ضيقة ذاتها ،الطرق التي �أن�ش�أتها ال�صدفة ،وغرابة
الأقدار والأقدام ،ا�س�أل ماذا بعد كل ذلك ؟ ماذا بعد الت�سامق واحلدة واخلوف والرغبة ؟
ذاهب ًا نحو �أربعيني ،جاهد ًا يف تخلي�ص ذاكرتي من ال�سخط والر�ضا ،من �ضربات
الفقد املوجعة للمبهم والغائم حني اال�ستدعاء ،والوا�ضح احلا�ضر كما الرنة يف الأن�ساب،
عندما ي�ؤتي �أُ ُكل ُه الن�سيان� ،أتاين اجلواب مغ�سو ًال ب�أمطا ٍر ورعود من جدي امرء القي�س  :كلهم
�أروغ من ثعلب .ما �أ�شبه الليلة بالبارحة� .أ�سندتُ ظهري بحيلي املهدود �إىل جذع �أمني ٍة و�أنا
ا�سرتجع ببطء م�شهد ًا رواه يل �أبو الطيب ،حني �أ�شعل ر�أ�سه احلنني �إىل حلب بال�شيب ،بعدما
�ضاقت م�صر ب�أنفا�سه ونعا�سه :
منك � ُ
منازل يف القلوب ُ
  لك يا ُ
أواهل
أقفرت � ِ
ِ
أنت وهن ِ
منازل  � ِ
��دي بالبكاء و أ�ن��ا �أرب��تُ على كتفه م�شيع ًا �إي��ا ُه �إىل بيت �صديقي
عندها طفقت ي ّ
حممود دروي�ش ،عا�شق احلياة �إذا ما ا�ستطاع �إليها �سبيال� ،شارح ًا ل ُه حرجي من �ضيق بيتي
الذي مل يت�سع �أمامه� .ضحك حممود مردد ًا  :وحني �أعود للبيت وحيد ًا فارغ ًا �إال من الوحدة،
ٌ
�ضيوف يف �أبياته.
ويدي دون �أمتع ٍة وقلبي دومنا وردة ،هام�س ًا يف �سري� :إن الأ�صدقاء كلهم
ّ
م�سني طائف من هجري ،وا�سرتقني ما �أوحي �إ ّ
يل ب�أجرا�س الغواية ،من �شاهق
يقظتي ،ف�آويت �إىل قا�سيون عزلتي ،وبي ما باملري�ض من حمى ال�سهر املطعون ب�أنني ،تتلو
�شفتاي دوين لأترابي :لي�س الهواء ندميي �إن �أنا �أجل�ستُ ال�صيف يف ثنية ال ُكم مفرج ًا عن قمر
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عزلتي م�شنوق ًا بعروة ،فعرفتُ �أن ال خال�ص خلطوي من حرائق القلب ،ومن الوعود التي ال
متوت وال حتيى ،وال خال�ص لأ�صابعي من بلبلة املواعيد ،ومرارة الك�أ�س .ال خال�ص ليدي من
خواء ادعى و�ص ًال وال قرار لهاويتي .ال �سماء تظلني ،وال �أر�ض حتملني �إال بال�شعر ،من رمى يل
لدين قدمي �أورثني �إياه �أجدادي ال�شعراء،
بخ�شبة لأجنو .ك�أنني �أر ّد لأفالطون �صفعته �سداد ًا ٍ
دالالت موجودة �سلف ًا،
عندما طردهم من جمهوريته اخلائبة ،حيث �أن لغتهم ح�س ّية تقود نحو ٍ
غائب ًا عن باله �أن ال�شعر موجو ٌد يف كل �شيء :
يف الفل�سفة التي ال تقبل مع فكرها ،وعلى م�ستواها �سوى ال�شعر،
باملعرفة التي ي�ؤكدها وينفيها ال�شعر،
باملو�سيقى،
باملر�أة،
باحلياة،
بالإله،
بالكالم الذي لطاملا اعترب مبثابة �إلهام م�ستوحى من الآلهة ،ملقدرته على قلب
مفهوم وجمرى الأ�شياء.
ال�شعر املهموم منذ رامبو ب�إخماد الواقع الفظ ،وبالك�شف عن ال��روح الطاهرة
حتت ق�شرة الأحجار عند نريفال ،ال�شعر الذي ينهل من اليومي ،الفل�سفي ،الأ�سطوري،
ال�شخ�صي ،ب�أ�شكاله املتعددة التي تغنيه ،وباالختالف الذي مينحه تلك القيمة املثلى .قادين
ال�شعر �إىل م�سارب احلياة ،وم�سالك لهوها وعدمها .كان دليلي �إىل احلب ،ودليلي عليه� ،إرثي
لطفل ٍة �أ�صابتها لوثته :قالت بلقي�س ،ورددت مرمي « :بابيتو �شعرك فيه تلج ،بابيتو بدي �أر�سم
مرجوحة و�أمترجح عليها».
وقعت كلماتها على خيايل ،فا�ستعدتُ �صورة ال�صبي ال��ذي كنته ،ولد �أدوني�س
ال�سوري الراك�ض يف ذاكرته ،املنحني على مقعده حمدودب ًا ،ويف يديه ويف غفوته ،تطري
بنت يف خاطر م�شط .نالت ع�صا املعلم من
حمائم الأخيلة ،وترتبى اللغة يف قلمه ،كجديلة ٍ
رك
كفي ،وحزام والدي الع�سكري ،ذي الإبزمي النحا�سي ،من الأقدام الرطبة اخلائ�ضة يف ُب ٍ
ّ
من وحل �ضواحي دم�شق الذي يع ّلم يف القلب� ،أكرث من القدم ،بحذاءٍ ن�صف مهرتئ ،ب�أج ّن ٍة
طبعت عليها �صورتهم ،ال حلم لها �إال بنجم ٍة تربو على كتف.
كبرُ ابن �أيامي بني �أح�ضان احل�سد و�ألفة الفاقة ،ون�صف دفاتري ،وكتبي متورط ٌة
�سطورها ب�أيروتيكية ن��زار قباين ،و�أن�شودة ال�سياب املطرية ،بغرائبية بودلري ،و�أحالمه
امل�صنوعة من حجر ،بالقول الثقيل ،وما �ألقاه عليه الن�ص القر�آين يف نا�شئة الليل� ،إىل �صوفية
املكزون ال�سنجاري :
بدت لعيني بال�ستور والكلل ثم اختف ْـت برفعهـا عن املُق ْـل
  ملا ْ
نظم ْ
الغزل
  غزالـ ـ ٌة بني ال�صــرمي واللــوى ع ّلمني الوج ُد بها َ
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هي احلياة من علمني حبها نظم الغزل .احلياة التي مرت �إىل جانبي طوي ًال،
فم�ستني فر�أيت «وما كذب الف�ؤاد ما ر�أى» احلياة التي مل تعلمني �إال ال�شعر ،وال�شعر ما علمني
ّ
�إال احلياة.
ثمة من يدفع احلياة يف ج�سدي كلقم ٍة حت�شرج يف احللق ،لكنني ال �أختنق� ،شي ٌء ما
يوقظني من نومي ،من متريني اليومي على املوت ،ينت�شلني منه �إىل فنجان قهوة ،و�سيجارة،
ورمبا بقليل من الرتف .قطعة ‘كيك دايت’.
ن�صف الك�أ�س من حياتي ممتلئ ،والن�صف الآخر فارغ ،و�إن كنتُ ال �أ�ستطيع �أن
�أرى ذلك ،فلأن ك�أ�سي وهم .ال �أدري ملا �أنا مته ٌم بكل اجلرائم ،ا�سمي ،ولون عيوين ،وطبعة
ب�شرتي ،وذكورتي ،وبطالتي ،وجناحي يف الف�شل� ،إن ا�ستطعتُ �أن �أبر أ� منها �س�أ�صري �شاعر ًا،
َ
و� َ
أتهمك
با�سمك ولون عيونك ،و ،و ،و.
و�أخري ًا ر�أيته ،ملحت ُه يف �سوق احلميدية يتج ُه نحو ال�شام القدمية ،مي�شي بني النا�س،
ثياب داخلية ،لكنه عندما �أدار وجه ُه ليعتذر من
ويتجنب اال�صطدام بهم ،يفا�صل على ثمن ٍ
امر أ� ٍة عن مالم�س ٍة بريئة ،رمقني بنظرة ومل يعرفني ،مل يعرفني .مع �أنني م�شطتُ له �شعره
ثالثني عام ًا ،وحلقتُ له ذقنه ،و�ألب�ست ُه ثيابي النظيفة ،وابتعتُ له الكثري من التبغ والكحول،
وع ّرفت ُه �إىل ن�ساءٍ جميالت ،وطع ّمت ُه باحلنني .قليل الأ�صل مل يعرفني ،مع �أنني :من كتب كل
أوزان خفيفة ،ما زال يرهقهني احلرب.
تلك الرتهات ،مازال يتمرن ب� ٍ

عبادة تقال
�شباب التهمه القلق
قبل ع�شرين عام ًا ،ويف جل�سة ا�ستماع مو�سيقي لطالب املعهد العايل للفنون
امل�سرحية يف �سورية مع عميد املعهد يف ذلك الوقت املو�سيقي �صلحي الوادي ،اعتذرت �إحدى
الطالبات عن ت�أخرها يف تهنئة العميد بذكرى عيد ميالده كونها خ�شيت �أن ي�ضايقه الأمر.
وجه الرجل ابت�سامتها نحوها ،وقال بكثري من الهدوء والقناعة «:لن �أنزعج �أبد ًا ،فال�شباب
ّ
بب�ساطة لي�س �أكرث من مرحلة قلق».
مل ي�صدر �أي تعليق من الطالب� ،أما �أنا ابن ال�سابعة ع�شرة يف ذلك الوقت ،فقد
انتابني ال�شعور �أن الكالم موجه يل .ف�سارعت لأ�سجل يف ذاكرتي ذلك التعريف اجلديد لل�شباب،
والذي بدا تو�صيف ًا دقيق ًا ملا كنت �أمر به .كان القلق قد وجه بو�صلته باجتاهي ،وحدد مكاين
جيد ًا ،ثم راح يتفنن يف ممار�سة طقو�س مرعبة نادر ًا ما يفكر يف منحي �إجازة ق�صرية منها.
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بعد �ست �سنوات على تلك احلكاية كنت �أنتظر مع حقائبي يف مطار خاركوف
يو�سع
الأوكراين ،وكلما م ّر الوقت دون و�صول ال�شخ�ص املفرت�ض به �أن ي�ستقبلني ،كان القلق ّ
م�ساحة ح�ضوره يف ج�سدي النحيل وروحي امل�ضطربة .و�صلت �شكواي �إىل �أذن رجل خم�سيني
قال يل فيما بعد �إنه �أ�ستاذ جامعي من الأردن .رمقني بنظرة عرفت كيف ت�ؤاخي الق�سوة
واحلنان .ومع ابت�سامة طيبة قال يل �«:أمتنى �أن نلتقي بعد خم�س �سنوات لأرى �إن كنت �ستقلق
بالطريقة ذاتها».
مع �أن كلماته زادتني قلق ًا �إال �أنها جعلتني �أت�ساءل �إن كان ذلك الرجل الذي ال
�أعرف كيف ظهر ،ع ّراف ًا يتنب أ� باملدة املتبقية يل م�ست�ضيف ًا القلق وجوقته يف داخلي ! ب�شكل �أو
ب�آخر �صدقت نبوءة الرجل ،وراحت �سحابة الك�آبة والقلق بعد خم�س �سنوات تبا�شر ان�سحابها
التدريجي من �سمائي متوعدة �سواي بزيارة قريبة.
تذكرت الرجل الأردين و�أنا حتت �سماء مدينة �سانت ـ بيرتبورغ الرو�س ّية ،ورويت
احلكاية ل�صديق كان ي�شاركني ال�سهر يف غرفتي قبل �أن �أع�ترف �«:أن��ا الآن يف احلادية
والثالثني من عمري� .أ�شعر كم بالغت يف قلقي ،وكم �أ�ضعت فر�ص ًا كان حتقيق ن�صفها كفي ًال
ب�إي�صايل للحلم الذي �أطمح �إليه ولو بطريقة خمتلفة ».ومع غياب القلق املفرط بد�أت �أت�ساءل
�إن كان ذلك يعني �أنني متجه يف طريق الهرم ،فرمبا تكون املعادلة هكذا� :إما �شباب مفرط
يف قلقه� ،أو جتاوز لل�شباب والقلق مع ًا ! بعد �سنوات من امتهان الهدوء يف التفكري� ،أجدين يف
مواقف ت�صر على خلق قطيعة بني الهدوء وبيني .تبد�أ من �صديق ي�شاركني املهنة ومياثلني
يف العمر ،وال يتوقف كلما التقينا عن احلديث عن القلق الذي ينتابه كلما تذكر �أنه �أ�صبح يف
ال�سابعة والثالثني� .أ�ستمع �إليه� .أحاول �أن �أقنع نف�سي �أنني �شريك له ال يف العمر واملهنة فقط
بل يف القلق �أي�ض ًا ،ف�أجدين �أبعد ما �أكون عن م�شاركته النقطة الثالثة.
موقف �آخر مررت به قبل �شهر ون�صف وحتديد ًا عندما اتخذت قرار تعلم لغة
�أجنبية ثالثة .اخرتت الفرن�سية ودخلت �صف ًا �أكرب طالبه ي�صغرين بع�شر �سنوات .غالبية
الطالب ا�ستغربوا قراري درا�سة لغة ال م�صلحة مبا�شرة يل يف تعلمها ،بل �إن �إحدى الطالبات
تنب�أت يل مب�صاعب جمة يف التعلم ب�سبب عمري الكبري .اكتفيت بابت�سامة وبهدوء �شديد
بد�أت املعركة.
مل يحتج الأمر �أكرث من �أ�سبوعني حتى بد�أت ا�ستعادة لياقتي التعليمية التي �أده�شت
الطالب والأ�ستاذ التون�سي الذي �أكد �أنني �إن بقيت على اجتهادي ف�سي�ضمن يل لغة فرن�سية
جيدة يف زمن قيا�سي .اتقدت نار التحدي من جديد ،وبد�أت �أرفع جرعة التح�ضري للدرو�س
وامل�شاركة يف ال�صف حتى عادت الطالبة التي �أكربها ب�ست ع�شرة �سنة لتقول يل �إنني طالب
مده�ش� .أردد يف نف�سي �أن ال�شباب الذي �أحياه الآن هو ال�شباب احلقيقي بعد �أن عرفت كيف
�أتعلم من حماقاتي الأوىل ،وعنادي اال�ستثنائي ،دون �أن �أتخلى عن �ألق غ ّلف مرحلة ال�شباب
الأول .و�أ�ستمر يف �سخريتي من تلك ال�شعارات التي تربينا عليها :ال�شباب �أمل امل�ستقبل ،بناة
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الأوطان ،ذخرية الأيام القادمة ،و�أ�ضحك كلما اجتمعت ب�صديق ممن مل ي�ستطيعوا مقاومة
�سحر عالقات ال�شباب الأول ،فاندفعوا يف حب �أو�صلهم لزواج مبكر.
�أن�صت لعباراتهم وهي ت�ؤكد �أن ال�شباب لي�س وقت القرارات الكبرية ،فيخاجلني
ال�شعور �أن ج ّل �أحالمي التي مل �أجنح يف الو�صول �إليها قبل �أكرث من ع�شر �سنوات كانت
�أحالم ًا دون طريق� .أما ما فعلته خالل ال�سنوات الالحقة فقد كان ر�سم ًا للطريق ،ر�سم ًا غيرّ
مفهوم الأ�شياء عندي ،وح ّول الطموح ذاته �إىل �أمر �أقل �أهمية من الطريق التي �أ�سلكها .رمبا
يخت�صر ذلك يف عبارة ارجتلتها يف �ساحة التدريب و�أنا �أ�ؤدي خدمة العلم قبل ثماين �سنوات:
لأن الو�صول خائن ،ح ّملت قلبي ع�شق الطريق.
ومع لغة الأدب وال�شعر �أتذكر جدي املتنبي وهو يطلق حكمته ال�شهرية �«:آلة العي�ش
�صحة و�شباب  ».كم كان حمق ًا عندما و�ضع ال�صحة �أو ًال .ويخطر يف بايل كونديرا« ،ال�شباب
هو ال�سن الأنثوي للرجل� ».أمر ب�إ�صبعي على التجاعيد التي بد�أت تغزو جلدي� ،أحنو عليها
م�ؤمن ًا �أنها زائر جديد ي�شبه خدو�ش الطفولة ،و�أنني �س�أعتادها و�آلفها كما �أثبت العلم �أن
املري�ض ي�ألف �أوجاعه ،بل ويحن �إليها� .أما �شيب الر�أ�س فهو بحكم الوراثة �صديقي مذ بلغت
اخلام�سة ع�شرة ،وهو بر�أيي خال�ص لل�شعر من زيف امللونات لتعود ال�شعرة �إىل بيا�ضها� ،أ�صلها
وحقيقتها .توهمت يوم ًا �أن امل�سافة الفا�صلة بني الع�شرين والثالثني �أطول من �أن تنتهي .وملا
فاج�أتني بانق�ضائها ابت�سمت يف وجهها � :شكر ًا لدرو�س �أعدك �أن �أحفظها جيد ًا لأثبت لك
ولنف�سي �أن ال�شباب احلقيقي هو ذاك املقرون بزيادة من�سوب الوعي يف جرار عقولنا.

ر�شا عبا�س
مواليد  1984وعمري X
لكن ،ظه َر �أن �إك�سري الأبدية موجو ٌد بالفعل ! �إىل ّ
بطمع مفرط،
يوم ٍ
ال�شارع �أنزل ك ّل ٍ
ل رئتي �أكرث� ،أكرث من ال�ش ّباب املوجود هنا عند ك ّل نا�صية .البنتُ الواقفة يف مدخل بناء
لأم أ
احلي يف هذا
عند الفجر ،مرتدي ًة بيجامتها الوردية ُّ
تعب ب�شوق من �سيجارة م�ستغ ّلة خل َّو ّ
الوقت وتتلفت حولها مت�أمل ًة �أن تنهي طق�سها هذا َ
قبل �أن يراها �أهلها �أو جار ٌة ّمنامة .ابن
جرياننا اليافع يلتقط بوفاءٍ �شديد حذاء �أخي ‘الكونفر�س’ الأحمر ،من حاوية القمامة �أمام
بيتنا ويحتفظ به ل�صديقه ،ت�آمر ًا منهما على أ� ّمي التي اعتادت �أن ترمي �أحذية �أخي املهرتئة
بعد �أن ميانع رميها ب�إرادته ،وي�ص ُّر على ارتدائها وفا ًء لروح مو�سيقى الـ  ،grungeالتي يعزفها،
بعازف مت�أنق املظهر ،الم ِع احلذاء.
مو�سيقى ال تعرتف ٍ
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بنت جديدة لي�شم
ال�شاب الذي يرك�ض بحما�س �إىل حمل الو�شم كلما تعرف �إىل ٍ
ا�سمها على ذراعه ،ظهره �أو كاحله ،ليفرتقا بعد �شهر ويظل بال حبيبة ،مع كثري من الو�شوم
وبنت يف احلديقة العامة تفرت�ش الع�شب م�سندة ر�أ���س حبيبها على
ال�شامتة على ج�سدهٌ .
ركبتيها غري �آبهة بالعيون امل�سلطة ال�ساخطة ،تغ ّني له �أو تناوله �ساندويت�ش �أعدته له .قريب ًا
جتل�س وحيد ًة فتاة جامعية مع حقيبتها والكمبيوتر املحمول ت�ستمتع �إىل
منهما على كر�سي ُ
أغان عرب �سماعات كبرية وت�ضغط على الكيبورد ب�أ�صابعها مطلية الأظافر بالأ�سود ،وب�سرعة
� ٍ
قيا�سية نتيجة اخلربة اليومية الطويلة تطبع كلماتَ فر�ض جامعي �أو حمادثة على امل�سنجر.
ّ
موظفة البنك التي تتكا�سل عن واجباتها يف العمل الهي ًة على الفي�سبوك ب�إ�ضافة
�ش ّبان ي�ضعون �صور ًا و�سيمة لهم على املوقع وخ�صو�ص ًا �إذا كانوا جزائريني ممن تع�شق
�سحنتهم ال�صحراوية ،رغم �أنها ال تعرف وال كلمة بالفرن�سية لتتحادث معهم ،مما يلغي
فر�صة التوا�صل مع معظمهم خ�صو�ص ًا من هو مقيم خارج بلده .فتكتفي مب�شاركتهم الألعاب
م�سد�سات
التفاعلية املوجودة يف في�سبوك كحروب املافيا ولعبة املزرعة ،متبادل ًة و�إياهم
ٍ
وبنادق و�أ�شجار وخراف افرتا�ضية قد تكون مقدمة لعالقة متهورة يف حدود الإنرتنت.
ال�شاب ال�صغري اجلميل يف حمل احلالقة ،الذي يغ�سل �شعر الزبونات مف ّوح ًا رائحة
يب�صر بالفنجان ل�صاحبة املحل
الليمون من عبوة ال�شامبو ال�ضخمة الرخي�صة ،ويعرف كيف ّ
خمرب ًا �إياها ما ترغب ب�سماعه ،وامل�ؤهل ليكون حبيب ًا مثالي ًا يف امل�ستقبل دون �أن يعي ذلك.
بنات يتمنني حبيب ًا يغ�سل �شعورهن باحرتاف !
كم من ٍ
يحب هتلر بعاطف ٍة م ُراهقة ،واعتا َد �أن يعلق يف رقبته
�ساقي البار النحيل الذي ّ
قالدة ف�ض ّية �ضخمة حتم ُل ال�صليب النازي ،حتى وبخه مر ًة �صاحب البار ب�سبب �شكوى زائر
تكتب خواطرها على
فرن�سي .طالبة اجلامعة اجلال�سة �إىل طاولة يف مق�صف الكلية وحدها ُ
الورق .الرجل الأربعيني الذي يلهو عن نكد زوجته بهاتفه النقال مت�شاغ ًال عنها بلعبة املكعبات
�أو الأفعى املوجودة يف برنامج اجلهاز .املر�أة اخلم�سينية التي ال يحلو لها ال�سهر �إال يف البوبات
التي ت�شغل مو�سيقى التكنو ،م�صادف ًة ابنتها التي تتحرج من وجود �أمها يف نف�س املكان فتقنع
�أ�صدقائها باختيار مكان �آخر ل�سهرة اليوم .الأ ّم -للروعة -ال ت�شعر بالإهانة من حرج ابنتها
هذا وت�ستمر م�ستمتعة بالتكنو وال�سجائر ومراقبة الراق�صني .واملر�أة بي�ضاء ال�شعر التي ت�ص ّر
على مقارعة الزهامير بح ّل لعبة ال�سودوكو وتعلم م�صطلحات �إجنليزية جديدة بعد �أن قر�أت
يف جملة �أن هذه التمارين �سال ٌح يف مواجهة �شيخوخة الذاكرة.
كم�صا�ص دماء �أري ُد
يا �إلهي ،كيف ي�ستطيع ٌ
ي�شيح بوجهه عن هذه النا�س ؟ ّ
كاتب �أن َ
�أن �أحقن يف ج�سدي كل هذه التفا�صيل لأ�ستبدل دمي بوجو ِه �أولئك ومن ي�شبههم ،ومالمح الـ
 undergroundالدم�شقي ،قبل �أن �أكتب� ،أكتبهم� ،أ�سرق مالمح حياتهم ،عرثاتهم و�أحالمهم
وفنتازياتهم املري�ضة؛ هذه ال�سرقة التي �أباهي بها وال �أخجل .نعم ما اكتبه م�سرو ٌق من
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ال�شارع و�أمتنى �أن �أظل وفي ًة ملن هم مثلي من ل�صو�ص الأزق��ة .دائم ًا كنتُ �أ�شعر باملهانة
وك�أنهم ي�شتمون �أمي ،عندما يتم التعريف ع ّني كـ«قا�صة �شا ّبة» ،باعتبار �أن �صفة ال�شباب هذه
ُمنحت يل فقط مبوجب هوية �شخ�صية حتمل الرقم  1984كتاريخ للوالدة .يعني رمبا يكون
رغم ذلك �أح�صل على و�سام ال�شباب �أنا
ن�صي مرته ًال ومثخن ًا بعويل النو�ستاجليا العفنةَ .
كنوع من الت�شجيع والـ‘طبطبة’ ،و�أحيان ًا وهو �أ�سو�أ :كنوع
و�أي �أحد من جيلي� ،أ ّي ًا كانَ ما نكتبهٍ ،
من ا�ست�سخاف جتربتنا والتعامل معنا كفريق الأ�شبال اجلديد يف املنتخب املحلي ،الفريق
«املمتلئ حيوية �إمنا املفتقر للحكمة واملهارة ».
ال�شرف احلقيقي الذي �أريده ؟ �أن �أكون يف الثمانني من العمر �-إذا و�صلت هذه
«قا�صة �شا ّبة» ،ال�شباب وقتها ،ال مبعنى العمر على
ال�سن -و ُيع ِّرف علي وقتها من يريد ب�أين ّ
أحب �أن يكون،
يخ�ص وح�سب املعامالت يف دوائر الدولة� ،شباب الكتابة كما � ُّ
الهوية فهذا ُّ
أقرب �إىل مفهوم الأبدية منه �إىل �سنّ الكاتبِّ .
ال�سرد واملو�سيقى والفنون التي
ككل
ِ
� ُ
منتجات ّ
ت�ص ّنف على أ� ّنها من اجليل � ،Xأي التي ال تقف عند جمهور زمن معني ،بل تتجاوزه حتى �أوالده
و�أحفاده.
�أال يعني �صمو ُد مع ّلقات ال�شعر العربي حتى هذا اليوم ،و�أن تقر�أ اليوم �شطر ًا من
�أ�شهرها كـ  statusلأحدهم على الفي�سبوك ،أ� ّنها �أكرث �شباب ًا من بع�ض ق�صائد االجرتار ،ولو
�أنها ابنة هذا الع�صر عمر ًا ؟
مثا ٌل �أق��رب� ،أغني ٌة مثل  smells like teen spiritانتح َر مغنيها منذ العام ،1996
ومازا َلت تناف�س �أكرث الأغ��اين �شعبية يف ا�ستبيانات ال��ر�أي ،ماذا يعني هذا �سوى خال�صة
ال�شباب جتري يف عروق هذه الأغنية ؟
�أريد �شباب ًا كهذا� ،شباب ًا ي�شبه هذه املنتجات  xالتي �أغار منها  :مو�سيقى الغجر
النحا�سية ،و�سل�سلة الـ  Godfatherال�سينمائية ،معلقة عمرو بن كلثوم� ،أ�سطر �شعر املقاومة –
املتهمة باملبا�شرة -التي يغنيها ال�شباب حتى الآن بعفوية� ،ألف ليلة وليلة ،دونكيخوته ،الأمري
ال�صغري ،هاملت والإلياذة وجرائم �أغاثا كري�ستي.
الكاتب �أي�ض ًا لي�س بريئ ًا من دم ن�صه املتخثرّ  ،كما �أظن ،من ال يعي�ش ،ال يلقنني
كيف �أعي�ش ،وال ي�شرح يل عن حياة لي�س لديه نوافذ يط ُّل منها عليها .يعني �إذا كان امل�صدر
الوحيد للكاتب هو كتب �أخرى فقط ـ ي�ستطيع �أغلبنا قراءتها مثله وا�ستخال�ص العرب ـ �أ�ستغرب
بعد ذلك �أن يقف على منرب بوقاحة ويقول  :ال�شباب مل يعودوا يريدون القراءة وم�ستعدون
ل�صرف نقودهم على املقاهي والبارات على �أن ي�شرتوا كتاب ًا .يا رجل ،الأمر لي�س �شخ�صي ًا،
وا�ستمناءات حربية ،وا�ستح�ضا ٌر جديد
لكن يف حال كان الكتاب املق�صود هراء �شخ�صي ًا بحت ًا
ٍ
النفعال مراهق حول املعتقالت ومعاناة املثقف احلزين والرومان�سية الأيديولوجية ،ف�أنا �أول
�شخ�ص �سيوفر نقوده دون �أدنى درجة من ت�أنيب النف�س و�أ�صرفها ب�سعادة على جل�سة يف املقهى
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ليح�ضر َ
والبار ،نعم يف املقهى هناك ناد ٌل مبت�س ٌم جاه ٌز ّ
ال�صباح كما ترغبه ،وهناك
لك مزاج ّ
�ساق ممتلئ باحلكايات
و�س ّكر و�أرجيلة �إذا �أحببت .يف البار هناك ٍ
�أ�صدقاء مل ّونون ٌ
و�شاي ُ
ودي -جايه ممتلئ باملو�سيقى .و�ساهرون ممتلئون بال�صور ،ف�إن مل مينحني كتابك املتجهم
حياة بهذا االزدحام ،ملاذا تزعل �إذا �أنفقت مايل ووقتي على ف�سحة يف احلياة احلقيقية –
وكتب رمادية ؟
الق�صرية جد ًا– باملنا�سبة على �أن ن�ضيعها يف �أفالم رديئة و�أ�صدقاء مملني ٍ
التقدم يف العمر �أجده فر�صة ونقطة يف �صالح من يريد كتاب َة ن�ص �أكرث �شباب ًا.
فرمبا متكن الكاتب من اكت�ساب خرب ٍة يف منح الن�ص حيوي ًة �أك�ثر ،كلما تق ّدم به العمر.
املجموعة الق�ص�صية الأوىل –والأخرية حلد كتابة هذا املو�ضوع– �ستكونُ �أكرث ما فعلت ُه
كهول ًة كما �آمل .وهي التي ُكتبت و�أنا بعمر  24عام ًا ،وحملت ملحات من عوامل بنت الرابعة
والع�شرين ،وجتارب �شخ�صية مبا�شرة ممن هم حوايل وقعت على الورق مبا�شر ًة � :أ�صدقاء
اجلامعة ،ال�صديقة التي انزعجتُ منها ـ ب�أنانية مفرطة ـ لأنها تزوجت رج ًال جاف الوجه
ال�شاب الذي �أحبها بجنون .املزاج املتقلب ملواليد برج اجلوزاء.
بعمر �أبي ،وتركت �صديقنا
ّ
ال�شاب الو�سيم جد ًا والوغد لأن الو�صول �إليه �صعب.
الكاتب ال�سمج امل�س ّلح بعباراته املثقفة
ُ
ُ
بنت �صغرية� .صديقي الذي ال ي�ستطيع حل لعبة كلمات متقاطعة يف
املثرية لل�شفقة لإغواء ٍ
جريدة حملية لأ ّنه هو نف�سه من ي�ؤلف �شبكاتها يف معظم ال�صحف ال�سورية .ال�شاب الذي
تعرف �صدفة �إىل ٍ
بنت ثملة �أخذها �إىل منزله حتى ت�صحو ومن ثم فقد �أي �أثر لها حتى ا�سمها
حمي من ذاكرته.
باخت�صار كانت التجربة هذه يف ‘�آدم يكره التلفزيون’ ت�شبه كما قال يل �أحدهم
�أن تل�صق خيطان ًا ملونة ملمتها من كل الأماكن حتى حت�صل على كرة �صوف ملت�صقةِ ،من
�سمات غرور ال�شباب وحما�سهم يف الكتابة لأعمالهم الأوىل النظر �إىل كل ما يحدث معهم �أو
َ
تخجل
أريخ والتدوين .ومن �سيئات الن�ضج يف الكتابة فيما بعد �أن
ي�سمعونه على �أ ّنه جدير بالت� ِ
وتت�أنى لدى التقاط التفا�صيل مما هو حولك مت�سائ ًال عند كل منها فيما �إذا كان ‘موظف ًا’ يف
الن�ص �أم عبئ ًا �أم ال يعني �أحد ًا �سواك.
يف ما �سي�أتي بعد هذه املجموعة الأوىل �أمتنى �أن �أُخ ّل َ�ص ك ًال منها تباع ًا من مظاهر
�أية �شيخوخ ٍة �سردية ،كما تع ّهدت �أال �أ�سمح لروحي �أن ت�شيخَ –ال�شيخوخة �إذا عنت اال�ستقرار،
البغي�ض ال احلكمة التي ال �أدري بعد �إن كانت بغي�ضة �أم ال– مهما بلغتُ من العمر� ،أري ُد �أن �أعرث
قلب البلد �أج ّرب و�صفة طبخ جديدة� .أو خارج ًة من
مطعم من الدرجة الثالثة يف ِ
َّ
علي مرمي ًة يف ٍ
حي البح�صة �أحمل �آخر حتديث من لعبة الكرتونية� ،أو يف بوب  pubمدين ٍة غريبة ما� ،أتذوق
ّ
ً
ً
ً
ً
بغرو ٍر منطا مو�سيقيا جديدا رائجا يف العامل� ،أو منغم�سة دون تقدير للعواقب يف عالقة حب
مهما بدت ظروفها موحية بالف�شل املحتم� ،أو �سائح ًة يف �شارع مدينة م�شم�سة يرق�ص �سكانها
و�شام ما �أ�ضع و�شمي الثالث وقتها رمبا �أو الرابع.
�أنى �أرادوا يف و�سط الطريق� ،أو عند ٍ
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ويحب
يف نف�س هذه الأمكنة �أريد �أن �أعرث على ن�صي �أي�ض ًا معي ،ي�سم ُع املو�سيقى ُّ
أكتب كما غ ّنى بون
ويلعب ويتعرث مبفردات لغة جديدة� .أريد �أن �أعي�ش و� ُ
ويرق�ص وي�ضع و�شوم ًا ُ
جويف مرة �« :إنها حياتي .هي الآن �أو �أبد ًا� .أنا لن �أعي�ش �إىل الأبد .وكما قال فرانكي � :س�أفعلها
بطريقتي اخلا�صة».

عبد الكرمي بدرخان
نعرب احلياة دون �أن نت� ّأملها
غالب ًا ما نعبرُ احلياة دون �أن نت�أملها ،ودون �أن نقف �أمام املر�آة لن�س�أل �أنف�سنا كيف
ننظ ُر �إليها� ،إذ نحن كالأ�سماك التي ال ترى البح َر الذي تعي�ش فيه ،وال تف ّكر كيف يبدو هذا
انعدمت .فلم يعد
نق�صت �ساعاتُ التفكري �أو
البح ُر من اخلارج .ومع ازدياد �ساعات العمل
ْ
ْ
لدينا الوقتُ لن�س�أل  :ملاذا نحن هنا ؟ و�إىل �أين من�ضي ؟ �أو بالأحرى� ،إىل �أين يجرفنا التيار ؟
�سهرات الندامى� ،أعجبني ُ
ال�شعر...
يف �إحدى
قول �أحد ال�شعراء « :احليا ُة قلي ٌل من ِ
ِ
قلي ٌل من اخلمر ...قلي ٌل من الن�ساء» ،والذي �أعجبني يف مقولته هذه؛ هو تركيزه على كلمة
َ
طلب الكثري �سوف ي�س ّب ُب
‘قليل’� ،إذ يكفي �أن نطلب من احلياة
القليل و�أن نر�ضى به ،لأن َ
خيبات متالحقة .وحتى عندما نحقق الغاي َة التي ن�سعى �إليها ف�إنّ عط�شنا ال يرتوي ،لأن
لنا
ٍ
احللم يفقد رونقه عندما يتح ّول �إىل واقع .وهكذا �ستغدو احليا ُة دوران ًا يف حلقة مفرغة .تبد�أ
َ
ً
ً
بال�سعي وراء احللم ،وتنتهي باكت�شاف �سخافة ما كنا ن�سعى �إليه .ثم نبد�أ �سعيا جديدا وراء
خيب ٍة جديدة.
يدرك احليا َة ببلوغه الع�شرين من العمرُ .
�أعتق ُد �أن الإن�سان ُ
يدرك منها ما يكفيه
َ
ليعرف حدو َد وجوده وحدود �أحالمه .ال �أق�صد معرف َة احلياة بكامل �أ�سرارها ومفاج�آتها ،بل
معرفة ما يكفيه لينظ َر �إىل الأمام.
أ�هـ ُّم ما على الإن�سان �إدرا ُك��ه .هو �أنّ امل��وتَ يتبعه كالظ ّل ،و�أن امل��وتَ هو املقابل
نح�س بالوجود� .إدرا ُكنا للموت يجعلنا ندرك حدود
العدمي للوجود املادي .وبف�ضل هذا العدم ُّ
ّ
ٌ
ٌ
َّ
ُ
ُ
احلب،
احلياة ،وندرك �أن كل ما ن�سعى �إليه يف احلياة زائل ع ّما قريب .نعم ،احلياة قليل من ّ
قمح بال
قلي ٌل من الفرح ،قلي ٌل من النجاح .فلن ِع ْـ�ش على هذا القليل ،ولنزر ْع َ
الفرح ب�أيدينا �إذ ال َ
ك�شاب �أنظر �إىل احلياة كنزه ٍة يف يوم عطلة .علينا �أن َ
أدوات الفرح
نحمل معنا ك َّل � ِ
بذار� .أنا ّ
ل ال�سماء ب�صراخنا املجنون،
طول النهار �ضحكاتنا الطويلة ،ومن أ
التي ن�ستطيعها ،لنم ّدد على ِ
ونع�صر من ِّ
أ�صعب �صناعة ،لذلك نتجاهلها خوف ًا
كل ن�سم ٍة َ
طعم احلرية� .إن �صناعة الفرح � ُ
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من اكت�شاف عجزنا.
ينجم احلزنُ عن التفكري باملا�ضي
تبد�أ �صناع ُة الفرح مبعاجلة احلزن .وغالب ًا ما ُ
�أو بامل�ستقبل .فالأف�ضل لنا �أن نف ّكر باحلا�ضر� .أن نعي�ش ك َّل حلظ ٍة بنكهتها اخلا�صة ،لأنها
حلظ ٌة لن تعود ،ولأننا لن ندرك قيمتها �إال بعد زوالها.
�إح��دى م�صائب احلياة تكمن يف ان�شغالنا الدائم بامل�ستقبل تفكري ًا وتخطيط ًا
وحلم ًا ،وامل�صيبة تكمن يف �أنّ معظم ما نخطط له ال يتحقق منه �شيء .بالإ�ضافة �إىل �أننا
بان�شغالنا بامل�ستقبل ن�ض ّي ُع احلا�ض َر من بني �أيدينا ،فال ن�شعر باحلا�ضر �إال عندما ي�صبح
ما�ضي ًا ،وعندها �سي�صبح �إدراكنا للزمن �إدراك ًا للما�ضي الثابت امليت� .أعود و�أ�ؤ ّكد �أن ننظر
كحا�ضر نعي�شه حلظ ًة بلحظة ،لأن املا�ضي لن يعود ،ولأن امل�ستقبل لن ي�أتي .لن
�إىل احلياة
ٍ
ي�أتي �إال عندما ي�صبح حا�ضر ًا.
ويف هذا الأفق �أقول  :من ال�صعب �أن تطلب من جنم ٍة �أن ت�صف لك ال�سماء� ،إال �إذا
أملت ال�سما َء من بعيد .لكن ميكنني �أن �أ�شبه دو َر ال�شباب يف
نزلت هذه النجم ُة �إىل الأر�ض وت� ْ
ْ
احلياة بدور الربيع يف ال�سنة .الأزها ُر التي تتفتح يف الربيع ،هي التي تثمر يف ال�صيف ،وهي التي
نخزّن ثمارها يف اخلريف لنقتاتَ منها يف ال�شتاء .ال�شباب هو املرحلة التي يزهر فيها الإن�سان،
فتثم ُر �أزهاره بعد فرتة ،ثم يخ ّب ُئ ما جنا ُه من الثمار ليقتاتَ منها يف اخلريف وال�شتاء .فدو ُر ك ّل
�شاب هو �أنْ يزه َر ب�أق�صى طاقته ،لأن الربيع ال ي�أتي �سوى مرة واحدة يف العام .وكلما ا�ستطاع
ّ
ً
�أنْ يزهر �أكرث� ،سيجني ثمارا �أكرث ،ويخ ّبئ م�ؤون ًة �أكرب له ولبلده ولأمه الأر�ض.

تغريد عي�سى قا�سم
ال�شباب من الأك�شن �إىل احل�شد
ال�شباب بني الثامنة ع�شر والثالثني من هم ؟ كيف طفولتهم ؟ م��اذا تعلموا يف
مدار�سهم ؟ كيف عا�شوا يف بيئتهم ؟ ما الذي ا�ستطاعوا احل�صول عليه مقارنة مبا تعلموه وما
يحلمون به ؟ كيف يفكرون ويتعاملون مع م�سائل التاريخ ،الهوية ،الدولة ،الدين ،العائلة ؟ ما هي
الأ�شكال والأ�ساليب والأدوات التي يجدونها حتقق لهم لغتهم وتوا�صلهم وجودهم ؟ ما عالقتهم
بالأمناط والأ�شكال االجتماعية ما قبل املدنية ؟ ما الذي تعنيه لهم املدينة ؟ املجتمع املدين ؟
ما عالقتهم باللغة ؟ بالآداب ؟ بالفنون ؟ �أين يجدون مناذجهم الأ�سا�سية ؟ الكاتب ،الفنان،
املمثل ،رجل ال�سيا�سة ،رجل الدين� .أين يجدون �شغفهم ؟ حما�سته ؟ ر�ؤاهم ؟ وما هي امل�ساحات
التي �سيجدون اندفاعاتهم �إليها وفيها �ستجعل من ت�صوراتهم وجود ًا ي�ستحق الدفاع عنه ؟
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قبل ربع قرن وما يزيد قلي ًال دخلت املر�أة ال�سورية �إىل ميدان العمل بقوة لتناف�س
الرجل يف كل مكان يف احلياة العامة ال�سورية .الأطفال الذين ولدوا قبل خم�س وع�شرين
�سنة ق�ضوا �أغلب حياتهم بعيد ًا عن الأ�سرة يف ريا�ض الأطفال واملدرا�س احلكومية التي
تعلمهم كثري ًا من الأ�شياء التي ت�ستحق الن�سيان .ومع ف�ساد املدار�س احلكومية �سوف يقع
ه�ؤالء ال�شباب بني �أيدي املدر�سني اخل�صو�صني الذين يج�سدون �أحد �أهم جتليات الف�ساد
والتي �سوف ت�ستنزف الأ�سرة ال�سورية املتو�سطة .ت�أثر ال�شباب بالثقافة ال�سمع ب�صرية،
مقاهي االنرتنيت ،الإثارة املتوا�صلة يف ال�سينما الأمريكية ،اجلن�س ،القتل ،الرعب ،م�صا�صي
الدماء ،امل�ستذئبني .لقد اختلط الوجود بالت�صور �إىل حد ال ميكن ف�صله .الوجود يرتاجع.
الت�صور يتقدم .احلقيقة حتولت �إىل وهم� ،إىل وجود افرتا�ضي.
نعم ،لقد �أنتج املركز العاملي للثقافة ال�سمع ب�صرية الأقمار ال�صناعية و�أر�سل
�صواريخه الكت�شاف عوامل جديدة يف الف�ضاء ولكنه �أعاد انتاج ثقافة القتل بال�سكني وال�ساطور.
وعندما يريد تعميم هذا النمط لي�س عليه �إال الإكثار من عر�ض فيلم ‘رواندا’ الذي �أنتجته
�أمريكا يف املنطقة التي يراد لها �أن تكون ‘رواندا’ جديدة وذلك من خالل حمطاتها وعرب
�شركات �إعالمها و�أخبارها وذلك لي�س لتنقل احلدث بل لت�صنعه .بعد ت�شبع الأجيال ال�شابة
بالثقافة ال�سمع ب�صرية حتول الوجود بالن�سبة لهم �إىل م�سرح� .إنهم ال يعي�شون بل ميثلون دور ًا
�سوف ينتهي .لكن من �سيخرج من دور ال�ضحية الذي مت متثيله؟ لقد انتهى كل �شيء يف هذا
الوجود� .إما تكون املخرج وهنا ميكن �أن تنقذ نف�سك �أو تكون املمثل ويف هذه احلالة عليك �أن
تقبل بالنهاية ،املمثل الذي يقبل دوره .ف�إن كل مقتو ًال .نعم هذه هي احلقيقة.
�إن املو�ضوع ي�شبه اجلنون بكل ت�أكيد ،يا�إلهي! �إننا نعي�ش بني امل�سوخ والقتلة وهذا
ما �أرادته ثقافة املركز اجلديد ال�سمع ب�صرية ،وهذا يف�سر لنا ملاذا ا�ستطاع ال�شباب ال�سوري
�إنقاذ نف�سه من خالل احلا�سوب عندما �أم�سك دفة اللعبة ومل يقبل �أن يكون �ضحية الأفالم
املفربكة ومروجيها من مواقع وغرف �سوداء وغرف عمليات القتل ،وحمطات تلفزة ،ورجال
�إفتاء ،ومفكرين معرو�ضني يف �سوق نخا�سة الأفكار على ب�سطات الإع�لان ك�أي عاهرة يف
ماخور .من هنا ن�ستنتج �أن قوة املركز تقا�س مبدى ات�ساع املحيط والأط��راف التي ي�سيطر
عليها �أو تلتحق به وبوفرة النماذج ال�شوهاء التي �سوف يزخر بها هذا املحيط .هكذا كان
احلال منذ اال�سكندر الكبري الذي فكر �أن تكون عا�صمته بابل مركز ًا للكون ذلك احللم
الذي مل يتحقق ب�سبب موت اال�سكندر املبكر م��رور ًا بروما �إىل العا�صمة الكونية احلديثة
وا�شنطن وبع�ض امل�شاريع العقائدية التي حاولت حتديد مراكز للكون وفق ًا لت�صورات غيبية
�أو �إيديولوجية.
ما هو م�شرتك يف كل هذه املراكز حماولتها املجموعة �إعادة �إنتاج ثقافة الأطراف
وفق ًا مل�صلحة املركز .فاال�سكندر الكبري �أثناء غزوه للبالد اجلديدة كان ي�أتي باملغنني وبرواة
احلكايات والق�ص�ص لين�شدوا وليكتبوا ولينقلوا الأحاديث والق�ص�ص وفق ًا مل�صلحة املركز
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الذي يبنى .ومل ت�شذ عن هذه القاعدة �أية مراكز بل نرى �أن املركز الأمريكي اجلديد وفق ًا
ملا هو متاح له من تكنولوجية .ا�ستطاع �أن يجعل من العامل وحدة واحدة حق ًا كان �أكرث قدرة
على �إعادة �إنتاج الثقافات القدمية وفق ًا ملعطيات املركز اجلديد .للمرة الأوىل وبوا�سطة ثورة
االت�صاالت ي�صبح العامل ملحق ًا مبركز واحد وللأ�سف ال�شديد ال ميتلك هذا املركز الهوية
التاريخية التي تهيئه لتحريك التجربة الب�شرية.
يف الأزمنة القدمية كانت الثقافة ذات طبيعة �شفوية ،وكانت احلكاية حاملة لتلك
الثقافة ،بعد اخرتاع الطابعة �صارت الكتابة هي احلامل الرئي�سي للثقافة و�صار مركزها يف
الغرب الأوربي .الآن انتقلت الثقافة �إىل حالتها ال�سمع ب�صرية ومتاهت تلك الثقافة مع املركز
العاملي اجلديد الذي حاول �أمركة العامل حق ًا .ولقد ظهر ذلك من خالل �آليات الإعالن،
�أمناط الطعام واللبا�س ،ال�سينما الهوليودية ،مناذج البطولة يف ال�سينما ،و�صو ًال �إىل ال�شبكات
العنكبوتية وااللكرتونية ومواقعها الأك�ثر ت�سلط ًا و�أعني بذلك مواقع التوا�صل االجتماعي
(في�سبوك ،يوتيوب ،تويرت).
هكذا �سوف ميتلك املركز اجلديد �إمكانية حتويل الأوطان �إىل �أ�سواق .هكذا �سوف
تفتقد كلمة املواطن معناها ،ليحل حملها كلمة امل�ستهلك .هكذا �سوف ي�صبح الأكرث قدرة على
اال�ستهالك هو الأكرث مواطنة ،و�سوف تبنى �أ�سواق من �أنواع خمتلفة� .سوف ن�سمع عن الأ�سواق
التي يباع فيها اجل�سد يف الوقت ذاته الذي ن�سمع فيه احلديث عن ثقافة اجل�سد� .سوف ن�سمع
عن �أ�سواق يباع فيها الأطفال على الرغم من �سماعنا �أي�ض ًا عن م�ؤ�س�سات عاملية حلماية
الطفولة والأ�سرة وعدم ت�شغيل القا�صرين� .سوف ن�سمع عن الطوائف واحلروب الطائفية من
القبائل والع�شائر .واحلروب القبلية �سوف ن�سمع عن �إبادة الإن�سان وعن جمعيات حلماية حقوق
احليوان� .سوف ن�سمع عن �أ�سلحة جديدة قادرة على �إفناء الب�شرية �آالف املرات ومبوازاتها
عن جل�سات ملجل�س الأمن واجلمعية العامة�.سوف ن�سمع ما ال يخطر على بال ب�شري� .سوف
ن�سمع عن �أ�سلحة كيميائية عرقية .عن ح�شد هائل من املتناق�ضات ت�شكل لوحة كوالجية ما بعد
حداثوية على قما�شة الوعي اجلديد الذي امتهن املحو والعنف والتفكك واالنحالل .كل ذلك
�أمام عيون �أجيال ولدت مهزومة قبل �أن تدخل �أية معركة هي �شباب هذا اجليل الذي ننتمي
�إليه.
�أجيال هزمتها الأديان والعقائد ،املجتمعات والتاريخ ،الثقافة والفنون ،الأنظمة
واحلكومات ،العقائد والإيديولوجيات ،الأنظمة التعليمية ،واملنظمات املحلية والدولية .جيل
متتد موجة احتجاجه منذ اللحظة التي قرر فيها الأبوان الإلقاء به يف رو�ضة الأطفال ،عندما
كان طف ًال ليعي نف�سه ووجوده �أمام �أجهزة الكومبيوتر �ضا ًال م�ض ًال وحيد ًا معزو ًال ،موح�ش ًا
و�أخري ًا وح�شي ًا ومتوح�ش ًا وك�أنهم الأبناء الق�ساة.
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نبيل حممد
«ال» والذات  :حقيقة كاتب �شاب
يقف املوجه ذو ال�شاربني غري املتناظرين دائم ًا �أمامي ليحدد يل معامل ال�شارع
الذي �أ�سري فيه ،خا�صة و�أنني دائم ًا �أجل�س على مقعد كتلميذ رغم �إنهائي للمرحلة االبتدائية
منذ ع�شرين عام ًا ب�شهادة تقدير و 10من ع�شرة بال�سلوك ،حيث يفرت�ض دائم ًا �أن �أكون ذلك
علي قيم ًا حياتية
الطالب يف كل م�ساحات العي�ش ال�ضيقة ،من املوجه الأ�سروي الذي يفر�ض َّ
معينة لي�صبح �صراعي معها من مبد أ� حتدٍّ  ،ومن موجه مهني ما زال يعلمني كيفية ا�ستخدام
فر�شاة الأ�سنان ،واللباقة يف رد التحية على الآخر ،لأ�صبح ب�إرادتي وخارج ًا عنها ،موجه ًا
�صغري ًا يحاول �إمالء فكرته عن حتدي القيم وال�سلطة ،ووجوب معار�ضة كل �شيء ،ف�أخو�ض
ك�شاب �صحفي من املفرت�ض �أنني مثقف يف تيار البحث عن الـ «ال».
بعد هذه املقدمة التي �أجدها رديئة من مبد�أ جلد ال��ذات� ،أحب �أن �أحتدث عن
فيلم  12غرام لأليخاندرو �إيناريتو غونزالي�س� ،أوم�سرحية الذباب ل�سارتر �أكرث مما �أحب
التحدث عن �سك�سوكة مدير حترير ع َّينني مدير ًا ل�صفحات الثقافة يف وقت ما .فرمبا �أظهر
بذاك احلديث مثقف ًا وحمل ًال لل�سرد وال�صورة ،ولي�س كاره ًا ل�شخ�صيات ما جعلتني �أرف�ض
حتى ما هو جميل ،من مبد�أ �أن عدم الرف�ض هو تواط ؤ� مع حالة عامة مرفو�ضة من قبل جيل
�أمثله عندما �أفكر بال�سفر �إىل دبي لألتحق بركب �أ�صدقاء اجلامعة� ،أو عندما �أفكر بالعودة
�إىل ال�ضيعة لأتزوج ابنة عمي التي ت�شبه يوم العمل الطوعي ،و�أعي�ش حتت �سقف بلدة �صغرية
�أ�ستطيع �أن �أكون فيها عراب ًا ملجرد �أنني ن�شرت مادة �صحفية يف يوم من الأيام ومل يقر�أها
�أحد حتى �أنا.
ويف دم�شق التي ال �أحب كثري ًا لأنني للأ�سف مل �أ�شتم رائحة اليا�سمني الذي قر�أت
عنه يف مذكرات عا�شق دم�شقي ،ومل �أفتح باب بيت قدمي من حواريها ال�ضيقة لأ�شاهد نهر
بردى مير يف غرفة نوم مثلما فتح روائي دم�شقي ا�ستطاع اكت�شاف جماليات املدينة التي كنت
يف احلقيقة ال �أبحث عنها بجدية ،ومل �أكتب يف �أي يوم من الأيام كلمة ‘جماليات دم�شق’ على
حمرك البحث غوغل.
مباذا حتلم ك�شاب ؟ ما الذي يعرت�ضك؟ كيف تنظر لل�شباب يف بلد مثل �سورية� ،أو
يف �سورية ذاتها �إذا كنا نعتزم الدقة ؟
عندما كنت يف ال�سنة يف كلية الآداب يف دم�شق اهتزت �صور كثرية يف ذاكرتي فبت
�أرف�ض املا�ضي متم�سك ًا مب�ستقبل مدين يعر�ض �صور �شخ�صيات كنت �أجدها جديرة ب�أن �أكتب
قرب ا�سمها على موبايلي ال�شخ�صي؛ الأ�ستاذ �أو ال�صحفي �أو املفكر �أو حتى اجلميلة ،الرائعة،
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ال�ضرب ،وعندما ن�شرت �أول ما ن�شرته يف �صحيفة اال�سبوع الأدبي ال�صادرة عن احتاد الكتاب
العرب ،كنت �أظن �أن �شعراء االحتاد ي�ستحقون البايب الذي ينفثون منه دخان املرحلة كما
يكتبون .ثم بد�أ عملي اجلدي يف ال�صحافة يف جريدة خا�صة ظننت �أنني ميكن �أن �أقدم من
خاللها ما �أتخيل �أنني �أملكه من مواهب تق�شعر لها الأبدان .ويف املقهى والبار وحتى النايت
كالب خاب �أملي من جديد مبن حويل ،عندها �أدركت �أن امل�شكلة �أنني �أبحث عن عراب �أو
قدوة .وهنا عدت �إىل امل�شكلة الأ�سا�سية املتمثلة باملوجه الذي يلغيني بعبو�س �ضابط تركي يف
م�سل�سل مدبلج.
وبعد طول بحث ينم عن غباء� ،أو رعونة ريفية كما ي�صف البع�ض ،عدت للبحث
عن مكان وحلم و�أنا :ثالثة قيم كفيلة �أن �أركب فيها �أول طائرة لأ�سافر �إىل �أ�سرتاليا و�أعاين
من �سرطان اجللد الذي يعانيه ن�سبة كبرية من �سكان القارة ،م�ستلذ ًا مبر�ض يجمعني مع
�أ�سرتايل ال يقر أ� كل يوم اخلرب العاجل على �شا�شة اجلزيرة .و�أخري ًا ،وبعد انتظار� ،أ�صبحت
موظف ًا يف الدولة� ،أ�ستطيع �أن �أتقا�ضى �أجرة املنزل و�أ�سخر من غريي ،و�أعود باكر ًا �إىل املنزل
لأعمل على م�شروعي اخلا�ص الذي مل تظهر عالئمه حتى الآن .و�أمار�س اجلن�س الإلكرتوين
على �صفحة الفي�سبوك مع فتاة مغربية ت�شبه جي�سيكا �ألبا ،مع �أنني غري مت�أكد من �أنها بالفعل
فتاة رغم غبائي ال�شديد.
�ست وظائف وخم�سة منازل ،و�أكرث من مئة �شارع ومقهى ،و أ�ظ��نُّ �أنني مل �أكمل
خريطة املدينة بعد .ومل �أ�ستطع تف�سري حديث الكثريين من �أ�صدقائي الذي �أعرفهم منذ
ع�شر �سنوات تقريب ًا� .إذ ًا �أنا املواطن العربي ال�سوري املثقف اجلامعي ،الذي تعتمد علي
و�سائل الإعالم يف توجيه املاليني نحو احلرية والدميقراطية ،التي ال تبد أ� بالتخريب كما
قالت �إحدى لوحات الإعالن املوجودة على الطريق بني عملي ومنزيل .ما زلت حتى الآن يف
طور التعرف على املكان والآخر والذات ،ومازلت قاب ًال �إىل �أن �أبد�أ من جديد يف بيئة �أخرى
ال �أعرف عنها �شيء �إال �أ�سماء الكتاب وال�شعراء واملمثلني الذين �أنتجتهم .كم �أنا �إذ ًا متحمل
و�صابر وقادر على �أن �أبد أ� م�شروع ًا ما ،وهل هذا بف�ضل الإمكانيات الذاتية الدفينة �أم �أنه
بف�ضل الالجدوى ؟
اعرتاف رقم 1
ال ميكنني الآن بعد �أن ا�ستجمعت مفردات ذاكرتي� ،أن أ�ع��ود ب�صيغة منطقية
أو�صف الواقع ،على اعتبار �أنني م�سكون بهذه الذاكرة
لأحتدث عن م�ستقبل ،وال حتى �أن � ّ
التي �أحب �أن �أمنقها و�أعطيها �أبعاد ًا فكرية وقيمية .وخالل هذا اخلوف من التو�صيف ومن
امل�ستقبل يبقى الهروب ح ًال جماني ًا وقليل التكاليف :هي �سيا�سة متبعة يف جو الال�ستقرار.
يفوز فيلم ال�سر الذي يف عيونهم الأرجنتيني ب�أو�سكار �أف�ضل فيلم �أجنبي ف�أرفع
الأو�سكار بيدي اليمنى حيث الي�سرى م�شغولة مب�سح الغبار عن ال�سعفة الذهبية ملهرجان كان..
هكذا مير يوم �إثر �آخر �أحتفي به ب�إجنازات غريي حيث ال جمال للإجناز �ضمن
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�إط��ار املكان احلايل وفق ادع��اء �أغلبية من تعرفت عليهم ،وال حتى الإجن��از على ال�صعيد
ال�شخ�صي ال اجلماهريي .واملفائل يف كل �شيء �أنني �إن �صح �أن �أحت��دث بل�سان جمموعة
�شباب� ،أ�ستطيع �أن �أتفاءل ،بحكم املجهول .فعلى اعتبار �أن الإحباط فعل يومي وليد الذات
والآخر ،ف�إن كل ما هو جديد قد يكون �أف�ضل .هذا اجلديد الذي ال تظهر معامله جلي ًا .لذا فمن
هذا التفا�ؤل ميكننا �أن نقول ب�أن هناك �شيئ ًا ما ينتظرنا .رمبا هي بطاقة الطائرة نف�سها،
�أو معاون �سائق البا�ص على خط دم�شق ـ �صدر �أمي� ،أو هي فر�صة عمل جديدة تتميز عن
�سابقاتها مبردود �أعلى يعيننا يف جتاوز حالة خيانة الذات وعدم الكتابة يف حلظة عري.
اعرتاف رقم 2
عندما كنت �أبحث عن دار ن�شر لتن�شر روايتي الأوىل مل �أكن قد كتبت منها �إال 20
�صفحة .وعندما جل�ست مع �أحد املخرجني للحديث عن الفيلم الذي �أريده �أن يتبناه وتنتجه
امل�ؤ�س�سة العامة لل�سينما كنت ما زلت يف امل�شهد رقم  ،5والن�ص التلفزيوين الذي نلت عنه
جائزة جيدة مادي ًا كتبته بعد �أن قر�أت �إعالن اجلائزة وقبل �أن ينتهي موعد التقدمي بع�شرة
�أيام .وباملنا�سبة مل يكن هناك غبار على خد رفيقتي حينما م�سحته ب�أ�صابعي ،ول�ست نادم ًا
يا �سيدي .وعندما ننحني قلي ًال ونفكر مب�ستقبل على ال�صعيد الإن�ساين ،هذا ال�صعيد الذي
ي�ؤرق �أهلينا �أكرث منا نح�س بهوة ما ،بني ما نريده و�إن كنا مل نتح�س�س تفا�صيله ،وبني �شيء
�أ�سروي حياتي ي�شبه خامتة امل�ستقبل .فنبتعد عن هذه الر�ؤيا قبل �أن نخو�ض يف جزئياتها،
دون �أن نفكر ب�شكل جدي ب�أن هذه اخلامتة التي قد تكون �صاحلة من منظور ما هي �أي�ض ًا
يف ميناء بعيد عنا .ورمبا �أي�ض ًا تتطلب بطاقة الطائرة نف�سها �أو معاون �سائق البا�ص� .إال �أن
مت�سكنا باملجهول هو جزء من حيوية احلياة والفو�ضى املمتعة يف كثري من الأحيان .فال �ضري
من هذا املجهول ما دمنا قادرين حتى الآن على �أن نبد�أ.
من مبد�أ �أننا ما زلنا يف عد ت�صاعدي باجتاه ال�صفر ،ولو من وجهة نظر ذاتية ال
ت�ؤيدنا فيها اجلدة التي تظن �أننا نعمل مرا�سلني للجزيرة يف �أفغان�ستان ملجرد �أننا �صحفيون
�أو كتاب يف دم�شق ،فتطلق دعاءها يف �صلواتها الع�شر «اهلل ين�صركن ».
الكتابة �ضمن هذه املعادلة� ،أو ال�شباب والكتابة هي جدلية ي�صعب فيها خلق حالة
تزاوج بني الن�ص وال�شباب ،خا�صة مع افتقاد الو�ضوح املهني واحلياتي للكاتب ذاته .ومع
االفتقار �إىل حالة �إبداع ذاتي للكاتب ال�شاب �ضمن �سياق جمتمع املوجهني والأ�سر وامل�ؤ�س�سات،
ليبقى الثابت اخلارج عن املكان والقانون هو الإبداع اال�ستثنائي� ،أي �إبداع التجربة اخلا�صة
جد ًا ،التي ا�ستطاعت �ضمن هذه ال�سياقات �أن حتقق ذات ًا م�ستقلة ون�ص ًا �أو منتج ًا ما ذاتي ًا
وخا�ص ًا �إىل درجة عالية .هذا النموذج الذي يبدو هو نف�سه حلم الكاتب ال�شاب وم�شروعه،
امل�شروع الذي ي�شرتك مع امل�ستقبل ب�أنه غري وا�ضح ،وي�شرتك مع الفو�ضى والالا�ستقرار �أنه
قد يولد منهما ب�صيغة والدة غري طبيعية ،ال ت�شوبها يد قابلة قانونية �أو طبيب تخرج من كلية
العلوم ال�سيا�سية �أو امتهن الطب حتت �إ�شراف وزارة الثقافة.
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اعرتاف رقم 3
ال �أ�ستطيع �أن �أتخل�ص من املكان والزمان اللذين �أحيا بهما حتى يف �صياغة مادة
�صحفية ينبغي �أن �أجترد فيها �إىل حد ما عما حويل .وال ميكنني �إال �أن �أ�س�أل نف�سي كيف ميكن
�أن �أتخيل مادة عن ال�شباب والكتابة دون �أن �أتناول فيها ظروف ًا ذاتية .و�أجيب �إذا ا�ستطعت
التخل�ص �س�أكون كاتب ًا وعندها �س�أ�صل نقطة ال�صفر التي �أبحث عنها.
منذ ثالثة �أيام فقط فكرت بالتغيري� ،أ�سوة بجملة املتغريات التي ي�صنعها �شارع مل
ن�صنعه نحن املثقفني جد ًال ،ما هو الذي �أريد �إ�سقاطه ؟ وهل البناء الذي �أحاول �أن �أر�سم
م�شروعي من خالله يحتاج �إىل جملة �إ�سقاطات ‘تهدمي’ ؟ وهل هذا البناء ذاتي �إىل درجة
�أنني ال �أفكر �أبد ًا بالإبداع اجلمعي �أو امل�ؤ�س�ساتي .بب�ساطة وبعد جملة الت�سا�ؤالت هذه� ،أجد
�أن ما �أريد �إ�سقاطه هو جزء كبري من الذاكرة ،وجملة من العالقات التي متنعني من ر�ؤية
ما حويل ولو يف نطاق حمام املنزل ،ليعود �إثر ذلك �س�ؤال وهل هذا الإ�سقاط �سي�ؤدي ب�صورة
حتمية �إىل البناء �أو البدء؟ ف�أجيب ب�أنه �إن مل ي�ؤ ِّد �إىل البداية املرجوة ف�أنا يف احلقيقة ال �أملك
ملكة الكتابة والإبداع الفكري.
�س�ؤال �آخر  :هل من املعقول �أن ما قمت به �سابق ًا ولو يف نطاق �ضيق مل �أ�ستطع �أن
�أعرف من خالله اجتاهاتي ؟ يجيبني �ألبري كامو الذي �أحبه وال �أدرك ال�سر احلقيقي لهذه
املحبة «�أن جتيب على هذا ال�س�ؤال هو الإبداع � ».إذ ًا فهذه الفو�ضى التي �ستكون خالقة من
وجهة نظر احلكمة� ،ستحدد يل ك�شاب �أنني كاتب حقيقي �أم ال ،و�أن املحيط املتجمد الذي
حويل هو امل�س�ؤول عن الال�ستقرار� ،أو �أن الكتابة بحاجة �إىل جتربة ما لتكون فع ًال �إبداعي ًا،
و�أن ما هو �سيء قد يكون مادة ممتازة بحاجة �إىل من يعطيها �صيغة الظهور كنظرية �أو فكرة
�أو ن�ص �سردي ،عندها يكون لل�ضياع معنى.
اعرتاف رقم 4
ما زلت م�صر ًا على كرت الطيارة رغم �أن املجهول هناك قد ال يختلف عن املجهول
هنا بكثري بالن�سبة لكاتب عربي �شاب.

و�سيم �إبراهيم
احلياة التي ورائي
للوهلة الأوىل توعكت� .صار يف دماغي ذلك الوخز الذي ي�صاحبني عادة عندما
علي ،و�أقول �إنه بالفعل حت ّد .اعرتاين
�أ�ضطر للتفكري مبا ال ي�ستهويني� .صرت �أه ّون الأمر َّ
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خاط ٌر على �شكل �س�ؤال :من �أنا يف �أفق معنى ال�شباب ؟ قلت لنف�سي �إنها منا�سبة للجلو�س �أمام
مر�آة ،والت�أمل يف هذا ال�شاب املنعك�س فيها .منا�سبة ملحاولة اخلروج من االثنني ،والتحول �إىل
را ٍو .لكن الأمر لي�س بهذه ال�سهولة .بالفعل ،وجدت بعد تفكري �أويل� ،أين مل �أنظر للحياة ،ومل
�أع�شها ،انطالق ًا من وعي م�سبق ب�أين �شاب ميار�س احلياة .لكني قلت ،يجب �أن �أمتلك معيار ًا
ومنظور ًا للر�ؤية .لي�س لدي �إال املا�ضي ،ولكنها مفارقة.
يفرت�ض �أين الآن يف عمر ال�شباب� ،أوائل الثالثينات ،ف�أي عودة �إىل املا�ضي تلك
التي تتيح يل ر�ؤية ‘ال�شباب’ .لي�س لدي �إال املا�ضي ،وامل�ستقبل ال دليل لدي عليه �سوى تهوميات.
هل �أحاول فهم ال�شباب بالنظر �إىل طفولتي ؟ ملا ال.
يف واحد من الأف�لام امل�ؤثرة ،عن ميل�شيات الأطفال امل�سلحة يف �شرق افريقيا،
ي�ضطر زعيم امللي�شيا �إىل اخلو�ض يف مرافعة �أمام الناظرين �إىل ما يفعله ك�إجرام م�ضاعف.
جرمية قيادته انقالب ًا ع�سكريا جاهزا لكي يبدِّ د من الأرواح ما يلزم لنجاحه ،وجرمية
ا�ستخدامه جي�شا �أعمار �أفراده بني  9و� 16سنة .كانت النقطة الثانية هي مثار اجلدال بني
زعيم امللي�شيا ورجل هولندي يعي�ش هناك منذ زمن� .ألقى الرجل الهولندي تلك اجلمل الربيئة
الآ�سية ك�س�ؤال �أو كرجاء« ،ملاذا الأطفال» ؟ فواجهه زعيم امللي�شيا بجمل باردة جارحة .قال له
�إنَّ متو�سط �أعمار الأفارقة من �أبناء بلده ال يتجاوز � 45سنة ،كما تقدره لهم منظمات العناية
الإن�سانية الغربية� 45 .سنة ،هذا يعني ن�صف عمر ‘الرجل الأبي�ض’ ،لذلك فمن الطبيعي �أن
«الأطفال عندنا يكربون ب�سرعة �أكرب ».هكذا ر�أى �أن الأطفال الذي كانوا يحملون ال�سالح
معه مل يكونوا �أطفاال� .إذا كان عمر �أ�صغرهم ت�سع �سنوات ،فهذا يعني �أنه بعمر  18عاما �إذا
ما قارناه مبتو�سط �أعمار من يتلقون عناية �صحية ،ورفاها ،يطيل �أعمارهم �إىل متو�سط يبلغ
الت�سعني.
ال تهمني هنا جر�أة املخرج يف �إبراز وجهة نظر جمرم .تعنيني الفكرة بذاتها :هل
ميكن بالفعل ت�سريع العمر ،تكبري الإن�سان زمنيا ،دومنا حاجة �إىل انتظار ال�سنني كي متر
وت�ؤتي مفعولها ؟ رمبا يكون هذا ممكنا.
طفولتنا انتهكت ب�شكل مدرو�س .ثمة من حاول امتالكها وت�سيريها وفق هدفه.
كانت طفولتنا وقودا يف عجلة �سيا�سة هائلة .ال �أحتدث عن ذلك بو�صفه م�أ�ساة بكائية على
طفولة �ضائعة .خارج املدر�سة كانت الطفولة متوافرة ،لكن ال�سطوة كانت لطفولتنا املدر�سية.
خ�سرنا املدر�سة كم�ؤ�س�سة للرتبية وت�أهيل الطفل .خ�سرناها وال �أعرف بال�ضبط الثمن الذي
دفعناه .كرهنا املدر�سة والأ�ساتذة ،كرهنا ال�صفوف وال�شعارات ،ومل ميكننا اللهو كما نريد.
كنا ن�صطف يف فرق �صغرية ،مثل كتائب ،ولكل واحدة قائدها .كان الزجر والتعنيف والرتهيب
هو �سالح الأ�ساتذة ،وكنا نخاف كثريا .نخاف من كل �شيء يف املدر�سة .كانت املدر�سة ،كما
�أراها الآن ،امل�ؤ�س�سة العقابية الأوىل التي كنا �ضحيتها .النميمة والو�شايات التي قد تقود �إىل
العقاب .اخلوف ،ثم عدم الثقة مبن حولنا .هذا ما �أر�ضعتنا �إياه املدر�سة .اخلوف من القول
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واخلوف من الفعل واخلوف من ظ ّل �أ�ستاذ املدر�سة .هل خ�سرنا طفولتنا ؟ ال �أعرف بدقة.
ع�شت طفولة غنية ،جميلة وفق ما �أرى الآن حمطتها املدنية .نعم املدنية .فاملدر�سة كانت مكان ًا
حكومي ًا ،لي�س للرتبية بل لت�أهيل كائنات ّ
م�سخرة لغايات .ع�شت طفولتي ،لكني بالكاد ميكنني
تذكر �شيء فيها يخ�ص املدر�سة .ال �أتذكر ب�صدق ،وال �أعرف ما مي ّيز �صعودي من ال�صف
الأول �إىل الثاين �أو ال�ساد�س .يف خمي تقف تلك الفرتة ككتلة واحدة .ال �أتذكر مالحمي ،وال
�أتذكر حوادث .حادثة �أو اثنتني ،وال ميكنني ربطهما بفرتة زمنية دقيقة ،بل فقط القول �أنها
حدثت يف �سنوات املدر�سة ال�ست الأوىل ،يف �أي منها بال�ضبط ال �أعرف بدقة كافية.
هل ُكبرِّ نا ؟ رمبا .الآن �أطلع على كيفية تربية الأطفال ،علمي ًا ،كما �أراها من عناية
�أ�صدقائي ب�أوالدهم .ما �أعرفه �أن الأطفال ،ال ميكن �أن يرددوا �أنهم م�ستعدون ‘دائما لبناء
املجتمع والدفاع عنه’� ،أو لتحقيق قيم مع ّينة .هذا عالوة على التعامل مع الأ�ستاذ كزعيم،
والرهبة منه ،ومن الو�شايات التي ت�صله ،و�ستقود �إىل تعنيف ج�سدي فعلي .وفوق ذلك كله،
العي�ش يف نظام �أ�شبه مبع�سكرات اجليو�ش ال�صغرية .مل نخل�ص من الطفولة ،مل نع�شها كما
يجب .ال زال يف داخل كل منا كائن يحن �إىل اللهو كطفل� .سيكون م�شهدا حمزن ًا ومعرب ًا ،لو
ر�أينا طف ًال �أفريقي ًا ي�ضع ر�شا�شا بجانبه ،ويلهو بلعبة� .سيكون م�شهد حمزنا ،على الدوام،
م�شهدنا الذي حدث ك�أطفال .هكذا ،كان طبيعي ًا �أن ي�صدمني فيلم لعمر �أمرياالي عندما
�صور �أطفال املدار�س .يف الفيلم �أمكننا مراقبة طفولتنا التي �صارت خلفنا .كانت طفولتنا،
وال زالت ،ت�ستحق الرثاء.
هل بلغنا ال�شباب ب�سرعة .ال �أعرف ،ولكني �أذكر �أين يف مرحلة املدر�سة الأوىل،
�صعدت �إىل �سطح بيتنا لأين مل أ�ع��د �أحتمل لوعة الع�شق .كنت �أح��ب زميلتي يف املدر�سة
االبتدائية ،ومل �أقل لها �شيئا .هل كان الوقت ،والعمر امل�س ّرع ،حان ،وهل كنت ‘ن�ضجت’ كفاية :
لأحتاج احلب .عملي ًا ،نحن نحب يف �أوقات عادة ما ت�صاحب الن�ضوج ،وك�أننا بيولوجي ًا نكون
جاهزين للحب ،وحمتاجني �إليه .فهل كانت تلك �أحد امل�ؤ�شرات املبكرة لأننا نتقدم �سريع ًا،
�أ�سرع مما يجب ؟ على �أي حال ،كان ح ّبا .كنت �أنظر �إىل بيتها� ،إىل جهته ،والدموع حترقني.
كانت متر يف ر�أ�سي �أغنية فريد الأطر�ش ب�صوته املتهدج «وحياة عنيك م�شتاق �إليك ».الأغنية
التي كانت حتتفظ �أمي بكا�سيتها �إىل جانب ت�سجيالت ن�صري �شم�س الدين وفريوز و�أم كلثوم
وفايزة �أحمد و�أ�سمهان .كنا جنتمع مع �أمي حول م�سجلة الكا�سيت القدمية ،وكانت �أمي تغني.
مل تكن تغني ،كانت تردد كلمة �أو كلمتني ،لكنني كنت �أراها تغني وك�أنها حتت �أ�ضواء امل�سارح.
كلفني هذا احلب املبكر ،وكلف الأ�سرة جميعها.
مرة ،جاء والدي و�أفرغ غ�ضبه يف ما نحبّ .
حطم امل�سجلة والكا�سيتات كلها .يف
اليوم التايل ،كنت �أقف على �سطح البيت و�أرمي بكرات الكا�سيت كي تعلق �شرائطها بكابالت
الكهرباء ،كنت �ألهو فح�سب ،ومل �أ�سمع كلمات الأغاين تتطاير منها يف ال�سماء حويل .الآن ،و�أنا
�أ�ستعيد ذلك� ،أ�سمعها� ،أفهم ملاذا ال زلت �أرتع�ش عندما يقول ن�صري �شم�س الدين ‘يا �سليمة’.
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املهم ،كل ما حويل كان يدفعني �أي�ضا لأكرب ب�سرعة .يف �شكل ما ،ويف �سياق كان يتكاثف ،كان
يجب �أن �أكرب كي �أحمي الأم .هكذا� ،أفهم الآن ملاذا تعلقي املبكر بتدريب الع�ضالت .كان يجب
أ�شب و�أقوى ،ف�أنا الولد البكر ،وكانت الأم تواجه معركة م�ستع�صية وهي حتمي
�أن �أكرب� ،أن � ّ
قلوبنا وترعاها من الق�سوة .كانت في�ض حنان ي�صارع جربوت رجل تر ّبى يف ق�سوة الظرف
والعائلة .هو �أي�ضا كان الذكر الوحيد لعائلته ،وكان م�س�ؤو ًال عنها وهو ابن اخلم�سة ع�شر عاما.
كان م�س�ؤو ًال عن والده ،جدي الذي كان ف�سحتنا الرديفة لنعي�ش مل ّذة احلياة.
ك��ان يجب �أن �أك�بر ب�سرعة ،ك��ان يجب على ج�سدي �أن ي��ق��وى ،ليكون جاهزا
ملعركة حا�سمة .ال �شيء �سوى منطق الطبيعة ،والقوة يف وجه القوة .معركة مل تت�أخر كثري ًا،
وكانت ملحمة� .أقولها الآن وال�ضحكة تطلع من جذور نف�سي ،لأين طاملا غلفت ا�ستعادتها
بالكاريكاتورية .لكنها كانت واقعية جد ًا ،وفاج�أتني بالفعل قدرتي على املعادلة .كنا قوتني،
الأب واالبن ،وقد �صمدت .كان �صمود ًا بطعم الن�صر ،وقد رد ّيت ال�صاع �صاعني ،و�أذكر متاما
�أين كنت يف موقع متفوق حتى تدخل اجلريان لف ّكنا .كان ذراعي التي د ّربتها بجهد دائب
تفعل مفاعيلها .منذ تلك اللحظة تغري كل �شيء ،وكان فعال �شيئا عجيبا .تغيرّ كل �شيء،
وكان ب�إمكاين ر�ؤية توازن رعب بيننا يقوم وينبني� .صرت منذ تلك اللحظة قوة يح�سب لها،
ومل يعد يف الإمكان جتاهل دور قوتي ونفوذها .مل نتعارك بعدها ،كانت معركة واحدة كافية.
كان ن��زا ًال دام رمبا لدقائق قليلة ،لكني �أتذكر كل ثانية فيه .وال زلت �أ�ستعيدها بنوع من
الزهو ،وقلما �أخجل ،وطاملا رويتها لأ�صدقائي القريبني� .أعتقد �أين ميكنني ا�ستعادتها الآن
مع خ�صمي الذي ي�شيخ ،ولن يكون �صعبا علينا التهكم وال�ضحك منها.
كربت ب�سرعة ،على ما �أعتقد .بعد ذلك النزال كنت �أكرث من رجل يف ال�سابعة ع�شرة
من عمره .كانت دورة حياة يل قد اكتملت .ال �أعرف ما تكونه فرتة اجلامعة �إذا ،بقيا�س ت�سارع
العمر الذي �أعتمده الآن لأفهم .لكنها بدون �شك كانت فرتة ال�صداقة الرحبة .كانت فرتة
لالجنذاب مع �شبان يف عمري ،والتالقي معهم ،وحبهم ،وتركهم يبنون داخلي �أماكن لإقامتهم
التي �ستدوم .كانت فرتة اندفاع الأفكار وتفتحها� .أو بالأحرى ،كانت فرتة االحتفال املجلجل
بحالوة الأفكار الطازجة .كنا نحتفل بالأفكار ،وكنت �أرى �صديقي يطري معي .كنا نعلو ،ونحلق،
والأفكار بيننا ّ
ت�شط لكنها ت�أخذ �شكال حقيقيا ،وكنا ن�صدق كل �شيء نقوله .كنا حممولني على
�أفكارنا ،وكانت الفكرة هي الغاية .كان العي�ش قليال وحمدود ًا ،لكن الأفكار كانت ملعبنا .هنا
كان ال بد من عي�ش ظرف �أ�سر متو�سطة ،ال ت�ستطيع ت�أمني درا�سة مرفهة لأبنائها .مل يكن
ينق�صنا �شيء ،لكن كانت غرفنا يف املدينة اجلامعية حترمنا متعة حرية الع�شق.
كان ذلك بداية ،قبل �أن ميكننا الت�سرب مع احلبيبات �إىل بيوت الأ�صدقاء املقيمني
يف دم�شق ،بعد مارثونات من االحت�ضانات والقبل واملداعبات املتخفية .لكن ما كان يعنينا
بالفعل هو الأفكار ،والنقا�ش ثم النقا�ش .حتى الآن� ،أتذكر مع �أ�صدقائي تلك الفرتة ،ومن
لقاءاتنا يبدو �أننا ال زلنا قابلني لها .كانت احلياة بالن�سبة لنا ملعب �أفكار ،وكنا �أف�ضل بقدر
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ما كنا قادرين على تذوق حالوة �أفكار جديدة� ،أو على الأقل �أن نكون قادرين على الظرافة.
كنا من ّل ونزهق ب�سرعة وقتما جند حولنا �أ�شخا�صا ال ميكننا تلقيح �أفكارنا معهم .مل نكن
نحتمل ثقل الظل ،وكنا عندما نلتقي ك�أننا نحيي بع�ضنا بالقول  :هل �أنت م�ستعد للتحليق ؟
كان وجودنا ،بكليته رمبا ،يف تلك الفرتة ،حتليقا لي�س �إال .كانت �سعادة نادرة .افرتقنا ،وكان
ب�إمكاننا �أن ن�سرب لبع�ضنا البع�ض� ،شعور ًا �أو قو ًال� ،آالم ذلك االنف�صال الوجودي .كنا ك�أننا
نعي�ش يف رحم ،وخالل �سنوات كرب هذا البطن فينا ،و�صار علينا �أن ُننجب �إىل العامل جمددا.
حل�سن احلظ �أننا بقينا قريبني من بع�ضنا يف املكان� .أمكننا �إعادة �إحياء حياتنا ال�سابقة.
ومل تكن لقاءاتنا تق ّل كثريا ،وكان يف و�سعنا �إعادة �إحياء طقو�س التفكري اجلماعي وحما�سته.
ما �أح�سه ثمين ًا� ،أن ق�صة ‘اجلماعي’ مل تكن تتعار�ض مع الذاتي ،وكان ميكننا �أن نفرد ذواتنا
يف جل�ساتنا بال تعار�ض .كنا نح�س بالأمان الفعلي ،وكنا نعرف �أننا �أ�شقاء تلك املرحلة التي
�أمتتنا و�صنعتنا وجلبتنا �إىل العامل بعدها .كنا إ�خ��وة ،وهذا دينٌ لفرتة ال�شباب تلك .هل
كنا نبحث عن �إعادة والدة لنا ؟ ال �أعرف متاما ،هذا ما �أطرحه على نف�سي الآن .هل فقدنا
�أملنا مبن حولنا ،وقبلنا �أن نعطي �أنف�سنا لرحم ا�ستقبلنا وولدنا �إىل احلياة جمددا ؟ هل كنا
قانطني من احلياة حولنا ،وكنا يف حاجة �إىل الوالدة من جديد ؟
ال ميكنني �أن �أجتاهل ظرف ‘التكبري’ الذي مار�سته علينا الدولة ونظامها ،مبا
فيه م�ضاعفاته الأ�سرية .فهل دخلنا اجلامعة ،مثال ،ونحن عجائز ؟ هل التقينا ونحن نتلفظ
الأنفا�س الأخ�يرة حلياتنا الأوىل .هل متنا ،ثم ولدنا من جديد .ال �أع��رف متاما ،لكن ما
�أعرفه �أين ،بالفعل ،ي�صعب علي و�صل حياتي قبل اجلامعة بحياتي بعدها .حتى �أين عفت بيت
العائلة ،وكنت �أزوره مكرها .كان ي�صعب علي املغادرة �إليه كمكان حلياة �سابقة ع�شتها ،وكنت
مقتنعا �أن لدي ما يكفي  :احليوات التي �أحملها داخلي من حياتي الأوىل .نا�س قليلون ،ومل
�أكن يف حاجة �إىل مكان كي �أ�ستعيدهم .كانوا داخلي ،وكنت �أمقت �أن �أزورهم يف �أماكنهم.
ي�صعب علي و�صل حياتي مع �أ�صدقائي بحياتي قبلها .ال�صداقة ولدتنا ،وال زلت �أحمل لها
دين �أمومة .لقد رعتنا وكبرّ تنا وربتنا �أي�ضا .ال �أذكر �أين ع�شت قبل ذلك ،وكل ما يف ذاكرتي
يبدو خياالت لي�ست حقيقية .ك�أنها ل�شخ�ص �آخر ،وك�أنها من حياة �أخرى .وحتى الآن ،بعدما
�أمكنني العودة �إىل مكان العائلة ،ال زلت غري قادر على و�صل حياتي الأوىل ب�أماكنها .مل تعد
مكانا ل�سنوات الطفولة واملراهقة ،وك�أن تلك الفرتة عي�شت يف غري مكان .كانت ل�شخ�ص،
ميكنني القول الآن ،رمبا مات .وال �أعرف ملاذا ل�ست متعلقا ب�إعادة �إحيائه ،و�أم ّر عليه كذكرى
ت�أبني متوا�صلة.
كنت رمبا كربت ب�سرعة ،وكان يجب �أن �أموت وقتها ليمكنني العي�ش جمددا .كانت
فرتة كاملة ،طفولتي ومراهقتي ،وكانت عمر ًا كام ًال ا�ستوفى �أمده ووجب �أن ينتهي .ال زلت
بحاجة �إىل وقت لأ�ستعيده و�أنظمه كحياة �سابقة يل .فطمتنا تلك املرحلة ،وولدنا جمدد ًا.
يخ�ص الأمر �أنف�سنا،
وكان علينا �أن ن�ؤثث حلياتنا اجلديدة ،وهذا ما مل نكن م�ستعدين له .ال ّ
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بل الدولة حولنا.
كانت م�ؤ�س�سة الدولة غري معدة لأمثالنا ،وكانت نيئة جدا لت�ستقبل حيواتنا امللتهبة.
من جهتنا مل نكن �أي�ضا م�ستعدين لها .يئ�سنا ب�سرعة ،وبد�أت مالحمنا بالفعل حتمل عالمات
قنوط .هذا قبل �أن نتك ّيف ،وقبل �أن نتلقى اللقاحات الواحد تلو الآخر .قبل �أن نتل ّقح �ضد
م�ؤ�س�سات الدولة العفنة .ومن ح�سن حظنا الوجودي ،كما �أعتقد� ،أن الرحم الذي ولدنا فيه
�أك�سبنا ح�صانات ‘طبيعية’ منها� .أ�شقا�ؤنا �صمدوا ،وقد �صمدنا ب�أنف�سنا رغم كل �شيء ،وال
نح�س ب�أخ ّوة ال�صداقة،
زلنا قادرين على بلوغ ن�شوات مرحلتنا ‘اجلنينية’ الثانية .ال زلنا ّ
وقد قلتُ مرة ل�صديق يف �إحدى غيبوباتي� :أح�س بك بعمق ،ثمة �شرايني ت�سري بدمائك ّيف.
الآن رمبا ال كثري� .أح�س بحياتي وك�أن عا�صفة مرت بي ،ولدي الآن ما بعد العا�صفة.
ثمة هد�أة ،و�صمت يخ ّيم على حياة ال زلت �أرى ج�سدها يتنف�س ،مثل كائن هائل منهك .ج�سد
�أعتقد انه يرى ،ومت ّر الأحداث �أمامه �أحيانا وك�أنها ت�أتي من مر�آة لي�ست �صقيلة .الهيئات
لي�ست الهيئات ،والتفا�صيل لي�ست فعليتها ،لكنه مرور �شريط انطباعي هائل .ك�أين �أمام
أح�س
�سينما ،لكنها ،حتى ب�شخو�صها ،عبارة عن �سل�سلة ال تنتهي من الر�سوم االنطباعيةّ � .
وعلي �أن امتلك الوقت الكايف لأن ّقب مبا خ ّلفته .لأن ّقب ب�أ�شياء
الهد�أة ،و�أن عا�صفة مرتّ ،
و�أحداث .قد �أق�ضي حياتي ،رمبا� ،أ�ستطلع عامل ما بعد العا�صفة� .أح�س والدتي الثانية ،وما
خ ّلفها من عدم قابلية لأنزرع يف بيئة الدولة وجمتمعها� ،أح�سه رمبا �شبابا م ّر كعا�صفة� .أح�س
مبرحلة اخلتالط عظيمة� .أح�س �أين �أحيانا �أعاين �أعرا�ض �شيخوخة .طاملا عنت يل ال�شيخوخة
ب�أنها اخللود �إىل احلكمة .لي�س خلودا مبعنى الركون �إليها ،بل العي�ش �أي�ضا مبقت�ضاها ،وحتى
التفاعل عربها.
باحلكم� .أن ال داعي لأقول الكثري ،ويكفي
كنت �أفكر �أحيانا �أين �أريد فقط احلديث ِ
�أن نتبادل احلكم مع الغري� .أعرا�ض مل تكن عابرة .ف�أنا �أقف و�أت أ� ّمل يف حكم تبدو �ساذجة
مثل ‘من كبرّ احلجر مل ي�صب’� .أفهم الآن �أين� ،شيئا ف�شيئا� ،صرت �أقف �أمام الوجود �أحيانا.
جم�سدا
لي�س �أمام احلياة ،بل �أقف مواجه ًا الوجود .هذا غري ممكن عمليا ،فال جند الوجود ّ
يف كليته ليقف �أمامنا .لكني �أفهم �أننا نوجد ،ونتعامل مع الوجود ك�أثاث للحياة .ن�أخذه
ونتعاطى معه كم�سلمة.
الآن� ،أقف �أمام هذا الأثاث ،وينتباين الذهول .الذهول �أمام الإنتاج الإن�ساين،
�أمام امل�صباح والتلفاز ،و�أروح فعال �أفكر يف كل ذلك .يف عدم بديهيته ،و�أنه ال ينبغي �أن يكون
تعاطي معه كبديهية� .أن�سى �أحيانا ذلك ،لكنه يعود ،وك�أنه يهاج�سني .يف مرحلة االختالط
ّ
أح�س �أن ثمة ما يت� ّأ�صل يف داخلي .مل يعد ال�شعر فعال عالجيا� ،صرت �أجد ارتياحا
هذهّ � ،
كبريا يف الركون �إليه كمكان لعي�ش احلياة وفهمها .حاولت كتابة ال�شعر وال �أزال� ،أجنح �أو
�أخفق فيه هذا ال �أهمية له هنا ،وال يغيرّ  .بات الأمر �أكرث من �أخذ احلياة على حممل ال�شعر.
�صار قريبا من عك�س ذلك� .صار من ال�صعب� ،أو من املتع ّذر ،امل�ضي يف دروب احلياة ما مل
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�أقاطعها بامل�سري يف طرق ال�شعر .عي�ش احلياة ،وتلقيها ،من قلب حالة ال�شعر ووفق
ما متليه� .صرت �أركن �أكرث �إىل حقيقة ا�ستحالة فهم احلياة من غري ال�شعر ،و�صرت �أ�سحب
ذلك على عي�شها� .صار ال�شعر الآن �إمكانية للحوار مع الوجود .الإمكانية الوحيدة لفهمه .من
غري هذه الإمكانية ،يكاد فهم الوجود ،والتعاطي معه� ،أي احلياة� ،أمر يف اال�ستحالة� ،أو يف
قبول حقيقة االنعدام عي�شا� .أن نعي�ش ،وال داعي لأكرث.
يعن مرور العا�صفة هد�أة م�ستدمية .ال زالت تلك االندفاعات احلادة ،الدافقة،
مل ِ
تخرج .تلك االندفاعات� ،أو ال�سذاجات رمبا ،التي �صاحبت الفرتة ‘اجلنينية’ الثانية .ال
زالت الأفعال ،الكتابات ،ت�ستولد الإح�سا�س بفداحة نق�صانها ،وبالأمل الذي ي�صاحب �إعادة
قراءتها بعد �إجناز مرحلة منها .ال زلت �أرتاح حلالة تنتابني� ،أن يعنيني بالفعل التفكري،
والبحث اجلدي ،يف �س�ؤال :ما هو امل�شروع احل�ضاري للإن�سان يف زمننا ؟ مثله ،يريحني �أن
�أجد نف�سي ،بعد كل هذه اخليبات ،وبعد كل الأمل الذي ي�أتي بعد ر�ؤية ما �أكتبه ،قادرا على
التفكري ب�إمكانية نفاذنا �إىل املوت.
يف حياتنا ،كما يبدو يل الآن ،حيوات ،وامل��وت �إح��دى حلول الطبيعة كي حتفظ
بقاءنا .يف حياتنا ،رمبا ،منوت ونحيا .ثمة �أ�شياء فينا متوت ،ومرحلة متوت ،لكننا ال منوت
كليا .نعي�ش حيوات ،يتتاىل موتها ،وتودع يف بع�ضها �شيئا منا ،تودع ما يزال قابال للحياة ،او
ما نحتاجه كي ال منوت كليا.
ما هو ال�شباب ،كيف ترى احلياة ك�شاب ؟ ال �أع��رف ،لكني �أق��ول ما �أعرفه .ما
�أعرفه �أي�ضا� ،أن ال�شباب لي�س �أمرين :لي�س حماوالتنا للهروب منه �إىل الأمام ،نزوال عند
عرف يعتربه مرحلة اختالط ال ميكن التعويل عليها .كما �أين ال �أراه تلك الرثائيات البائ�سة،
ولو �أين قد �أكون م�ضطرا لها ،التي يطلقها امل�سنون من �ضمن حماوالتهم العالجية حلقيقة
قرب نهايتهم البيولوجية .كل ما ميكنني التفكري فيه الآن �أنه ال زال لدي ما يكفي من الوقت،
و�أن الزمن مل يحا�صرين بعد.

نداء امري�ش
تغيه ال�شهادات العليا
�شباب ال رّ
عن جتربه فتاة اغرتبت ملدة عامني.
تها َّ
ين ب�سالمه العودة من الغربة ،وا�ستقباالت وا�ست�ضافات ملن ق�ضى حياته �أو
جزء ًا منها يف الغربة ،عام ًا �أو اثنني �أو �أكرث� .شباب عربي� ،أعد العدة وملأ احلقائب بكل
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�أدوات احلنني .وحده ال�شرق مكان ي�ضيق فاجته نحو الغرب ،للدرا�سة ولإح�ضار ال�شهادات
العليا ،وللفخر ذاته ،و�أجمل من ذلك ،هذا ال�شباب املثقف بني قو�سني� ،أو على �أدنى تقدير
باعتباره احتل مقعد ًا يف جامعة �أوروبية قادر ًا على عك�س ثقافة وح�ضارة عربية ،ليرُ ي الغربي
�أننا ب�شر مثلهم ال �أكرث وال �أقل و�أننا ككل املجتمعات يف الدنيا ،لنا عاداتنا وتقاليدنا املنحدرة
من ثقافة دينية �أو جمتمعيه� .شيء جميل �إن ا�ستطاع �شاب عربي �أن يو�صل �أفكارنا الثقافية
�إىل الغرب دون �أن يخلع عنه الآداب والأخالق العربية ،هذا ما تتوقع �إيجاده يف غربتك الأوىل.
ي�صادف القدر بك �أن تكون فتاة عربية �أتت للدرا�سة مثل ال�شاب متاما ،لتعود
�أي�ضا بال�شهادات العليا ،فت�صل �أوروبا .ولأن اال�شتياق من �أركان القلوب ،ت�سارع لأخذ رقم
هاتف �أي ناطق بالعربية .ملأً لأماكن �أفرغها الوطن ل�سبب �أو لآخر� .أرقام ال تدري فيما بعد
انك �ستحذفها من مذكرة عقلك ورمبا ف�ؤادك بعد وقت ق�صري .لأن فتاة عربية ،تعي�ش يف
�أوروبا وحدها تعترب ‘مك�سب ًا �سهال’ ل�شاب عربي� ،سي�أتيها من كل الأبواب و�أو�سعها الكذب.
هو ذاته الذي يعود من غربته حمم ًال بال�شهادة العليا ‘الدكتوراه’ �أو ‘املاج�ستري’ ،لتفخر �أمه
وذووه ،وال �أحد يعلم كيف ق�ضى هذا ال�شاب غربته ،يعود ليكمل ن�صف دينه .هذا الذي ال
تدري �أين و�صل ن�صفه الأول.
املثقف املغرتب يعود يريد فتاة مبوا�صفات عاملية والأهم �أن ال تكون حادثت �أحدا
من اجلن�س الآخ��ر �أو خرجت معه ،فتاة مل تعرف يف حياتها رجال �سوى �أبيها .حت�ضرين
الأ�سئلة �أال ي�ستطيع �شاب عربي اغرتب �أن يختار من يريدها �أن تكون �شريكة حياته ،وتنوب
عن ذلك �أمه ؟ هل من ا�ستطاع جتاوز امتحانات الدكتوراه عاجز عن اختيار فتاه حياته ؟ دعني
ال �أدعو اىل احلب املبالغ فيه ولكن �إىل �أقل ال�شروط املتوافرة للتعارف� ،أمل تعد اجلامعات
ل وطننا العربي ؟ ميكن لأي �شاب التعرف على املثقفات واملتعلمات القادرات على بناء
مت أ
الأ�سرة .متى �سيدرك ال�شاب �أنّ الفتاه خملوق مثله ت�شاركه احلياة ولي�ست �شيئ ًا ا�ستهالكي ًا له
؟ متى �سيدرك �أن لها حياتها وم�شاعرها �أي�ضا مثله متام ًا و�أنها مل تخلق لت�ؤدي دور الزوجة
فقط وبعد ذلك عليها �أن تبت�سم ؟
جمتمعنا الذكوري بال �أدنى �شك يربر لل�شاب كل خطاياه الكبرية قبل ال�صغرية،
والفتاه املالمة دائما من ال�صغرية �إىل الكبرية ،ال يغفر لها احلب وال تغفر لها الكتابة حتى،
فما �أن تكتب الفتاه ق�صيدة حب حتى تر�صدها �أ�صابع االتهام .مل ومن ومتى حدث ذلك ؟
غري مكرتثني �أبدا ب�أن الإن�سان حني يكتب ال يكتب ق�صته بال�ضرورة .فالكتابة ال
حتتاج منك �أن تعي�ش �شيئا لتكتبه .والكتابة ذاتها بعيده عن ال�شبهات .فكما قالت �أحالم
م�ستغامني «ابحثْ عن القذارة حيث ال يوجد الأدب» ،كل ما يف الأمر �أن الأنثى يف ال�شرق هي
مواليد جمتمع وجدت فيه متهمه ال �أكرث� .شباب يعاين من �أزمة ثقة ،يريد م�صادقة الفتاة
املنفتحة املتحدثة ويريد الزواج على طريقه �أمه ،لأنه منذ نعومه �أظفاره و�ضع �أمام جبهته
عبارة ‘الفتاه التي حتبك �ستحب غريك’ ،ليكرب منعدم الثقة باجلميع وهو الوحيد يف هذا
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املجتمع الذي ي�سمح له بكل �شيء ويغفر له حتى التالعب مب�شاعر الفتيات ،متنا�سيا �أن اهلل
حني ذكر العقاب �شمل الذكر والأنثى معا .ولكن جمتمعنا لفرط العدل عاقب الأنثى و�أعطى
لل�شاب كل الأعذار .وما زلنا نطالب بتحرير فل�سطني ! ال �أدري كيف و�صلنا اىل هذا احلد من
انعدام الثقه ؟
ومبن تثق الفتاه العربية حني تغرتب ؟ �أم الآن الأ�سلم والأمثل و�ضع عبارة «كل
�إن�سان كاذب وخمادع وغ�شا�ش ما مل يثبت عك�س ذلك ».هذا فخر ال�شباب العربي ،الذي مل
يتورع حلظه واحدة من العي�ش والتطبع بكل مفردات حياة الغرب ،طبعا ولكل قاعدة ا�ستثناء،
ولكني هنا �أعر�ض ما واجهته �شخ�صيا .ي�أتي ليلوم فتاة عربية تعي�ش وحدها يف �أوروبا ،من
باب نق�ص ثقته بنف�سه �أو من باب �أن الكاذب يظن كل النا�س كاذبني .فال �أملك �إال ن�صيحة
واحدة لكل الفتيات املغرتبات �‘:إن ر�أيت ال�شاب العربي على ال�شارع الأمين ،فاذهبي و�سريي
على الأي�سر’ .يف النهاية ما هو �إال �إجابة �س�ؤال واحد ،كيف �أو ملاذا �أو متى دون �أن ننتبه و�صلنا
�إىل هذا امل�ستوى من التفكري ؟ و�إذا كانت �شهادات عليا ال تغري تفكرينا وال تعطينا ثقفتنا
ب�أنف�سنا فمن يفعل ذلك ؟

�أ�سامة عبد احلميد
حياتي اللحظة الف ّذة التي ال تنقطع
ال�شباب ،الطاقة ،الإمكانيات ،امل�ستقبل ،الأم��ل  :منطق قد ال ي�صمد كثري ًا �أمام
الواقعية احلياتية التي جعلتنا ن�سري على وترية واحدة ،منذ الوالدة حتى املوت ،مرور ًا بال�شباب.
ولذلك ي�صعب اخلروج مبفهوم �آخر لل�شباب خارج هذه املنظومة احلياتية ،املعتمدة على الع ّد
واحل�ساب .مفهوم �ساذج ي�ستوي يف �إدراكه الطفل بعد �أن يعي وال�شيخ بعد �أن يعمر ،ويقنع الفتى
وال�شاب به نف�سه ،وهو يح�سب عمره بال�سنني ،ويظل يقنع نف�سه ب�أنه �شاب �إىل �أن يبتدىء العجز
يدب �إىل ج�سده .كما الميكن احلديث عن ال�شباب بلغة احلا�ضر وامل�ستقبل فقط� .أننا جيل �أو
�أجيال جديدة تنتمي للحقبة الزمنية الأوىل من عمر الإن�سان حيث الطاقة والديناميكية واحللم
والأفق وامل�شروع احلياتي ب�أعمق و�أ�شمل املعاين.
من دون �أن �أدري ومل �أكن قد قر�أته بعد قررت اعتناق ما قاله هرني ميلر«�إن اهلل ال
يريدنا �أن ن�أتي �إليه �أبرياء .علينا �أن نعرف اخلطيئة وال�شر� ،أن ن�ضل عن ال�سبيل� ،أن نتيه حتى
يكون ا�ست�سالمنا كام ًال� .إن اهلل بتحطيمه براءة الإن�سان يحوله �إىل حليف قوي» ،وعدت اهلل ب�أن
�أكون حليفه وب�أين �س�أعود ولكن بعد �أن �أجرب مذاق اخلطيئة ،ت�شعر بلذة ون�شوة غريبة و�أنت
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ت�ستعيد م�شاهد ًا منتقاة من الذاكرة .وبالت�أكيد �ستكون خمتارة بعناية لأن بع�ض ما حتويه من
�صور و�أحداث �سيق�ض عليك م�ضجعك و�سوف يقطع عليك �سل�سلة �أفكارك.
�ستكون جنم ًا يف كرة القدم �إن �ساعدتك الظروف هذا �آخر ما �سمعته من مدربي
قبل �أن تتمحور حياتي حول هذا املو�ضوع .تعمل وجتتهد ليكون هذا هو م�ستقبلك وهو ال�شيء
الذي حتب حتى ت�صطدم ب�أهل وبيئة جمتمعية ال ت�ستجيب للمغامرة واالقتحام� .أنهم بب�ساطة
يرف�ضون �أي �شيء بعيد ًا عن العلم والدرا�سة .رمبا كانوا حمقني ورمبا ال� ،إنهم على ب�ساطتهم
غافلون وغري مدركني لأبعاد ما يفعلون .لقد �ساهموا ب�شكل �أو ب�آخر ورمبا عن غري ق�صد يف قتل
روح ال�شباب واملغامرة .لذلك ومن على و�سادتي كنت �أحقق ما قاله يل مدربي� ،ستذكرين كتب
التاريخ و�أنا �أنقل الفرح �إىل كل بيت يف وطني ،و�أملأ خزاناته بالإجنازات والك�ؤو�س التذكارية
التي �ستحفظ يف متاحفه� .أتذكر الآن مقتطفات من حديث لوالدي قبيل ا�ستحقاق ال�شهادة
الثانوية� ،شهادة مل �أكن �أعرف عنها حتى ذلك الوقت �سوى ما �أ�ضعه من ق�صا�صات ملجالت
ريا�ضية داخل كتب الفل�سفة واجلغرافية .تكلم عن الإن�سان الذي من غري املمكن �أن ينجح وتتبلور
جتربته من دون العلم .وعن �شباب اعترب دورهم يف حلظة بعينها هو الإم�ساك باحلداثة باملفهوم
الفل�سفي والثقايف واالجتماعي وال�سيا�سي ،وقيادة واثراء احلراك ال�شامل وبخا�صة الدميقراطي
العميق وال�شامل ،امل�ستمر وال�سلمي.
كي �أكون �صادق ًا لعبت درا�ستي اجلامعية دور ًا مهم ًا يف تغيري قواعد احللم الذي مل
يفارقني للحظة .الآن امل�شهد تغري �أ�صبحت احلياة عبارة عن ملعب وا�سع ي�ضم جمهور لطريف
املباراة .الطرف املقابل هو ما يتحدث عنه القادمون من بالد رامبو وول�سون؛ عن غرب عن�صري
زاد حنقه على هذا ال�شرق بعد تواريخ معينة ،بيئة ر�سمية ال تلبي امل�شروع الوجودي للإن�سان على
ال�صعد احليوية كلها ،ديكتاتوريات وبيئة �سلطوية ت�شيع مناخ القهر واخلوف وتخ�شى من طموح
ال�شباب ودوره ونزوعه العميق للحراك الدميوقراطي واالقتحام العلمي .كل هذا �ضمن مزاج
ديني متطرف فر�ض علينا وجود كهنوت ما عندما يتعلق الأمر بعالقة الإن�سان مع اهلل.
نحاول �إعطاء هذه الأجواء الياب�سة واخلالية من �أي روح زخم ًا ‘جمالي ًا’ علنا ن�ستطيع
التقبل وبالتايل موا�صلة احللم ،نفكر ون�شابك .من امل�ؤكد �أن باتريك زو�سكيند مل يكتب روايته
الفاجعة العطر عن حم�ض خيال .البد �أن لها �شيئ ًا من الأ�سا�س الواقعي .رمبا هو نف�سه كان
ال�شخ�صية ‘غرنوي’ .وبالتايل ،من املمكن �أن يحدث لنا ما حدث معه .ه�ؤالء ال�سادة م�صا�صو
الدماء ،وجدوا ليقدموا لنا �شيئ ًا �سيلزمنا يف ات�ضاح الر�ؤية وامتداد اجلناح.على رغم معاناتنا
يجب �أن نعرب لأنهم �إىل زوال� .أما نحن فنح�ضر لو�صفتنا ال�سحرية التي �سن�ستعملها يوم ًا ما
عندما ميوت امل�صا�صون وتتحق ر�ؤية زو�سكيند .لكننا نعود مع مرور الوقت �إىل االرتكا�س فال
هم زالوا وال و�صفتنا اكتملت .بعد كل ذلك رمبا يفرج احلال نتيجة الو�ساطات وحركة الأجرام
ال�سماوية وحتت عنوان عري�ض ‘عقد عمل’ يف �إحدى دول النفط .نوقع دون �أن ندري على ماذا
وقعنا .هنا حيث ال وقت للحلم وال وقت للتفكري نكون قد و ّقعنا على موتنا .الآن نحلم فقط بكيفية
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العودة �إىل مكان احللم الأول ،نفكر كيف �سنواجه نف�س الغرمي ال�سابق .ولكن �ضمن ظروف
خمتلفة ف�أنت تلعب خارج ملعبك ووفق ال�شروط والقوانني التي يفر�ضها هو.
نفكر على طريقة البري كامو يف �إحدى ق�ص�صه� ،أن كل ما يحدث لنا هو من ح�سن
حظنا ،ورمبا هو �أف�ضل ما ميكن �أن يحدث معنا ،لأنه على املدى الطويل وغري املعروف �سي�صب
يف م�صلحتنا .ن�ضحك يف �سرنا ون�سر لذلك ،ن�سخر من ظروفنا ومن ب�ؤ�سنا ،ولكن ذلك ال يلبث
�أن يتال�شى كفقاعة �صابون حتت �ضغط املبالغ املرتتبة لدفع ال�ضريبة الفيزيولوجية لوجودنا.
ولكي ن�ستطيع التنف�س واحل�صول على م�ستحقاتنا من الأوك�سجني ،لكي تتابع خاليا اجلمجمة
عملها ،اخلاليا التي �أ�صبحت مليئة بامللوك �أما النحل فدفن يف ع�سله .بني الليل والنهار ،بني
الأمل والي�أ�س ،بني مرارة الهزائم وغ�ضب العاجز ،ت�أتي كما الربيع لتعيد �إحياء احللم .حبيبتي
التي ذكرتني ب�أين الزلت يف الثانية والثالثني من عمري ،وب�أنني قادر على العودة يف ما تبقى من
عمر املباراة .رف�ضت �أن �أ�سمي هذه املرحلة من عمر الإن�سان مبرحلة ال�شباب ومنحت لنف�سي
الفر�صة باعتبار �أن لي�س لل�شباب مرحلة مرتبطة بعمر معني �أو فرتة حمددة� .أي مبعنى �آخر �إن
ازدهار العقل وجتديد طاقته وخ�صوبته قد متتد حتى املوت لدى بع�ض الأ�شخا�ص الذين يبدعون
ويتفاعلون مع الإب��داع الإن�ساين �أخذ ًا وعطاء .نعم ال�شباب هم م�شروع الأمة �أو الوطن .وهم
الهوية واخلزان املعريف وقادة التطور والتجديد امل�ستمرين�‘ ،إنهم حلظتها الف ّذة التي ال تنقطع’.

علي جازو
رغبة اجل�سد احل ّر
فتي.
�أريد �أن �أزهر .يهج�س ٌ
قلب ٌّ
ف�أنا �أحنّ �إىل �إدراك �ضوء العل ّو،
كما حتنّ الطبيعة �إىل يوم ميالدها،
أنفا�س الربيع.
كما ت�صرخ الروح طالب ًة � َ
ال�شباب رغبة اجل�سد احلر من الدن�س ومن َ�ش َرك اخلطيئة .اجل�سد الذي يفكر
كرغبة فاعلة ال كعقل جمرد عن االنفعال .الرغبة هذه هي عقل اجل�سد احل�� ّر .على هذا
وعي واحتفال �شهوي باحلرية.
فال�شباب ٌ
ال ميكن حب�س الرغبة يف ال�شباب كعمر حمدود بال�سنوات .الرغبة تتجاوز قف�ص
العمر ،وهي تتفتح خارج قيد الزمن وقيد اجل�سد .تظل الرغبة �شابة طاملا هي حية ومريدة.
لذلك فالرغبة من العمر هي الإرادة من احلياة .تتكثف طاقة احلياة داخل اجل�سد ال�شاب،
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ترتاكم وتتحفز .هي طاقة من مادة احلياة الأك�ثر بدائية وعنفوان ًا .ومن هنا هي خ�شنة
ومتمردة .الطاقة هذه املنفعلة ال تطيق الأط��ر اجلامدة� .إنها تتوثب خارج القيد ،و�أثناء
خروجها تتبكر �شكل رغبتها .وعليه فالرغبة بحثٌ عن �شكل �شاب� ،شكل يرقى �إىل م�ستوى
الفن الذي ي�أبى االكتهال وركود ال�صيغ الثابتة .عند هذه النقطة يلتقي اجلديد مع ال�شاب
مثلما حتفر الرغبة توقها يف غايتها :االنطالق نحو �أفق �أرحب.
*

غري �أن هذا الأفق يحتاج �إىل حماية را�سخة .وهذه احلماية ال ميكن �أن ترت�سخ �إال
يف �أجواء من رقي الرتبية والتعليم� .إن قوة ال�شباب احلقيقية ت�أتي من الوعي ،الوعي الذي
يجب تعهده بالرعاية� .إن ال�شباب بال وعي هو حركة بال اجتاه وطاقة بال منفذ .الوعي يج�سد
القوة ،ويحدد غايتها.
بتنا نحوم يف ف�ضاء من االرتياب امل�شرتك ،من اخلوف واخل�شية.
�إنه ف�ضاء ال يولد غري العقم.
ال�شباب الذي يجر ؤ� تخطي عوائق الريبة هذه وحده القادر على امتالك ا�سمه
و�صفته .ال�شباب كا�سم ممتلئ مبعناه كوفرة و�سخاء ،ال�شباب ك�صفة حمتوية على م�ضمون
ملمو�س ون�شط .ال�شباب يحلم� .إن �أي جمتمع بال حلم هو جمتمع بال رائحة ،بال �شكل.
ال�شباب هو احللم الذي يظهر وجه املجتمع احلقيقي ،الوجه الذي يفور بالبهجة ،باحلركة
التي هي قوام كل فعل قادر على تغيري حاله نحو الأف�ضل والأرقى.
*

ال�شباب ي�سكن اجل�سد ،وهذا اجل�سد يريد �أن يلحق بالعامل� ،أن يطري حملق ًا على
م�ستوى يالئم طموحه ،ويحقق رغبته� ،أعلى ف�أعلى يرغب ال�شاب ،ذلك �أن هذا ال�سكن الألق
القلق لي�س �سوى جنمة ترتاق�ص يف هيئة �شجرة مزهرة ،لي�س �سوى يد حترتق كال�ضوء يف كبد
الغيوم .ال�شباب هو من يجر�ؤ �أن مي�سك هذه اليد الدافئة اخلطرة ،وبهذه اليد الفتية ال�صلبة
�أن يهز �شجرة العامل ،م�ؤ�س�س ًا لوعي جديد ،خارج �أر�ض اخلوف التي ت�ش ّل طاقة الإن�سان
وتعيق من ّوه.
*

�إن ال�شباب لتو ّت ٌر� ،ضج ٌة من ذهب احلوا�س الفورية ،وخلف هذا التوتر ٌ
نب�ض
جذري ،نب�ض ي�شري يف عمق مغزاه� ،إىل �أن م�سعى الب�شر نحو العدالة واحلرية ،كمحددين
جلدوى وجود الب�شر على االر�ض ،لن يتوقف ولن يهد�أ.
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وائل الدنيا
جيل الأزمة� ،أم �أزمة جيل
ال يخفى على �أحد �أننا نحيا اليوم ع�صر �أزمة .وعندما نقول �أزمة ،ف�إننا ال نق�صد
بذلك �إ�شكا ًال ما على �صعيد ما ،بل نق�صد �إ�شكاليات �شتى على الأ�صعدة كافة .وكما هو
معلوم ،فلكل �أزمة جذر ينبغي ت�شريحه ،وت�شخي�ص الأزمة ٌ
بع�ض من احلل.
فمن �أزمة املفهوم ،و�أزمة الثقافة ،و�أزمة ثورة املعلومات ،و�أزمة التوا�صل ،و�أزمة
الوعي� ،إىل �أزمة ال�س�ؤال الوجودي ‘�سال ٌم دائم� ،أم �صراع دائم� ،أم �سجا ٌل بينهما’ .فبني قائل
‘الطم�أنينة دناءة روحية’ ،وقائل ‘�إن ربة ال�سالم لن ترتاح حتى ي�أخذ بيدها �إله احلرب’،
�إىل و�صية بوذا القائل ‘�إياك �أن تق�ضي حياتك بحث ًا عن ال�سعادة ،فهي حالة ال غاية’ .ف�إنني
�أرغب هنا باحلديث عن ثالوث للأزمة يخ�ص جيلنا من ال�شباب � :أزمة املفهوم� ،أزمة الثقافة،
و�أزمة اال�ستهالك.
ال�شباب و�أزمة املفهوم
�إن ال�شكل الأكرث و�ضوح ًا للتعبري عن التوا�صل الآدمي هو ‘اللغة’ ،واللغة يف �أ�سا�سها
حروف ت�صوغ كلمات .ونرى اليوم �أن الكلمة خال�صة جتارب ،أُ�فرغت من م�ضمونها بالتقادم،
ف�صارت رمز ًا فقد معناه احلقيقي ،و�صار الإن�سان يكرره تكرار ًا �آلي ًا� ،أما �سقراط ،املعلم الأول،
كما �أرى فقد �أبى �أن يتّخذ الكلمة فكرة ،بل طلب احلقيقة وراء اللفظ ،واملاهية �ضمن الكلمة.
هكذا ف�إنني حني �أ�صغي �إىل �أحاديث ال�شباب �أو �أتفرج �إىل مقابلة تلفزيونية مع �أحدهم� ،أو
لقا ًء �صحفي ًا� ،أتعرث مبئات احل�شايا اللغوية ،والتي ب�إ�سقاطها ال ميكن �أن ن�ستخل�ص �سوى
جملة مفيدة �أو اثنتني ب�أح�سن الأحوال.
ومن هذا الباب رمبا �أطلق النفري عبارته ال�شهرية «كلما ات�سعت الر�ؤيا� ،ضاقت
العبارة  ».والعك�س بالعك�س ،فكلما �ضاقت الر�ؤيا ،ات�سعت العبارة .ويف هذا ال�سياق ينبغي
االنتباه �إىل م�س�ألة تغريب اللغة ،وابتكار النحوت اللغوية على غري نظري ،حتى يتم تفريغ
املك ّون الأهم للهوية ،و�أق�صد بالنحوت اللغوية؛ تلك الكلمات املدجمة بني العربية وغريها من
اللغات ،ولي�س بني العام ّية والف�صحى ،فذلك مبحث �آخر� .أي�ض ًا ،ف�إن �إلهاء ال�شباب مبفاهيم
براقة يف ظاهرها ،مائعة يف جوهرها ،من قبيل ‘حرية ،دميقراطية ،ثورة’ ،لي�س �إال حماولة
لتغنيج عقولهم وت�شتيت طاقاتهم .ليعطنا �أحدهم تعريف ًا دامغ ًا للمفردات �سالفة الذكر ،ثم
ّب�صر يف �ضوئها والعمل .ف�أن نق ّدم مفهوم ًا مع ّرف ًا وا�ضح ًا هو
لنرتك بعدها لل�شباب مه ّمة الت ّ
اخلطوة الأوىل لتحرير عقول ال�شباب.
على �سبيل املثال ،قد يجد �أحد املت�شددين ديني ًا يف ر�ؤيته الم��ر�أة �سافرة خرق ًا
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حلر ّيته ،ويرى �آخر �أن يف تعاطيه مع ام��ر�أة من ّقبة خرق ًا حلريته ،وقد يقفز ثالث منادي ًا
‘تنتهي حريتي حني تبد�أ حرية الآخر’ .فهذه الآراء املختلفة عجينة انفجار ّية ال ميكن مزجها.
ومن هنا �أقول �إننا �أمام �أزمة مفاهيم ،و�أزمة تعريفات ،و�أزمة لغة.
ال�شباب و�أزمة الثقافة
كانت الثقافة يف الأ�صل تد ّلل على اال�ستقامة ،فاملثقف هو ا�سم من �أ�سماء الرمح،
فكان ُيقال فالن مث ّقف� ،أي م�ستقيم ،ومبعنى �آخر قومي ا ُ
خل ُلق .ومن م ّنا مل ي�سمع ن�صيح ًة
داو َلها لنا �آبا�ؤنا و�أجدادنا ‘�إن الأخالق ُف ِّ�ضلت على العلم’.
ما �أود قوله �إنَّ كلمة ‘ثقافة’ حتمل م�ضمون ًا �أخالق ّي ًا ،باعتبار �أن �أ�سالفنا كانوا
يجزمون ب�أن املتع ّلم العارف هو بال�ضرورة على ُخ ُلق ح�سن .وقد ربط �سقراط العمل باملعرفة
ربط ًا وثيق ًا ،وذهب �إىل �أن اخلري هو الواقع احلقيقي ،و�أن القانون هو العقل ،والعقل هو
الطبيعة ذاتها ،وقال بجواز تعليم الف�ضيلة ،مبعنى توليد احلقيقة يف النف�س ،لأن الف�ضيلة
علم .ومن �سقراط �إىل الراحل الكبري حممود دروي�ش بعد �أكرث من �ألفي عام ،حني قال :
لو يذكر الزيتون غار�سه ل�صار الزيـت دمعـا
يا حكمة الأجـداد لو من حلمنا نعطيك درعا
ف�أنا يف معر�ض الرتكيز على املحتوى الأخالقي للفظة ‘ثقافة’ ،ومن ثم ربطها
بالعلم واملعرفة احل ّقة .لأنطلق بعدها للحديث عما �أ�سميه ‘الرتبية الثقافية’ .والرتبية هي
تن�شئة وتوجيه نحو امل�سار ال�صحيح ،بتكري�س وتر�سيخ لفكر �صائب ،ونزع وتق�شري لفكر باطل،
وفق القانون العام الذي ال يختلف عليه �أحد ،وباملعنى الإن�ساين ال باملعنى الديني بطبيعة
احلال .فالإن�سان �إما �أن ينتقل انتقا ًال ت�صادم ّي ًا متم ّرد ًا من مرحلة الطفولة �إىل مرحلة البلوغ
وال�شباب� ،أو يكون انتقاله �سل�س ًا بتخفيف ح ّدة اخلالف واالختالف �سواء مع �أهله �أو جمتمعه
�أو امل�ؤ�س�سة التعليمية التي يربى يف كنفها.
وقد تنفع يف هذا ال�سياق املقاربة الريا�ض ّية التالية با�ستخدام امل�صطلح الريا�ضي
امل�سمى ‘الك�سر’ ،فاملجتمع كمفهوم جمعي هو الب�سط الذي ُيرفع على مقام الفرد ،وكلما
اقرتبت قيمتا الب�سط واملقام ،كان الناجت �أقرب �إىل الواحد .وكلما افرتقت تلك القيمتان �صار
الناجت �إىل مزيد من التبعرث .وربط ًا بعنوان الرتبية الثقافية �أي�ض ًا� ،أعر�ض بع�ض النقاط :
 1ذهنية التوا�صل الإل��ك�تروين .فمن ثقافة املن�شور وال�صحيفة� ،إىل ثقافة
‘البو�سرت’ الإعالين ،ومن املنتديات االجتماعية والفكرية �إىل غرف ‘الت�شات’ �أي الرثثرة
احل�سي املبني على معطيات حقيقية �أهمها
على الإنرتنت .حيث انتقل ال�شباب من التوا�صل ّ
هو الإن�سان� ،إىل توا�صل مع الوهم.
 2ذهنية قلب املفاهيم ‘ر�أ�س ًا على عقب’ .م ّرة ،قر�أت خرب ًا يف �إحدى الدوريات
التي كانت ت�صدر يف دم�شق يف الن�صف الأول من القرن املا�ضي ،بتاريخ  1959-9-25حتت
عنوان ‘فار�سات دم�شق يناف�سن فر�سانها’ .ومقالة �أخرى بتاريخ  1958-11-18حتت عنوان
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‘دور ال�سينما يف دم�شق /الرقابة على الأفالم م�شددة ،وال جمال للقبالت احلا ّرة’ .ومالحظة
بجانب العنوان ‘الدخول جمان ًا ملن يب ّلغ عن متزيق الكرا�سي’ .ثم جند م�سل�س ًال تلفزيوني ًا
يف مطلع الألفية الثالثة ،يعالج يف عدة حلقات منه م�شكلة ن�شبت بني عائلتني لأن رج ًال من
العائلة الأوىل ‘ك�شف على قرعة’ امر�أة من العائلة الثانية� ،أي �شاهدها حا�سرة الر�أ�س بغري
متوهج ي�سقينا النور .وال�شم�س هي
ق�صد .ويف خط موازٍ �أي�ض ًا� ،أقول �إن النجم هو كوكب ّ
النجم امل�شهور يف جمموعتنا ال�شم�سية ،ف�أين ال�شم�س من املغني الفالين �أو املمثل العلاّ ين.
�أين الكتّاب واملفكرون والفال�سفة وال�شعراء ،ه�ؤالء هم حلمنا وك�سا�ؤنا نحن ال�شباب ،وبدونهم
ف�إننا هياكل عظمية عارية� ،أما مغ ّنو الطقطوقة احلديثة وبع�ض ممن ي�سمون بنجوم ال�شا�شة،
فهم مفردات باهتة ينبغي �أن تو�ضع يف ن�صابها على هام�ش الن�ص ال متنه.
 3ذهنية ال��ر�أي وال��ر�أي الآخ��ر .رمبا كان هذا العنوان هو �أكرث ما يبط�ش يف
وعينا .فنحن ال�شباب قد نختلف على ت�سريحة ال�شعر� ،أو لون الثياب� ،أو نوع ال�سيارة التي
نرغب باقتنائها ،ولكن ال جمال لالختالف على �أن ال�شم�س ت�شرق من ال�شرق وتغرب من
الغرب ،وميكن القيا�س على ذلك يف الق�ضايا الأكرث عمق ًا.
ال�شباب و�أزمة اال�ستهالك
‘توقف قلي ًال ،احلياة معنا �أحلى’ .ثم �أت�ساءل ،احلياة �أحلى مع من ؟ تلك العبارة
نراها مطبوعة على كثري من الإعالنات البانورامية التي ت�س ّوق ملنتج ما ،ثم �أُفاج�أ �أي�ض ًا ب�أن
�سلعة غذائية ت�ش ّكل ‘وجبة البلد’ فاال�ستهالك م�صطلح اقت�صادي يف الأ�سا�س له عدة حدود.
وما يهمني هنا هو امل�ستهلك باعتبار �أن �شريحة ال�شباب هي الفئة الأو�سع التي متثل هذا
العن�صر .فمن ذهنية االكتفاء �إىل ذهنية مزيد من االقتناء .وهذه النزعة الأخرية نزعة
طاحنة .فبني زحام ال�سلع املرتاكمة يف الأ�سواق ،يتوقف املرء م�صدوع ًا تائه ًا ،ي�شرتي ما
ي�ستطيع ،ولكنه ال يكتفي ،هل من مزيد ؟ وكيف ال�سبيل ؟
البحث عن منابع جديدة للدخل ،فمزيد من العمل ،ومزيد من اللهاث ،فتبد أ�
احللقة املعيبة وال تنتهي ،ويف هذا ال�سياق نالحظ �أن مفردة جديدة طفت على ال�سطح وهي
هواية الت�سوق .لكن مفهوم ال�سلعة ات�سع لي�شمل مفردات �أخرى .فهناك �سلعة املوقف ،و�سلعة
املعلومة ،والكتاب ب�صفته �سلعة ،و�سلعة التعليم وامل�ؤ�س�سات التعليمية من مدار�س وجامعات،
حتى بات ب�إمكان ال�شباب �أن يتابعوا درا�ستهم اجلامعية يف املنزل وبطريقة افرتا�ضية ملن
يرغب .وملن يحب �أن ي�أخذ فكرة عن مو�ضوع الت�سويق وخطورته على جيلنا من ال�شباب،
ب�إمكانه مطالعة عدة كتب� ،أذكر منها رواية اللجنة للروائي امل�صري �صنع اهلل ابراهيم،
وكتاب رج��ال بي�ض �أغبياء مل�ؤلفه مايكل مور املخرج الأمريكي ال�شهري ،وكتاب امل��ال �ضد
ال�شعوب  -البور�صة �أو احلياة للباحث �إيريك تو�سان.
وهكذا ف�إن منطق ال�سوق هو منطق حا�ضر يف حياتنا اليومية ،والرتكيز على مو�ضوع
ّ
ال�شره عند ال�شباب وتغذيته باعتباره �أحد وظائف النف�س ال�شهوانية هو تركيز غري بريء.
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وبهذا الإطار ال �أود التطرف واحلديث عن حرب مفرت�ضة ت�ش ّنها كائنات ‘ال�ساثوغوا�س’ علينا
والتي حت ّدث عنها املف ّكر كولن ويل�سون يف كتابه طفيليات العقل .ولكن نعم ،هناك حرب
�شعواء ،تقودها الر�أ�سماليات الكربى خللق �أمة �ضائعة الهوية �أ�سا�سها ال�شباب امل�ستهلك
العابر للقارات .فهناك عجلة �إنتاج دائرة حتتاج �إىل متق ّوتني ،وال ب�أ�س يف �سبيلها من �سحق
عقول ال�شباب و�أرواحهم لين�ضموا �إىل هذه املعمعة.
�صناعة ال�شباب املعا�صر
�سني الطفولة الأوىل يف
بعد ما �سبق ،ف�إين �أ�ؤكد على �أن �صناعة ال�شباب تبد�أ منذ ّ
املنزل .وحني يبد أ� عقل املرء بالتمايز ،ف�إن هذه العملية تنتقل �إىل م�صنعه اخلا�ص ،ويبد�أ
مبهمة وعي الذات كمقدمة لوعي املو�ضوع ،و�أنا �أق�صد هنا كلمة ‘الوعي’ بالتحديد ،كوظيفة
من وظائف النف�س التي حددها كارل غو�ستاف يونغ يف بحثه البنية النف�سية عند الإن�سان،
فيتحول املرء بذلك من حالة التخ ّلق �إىل حالة اخللق ،فيقف ال�شاب منا ليتل ّم�س هويته� ،أي
مالمح �شخ�صيته .ففي �أيامنا �أحيان ًا ،حني نلمح �شاب ًا يف الطريق ،قد يتط ّلب �أمر متييزه �إن
كان ذكر ًا �أم �أنثى ب�ضع ثوان ،حيث �أننا نعلم �أن ر�سم احلاجبني هو �ش�أن من �ش�ؤون الأنثى
منذ �آالف ال�سنني� ،أما يف زماننا فال ن�ستغرب �أن جند ‘ملقط حواجب’ يف جيب رجل على
�سبيل املثال ال احل�صر .ومن مالمح ال�شخ�صية �أي�ض ًا ما �أ�سميه املوقف املعريف اخلا�ص،
والذي تك ّونه البنية الثقافية املتكاملة التي حتدثت عنها �آنف ًا ،ف�أنا مث ًال وب�صفتي �شاب ًا من
هذا اجليل� ،أنتمي �إىل �أ�سرة وعائلة وحي ومدينة ووطن ،و�أنا �صاحب كفاءة ما ،وامتياز ما،
ولدي رغبة ما ،وحلم ما ،وغاية ما .ف� ْأ�شر ُع بطرح تعريفات جديدة ،و�شرح املفاهيم املعتادة
من جديد حتى �أعرف ما ي�ستحق يل وما يجب علي ،ثم لأبد أ� العمل على هذا الأ�سا�س.
من هنا �أدع��و ال�شباب �إىل تقلي�ص �ساعات العمل على‘الإنرتنت’ ،والعودة �إىل
ح�ضن الكتاب الدافئ ،والتوا�صل مع النا�س احلقيقيني يف العامل احلقيقي .و�أي�ض ًا على
ال�شباب تفعيل ال�صراع التاريخي الإن�سان مع ذاته ،وعدم اال�ست�سالم �سواء �إىل الالمباالة
�أو لفكرة ح�سم اخليارات مبكر ًا جد ًا .ويف هذا ال�سياق �أود التنويه �إىل �ضرورة �شغل ال�شباب
بفكرة العمل اجلماعي الوطني وال��ذي تقوده نقابات وهيئات �أهلية واجتماعية من قبيل
حمالت تنظيف ال�شاطئ ،وحمالت تدوير الورق ،وحمالت زرع الأ�شجار وتنظيف ال�شوارع
وجماري الأنهار� ...إلخ .ف�إين �أرى فيها حلاّ ً مثالي ًا مل�شكلة الفراغ وامللل التي يعاين منها الكثري
من ال�شباب ،كما �أنها تعزز تالقح الأفراد �أ�صحاب هذا الدافع النبيل وتفتح الباب وا�سع ًا �أمام
التوا�صل ال�صحيح� .أما امللمح الأهم لهوية الإن�سان فهي انتما�ؤه لبلده� ،إذ �أن فعل املحبة من َت ٌج
حتمي لفعل املعرفة .فلكي ننتمي خري انتماء لبلدنا ،علينا �أن نحبه �أكرث ،ولكي نحب بلدنا
�أكرث ،علينا �أن نعرفه �أكرث.
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�سوزان املحمود
الطاقة املُ�صادَرة
ال�شباب هو القابلية واليفاعة .الطاقة اجل�سدية والنف�سية املتجددة .بداي ُة الت�أمالت
ُ
يف احلياة واملجتمع .التمرد على التقاليد والرغبة بالقبول االجتماعي يف �آن واحد .حماكمة
الأمور مبثالية .وهو �سن التح�صيل العلمي واملعريف الأ�سا�سي والرغبة يف تغيري العامل نحو
اكت�شاف اجل�سد والعقل الإن�ساين والرغبة يف خو�ض التجربة ،ورمبا مواجهة
آالم
ِ
الأف�ضلُ � .
معطيات واقع اجتماعي واقت�صادي و�سيا�سي غري �سارٍ.
(عرفت اجلمعية العامة للأمم املتحدة ال�شباب ،لأول مرة لأغرا�ض ال�سنة الدولية
لل�شباب عام  ،1985باعتبارهم �أولئك الذين ترتاوح �أعمارهم بني  15و 24عام ًا .ويف عام
 1995عندما وافقت اجلمعية العامة على برنامج العمل العاملي لل�شباب حتى عام  2000وما
بعده ،عرفت ال�شباب مرة �أخرى ب�أنهم املجموعة العمرية التي ترتاوح بني  15و 24عام ًا ،ومع
ذلك ذكرت �أن معنى تعبري ‘ال�شباب’ يتباين يف املجتمعات املختلفة ،ويتغري ب�صورة م�ستمرة
ا�ستجاب ًة للظروف ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية املتغرية .ومع ذلك ت�ستخدم
ال�سن ،التي ترتاوح بني  15و 24عام ًا ،يف جميع الإح�صاءات العاملية اخلا�صة بال�شباب).
وقد �أثار هذا التعريف ،وال يزال ،نقا�ش ًا وا�سع النطاق حول مدى مالءمته للواقع
العملي املتنوع يف خمتلف دول العامل ،وات�ساقه مع ن�صو�ص االتفاقيات الدولية .فطبق ًا لهذا
التعريف ف�إن الأطفال هم من تكون �أعمارهم �أقل من � 14سنة ،بينما حتدد «املادة  »1من
اتفاقية الأمم املتحدة اخلا�صة بحقوق الأطفال لعام  ،1979الأطفال ب�أنهم جميع من تكون
�أعمارهم من الثامنة ع�شرة �سنة ف�أقل.
كما �أن نقا�ش ًا حيوي ًا قد جرى خالل عامي � 1998-1997إع��داد ن�ص االتفاقية
رقم 182اخلا�صة مبنع �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال ،حول الفرق يف تعريف ‘الطفل’ و‘ال�شاب’.
وقد مت خالل منتدى ال�شباب الدويل يف داكار ،ال�سنغال ،يف �أغ�سط�س  2001الطلب من الأمم
املتحدة �إعادة النظر يف تعريف ال�شباب ،وبرفع احلد الأق�صى لل�سن لي�صل �إىل  30عاما،
حتى يفي مبتطلبات تعريف ال�شباب خا�صة يف البلدان النامية.
وقد كان الهدف من مرونة ‘التعريف’ تو�سيع نطاق احلماية االجتماعية خا�صة يف
املراحل االنتقالية للفرد من عامل الطفولة �إىل عامل البالغني .بالإ�ضافة �إىل ذلك فان عوامل
ذات �صلة مبا�شرة بعنا�صر �سو�سيولوجية واقت�صادية و�سيا�سية يف خمتلف املجتمعات تلعب
دورا �أ�سا�سيا يف تعاملها املعياري والفعلي مع فئة ال�شباب.
وثمة باحثون اجتماعيون ودرا�سات �إجرائية اجتماعية �أخرى ترفع �سن ال�شباب من
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حد ما ،ولكن مبا �أن هذه الفئة من
�18سنة �إىل � 40سنة وبقيت حمددات ال�سن خالفية �إىل ٍ
ال�سكان هي الأكرث ح�سا�سية وفاعلية وت�أثر ًا بالأو�ضاع االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية،
وهي الفئة التي �سيعتمد عليها لتكون القوى العاملة واملنتجة يف املجتمع ،لكن يف ظل انعدام
العدالة االجتماعية وفر�ص العمل والتوعية االجتماعية وال�صحية يتعر�ض النمو ال�صحي لهذه
الفئة لعدة عراقيل وم�شكالت.
�أهم م�شكالت ال�شباب
حددت الأمم املتحدة املجاالت اخلم�سة ع�شر ذات الأولوية لربنامج العمل العاملي
لل�شباب ( التعليم ،الت�شغيل ،اجل��وع والفقر ،ال�صحة ،البيئة ،تعاطي امل��خ��درات ،جناح
الأحداث� ،أن�شطة �شغل الفراغ ،الفتيات وال�شابات ،امل�شاركة ،العوملة ،تكنولوجيا املعلومات،
واالت�صال ،فريو�س نق�ص املناعة الب�شرية (الإيدز) ،ال�شباب والنزاع ،العالقات بني الأجيال.
تعمل الأمم املتحدة بالتعاون مع جهات حكومية وطنية على تنفيذ برامج لتوعية
ال�شباب والعمل معهم لكن تتفاوت ن�سبة جناح هذه الربامج من دولة �إىل �أخرى .وعلى كل
حال ال تطال هذه الربامج �إال ن�سبة �ضئيلة جد ًا من ال�شباب ،وحتاول احلكومات الوطنية
(�سورية مث ًال) تنفيذ برامج م�شابهة الحتواء ال�شباب وت�شغيلهم �ضمن ما ي�سمى حالي ًا
برامج امل�شاريع ال�صغرية .كما حاولت فتح هيئة ملكافحة البطالة ويف فرتات �سابقة �أعطت
قرو�ض ًا للعاطلني عن العمل لإن�شاء م�شاريعهم اخلا�صة .لكن هذا كله مل يكن كافي ًا ،وال تزال
احلكومات بعيدة عن واقع ال�شباب ومل جتد حلو ًال حقيقية مل�شكلة البطالة املتفاقمة ،والتي
�أ�صبحنا ن�شعر بها فعلي ًا �أثناء اال�ضطرابات االجتماعية والأمنية حيث تظهر على ال�سطح
ن�سبة ال�شباب غري املتعلم والعاطل عن العمل وغري امل�ؤهل مهني ًا وال��ذي ي�سهل ا�ستغالله
للقيام ب�أعمال ُعنفيه .وهذا ما لمُ �س واقعي ًا �أثناء الأحداث الأخرية يف �سورية ،حيث كان معظم
مفتعلي ال�شغب والتخريب من ال�شباب العاطل عن العمل وغري املتعلم .كما �أن هناك ن�سبة ال
ب�أ�س بها من اخلريجني اجلامعيني من العاطلني عن العمل ممن ي�ضطرون للعمل ب�أعمال ال
تنا�سب �شهاداتهم اجلامعية �أو حت�صيلهم العلمي فيحبطون نف�سي ًا �أو يفكرون بالهجرة.
�شبح البطالة والهجرة
ما ال��ذي يلوح يف الأف��ق ؟ كانت الهجرة أ�ح��د احللول التي يفكر فيها ال�شباب
للتخل�ص من واقع �أحد �أكرب �أ�شباحه البطالة .ثم تتاىل الأ�شباح الأخرى من فقر وتهمي�ش �إىل
تقييد للحريات الفكرية واملدنية والدينية �إىل �إق�صاء �سيا�سي عن مواقع القرار �إىل انعدام
للعدالة االجتماعية .وا�ستمرت الهجرة خالل مراحل تاريخية خمتلفة منذ �أيام ال�سفر برلك
(العثماين) واجلوع والقهر والظلم ،و�أيام اال�ستعمار الأوروبي الأوىل وحتى تويل احلكومات
الوطنية.
تغريت �أح��وال البالد لكن الهجرة بقيت م�ستمرة بن�سب خمتلفة لأ�سباب كثرية
بلد �إىل �آخر ومن ظرف �سيا�سي �أو اقت�صادي �إىل �آخر ،من �إثنيات دينية وقومية
تختلف من ٍ
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خمتلفة .وال�شباب العربي يف بلدان الق�سم الآ�سيوي ودول ال�شمال الأفريقي حيث كانت ظاهرة
الهجرة �أو�ضح لديهم بحكم قرب �سواحلهم من �سواحل البلدان الأوروبية ،وحماولتهم دخول
القارة الأوروبية بطرق غري �شرعية �أودت بحياة الكثريين منهم يف عر�ض البحر ،ومنهم من
كان ينتظر ل�شهور يف الرباري للعبور للطرف الآخر من ال�ساحل املتو�سطي يف مدن قريبة
كطنجة .وه�ؤالء طبع ًا معر�ضون ل�شتى الأخطار من القتل �إىل التهجري �إىل ال�سجن �إىل املوت
جوع ًا وبرد ًا.
وال ت��زال ق�ص�ص عبور ال�شبان بطريقة غري �شرعية مرعبة وم�ؤملة من �إغ��راق
للع ّبارات� ،إىل ا�ستقبال ه�ؤالء يف مراكز لالجئني و�إعادة ترحيلهم �إىل بلدانهم� ،إىل ا�ستغاللهم
كرقيق (خا�صة الفتيات)� ،إىل �صناعة �أحزمة �أحياء ال�صفيح حول املدن الأوروبية الكبرية
�إىل م�شكالت اندماجهم ودجمهم يف املجتمعات اجلديدة �إىل التعامل العن�صري معهم.
ما الذي ميكن �أن يتغري اليوم ؟
لكن اليوم رمبا �سيختلف الو�ضع قلي ًال .عدد ال ب�أ�س به من ال�شباب العربي وخا�ص ًة
ال�سوري الذي كان يفكر يف الهجرة �ستتغري وجهة نظره ،وذلك ب�سبب وعي ال�شباب ل�سيا�سات
الدول الغربية جتاه دول العامل الثالث �أو ما ي�سمى الدول النامية وخا�صة دول املنطقة العربية
والدول التي يدين معظم �سكانها بالإ�سالم .فبعد �أحداث � 11أيلول وما رافقها من ت�سويق
نظرة تع�صبية جتاه املواطنني امل�سلمني والإ�سالم عامة حول العامل ويف الواليات املتحدة
و�أوروب��ا خا�صة التي �أثقلها عبء املهاجرين من اجلنوب الفقري �إىل ال�شمال الغني الذي
يتحمل منذ �سنوات بع�ض ًا من تبعات م�س�ؤولية ا�ستعماره وا�ستغالله للمنطقة لعقود طويلة.
اليوم تتجه هذه ال�سيا�سات الغربية والإعالم الغربي لدعم ما درج على ت�سميته
الغربيون ‘ربيع الثورات العربية’ لي�س �إميان ًا بحق �شعوب املنطقة بتغيري م�صائرها وحت�سني
طرق عي�شها �إذ كانت هذه الدول من الداعمني الأ�سا�سني حلكامها ال�سابقني .ولكن يت�ضح مع
الوقت �أن �أوروبا تريد �أن جتد حلو ًال ما للتخل�ص من ال�شباب املهاجر وحتديد ًا ال�شباب امل�سلم
الذي ينقل معه �إىل �أوروبا والعامل الغربي عاداته وتقاليده و�أحيان ًا �أزماته بعد ما مور�س عليه
من �ضغط وتهمي�ش وا�ستهتار من داخل بالده ومن خارجها.
ونالحظ اليوم �أن ال�شباب الذين �صنعوا التغيريات الكبرية يف بلدانهم يحاولون
االنخراط وامل�شاركة يف �صنع القرار ال�سيا�سي و�إحداث التغيريات امل�أمولة ،وال يزالون يعانون
من خما�ضات ع�سرية ،لأن التغيري يجب �أن يحدث على عدة �أ�صعدة واجليل القدمي املتحكم
مبفا�صل القرار من �سيا�سيني وم�س�ؤولني ال يزال يحاول ا�ستبعاد ال�شباب .رمبا لن ين�سى
�أحد �أبد ًا �صرخة وم�أ�ساة حممد بوعزيزي التون�سي والنار التي �أ�شعلت �أفئدة ال�شباب العربي
والعاملي والتي عربت عن ل�سان حال معظم ال�شباب العربي و�شباب الدول النامية( .اليوم
مي ِّثل ال�شباب ن�سبة  18يف املائة من جمموع �سكان العامل �أو ما ي�صل �إىل  2،1بليون ن�سمة.
ويعي�ش  87يف املائة من ال�شباب يف البلدان النامية ،حيث يواجهون التح ّديات الناجمة عن
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حمدودية احل�صول على املوارد �أو على ُ�سبل الرعاية ال�صحية ،والتعليم ،والتدريب ،وفر�ص
العمل ،والفر�ص االقت�صادية).
َمل ال ُنحدث التغيري هنا ؟
رمبا من �أهم الأ�سئلة التي يطرحها ال�شباب اليوم :
لمِ َ ال ميكننا �أنّ نكون كما ينبغي �أن نكون ؟
ولمِ َ ال ميكن لبلداننا �أن تكون بلدان ًا متقدمة ؟
لمِ َ علينا �أن نرتك بلداننا و�أ�سرنا ونهاجر لنحظى ببع�ض الكرامة الإن�سانية ؟
�إذ ًا لمِ َ ال نحدث التغيري هنا يف بلداننا ؟
بد أ� ال�شباب العربي مييز ويعي �أن بلدان العامل الغربي �سلطات و�سيا�سات لي�ست
متقدمة ولي�ست �إن�سانية يف تعاملها مع دوله وهذا ما يت�ضح يومي ًا من خالل ت�صريحات
ال�سيا�سيني الأمريكيني والأوروبيني� ،إذ ًا �أ�صبح من امل�شروع اليوم ال�س�ؤال �إىل �أين �سيتجه وما
هي احللول ؟
و�إذا كان على ال�شباب الغربي الأوروبي والأمريكي التعامل يف امل�ستقبل القريب مع
امل�شكالت والكوارث التي تخلفها �سيا�سات �إدارات بلدانهم يف البلدان التي تقع على ال�ضفة
الأخرى والتي �ساهمت دوله يف �إفقارها ،ف إ� ّنه �سيكون عليه الدفاع عن مكت�سبات الفكر الغربي
الإن�ساين واحل�ضاري ،الذي ُيغ ّيب متام ًا �أثناء ال�صراخ بخطابات القوة ال�صاخبة واللهاث
وراء امل�صالح االقت�صادية واملكا�سب غري امل�شروعة و�إ�شعال احل��روب الأهلية والطائفية
وتن�شيط ال�سوق ال�سوداء لتجارة الأ�سلحة الفتاكة ،والتي �ست�ؤذي حتم ًا م�ستقبل �شعوب الدول
املتجاورة وم�ستقبل الإن�سانية عامة وال�شباب خا�ص ًة ب�صفتهم م�ستقبل هذه ال�شعوب ،و�سيكون
على منظمة الأمم املتحدة العمل بكافة هيئاتها بطاقة م�ضاعفة لردم الفجوات الكبرية بني
ال�شعوب والأمم �إن بقيت حمافظة على �سالمة املبادئ التي �أن�ش�أت من �أجلها .ف�إن ما يعانيه
ّ
ال�شباب العربي يف هذه املرحلة خمتلف ويكاد يكون �أ�صعب من �أي مرحلة تاريخية �أخرى منذ
كان حتت االحتالل الأجنبي الذي ال يكاد يغيب وجهه حتى ن�سمع �صوته ،لكنها �أي�ض ًا ال�صعوبة
التي حتمل الإمكانيات.
�أهم ما ميتلكه ال�شباب العربي اليوم هو التوا�صل لأنه اليوم ميتلك قوته احلقيقة
ب�إم�ساكه �إىل حدٍّ ما باملعرفة و�إمكانية التوا�صل فيما بينه من املحيط �إىل اخلليج( ،التوا�صل
الذي بقي مفقود ًا لفرتات طويلة بني م�شرق الوطن العربي ومغربه وحتى بني البلدان العربية
املتجاورة ب�سبب �سيا�سات حكامها وقياداتها) .وبالتايل �أ�صبح يعي �أن م�س�ؤوليته �أكرب بكثري،
لأن��ه من املفرت�ض �أن��ه ميتلك اليوم الوعي ال�سيا�سي ،والتاريخي ،واالجتماعي ،كالوعي
باالختالف الإثني ووج��وب اح�ترام هذا االختالف وتقدير غناه وتاريخه ،والوعي ب�أن ما
كان يحكمه �سابق ًا وجهة نظر واحدة حددتها �أو ًال الدول امل�ستعمرة ثم الأنظمة الدكتاتورية
احلاكمة من ملوك �إىل حكومات �إىل ما بعد ثورات التحرير ،التي حتولت للأ�سف ال�شديد �إىل
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�أكرب �سلطات للقمع ومل�صادرة احلريات الفكرية .وبالتايل عليه مبختلف فئاته و�شرائحه �أن
يتمتع بر�ؤية وا�ضحة ملتطلبات املرحلة القادمة والأكرث خطورة من �سابقاتها.
حدثت التغريات الكبرية و أُ��سقطت بع�ض الأنظمة لكن اال�ستحقاقات الكبرية تو�ضع
الآن على الطاولة ،وميكننا �أن ن�ست�شهد هنا مبا قاله طه ح�سني ل�شباب طلبة اجلامعات بعد
عودته من باري�س حني حتدث عن الثقافة والعلم واحلرية واال�ستقالل «من اخلري �أن نغتبط
بهذا ونبتهج له ،ولكن على �أال نكتفي باالغتباط واالبتهاج ،وعلى �أال ن�شغل بالفرح عن الن�شاط،
و�أال ي�صرفنا الأم��ل عن العمل ،و�أال نقف �أم��ام اال�ستقالل واحلرية موقف املعجبني بهما
املطمئنني �إليهما� .إمنا ن�أخذهما كما ت�أخذهما الأمم الراقية على �أنهما و�سيلة للكمال و�سبب
من �أ�سباب الرقي ،ال يكفان عن العمل و�إمنا يدفعان �إليه ،وال يحدان الأمل ،و�إمنا ميدانه
ويزيدانه قوة و�سعة وانب�ساط ًا .وما �أعرف �أين �أ�شفقت من �شيء كما �أ�شفق من اال�ستقالل بعد
�أن ك�سبناه ،ومن احلرية بعد �أن ظفرنا بها ! �أ�شفق منهما لأين �أخ�شى �أن يغرانا عن �أنف�سنا،
ويخيال �إلينا �أننا قد و�صلنا �إىل �آخر الطريق حني و�صلنا �إليهما ،مع �أننا مل نزد على �أن ابتد�أنا
بهما الطريق».
فال�شباب مبا يحمله من قابلية على التحدي واالبتكار والتجديد قوة دميغرافية
هائلة يجب �أن ت�ستثمر خا�صة �أن فئة ال�شباب يف البلدان العربية ت�شكل الن�سبة الأكرب من
جممل عدد ال�سكان ح�سب الإح�صائيات ،وهي ت�شارك يف ن�شر ثقافتها و�أفكارها عرب االنرتنت
بالدرجة الأوىل .فبف�ضل �شبكات التوا�صل االجتماعي ظهر ما ي�سمى بثقافة �شبابية عاملية
و�أ�ضحى ال�شباب ي�ساهم يف بناء الثقافات العاملية واملحلية .ويف جمتمعاتنا املحلية ن�ستطيع
�أن نلم�س هذا الأمر بو�ضوح فقد �أ�صبح لدينا ما ي�شبه املجتمع املنظم عرب �شبكات التوا�صل
االجتماعي (الفي�سبوك والتويرت وغريها) .ميكننا �أن ن�سميه باملجتمع املوازي ،وهو يلتقي مع
املجتمع الواقعي ب�أمور ويختلف عنه ب�أمور �أخرى.
فمن جهة ميكن للفرد –وغالبية م�ستخدمي هذه ال�شبكات من فئة ال�شباب– �أن
يك ّون �صداقات مع �أفراد عائلته البعيدين ورمبا املغرتبني ،وزمالء العمل والأ�صدقاء ،ولكن
طبع ًا تتخذ هنا عملية الإ�ضافة �إىل قائمة �أ�صدقاء امل�شرتك �صفة االنتقائية .وهذا ما مييز
�إىل حد ما املجتمع االفرتا�ضي عن املجتمع الواقعي.
ومن جهة أ�خ��رى ميكنه �أن يك ّون �صداقات حول العامل مع �أف��راد من ح�ضارات
و�أديان وفئات خمتلفة ،يتعرف عليهم يتحاور معهم ثم من املمكن �أن يجد منا�صرين لق�ضاياه
ويلعب دور ًا يف لفت انتباه الر�أي العام جتاه ق�ضايا معينة ويتبع ذلك تكوين جماعات ثقافية
(وغريها) تهتم بالأمور والق�ضايا ذاتها .وهذا يقوي �شخ�صية ال�شاب املعرفية فهو م�ضطر
للفت االنتباه �إىل املحاججة والتعبري عن �أفكاره بطرق وا�ضحة وهذا ما ال ي�سمح به عادة ًيف
املجتمع الواقعي ب�سبب ما ميكن �أن ن�سميه و�صاية الرا�شدين واحلدود االجتماعية املر�سومة
م�سبق ًا ب�سبب ما ا�صطلح على ت�سميته بالتابوهات الثالثة.
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الإق�صاء ال�سيا�سي
وميكننا �أن نعترب فعالية ال�شباب على االنرتنت رد فعل طبيعي ًا على حالة الإق�صاء
ال�سيا�سي التي متار�س عليه �ضمن جمتمعاته .وبات من الوا�ضح اليوم بعد اال�ضطرابات
الكبرية التي ع�صفت بالبلدان العربية �أن �صوت ال�شباب متكن من ح�شد طاقاته واخرتاق
�صمم حكوماته ،وعن حالة التغييب ال�سيا�سي لل�شباب� .إذ ًا ل�ضمان م�شاركة ال�شباب يف احلراك
االجتماعي وال�سيا�سي ال بد من تفعيل م�ؤ�س�سات املجتمع املدين والأهلي التي ميكنها �أن تعمل
بعيد ًا عن و�صاية الدولة املبا�شرة .وال بد من �إيجاد �آليات لت�شجيع ا�ستثمار ر�أ�س املال املحلي
يف م�شاريع �إمنائية وثقافية �شبابية ت�ساهم يف ت�شغيل وتثقيف وتوعية ال�شباب ،تعتمد ب�شكل
�أ�سا�سي على م�شاركة اخلربات ال�شبابية .والبد من تن�شيط وتفعيل البحث العلمي ال�شاب عن
طريق ت�شجيع تبادل اخلربات بني �شباب م�ؤ�س�سات املجتمع املدين يف الدول املختلفة.
ثورة االت�صاالت و�صراع الأجيال
ويكاد يكون من امل�سلم به �أن ثورة االت�صاالت �أحدثت فجوة حقيقية بني الأجيال
فالفئة ال�شابة هي من ت�ستخدمها وت�ستفيد منها .ونظر ًا خل�صو�صيتها وللتعامل الفردي
معها �أ�صبح من ال�صعب على جيل الرا�شدين مراقبة الأبناء والأحفاد بحكم التطور ال�سريع
واليومي لعامل االت�صاالت والربجميات� .إذ ًا �أفلت جيل ال�شباب من املراقبة وانطلق بعيد ًا.
فاالنرتنت مينحهم ف�ضا ًء حر ًا للتعبري عن �آرائهم الفكرية والنف�سية واجل�سدية ،التي غالب ًا
ما تقمع من قبل املجتمع ،وعن ت�أمالتهم اخلا�صة يف هذه ال�سن احلرجة ،يف حني �أن اجلهات
الر�سمية لن�شر املعلومات من �صحف وجمالت وف�ضائيات تتبع توجهات حكومية حمددة غالبا
ما تكون قا�صرة عن متابعة هموم وطموحات ال�شباب وت�سا�ؤالته املحرجة ملجتمع حمافظ.
ف�أ�صبح ال�شاب اليوم ال ي�س�أل والده �أو �أخاه الأكرب ،والفتاة ال ت�س�أل والدتها ،فمعظم املعلومات
موجودة على االنرتنت .لذلك ال مفر للدولة من التجر�ؤ على �إدخال منهاج للثقافة اجلن�سية
ال�صحيحة لطالب املدار�س ،واالبتعاد عن حماباة املجتمع املحافظ واملتدين.
وميرر االنرتنت معلومات كثيفة و�سريعة ال ميكن التحقق من م�صداقيتها نظر ًا
ل�سرعة التدفق ت�ستهلكها العقول دون كبري متحي�ص .ونظرا ل�شغف فئة ال�شباب بكل جديد
على جميع الأ�صعدة الفنية والدينية والفكرية والرتفيهية ،بينما ال تزال تغيب عن ال�ساحة
و�سائل الإعالم اخلا�صة ذات وجهات النظر املغايرة والتي ينتظرها ال�شعب العربي .فنحن
حتى اليوم ال منلك حمطات ف�ضائية جادة تعنى بهموم ال�شباب املعرفية واالجتماعية والنف�سية
وحتى الرتفيهية احلقيقية .و�أظهرت بع�ض الإح�صائيات �أن ن�سبة من يقر�أ ال�صحف املحلية
الورقية من ال�شباب �ضئيلة جدا ً .فغالبيتهم يعتمدون على الف�ضائيات التلفزيونية ،والتي تعد
�أ�سهل الطرق للمعرفة و�أكرثها �شعبية و�سطحية ثم على �شبكة االنرتنت التي ي�ستطيعون من
خاللها ا�ستقاء املعرفة من دون عناء ومن دون منهجيات .فهي الو�سيلة الأ�سرع والأقل تكلف ًة
�إذ ميكن حتميل مكتبات �ضخمة من الكتب القيمة املحفوظة رقمي ًا ،كما ميكن �إن�شاء وتنظيم
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جمموعات للأ�صدقاء ولأف��راد معينني من خالل �شبكات التوا�صل االجتماعي من خمتلف
بلدان العامل .وهذه �إحدى الإغراءات الكثرية التي يحبذها ال�شباب نظر ًا ل�شغفهم مبعرفة كل
جديد وخمتلف عن بيئاتهم الأ�صلية �ضمن ما توفره هذه امل�ساحة احلرة على االنرتنت حيث
ال يوجد رقابة من الرا�شدين والآباء .فهذه الفئة العمرية متيل لال�ستقاللية والتمتع بعنفوان
وانفتاح ن��ادر ًا ما يحتفظ �أحد به بعد انق�ضاء �سنوات ال�شباب الأول يف جمتمعات ال تزال
حمافظة بتفاوت يختلف من بلد �إىل �آخر و�ضمن البلد الواحد من بيئة �إىل �أخرى.

�أنور العوا
ق�ضايا ال�شباب من وجهة نظر خا�صة
ال�شباب كلمة جامعة مفردها �شاب ،وه��ذه اللفظة ت��دل على الفتوة والن�شاط
واحلركة .ومرحلة ال�شباب حددها م�ؤمتر الوزراء الأول يف جامعة الدول العربية بالقاهرة
عام 1969م « :مفهوم ال�شباب يتناول �أ�سا�س ًا من ت�تراوح �أعمارهم بني اخلام�سة ع�شرة
واخلام�سة والع�شرون �سنة».
فمرحلة ال�شباب من �أهم املراحل الأ�سا�سية يف حياة الإن�سان .ومتثل هذه املرحلة
فرتة التحول الكربى يف حياة الإن�سان مع حالة طفولة واعتماده على غريه �إىل حال يتم فيها
االعتماد على النف�س� ،إ�ضافة �إىل حتوالت على م�ستوى النمو اجل�سمي والعقلي والعاطفي.
ذلك �أن مرحلة ال�شباب يكون فيها الإن�سان يف �أوج عطائه ون�شاطه ،وتكون خاللها قواهم
الفكرية �أكرث ا�ستعداد ًا للأخذ واال�ستيعاب ثم للتفكري والتخطيط والإنتاج .ويكون فيها
ج�سمهم �أكرث �صالبة وحتم ًال للم�شاق وبذ ًال للجهد الع�ضلي .والأمر نف�سه من الناحية النف�سية
واملعنوية وعلى م�ستوى الطموحات وعلو الهمة ،وقوتهم تلك تدفعهم �إىل البحث عن اجلديد
واالكت�شاف وولوج عامل املغامرات واملخاطرة.
وال�شباب هم الذين ميل�ؤون املعامل وال�شركات والأ�سواق التجارية ،وهم اجلنود يف
اجلي�ش وال�شرطة ،وكل م�ؤ�س�سات الدولة ،وعلى �أكتافهم تبنى احل�ضارة .ف�إذا كانت تربيتهم
والعناية بهم جيدة ،وكان توجيههم نحو اخلري والإ�صالح و�إعمار الأر���ض ،كانت النتائج
�إيجابية ومب�شرة باخلري� .أما �إذا مت �إهمالهم ،وتركوا ل�ش�أنهم من غري �إر�شاد وتوجيه حتركت
قوى ال�شر لإف�سادهم وكانت النتائج غري حممودة العواقب� .إن الناظر يف الن�سيج االجتماعي
العربي عموم ًا ،يرى �أن فئة ال�شباب هي الفئة الغالبة .لكن للأ�سف هذه الطاقات معطلة وال
يتم توجيهها واال�ستفادة منها كما ينبغي ،فهي م�شتتة بني :
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ُث ّلة من خريجي اجلامعات واملعاهد العليا املعطلني ،با�ستثناء النجباء منهم الذين
يتم ا�ستقطابهم من طرف الغربيني الذين �أدركوا قيمة هذه الطاقات ،وكثريون منهم
مزدحمون على �أب��واب �سفارات وقن�صليات �أوروب��ا طلبا للت�أ�شرية ،من �أجل املرور �إىل
تلك الدول مبقولة متابعة الدرا�سة؛ لكن احلقيقة هي الهروب من هذا الواقع البائ�س.
فا�شرتطت عليهم تلك الدول تعلم لغاتها ف�أ�سرعوا �إىل بعثاتها التعليمية لتعلم تلك اللغات
خا�صة منها :الفرن�سية ،الإجنليزية ،الأملانية.
املحظوظني الذين مت توظيفهم يف مدار�س املعلمني �أو احلاميات الع�سكرية� ،أو يف
املدار�س الفندقية .ومع الأ�سف �أن هذه الفئة غالب ًا ما تكون من املتفوقني ،وكان بالإمكان
انتقا�ؤهم وتكوينهم تكوين ًا جيد ًا لي�أخذوا مراكز القيادة يف املجتمع ال ت�شغيلهم يف وظائف
متوا�ضعة.
�أفواج من طاقات العمل املرابطة على �شواطئ البحر املتو�سط التي تقتن�ص حجز مقعد
على قارب من قوارب املوت ،وتتو�سل ع�صابات الهجرة ال�سرية لتوفر لها هذا املقعد بثمن
منا�سب.
�أما على امل�ستوى الأخالقي فحدث وال حرج ذلك �أن ال�شباب العربي يتعر�ض يف هذه
الأيام لأكرب عملية �إف�ساد يف التاريخ .فكل �أجهزة التخريب املحلية والعاملية موجهة �إليه
بدء ًا من القنوات التلفزيونية ،واجلرائد ،واملجالت ،ودور ال�سينما ،واحلفالت وال�سهرات،
وانتهاء باحلانات ودور الدعارة .فاالنحالل اخللقي واالرمتاء يف �أح�ضان اجلن�س ظاهرة
�شباب الع�صر.
�إال �أن �شبابنا العربي� ،أثبت انه متمرد بطبعه ،على كثري من القيم الظاملة .فقد
كان دوره بارز ًا يف الثورة �ضد االنقياد ،والتبعية للأجنبي ،وجتلى موقفه �أي�ض ًا بالوقوف يف
وجه جور احلكام الظاملني يف بالده .و�ضحى كثري َا يف �سبيل ذلك .وج ّل �شباب العرب اليوم
يدركون �أنهم مل يجنوا �شيئ ًا من ت�ضحياتهم ،فال االقت�صاد �شهد تنمية تذكر ،وال هم حت�س�سوا
حت�سن يف م�ستوى معي�شتهم .كما �أخذوا يعانون حالة من ال�صراع الداخلي -حالة التناق�ض-
�أي �أزمة احلقيقة؛ ب�سبب احلالة االجتماعية التي يحيوها -ي�ؤرقهم امل�ستقبل -ف�أي م�ستقبل
تخبئه لهم الأيام املقبلة ؟ فعندما ال يحت�ضنهم املجتمع والدولة باجلذب والرعاية واالهتمام
الالزم ،كيف تكون ردود �أفعالهم ؟ بل رمبا �سارعت الدولة بذم ه�ؤالء ،و�إل�صاق �شتى النعوت
بهم .مثل هذه اال�ستجابة ال�سلبية من قبل الدول واملجتمع ،يخلق لديهم �أمل ًا وت�شتت ًا ،وي�شعرهم
ب�أن قرارهم م�صادر ،وم�ستقبلهم غري وا�ضح ،وطموحهم حماطة ب�أ�سالك من املمانعات،
وطاقاتهم مهدورة دون �إثمار ،وهم بالتايل حمكومون رمبا بكارثة ال ميكن التحكم بها �أو
الإحاطة مبداها .كما �أن بع�ض �شبابنا العربي تنازعه ثقافتان :
الثقافة العربية الإ�سالمية ،وما فيها من عالقات اجتماعية تقليدية قدمية ،وتقاليد
�صارمة.
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والثقافة الغربية ،التي قد يفتنت ب�سحرها املرء -العوملة -فيميل �إليها.
ورمبا كان هناك موقف و�سطي بينهما� ،أي بني الثقافة العربية الإ�سالمية من جهة،
والثقافة الغربية على العموم من جهة �أخرى .فال�شاب العربي لي�س بغافل عن التحوالت
اخلطرية ،احلا�صلة على ال�صعيد العاملي ،ال�سيما بعد التقدم الهائل الذي �أحرزه العلم
يف جمال التكنولوجيا واالت�صاالت التي هدمت تلك احلواجز التي ف�صلت بني دول العامل.
ف�صدم بالتمايز الهائل ،و�أ�ضحى هاج�سه النوازع املت�صارعة بني خمتلف الأيديولوجيات،
ومفاهيم احلرية ،ومبادئ الدميقراطية.
لكن ويف نف�س الوقت عانى جيل ال�شباب العربي الإحباطات القومية ،التي ا�ستمر بها
بع�ض القوميني العرب حلقبة لي�ست بق�صرية .هذا �إىل جانب الإخفاقات يف التنمية الب�شرية
واالقت�صادية ،ف�ض ًال عن ال�شكوى الدائمة من ت�سلط ال�سلطة احلاكمة امل�ستبدة .و�أي�ض ًا �أعباء
الهجرة اال�ضطرارية -حاالت متعرثة -ورمبا دفعهم الي�أ�س� ،إىل حاالت من التطرف ،و�إىل
�إ�ضعاف يف القيم الروحية .فال�شاب العربي اخذ يرى نف�سه -قبل عدد من ال�سنني -مرمي ًا
على قارعة احلياة دون م ّد �أو عون ال من املجتمع وال من ال�سلطة .حتى يف وطنه م�سقط ر�أ�سه
يعي�ش ال�شاب العربي حالة من االغ�تراب ،حيث يرى نف�سه دون قيمة �أو فاعلية ،حالة من
الإحباط ،وعدم اال�ستقرار ،تدفع به غالب ًا �إىل الالمباالة� ،إذا ما جتاوزنا حالة الي�أ�س امل�ستبد
به دائما .وكثري من ه���ؤالء ال�شباب يقبلون على �سائر التنظيمات ال�سيا�سية واالجتماعية
بتلقائية ،من دون رغبة منهم ،وك�أمنا م�ضطرون �إليها ،فادى ذلك لت�شتيت جهودهم ،وبالتايل
ل�صراع ت�ضيع يف ثناياه �أهدافهم.
وهناك فئة من ال�شباب املدرك الذي يظهر دوم ًا العداء لل�سلطة القائمة� ،إدراك ًا
منه� ،أن النظام غري كفء مبعاجلة م�شاكلهم ،فهم �أي القائمون على ال�سلطة ،لي�سوا �سوى
حفنة تدفعهم م�صاحلهم ،دون �أن تكون لديهم ر�ؤية م�ستقبلية ،يف تناول كثري من امل�سائل
والق�ضايا التي تعني جيل ال�شباب ،وهم يف ذلك على حق يف الكثري من الأحيان.
ال�شك �أن ثورة االت�صاالت قد فر�ضت ذاتها على خمتلف جوانب احلياة يف ال�سنوات
الأخرية .ف�شبكة االنرتنت تعد و�سيلة �إعالمية كبرية ت�ضاهي من حيث �سرعة �إر�سال وتلقي
الر�سالة الإعالمية الو�سائل املقروءة واملرئية التقليدية .وتعد فئة ال�شباب من �أكرث ال�شرائح
االجتماعية قرب ًا وا�ستخدام ًا لهذه ال�شبكة .فهم �أقدر من غريهم على ا�ستخدام الو�سائل
التكنولوجية احلديثة التي ال يجيدها كثري ًا من هم �أكرب �سن ًا� .إ�ضافة �إىل هام�ش احلرية الكبري
الذي تتمتع به ،والذي رمبا وجد فيه الكثريون �ضالتهم .وتعد املنتديات الإلكرتونية وال�شبكات
االجتماعية �أكرث ما يجذب ال�شباب ب�شكل عام �إىل �شبكة االنرتنت ،لأنها ت�ؤمن لهم �ساحات
حوار مبا�شرة ميكنهم من خاللها طرح �أفكارهم ومناق�شتها مبا�شرة ومبعظم الأحيان دون
رقابة م�سبقة على حمتوياتها ،مما جعل املحتوى العربي يذخر ب�أعداد هائلة منها.
�أن ا�ستخدام جمموعات من ال�شباب ل�شبكة الإنرتنت للرتويج ملواقف �سيا�سية
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معينة يطرح عدد ًا من الأ�سئلة حول الدور ال�سيا�سي لالنرتنت ك�أداة لتزويد ال�شباب ب�شكل
عام ،وال�شباب العربي ب�شكل خا�ص ،باملعارف ال�سيا�سية ،وحتقيق التوا�صل واحلوار معهم،
وتعبئة جهودهم خلف الق�ضايا الوطنية املختلفة .ومل يعد دور الإنرتنت مق�صور ًا على التوا�صل
ال�شخ�صي واالجتماعي بني ال�شباب العربي ،بل �أخذ ي�شغل عدد ًا من الأدوار ال�سيا�سية املهمة.
و�أ�صبحت مفردات مثل املدونات ،والفي�سبوك ،واليوتيوب ،من الألفاظ ال�شائعة يف جمال
العمل ال�سيا�سي يف العديد من دول العامل ب�شكل عام وبخا�صة يف عاملنا العربي.
هذه املفردات عملت على تو�سيع م�ساحة من حرية التعبري ،وامل�ساهمة يف الق�ضاء
على احتكار امل�ؤ�س�سات الر�سمية لقنوات التعبري عن الر�أي يف عدد من دول العامل .و�أدت �إىل
زيادة درجة ال�شفافية يف العملية ال�سيا�سية .وهي �إحدى �أدوات امل�شاركة ال�سيا�سية لل�شباب،
وتتيح لهم فر�صة التعبري عن وجهات نظرهم واحل��وار بني بع�ضهم البع�ض حول الق�ضايا
املختلفة بدرجة �أكرب من ال�سهولة واحلرية من الأطر التقليدية للم�شاركة .وي�ساهم ذلك
يف احلد من ظاهرة االغرتاب والالمباالة ال�سيا�سية لل�شباب ،ويزيد من درجة اهتمامهم
بالق�ضايا العامة ،والإح�سا�س بامل�س�ؤولية جتاه املجتمع.
وا�ستخدمت ه��ذه امل��ف��ردات ك����أداة للتعبئة ال�سيا�سية لل�شباب وت�سهيل جهود
جتميعهم وتنظيمهم لتحقيق هدف �سيا�سي معني ،مثل حتفيز ال�شباب� ،أو تنظيم حمالت
ت�أخذ �شكل الت�أييد �أو االحتجاج على �سيا�سات �أو ت�صرفات معينة .وارتبط بذلك ظهور الآالف
من مواقع الإنرتنت واملدونات التي تتعامل مع الق�ضايا العامة وال�سيا�سية يف عاملنا العربي.
وقد ا�ستطاعت هذه املواقع �أن جتذب الكثري من ال�شباب ،وتعك�س هذه الظاهرة عدد ًا من
اجلوانب الإيجابية �أهمها اهتمام ال�شباب العربي بق�ضايا وطنه و�إح�سا�سه بامل�س�ؤولية جتاه
جمتمعه ،وهو ما ينفي الأقوال التي ترتدد عن �سلبية ال�شباب العربي ،و�أدى �إىل اعتذار بع�ض
كبار ال�سيا�سيني ،وبع�ض علماء الدين من ه�ؤالء ال�شباب.
هذا كله �أدى ل�سلوك حركة تنويرية� ،أنارت الأذهان ،و�صقلت التجربة ال�شبابية
العربية ،التي حققت و�ستحقق يف ظلها تنمية يف جميع االجتاهات ،وتطوير �سيا�سي واقت�صادي
واجتماعي يتحقق من خاللها الدميقراطية والعدالة املطلوبة ،وحما�سبة امل�س�ؤولني عن
املرحلة ال�سابقة .وذلك من خالل ثورات �شباب الإنرتنت العرب الذين ال يجمعهم حزب �أو
انتماء واحد .فهم خمتلفون يف انتماءاتهم الطبقية و�أيديولوجياتهم ال�سيا�سية ومرجعياتهم
الثقافية .وتكاد ال جتمع بينهم �إال �أعمارهم ،وجتربتهم مع �سلطة بالدهم امل�ستبدة ،وولعهم
باالنرتنت .فمنهم املتعاطفون مع الإ�سالميني ،ومنهم اال�شرتاكيون ،ومنهم الليرباليون
الدميقراطيون ،ومنهم الناقمون على كل هذه االجتاهات وال يهمهم �إال حما�سبة النظام.
فتح ّية لثورات �شباب الإنرتنت العرب.
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روح ال�شباب
تتغي مظاهر الكون كلها وتتقدم احل�ضارات بروح ال�شباب .ه�ؤالء من ب�أذرعهم
رَّ
تبنى املجتمعات ،وب�أفكارهم تزدهر الأوطان ،ومن خالل �شجاعتهم و�إقدامهم تنك�شف �آفاق
امل�ستقبل بقوة التحدي .وهنا نالحظ قوة ال�شباب مع �أنهم ال ميلكون الأدوات ،ولكن ميلكون
الروح وال ي�سمحون للخوف �أن يتمكن من �أنف�سهم ،ويغامرون خماطرين ب�أنف�سهم من �أجل
غاياتهم ،هذا ما نراه ب�أعني ال�شباب من طموحات و�أهداف .
وهنا نرى �إىل �أن كل �شاب يقول لنف�سه  :لكي تعرف النجاح يجب �أن تكافح ولكي
تنجح يجب ان تعمل ب�شبابك وت�ستغل فر�صك ،وتخطو خطا ثابتة قوية  ،لأن مرحلة ال�شباب
هي مرحلة الن�شاط والبناء ،الن عمر �أي ح�ضارة مير بهذه املرحلة مرحلة ال�شباب �أي البناء،
ف�إذا كان بنا�ؤها ب�شكل جيد م�ضت على هذه احل�ضارة �أحقاب طويلة من العز والقوة .ومع
مرور الأزمان يبقى ال�شباب هو حمورها الأ�سا�سي ،و�سبب بقائها وا�ستمرارها .ويالحظ �أن
ال�شباب يتوزعون بني فئات ميكن ردها �إىل مايلي :
فئة ال�شباب احلامل الطامح غري الواقعي  :تعي�ش هذه الفئة يف بحور الأحالم و�شوارع
وهمي ،ال يجدون فيه �سوى املتعة الزائلة التي تزول
اخليال ،حيث يبحرون يف بناء م�ستقبل ّ
بزوال احللم حيث يبنون يوتوبيا خيالية وعندما يواجهون الواقع تنهار هذه اليوتوبيا التي
بذلوا جهودهم من �أجلها.
فئة ال�شباب احلامل الطامح الواقعي  :يعي�شون حياة العناء والأمل ويتكيفون مع الواقع
من دون �أن ير�ضخوا له  ،فتكون البطولة عندهم هي التكيف مع �شروط احلياة الواقعية
من دون اال�ست�سالم للواقعية متام ًا ،و�إمنا يجدون يف تكيفهم ما يقودهم نحو االن�سجام مع
حركة الواقع لتغيريه من الداخل.
فئة ال�شباب املتقاع�س املت�شائم  :يعي�شون يف امللذات ،و�سلبتهم الدنيا ،و�أرهقتهم
احلياة من دون بذل �أي جهد لأنهم ال يبحثون عن العمل ،ويبتعدون عنه �إذا توفر ،ويهربون
�إن فر�ض عليهم ،ويتذمرون من واقعهم ،وال يهدفون للتغيري يائ�سني م�ستائني .غايتهم
غري موجهة .جهودهم مهدورة .طاقاتهم مفقودة .يلج�ؤون للت�سلية على ح�ساب ن�شاطات
احلياة والبناء وهم فئة غالبة يف جمتمعاتنا .
فئة ال�شباب العامل غري الطامح  :يبذلون اجلهد فيما يوكل لهم .ي�سريون كما خطط
لهم .يتبعون خط العمل دون تفكري يف التطوير واالرت��ق��اء والتحول يف ن�شاطاتهم .ال
يختلفون كثريا عن ال�شباب املتقاع�س ،ولكن هم عاملون منتجون ولديهم الكثري حيث
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ميكن �أن يعتمد عليهم يف ا�ستمرار احلياة  ،مع العلم �أنهم ميلكون طاقات كبرية يف العمل،
لكن ال يريدون بذل اجلهد العقلي ويكتفون بالعمل والبذل.
فئة ال�شباب العامل املت�شائم  :يعملون بن�شاط ويبذلون جهودهم من �أجل �أهدافهم.
ولكنهم ال يتوقعون الأف�ضل يف احلياة بل هم يف تدهور مهما طالت اجنازاتهم العملية.
احللم بالن�سبة لهم ال �إمكان لتحقيقه ،ولكنهم يثبطون ن�شاطهم بهذا الت�شا�ؤم امل�ستمر يف
حياتهم فتكون احلياة مريرة ومرهقة لهم وملجتمعهم .
فئة ال�شباب اخلائف  :يعي�شون يف عامل خا�ص من الرعب ،وعدم مواجهة مع الواقع،
ويرف�ضون ال�سعي لتغيري ما يخيفهم .فاخلوف هو هاج�سهم واالنطواء مالذهم للهروب
من املواجهة .واحلياة لديهم م�شهد خميف ال ينتهي.
فئة ال�شباب ال�ضعيف  :لي�ست لديهم القدرة على املبادرة ،ويفتقدون للإرادة ،ويحول
جبنهم بينهم وبني حتقيق �أهدافهم ،هذا اجلنب املتولد عن عوامل قهرية ،قد تكون �إرهاب ًا
�سلطوي ًا.
تتنوع احلياة مبنظور ال�شباب بتنوع انتماءاتهم وجمتمعاتهم وك ٌل ي�سعى لبناء عامله
اخلا�ص الذي ي�سعى له وهناك من يدع املجتمع يبني م�ستقر ًا له  ،وهناك من يفقد ذاته
بينه وبني جمتمعه� .إن قوة ال�شباب تكمن بتوجيهها من قبلهم نحو غايات و�أهداف لتكوين
جمتمعات ومنظومات �صغرية حتى ي�صلون �إىل منظومات �أكرب� .إن ن�شاط ال�شاب ال ينح�صر
يف اجتاه �إنه ميلك اجتاهات كثرية حيث جنده ال�صديق الذي يحقق �صداقاته املختلفة وجنده
الزميل يف نطاقات التي تقوده �إىل �أه��داف عمله ودرا�سته .وجنده املحب العا�شق وجنده
املنا�ضل واملكافح .لكن هل ت�سمح ال�سلطة ب�أن نرى هذا ال�شاب كقيادي يف جمتمعه ،ي�سعى
لتحقيق ح�ضور ذي قيمة و�أهمية يف �سياقات حياته ؟ �إن ال�شباب ينظرون للأمور بقوة واندفاع
لأن روح الن�شاط بداخلهم تدفعهم لالنطالق واملغامرة يف ثنايا احلياة بهدف تكوين جمتمع
حم َّدد ب�أ�سلوبهم اخلا�ص ،حيث تختلف هذه املجتمعات ال�شبابية من مكان لآخر ويت�أثر ه�ؤالء
ال�شباب مبجتمعاتهم وتقاليدها فتنطبع طباعهم بطابع جمتمعهم.
ولكن مع االختالفات االجتماعية تبقى روح ال�شباب عامة بينهم جميع ًا .ولكن ه�ؤالء
ال�شباب يتخبطون مبتطلبات احلياة من ح�صول على الر�صيد العلمي وحتقيق الأمن املادي
والو�صول لال�ستقرار العاطفي .وهذه املتطلبات ترتبط مع بع�ضها البع�ض لتك ِّون �شخ�صيات
�شبابية خمتلفة باتزانها النف�سي.
تتحدد النظرة العامة للحياة من وجهة نظر ال�شباب من خالل الأهداف التي نحلم
بها ،ويتحقق وجودنا بتحقيق �أهدافنا و�أحالمنا ،ونح�س بالوجود الإن�ساين من خالل خدمة هذا
الكائن .ولكن هناك �س�ؤال  :هل من املمكن �أن نحقق �أهدافنا ونثبت وجودنا ك�آدميني ب�شكل ي�ؤثر
على جمتمع مليء ب�أخطاء التاريخ وبرتاكمات احلياة وانقطاع خط امل�ستقبل .ولكن حب اال�ستمرار
ي�ضعنا يف مواجهة احللم ويف مواجهة جمتمع يعاين من التقليد واالعتماد على خملفات التاريخ.
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نحن ال�شباب ن�سعى نحو �أفق جديد يرقى بالإن�سان ،ولكن مبجتمعنا هذا يكون
على ح�ساب �إن�سان �آخر .فتنتفي �صفة الإن�سانية عن وجودنا ولكن ن�ضع الأعذار .إ� َّنه ال�صراع
من �أجل البقاء �،إنه �صراع الإن�سان مع الإن�سان ،الذي �سلبت �إن�سانيته ،و�أ�صبح �سلعة تتداول
وتكال بقدر ما تقدمه من منفعة مادية .وبتحول الإن�سان ملادة فهذا يعني �أن املادة تفنى
وتزول في�ؤدي ذلك �إىل زوال ال�صفة الإن�سانية عن هذا الكائن� .أ�صبح هذا الكائن ي�صارع
و ُي�صرع حتت غطاءات وت�سميات كانت موجودة منذ الأزل وو�صلت الآن �إىل �أرقى طرقها.
ولكن بهذا التحول �أ�صبحت امل�س�ألة ك�أداة لل�سيطرة على هذا الكائن ،والإ�سراع باحل�صول
على �أكرب قدر من املكا�سب منه .وبذلك �أ�صبحت الإن�سانية �سلعة تباع وت�شرتى وبالرغم من
هذه التحوالت الزال البع�ض ي�سعى للعودة بهذا الكائن لكينونته املجردة .ولكن مع �صراعاتنا
الداخلية وحب الذات والأنانية ،وحب الت�سلط نبقى بعيدين عن الإن�سانية حتت ذريعة البقاء
على قيد احلياة .فاحلياة �أ�سمى من �أن تكون �سلعة نتاجر بها حيث �أن احلياة هي حب وعطاء
ب�شكل النهائي يتم من خالل حتقيق �أهدافنا ال�سامية التي تخدم جمتمعنا الإن�ساين ،وحتقق
وجودنا وتخط تاريخنا وتر�سم م�ستقبلنا الذي نخاف منه من �أن يكون ذا لون جمهول مع حبنا
لهذا الوجود ومت�سكنا باحلياة و�أملنا بامل�ستقبل.
�أ�صبح املجتمع كغابة حتكمها �سلطة الغاب (البقاء للأقوى) .و�أ�صبح الهدف من
احلياة هو العي�ش على ح�ساب الآخر .و�صار الهدف من احلياة �إظهار القوة ولي�س النزعة
للتعاي�ش .نريد �أن نبني حياة مليئة بالفرح واح�ترام ال��ذات من خ�لال اح�ترام الإن�سان
للإن�سان ،من دون �أ�سره بعالقة مادية و�سلطوية و�سلبه الكرامة الإن�سانية ،و�إظهار التفاوت
الطبقي يف املجتمع ومتكني الإح�سا�س بهذا الفارق بني النا�س .فت�صبح هناك حواجز حتول
دون التوا�صل بني طبقات املجتمع والتي متنع تفهم الآخر ،هذا التفهم الذي يعترب �صفة من
�أهم �صفات الكائن الب�شري.

جعفر حممد العلوين
احلركة كمعنى للوجود
ال ميكنني �أن �أفهم نف�سي بو�صفي �شاب ًا يف �ضوء مفهوم يحدد معنى ال�شباب ،لأن
ال�شباب يف حقيقته هو جموح ومت ّرد على املفاهيم كلها .لكنني �أجد نف�سي من�سجم ًا� ،سواء
عن وعي �أو عن غري وعي مع ما ميكن �أن �أ�سميه الظواهر التي تك�شف كيف ّية ح�ضور ال�شباب
يف العامل .غري �أن هذه الظواهر �أنف�سها مرهونة �إما بالإيديولوجيات التي ت�سيطر بطابعها
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العقائدي على عقول الأجيال� ،أو مرهونة بانتماءات عبث ّية ال �ضوابط لها.
�إن ال�سبب الكامن وراء ذلك هو �أننا ولدنا يف جمتمعاتنا العربية ،ب�شكل عام،
�ضمن جمموعة من القيود وال�ضوابط واالعتقادات ،التي مازالت �إىل يومنا هذا تك ّبل الإن�سان
العربي ب�أغاللها وتقفل �أمامه كل نوافذ الإبداع واخللق .وملا كانت املجتمعات اخللاّ قة واملبدعة
انعكا�سات ملجموعة من ال�صراعات الإن�سانية والتاريخ ّية والفكر ّية ،ف�إنني كلما نظرت �إىل
املجتمعات العربية بو�صفي �شاب ًا من اجليل اجلديد ،ور�أيت املنجزات احل�ضارية التي حققها
العرب يف العقدين املا�ضيني ،ف�إنني �س�أحكم عليهم ب�أنهم :مل ينتجوا �إال ال�سراب .غري �أنه ال
ب َّد من التو�ضيح ب�أن حكمي هنا على اجلماعات ولي�س على الأفراد .فهناك يف البلدان العربية
عدد كبري من املبدعني .كما �أن ال�شاب العربي هو كائن متميز �إذا ما ح�صل على احلاجات
الأ�سا�سية لإبداعه ،لذلك نراه يت�ألق يف الغرب .غري �أننا �إذا ت�أملنا �أ�سباب هذا الواقع املخزي
الذي �ستطارد تبعي ُت ُه ال�شباب احلايل وال�شباب القادم� ،سوف جند �أنه ال �إمكان للخال�ص
منه �إال بح�صول ثورة علمية و�صناعية تغري واقع احلال تغيري ًا جذري ًا على جميع امل�ستويات
الفكرية ،الثقافية ،االقت�صادية ،االجتماعية وال�سيا�سية ،وت�ستند على روح ال�شباب.
يختلف ال�شاب العربي عن ال�شاب الغربي يف نظرته للزمان وللمكان وتبع ًا لذلك
يف نظرته لوجوده يف العامل ،مبعنى �أن العربي ينظر �إىل الزمن بو�صفه الفعل ال�صادر عن
اخلالق الذي يرتبط به� .أما ارتباط الغربي فهو بالكون ولي�س باخلالق كما هو حال العربي،
وبالتايل ف�إن الزمن بالن�سبة للغربي هو الف�سحة التي يتم بها الفعل واخللق� .إن ال�شاب العربي
ينظر �إىل ما هو �صائر ولي�س �إىل ما �سي�صري ،و�إىل ما هو كائن ولي�س �إىل ما �سيكون� .إذ ًا لي�س
هناك حركة عند العربي تدفعه �إىل التغيري ،التقدم والإبداع.
�شخ�صي ًا ك�شاب� ،أعتقد �أن يف هذا �سبب ًا لعدم وجود �أي �إبداع عربي خلاّ ق على
م�ستوى البلدان واملجتمعات� .إن ما ي�ؤكد كالمي هو �أننا نعرف جيد ًا ب�أننا يف جمتمعاتنا
العربية ولدنا يف ظل وجود حقائق ثابتة� .إن الكون وكل ما يف الكون مك�شوف بالن�سبة لل�شاب
العربي� .إنه مكتوب يف الن�ص .والن�ص وحده يحتوي على احلقيقة وعلى معنى الوجود ولي�س
للتجربة الفردية احل ّرة �أية داللة �أو مغزى� .أي لي�س هناك �أي مغزى من وراء اكت�شاف �أية
حقيقة .وبالتايل لي�س هناك ال زمان وال مكان للفعل .يف املقابل نرى ال�شاب الغربي �إزاء واقع
ك�شفي.
علمي
ّ
غيبي فقط .يقابله لي�س بعقل غيبي -كما هو حال ال�شاب العربي -ولكن بعقل ّ
ّ
غري �أن املثري للت�سا�ؤل هو عدم حماكاة ال�شاب العربي للغربي يف هذا .فها نحن نرى الآن
�شبابنا يت�أثر بكل ما يفعله ويلب�سه ويتحدثه الغربي .ولكننا نراه يعزف عن مواجهة واقعه بعقل
علمي ك�شفي كما يفعل ال�شاب الغربي .لقد كان لكل هذا �أثر كبري يف تكوين ال�شاب العربي
لأفكاره وتبع ًا لذلك لنمط معي�شته وموقعه يف الوجود والتاريخ.
كثري ٌة هي املرات التي ت�ساءلت فيها عن معنى وجود الإن�سان عام ًة ،وكثري ٌة هي
املرات �أي�ض ًا التي ت�ساءلت فيها عن معنى وجوده بو�صفه �شاب ًا ؟ بئ�س احلياة تلك التي ال نقاتل
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ب�شغف مرعب من �أجل تو�سيع حدودنا و�آفاقنا وبذلك نعي�ش فيها باملكان الذي نتمنى �أن
فيها ٍ
نعي�ش به وجندده .لقد كان الإ�صرار على ال�سكون والتوقف يف املكان املعتاد داللة على ال�ضعف
وعلى التدهور واالنحطاط على مر الع�صور .هذا هو حالنا الآن .فوجودنا ميثل مكان ًا ثابت ًا
منار�س فيه حياتنا الرتيبة اململة� .إنه �أ�شبه بحلقة ندور بها منذ حلظة الوالدة �إىل حلظة
التعب واملوت� .إن حياتنا� ،ضمن هذا املعنى ،خالية من �أية حركة ،ال بل حتى حركة الدوران
التي نقوم بها هي حركة غري �إرادية نرى نف�سنا جمربين عليها .هكذا هو حال معظم �شبابنا.
وهنا ال بد من التو�ضيح ب�أنني �أق�صد �شباب ًا بنف�س عمري خ�ضت معهم هذه احلوارات ،وال
�أق�صد جميع �شبابنا الذي فيه ق�سم كبري من املثقفني وامل�ؤهلني للإبداع.
دائم ًا ما �أت�ساءل عن معنى وجود الإن�سان يف احلياة ب�شكل عام ،وعن معنى وجودي
ب�شكل خا�ص ،وخ�صو�ص ًا الآن و�أنا يف الثانية والع�شرين يف عمري مليء ب�أفكار جديدة و�شابة
ٍ
قد ال تخطر على بال �أحد�.س�أحاول من موقعي ك�شاب �أن �أعك�س ما يدور يف ر�أ�سي من �أفكار
عن وجودي ومعناه� .إن العالقة بني الإن�سان والوجود هي عالقة معرفة ،و�أوىل خطوات هذه
املعرفة هي معرفة ال��ذات� .إن هذا النوع من املعرفة يتطلب حركة مليئة بالتناق�ض .فيها
االنف�صال عن الذات ور�ؤيتها يف عقل الآخر ،كما �أن فيها نوع ًا من االت�صال .فيها نوع من
الغياب وفيها نوع من احل�ضور ،فيها نوع من التقرب وفيها نوع من النفور� .إذ ًا الإن�سان مليء
بكل �أنواع احلركة املتناق�ضة منها واملت�شابهة ،الأفقية وال�شاقول ّية� .إن هذه احلركة هي الطاقة
الكامنة واحل ّية داخل الكائن الإن�ساين وهي التي تدفعه �إىل احلياة يف ف�سحة الوجود.
‘�إنه لي�س بالإمكان عبور النهر مرتني’ و‘�إن العلم امل�ستقر هو اجلهل امل�ستقر’� .إن
يف هذين القولني ما يلخ�ص وجود ًا قائم ًا على احلركة امل�ستمرة تتغري فيه الأ�شياء تبع ًا حلركتها
ويتغري فيه الإن�سان وعالقته مع �أ�شياء الوجود تبع ًا حلركته .لغوي ًا جاءت احلركة مبعنى م�ضاد
‘ح ُر َك’ يف اللغة العربية مبعنى م�ضاد لـ‘�سكن’ .ويقال ‘ح ّركه فتحرك’ وهي
لل�سكون ،فيقال َ
املعنى امل�ضاد ‘ل�س ّكنه ف�سكن’� .إن ما �أريد الو�صول �إليه من كل هذا هو �أنني اعترب وجودي ك�شاب
هو عبارة عن حركة م�ستمرة يف هذا الوجود ترف�ض ال�سكون ،وبالتايل عدم الركون للمفاهيم
ال�ساكنة .من الناحية الفيزيولوجية� ،إن �شاب ًا مبثل عمري يحتوي على الطاقة الالزمة والقدرة
الع�ضل ّية الكافية للن�شاط والتحرك .فال�شباب معروفون ب�سرعة اندفاعهم وبدمائهم النار ّية
امللتهبة .قد ُتف�سر هذه الطريقة التي انظر من خاللها �إىل معنى وجودي و�أنا يف هذا العمر
بهذا ال�شكل .ولكن �إن احلركة التي �أرى من خاللها معنى وجودي تختلف كل االختالف عن
حركة اندفاع ال�شباب املعروف� .إنها حركة �شاقول ّية �شعرية ت�سمح يل بر�ؤية العامل من جميع
الزوايا وتف�سريه ،وبالتايل تف�سري معنى وجودي� .إنها حركة ت�سمح يل بر�ؤية الكرثة يف العني
الواحدة� .إنها حركة م�ستمرة .وبالتايل ف�إن الوجود قائم على هذه احلركة.
�إن كل �إب��داع وخلق وعمل هو نتيجة حلركة ف ّعالة معينة .فالطبيب عندما يعالج
املري�ض يقوم بحركة معينة ي�ستخدم فيها �أدواته الطب ّية .وال�شاعر عندما يخلق ق�صيدته يقوم

الآخر | خريف 2011

135

136

�شهادات

بحركة ي�ستخدم فيها اللغة ،واملو�سيقي عندما ُيبدع �سيمفونيته كذلك يقوم بحركة مزج �أ�صوات
الآالت املو�سيقية .والر�سام عندما يخلق فن ًا ف�إنه ميزج الألوان ليح�صل على ما يريد� .إذا �إن
نتيجة احلركة الف ّعالة هي اخللق والإبداع .وملا كان الوجود بالن�سبة يل �شخ�صي ًا قائم على هذه
احلركة الف ّعالة ف�إنه بال�ضرورة يعني اخللق والإبداع� .أي �إن كل وجود لي�س فيه حركة ال يعول
عليه ،وبالتايل �إن �أي �إن�سان ال يتحرك يف وجوده (ال يبدع ،ال يخلق) ال يعول عليه� .إنني كل
ما نظرت �إىل واقع وجودنا ك�شباب يف جمتمعاتنا العربية �أ�شعر باحلاجة املا�سة �إىل مثل هذه
احلركة ،حركة الإبداع واخللق .لعل ال�سكون الذي تعي�ش به الأمة العربية �إىل يومنا هذا كان
�سببا يف عدم وجود �أي �إبداع من الناحية الفكرية والثقافية واالجتماعية للعرب .و�أنا هنا �أق�صد
ال�شباب العرب كجماعات ولي�س ك�أفراد .وبالتايل ،يرتتب على ذلك عدم وجودهم �إبداعي ًا
وفكري ًا و�شبابي ًا �أي�ضا .وهذا ما �أدى بدوره �إىل فقدان ال�شباب الآن �إىل فهم معنى وجودهم.
�شخ�صي ًا �أرى احلل بالثورة .و�أعني بالثورة احلركة النابعة من احلاجة ال�ضرورية
لتغري كل ما هو ثابت وحتليله ونقده ورف�ضه �إذا مل يتالءم مع واقع �شبابي جديد نطمح به �إىل
خلق هوية عربية جديدة هي الإبداع .ولكن للأ�سف� ،إنني عندما �أرى الثورات اليوم يف بع�ض
البلدان العربية �أ�شعر بالأ�سف واحلزن ،لأنها ثورات عقائدية تلغي الآخر ،وتقتل الآخر با�سم
الثورة� .صحيح �أنها ثورات متحركة ،ولكنني كما �أراها تتحرك باجتاه املا�ضي ،متطلعة �إىل
مزيد من الدماء و�إىل مزيد من حجب الآخر املختلف� ،إىل مزيد من التخلف.
هكذا �أرى نف�سي بالوجود ،بو�صفي حركة م�ستمرة قادرة على الإب��داع واخللق،
قادرة على التحليل والنقد ،على ال�س�ؤال والإجابة ،على ال�سماع والكالم� .إنها حركة ثور ّية
تتطلع �إىل الأمام ،تقبل الآخر بالرغم من اختالفه ،تندمج مع الآخر لكي نح�صل على معرفة
�أف�ضل� .إنها حركة �شعرية �شاقولية م�ستمرة با�ستمرار الوجود� .إنها البداية والنهاية� .إنها
حركة ع�شق دائم �إىل الإبداع� .إنها حركة ت�ستمد طاقاتها من التجربة ال�شخ�صية خارج حدود
�أي ن�ص �أو قانون �أو �شرع� .إنها حركة ال يق ّيدها الرتاث وال الفهم ال�سائد للرتاث� .إنها حركة
معرفة� .إنها حركة حب �صويف ال يوجد فيها حالة من الثبات.

عهد كمال �شلغني
مفهوم ال�شباب من وجهة نظر خا�صة
ترى ما الذي يجعل من مفهوم ال�شباب �س�ؤا ًال حا�ضر ًا للنقا�ش ؟ لو �أردنا حتليل
املفهوم كما ينظر له بع�ضهم ،لوجدنا �أنّ الكثريين من املح ّللني النف�س ّيني ومن املفكرين

الآخر | خريف 2011

عهد كمال �شلغني

والكتاب والباحثني يردون بداية املرحلة (ال�شباب) �إىل بداية بلوغ احللم واكتمال الن�ضج
اجلن�سي� .أي �أ ّنهم اعتمدوا على املعايري الفيزيولوجية والبيولوج ّية الطبيعية للج�سم ،الأمر
ال��ذي يجعل بع�ضهم يح�صرها بني قو�سني يف مرحلة متتد بني �سن اخلام�سة ع�شر و�سن
اخلام�سة والع�شرين.
و�إذا ما �أردنا �أن نتك ّلم عن ال�شباب كمفهوم له داللته املتع ّينة يف الواقع من حيث
امل�شاعر ،فالب ّد من القول � :إنّ مرحلة ال�شباب تبد أ� عندما ت�صبح الكلمة فاعلة يف ال�شعور عند
ال�شخ�ص .ومبعنى �آخر بعد ت�ش ّكل الوعي الوجداين يف النف�س الإن�سان ّية .عندها فقط يبد�أ
الأنا بالتبلور يف �أعماق النف�س فاع ًال يف جت�سيد عملية اال�ستقاللية الكاملة لل�شخ�ص ّية ،ويعمد
�إىل متييز الآخر الذي هو بحد ذاته ‘�أنا’ وا�ضح للعيان �أي�ض ًا .فكلمة ‘�أنا’ لها الداللة الأف�ضل
يف حتديد معنى ال�شباب؛ فتك ُّونُ الأنا اخلا�ص بكل فرد يجعله يكت�سب �صفة اال�ستقالل ّية ،ويف
الوقت نف�سه ال�شعور بامل�س�ؤولية جتاه ذاته وجتاه الآخرين.
وال نهدف هنا �إىل حتديد نظري بحت ملفهوم ال�شباب ،بل ال بد من �إ�سقاطه على
واقعنا العربي املعا�صر املعا�ش والبحث يف دالالته .وال بد من التنويه ب�أ ّننا نق�صد مبفهوم
الفيزيولوجي ،بل الأنا امل�شرتك عند الذكر والأنثى.
ال�شباب كال اجلن�سني .فال نق�صد اجلانب
ّ
وال�س�ؤال الأول الرئي�س الذي يمُ كن �أن خيط ًا هادي ًا يف هذا ال�سياق ميكن �أن نجُ َ ِّليه على النحو
العربي �إىل مرحلة ال�شعور بالأنا والوعي الذاتي� ،أم �أنّ الوعي
الآتي :ترى هل و�صل ال�شباب
ّ
الذاتي ما زال جمرد مو�ضوع بالن�سبة �إليهم ؟ من هذا ال�س�ؤال يتبادر للذهن مقولة قالها بن
غوريون �أحد م� ّؤ�س�سي احلركة ال�صهيونية �سنة  ،1947م�ضمونها «�س�أ�سحق العرب بثالث :
املوجهة ،وكرة القدم الغربية ،و�س�أخلق جي ًال
الأغاين واملو�سيقى ال�ساقطة ،وبرامج الأطفال ّ
من ال�شباب العربي فارغ ًا من الداخل وه�ش ًا من اخلارج ،ولن يدري احل ّكام العرب بذلك �إال
بعد فوات الأوان ».وال�س�ؤال  :هل جنح بن غوريون يف ذلك �أم ال ؟ �أم �أنّ ال�شباب العربي قد
تخطى ذلك ؟
اليوم ومع بدايات القرن الواحد والع�شرين� ،أ�صبح بالإمكان الرد على بن غوريون
و�أن نقول له  :عذر ًا بن غوريون ف�إنّ مقولتك قد �سقطت على �أيدي ال�شباب العربي ذاتهم.
فكرث هم من راهنوا على �سلبية هذا اجليل ،لكنّ الواقع ي�ؤكد �أنّ هذا اجليل هو جيل التغيري،
إيجابي الذي يعمل على بناء مالمح جديدة حلياته وجمتمعه
ولي�س � ّأي تغيري ،التغيري ال ّ
وللوطن ب�أكمله �إن �أمكننا القول .ناهيك عن بداية �صياغة هوية جديدة كل ّية تتجاوز ك ّل
االنتماءات ال�ضيقة والطائفية والقبلية واملحلية .ويرجع ذلك �إىل وجود عنا�صر م�شرتكة
جتمع هذا اجليل كمفاهيم املواطنة والتق ّدم العلمي وال�صناعي والثقايف والفكري ،والتطور
بك ّل �أ�شكاله� .إذ �إن ال�شباب العربي يف �أيامنا هذه يت�سم ب�أ ّنه جي ٌل مكافح جوهره الطموح نحو
بناء الأف�ضل وال�سعي �إىل حتقيق امل�ستقبل الأمثل .وهذا ال ينفي احلاجة �إىل وجود ركائز
اجتماع ّية م�ساندة لهذا اجليل .فعلى الرغم من �أنّ ال�شباب هم �أداة اجتماعية مه ّمة ل ّأي
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تغيري ،ومل �أقل مهمة لأي تق ّدم لأنّ التغيرّ لي�س بال�ضرورة �أن يكون نحو وجهة �إيجاب ّية �إال بتو ّفر
�إمكان ّية التق ّدم يف الواقع.
وال�س�ؤال  :متى يكون هذا اجليل �أداة للتق ّدم ؟ وملاذا يكون �أداة نحو وجهة �سلب ّية ؟
�إنّ توافر �إمكان ّية التق ّدم يف الواقع ال ب ّد لها من دخول يف جدل مع �إمكان ّية التقدم النابعة
من داخل هذا اجليل� ،إذ �إنّ هذا اجليل يجب �أن يحمل يف داخله الإرادة والت�صميم على
التق ّدم نحو الأم��ام .ومما ال ّ
�شك فيه �أنّ ال�شباب العربي اليوم قادر على مواجهة مطالب
احلياة املتج ّددة .فعلى الرغم من ك ّل العقبات ،على جميع الأ�صعدة �سواء �أكانت االقت�صادية
�أم االجتماع ّية �أم الثقاف ّية والفكر ّية وال�سيا�س ّية ،الأمر الذي يفقد الواقع يف بع�ض الأحيان
حتد �أكرب .فالإرادة والرغبة والت�صميم من جانب
الإمكانية للتغيري ،مما ي�ضع �شبابنا �أمام ٍ
كاف للنجاح ،بل نحن بحاجة �إىل بنية الواقع الأ�سا�سية ال�ستقبال
ال�شباب وحدهم غري ٍ
الطموحات واملبادرات الكبرية .ناهيك عن وجود اتهامات كثرية يتّهم بها �شبابنا اليوم،
كم�صطلح ‘الفو�ضى’ ف�صحي ٌح �أنّ �شبابنا يعي�ش مرحلة الفو�ضى ،ولكن ن�س�أل ب� ّأي معنى تقا�س
هذه الفو�ضى ؟ نحن ال نتكلم عن الفو�ضى باملعنى ال�سلبي ،بل نتح ّدث عنها على أ� ّنها حالة
طبيعية ال ب ّد �أنّ يعي�شها املرء يف حياته وال�س ّيما يف مرحلة ال�شباب .ف�إذا ما �أردنا الو�صول
�إىل الرتتيب والتنظيم فالبد من وجود الفو�ضى يف حياتنا ،و�إال فال ميكن الو�صول �إىل تغيري.
ففر�ض ّية �أنّ �شبابنا يعي�ش يف تنظيم وترتيب منذ بداية وعيه ،يدفعنا �إىل القول �إنّ هذا اجليل
يبني حياته على املعطيات الناجزة واجلاهزة ،الأمر الذي يجعله مملوك ًا للآخر وال قرار له
وال �شخ�ص ّية وغري متمتّع باال�ستقاللية الذاتية .عندها يكون ال�شباب منفعل بالآخر غري قادر
�أن يكون فاع ًال.
�أما �إذا افرت�ضنا �أ ّنه يعي�ش يف حالة من الفو�ضى كما يرى بع�ضهم ،فهذه حالة
�إيجاب ّية يف حال عمد هذا اجليل �إىل ترتيب نف�سه و�صياغتها من جديد؛ �أي ي�صبح هو �صانع
لنف�سه ولي�س جم ّرد وجود ملبد أ� خارجي .فعندما يعمل هذا اجليل على بناء ذاته وتكوين �أناه
اخلا�ص بوعيه هو ،يكون �أف�ضل من مل�صقات جاهزة يل�صقها غريه على عقولنا .فقط يف هذه
حقيقي ،ويت�ش ّكل لديه مفهوم الإرادة ،فيكون هو �س ّيد املوقف
احلالة يتح ّول اجليل �إىل فاعل
ّ
الذي يرتافق مع م�س�ؤول ّية كاملة نتيج ًة لوعيه الذاتي.
فجيل اليوم هو جيل متم ّرد على ال�سلطة املحيطة به؛ ولي�س الق�صد بالتم ّرد املعنى
ال�سل ّبي ولي�ست ال�سلطة من اجلانب ال�سيا�سي ،بل الق�صد ال�سلطة االجتماعية بك ّل معايريها
املتم ّثلة بالأعراف والقوانني واملواريث والتقاليد الأ�سرية ،من حاالت ق�س ٍّر اجتماعي .و�أكيد ال
ميكن �أن ننكر ب�أنّ هذا اجليل بحاجة �إىل توجيه و�إر�شاد ولكن من غري �أن ي�صبح هذا التوجيه
وج ُه
�سلطة �ضاغطة عليهم� ،إذ نرى الكثري من الكتابات ّ
املوجهة �إىل جيل ال�شباب ،ولك ّنها ُت َّ
ب�صيغة الن�صح والإر�شاد والتحليل لنفو�سهم� ،أي جعلوا من جيل ال�شباب مو�ضوع ًا ومادة
للبحث ،م�صادرين �آرا َءهم و�أفكارهم ،الأمر الذي ي ّفرغ جيل ال�شباب من م�ضمونه احلقيقي
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ومن �إبداعاته و�أفكاره اجليدة .ويف الوقت نف�سه ،من املوا�ضيع التي تتناول جيل ال�شباب
كمادة للبحث مو�ضوع �أن هذا اجليل يعاين يف هذه املرحلة العمرية من حياته ‘�أزمة مراهقة
وهوية’ و�أنه م�أزوم جتاه انتمائه.
ولكن لو مت ّعنا هذه املرحلة ب�شكل عميق لوجدناها �أهم مرحلة يف تكوين الهوية
وبلورتها ،وت�أتي �أهميتها يف ت�شكيل ال�شخ�صية ال�سو ّية ومن هنا ال ميكن �أن تكون هناك �أزمة،
بل ميكن �أن تكون هناك �أداة الكت�شاف الأزم��ات ّ
وتخطيها .وبعد ذلك ونتيجة تبلور هويته
(�أعني جيل ال�شباب) ،ت�أتي �أزمة االغرتاب �إذا مل يكن قد حقق وجوده يف الواقع و�شكل وعيه
الذاتي بهويته؛ والأزمة تظهر من �أنّ هذا اجليل ال يجد ذاته يف واقعه ،الأمر الذي يجعله
مما ي�ؤدي �إىل تراخي ال�شعور
يعي�ش �أزمة حقيقية ،وينظر نحو اخلارج ويبحث عن وجودهّ ،
باالنتماء .فنحن بحاجة �إىل تعزيز االنتماء وتعميق ال�شعور به من خالل �أ�س�س عملية وا�ضحة
املالمح ت�ساعد ال�شباب وت�أخذ بيده نحو الأمام.
وختام ًا نقول  :ال ب ّد من عدم اال�ستخفاف بهذا اجليل وب�إمكاناته� ،إذ �إ ّنه يت�سم
باملبادرة والتفكري العميق والإرادة احلرة .وال بد من �إعطائه حرية الفكر وتق ّبل �أفكاره مبا
يخدم هذا اجليل نف�سه واملجتمع والوطن ،واال�ستفادة من �إمكاناته يف تطوير البنية التحت ّية
للمجتمع .فهذا اجليل (ال�شباب العربي) اليوم ين�سج لنف�سه خيوط وعي جديد ،وعي يقوم
على الأنا�‘ .أنا ذاتي’ نابع من الداخل ي�ستفيد من املا�ضي وي�ستلهم الواقع وير�سم امل�ستقبل.

نور�س عجيب
احلقيقة املزيفة
تتعاطانا ال�سيا�سات بحذر من يتعاطى املوت ،وبقرف من يعامل النجا�سة ،وجتربنا
الأ�سرة على العي�ش يف قف�ص الطفل املهذب الذي ال يقوى على رفع حاجبه �أمام �إله العائلة.
ويكبلنا املجتمع بقاعدة �أنك رجل وفتاة �أحدكم يلب�س االزرق والآخر الزهري .والكل يطالبنا
ب�أن نبدع .الكل يطالبنا بتملق احلقيقة املجتمعية املفرو�ضة منذ الأزل .و�إن كنا و�إياها �شيئني
خمتلفني فنت�ساقط الواحد تلو الآخر على مدارج �شرف ال�صمت ،دون �أن متلك حتى عيوننا
�إمكانية البوح مبا نريد.
للأ�سف لقد حتولنا نحن جيل ال�شباب �إىل عبء و�أ�صبحنا بنظر الأهل جمرد خردة
يجب توظيفها يف �أي مكان لتتحمل م�س�ؤولية نف�سها مادي ًا فقط� .أما يف كافة القرارات ف�أنت
ل�ست ويل �أمرك بل رب عائلتك .وملا كنا قوة �إ�سرتاتيجية تفوق الطاقة الإنتاجية لل�سيا�سات
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العربية مبناحيها املتعددة ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية ف�إنّ ذلك �أحالنا قوة عجز
تكبل الدولة واتهمنا بالتق�صري ،وب�أننا جيل ف�ساد بعيدين عن الإبداع و�إيجاد فر�ص العمل.
وباتت الدولة تنظرنا بعني الزوج الذي تزوج امر�أة ثانية ليعيلها ويحمي �شرفها .ويف كل فر�صة
�سانحة ال يتوانى بتذكريها ب�أنه قد ملها من ال�شارع و�أنه يطعمها وي�سقيها دون مقابل �ضارب ًا
لها خطب ًة حول �أف�ضلية البقرة �إذا ما قورنت بها لأنها تنتج .وحتى يف �أ�شد ال�سيا�سات العربية
جتاوب ًا مع مقدرات ال�شباب ورغب ًة يف توظيف طاقتهم ف�إن الأمر ال يتعدى جمموعة مقاربات
�إدارية هي مبجملها �إ�شكاليات ولي�ست حلول.
فاملقاربات الإدارية و�إن كانت هي مفتاح احلل الذي تدعيه هذه ال�سيا�سات والتي
ال تتعدى تعديل بع�ض القوانني ،وال تتجاوز حماباة بع�ض الأنظمة الإداري��ة للدول املتقدمة
عوملت ب�شكل مقلوب لأن ما طرح هو هياكل �أنظمة �إدارية ال منلك كوادرها على �أر�ض الواقع،
مما ي�ستدعي التعامل مع دورات مكثفة ال تتجاوز مدتها الأ�شهر القليلة خللق هذه الكوادر.
وهنا يكمن اخلط أ� لأننا �سندخل يف جمال التجريب الذي قد ميتد �إىل زمن لي�س بالقليل
لنك�شف �ضرورات العمل وفق ًا لهيكله الإداري اجلديد وحاجاته من القوانني التي تتنا�سب مع
بنيتنا االجتماعية واالقت�صادية ،كما �أننا �سنتعامل منذ البداية مع مبد�أ املقاربات الوظيفية
وا�ستخدام اخت�صا�صيني من املجاالت الأو�سع �أو امل�شابه والنتيجة زي��ادة التعقيد وزيادة
البريوقراطية .هذا يعني �أننا �أمام عملية مقلوبة .فنحن ل�سنا يف الو�ضع الطبيعي خللق نظام
�إداري ،هذا الو�ضع القائم على خلق كوادر متخ�ص�صة هي من تخلق النظام وما نحن فيه
الآن على كافة �صعد �سيا�ساتنا التنظيمية .وهذا الو�ضع �أف�ضى �إىل نظام يتطلب خلق كوادر
بال�سرعة الق�صوى لتكون النتيجة ت�ضخم يف القوانني وتداخل يف ن�صو�صها وترك جمال وا�سع
لإمكانية ت�أويلها مما جعل القانون م�ساهم ًا �إىل حد كبري يف عملية الف�ساد .على �أنّ هذا
الو�ضع يخرجنا نحن ال�شباب خارج دائرة �إدراك مغزى العمل الذي نقوم به لأننا ال ندرك
ملاذا نقوم به بل نتعوده ونحيله روتين ًا .وبالتايل ي�ضاف �إىل جمموعة اغرتاباتنا احلياتية
اغرتابنا عن عملنا الذي هو جوهر حتقيق الذات ومعيار ر�ضانا عنها.
لتكون العلة متاما يف تلك املقاربة املنظومية الكلية للنظام العام ونقاط ات�صاله
مع ال�ش�أن العام ،و�ضمان عدم انزياحه �إىل نطاقات �ضيقة من ال�ش�أن اخلا�ص ،وخلق ن�سيجه
االجتماعي الذي يدفعنا لنحب ما ننجز فن�ست�سيغ النجاح ونطالب به دائما؛ لأن هدفنا هو
بناء ذاتنا ال�شخ�صية التي هي بالأ�صل نواة الذات املجتمعية كما �أن ذلك يدفعنا �إىل معاجلة
امل�سائل التنظيمية وظيفي ًا وربطها مع البيئة بحيث تنطوي كل بنية على وظيفة حمددة
متخ�ص�صة.
�إنّ م�شكلتنا الأ�سا�سية والتي ال ُتفهم �إال �إذا حللنا الو�ضع االجتماعي الراهن يف �ضوء
علم االجتماع املعر ّيف ،هي بناء وعينا لذاتنا والقدرة على خلق هويتنا ال�شخ�صية املتناغمة مع
الهوية املجتمعية مبا ال يخلق التناق�ض على امل�ستوى العام ،بل يف �أطر �ضيقة
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ب�سيطة ال تتعدى بع�ض اجلوانب املتفردة لبع�ض ال�شخ�صيات .لذلك ميكن القول
�أن القيم الثورية للإن�سان تتحدد وترتبط بقيمه الإن�سانية من حيث �أنها نتاج عالقته مع عمله
ومع الآخر الذي قد يكون فرد ًا �أو دولة ،بل �أن ثورته هي �إن�سانيته من حيث �أنها مكونات ذاته
التي وعت معناها والتي تعترب الطريق الأ�سا�سي يف حتقيق ميوله املتج�سدة يف حب البقاء
وخلق اال�ستقرار والعي�ش ب�أمان وغريها؛ مع الت�أكيد ب�أن وعيه يعني االعرتاف بفرديته يف
حدودها الالنهائية مع �ضرورة �إدراك دور ذاته على امل�ستوى املجتمعي.
�أن معظم الدرا�سات االجتماعية التي تناولت متطلبات ال�شباب وحاولت معاجلة
م�شكالتهم و�ضعت ترتيب ًا حلاجاتهم وفق ما يلي :
�إ�شباع حاجاته اال�سا�سية (اجلوع والعط�ش واجلن�س).
ال�شعور بالأمان واحل�صول على احلب والتقدير من الآخرين.
احل�صول على العمل وحتقيق اال�ستقرار العائلي.يف
التطلع �إىل حتقيق الرفاهية.
على ان هذا الرتتيب املحدد بالأولويات واملنتهي بالكماليات هو ترتيب فا�شل ،لأنه
ال يتعدى كونه نتيجة �إح�صائية جمردة ال حتاكي بنية الذات الب�شرية ،وغري قادرة على قراءة
تداخالتها الفردية واملجتمعية كما �أن هذا الرتتيب يجعلنا �أرقى من احليوان بقليل فقط لأننا
ننتقل تدريجي ًا بحاجاتنا.
�أن هذه احلاجات يجب �أن تعترب �أدوات م�ساعدة مل�شروع بناء الذات لتمثل احلاجة
�إىل حتقيق الذات �أولوية الرتتيب الهرمي وقمته يف نف�س الوقت .وتت�ضمن ك ًال من االكت�شاف
واال�ستغالل الأمثل ملا يتمتع به الفرد من طاقات و�إمكانات فطرية حيث يعد �أعظم اكت�شاف
لفرويد هو �إدراكه بان ال�سبب الأكرب لأغلب الأمرا�ض النف�سية هو خوف الفرد من معرفته
لذاته وعواطفه ،اندفاعاته ،ذاك��رت��ه ،ق��درات��ه ،جهوده ،ق��دره وه��و ما ر�سخته �سيا�ساتنا
االجتماعية والتنظيمية الإدارية حيث �أحالتنا جمرد حيوانات راقية تخاف الغو�ص يف ذاتها
و�إدراك مكنوناتها .فخرجنا بال هوية وهذا هو الأ�سا�س فيما ن�سميه م�شكالت ال�شباب العربي.
ال�شباب مبا ميتلكونه من مقدرة عالية على الإب��داع واالبتكار والقيادة يف ظل
الظروف ال�صعبة التي يعي�شونها ي�شكلون ركن ًا مهم ًا يف بناء وق��وة املجتمعات حيث تربز
�أهميتهم يف خلق املناخ املنا�سب للنهو�ض يف العملية التنموية عرب ر�ؤية جديدة للم�ستقبل
الذي يروه من �صنعهم ال من �صنع من �سبقهم .و�إذا ما نظرنا �إىل مكونات املجتمعات العربية
جند �أن عن�صر ال�شباب ي�شكل الأغلبية ،الأمر الذي يدفع نحو الت�أكيد على �أهميتهم يف
خلق وبناء جمتمعات حديثة بعيد ًا عن االختالالت العديدة املوجودة يف املجتمع العربي كون
البنية ال�سيا�سية واالقت�صادية ال�ضعيفة قد خلقت فجوة كبرية انعك�ست �آثارها على احلياة
االجتماعية مما �أوجد م�شكالت خمتلفة دفعته نحو حالة من عدم اال�ستقرار.
�أن هذه الفئة ال�شابة تتمثل همومها بالبطالة والفقر والتغريب .فيلج�ؤون �إىل العديد
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من الو�سائل لتحقيق م�ستقبل بعيد املنال منها الهجرة والبطالة املقنعة .والبع�ض ميتهن
الن�صب واالحتيال الب�سيط ،والبع�ض يحاول اال�ستفادة من املوا�سم وال �سيما املو�سم ال�سياحي
يف بلده لريوج لبع�ض املنتجات يدوية ال�صنع وما �إىل ذلك مما ي�سمى البطالة املقنعة ،على �أن
كل ذلك ين�صب يف البحث عن الهوية ويدور يف حلقة بناء الذات .
وهنا ن�شري �إىل �أن الأ�سرة العربية حاولت �أن تلعب دور ب�سيط يف حماولة �إخراج
فر�سخت قيم العلم والتعليم .ولكن
�أفرادها من حالة الإحباط ودفعهم لت�أمني فر�صة عمل ّ
هدفها مل يكن العلم من �أجل االرتقاء باحلالة املجتمعية بل بهدف ت�أمني الوظيفة .وعلى
الرغم من �إدراك جيل ال�شباب لهذه الق�ضية �إال �أن التعليم مل يحل الأزمة بل ع ّقدها لأن النمو
االقت�صادي البطيء غري الكايف لتوفري �إمكانات العمل املن�شودة للمتعلمني جعلنا �أمام جيل
متعلم ب�شهادات علمية عليا عاطل عن العمل وم�صاب ب�أزمات نف�سية نتيجة �شعوره ب�أن حياته
يف العلم قد �ضاعت هبا ًء و�أنه �أ�صبح يف عداد جيل البطالة واملعاناة والتمرد نحو التغيري
ال�سلبي .كما ف�شل الآباء يف �إيجاد همزة الو�صل بني املا�ضي العريق الذي يدعيه واحلا�ضر
امل�شو�ش الذي يفتقد الأمان والقوة نا�سني �أن ميول ال�شباب هي ميول فطرية �صحيحة من
الناحية البنائية ومعتدلة �أي�ض ًا ،وهم ميلكون القدرة على حتقيق النمو ال�سليم ولكن ب�شرط
توفر البيئة املنا�سبة لأن هذه امليول تهم�س وال ت�صرخ .فالبيئة االجتماعية املر�ضية ميكن �أن
تق�ضي على طاقتهم االيجابية ب�سرعة وتثري الكراهية والدمار لأنها تتبع �سيا�سة قهر الذات.
�إنّ التطور الكبري الذي �شهده العامل يف العقد الأخري من القرن الع�شرين وظهور
العوملة وال�سيطرة �أحادية القوة من قبل الواليات املتحدة ،وانت�شار الأزمات املختلفة قد �أثر
ب�شكل كبري على الدول العربية من ناحيتني :
ثورة االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات.
و�إفرازات البعد الإعالمي.
الأم��ر ال��ذي �أوج��د فجوة كبرية بني املكت�سبات اجلديدة من أ�من��اط و�سلوكيات
وثقافات خارجية وبني املوروث القدمي املمثل بال�سلطة الكال�سيكية .لذلك �أ�صبحت م�شكلة
الهوية من ابرز امل�شاكل التي تواجه ال�شباب العربي ،هذه امل�شكلة املتج�سدة يف �أمور ثالثة :
غياب املناخ املنا�سب لنمو الأفكار الإبداعية الذي يوفر على الدولة الكثري من العناء
خللق فر�ص العمل.
متلك اخلوف لل�شخ�صية ال�شابة من الوقوع يف اخلط�أ ،وبالتايل العقاب �أي �إلغاء مبد�أ
املجازفة الإبداعية وتر�سيخ مبد أ� التواكل على الدولة كونها هي �أف�ضل من ي�ستطيع تقدير
املوقف وبالتايل تقييم حياة الفرد.
البريوقراطية الإدارية والفكرية التي تع�صف بالوقت بحجة �أنها تريح الطرفني.
من هنا ن�ش�أت �أزمة القيم لدى ال�شباب يف عالقتهم بالدولة وم�ؤ�س�ساتها .فعلى
قدر املعاناة التي يعانيها ال�شباب من بريوقراطية الدولة ،تكون ردود الأفعال التي غالب ًا ما
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تت�سم بالإحباط والنفور وال�سخط وذلك الرتباط البريوقراطية �إىل حد كبري ب�أزمة الثقة
يف املواطن ويف ت�صرفاته و�سلوكياته .وتنعك�س املمار�سات البريوقراطية ب�شكل حاد على فئة
ال�شباب من جراء احلماية التي تزوده بها الأ�سرة دائم ًا .فالأ�سرة تقوم بالعديد من الأدوار
التي حتجب ال�شباب عن التعامالت اخلارجية لتت�سم ت�صرفات ال�شباب حيال ما تفر�ضه
الأ�سرة من قيود بالتماهي املثايل مع هذه املطالب ،لأنها تدرك ب�أن ك�شف حقيقة الواقع يعني
وقوعها بالتناق�ض مع ما تعلمه لأبنائها ،ويعني عدم قدرتها على ب�سط �سيطرتها عليهم لأنهم
�سيكت�شفون زيف قيمها .ولكن هذه ال�سيا�سة تكون ناجحة يف ال�سنوات اخلم�س ع�شرة الأوىل
من حياة ال�شباب لأنهم بعد ذلك �سيخرجون �إىل معرتك احلياة الواقعية ،و�سيدخلون املواجهة
احلادة مع الأو�ضاع القائمة ،لتهتز ال�صورة التي ر�سمت والتي كان لري�شة الأ�سرة دور كبري
يف ت�شكلها ،وهم جمربون رغم اكت�شاف زيفها على التغني بجماليتها وبالتايل العي�ش يف حالة
ف�صام �شخ�صية واتباع �سيا�سة الأقنعة االجتماعية.
ف�أنا �أمام �أ�سرتي يجب �أن �أكون الولد الأخالقي املطيع للأب والأم .و�أمام �صديقاتي
يجب �أن اكون ال�شاب املتحرر .ويف النهاية ال �أ�ستطيع �أن �أدرك من �أنا .فالبيئة االجتماعية
ت�ستثري من خالل التفاعل االجتماعي رد فعل خا�ص يف الفرد امل��درك ال��ذي يقوم بدوره
اعتماد ًا على خ�صائ�صه الفيزيولوجية �أو ال�سيكولوجية برف�ض الإ�شارات �أو تقبلها ومتثلها.
وبهذا ينمى �أو يبقى على �سمات �شخ�صية يعرب عنها يف �شكل معني من ال�سلوك االجتماعي.
ونتيجة لذلك ف�إن عملية ال�شعور الإن�ساين هذه تكون مق�صورة على املعرفة التي تعترب ن�شاط ًا
يعيد به ال�شخ�ص تنظيم �سلوكه �أو حياته .ولهذا ف�إن ظروف احلياة املادية و�أ�شكال العالقات
االجتماعية يف البناء االجتماعي ت�ؤثر ت�أثري ًا حا�سم ًا على �سيكولوجية النا�س و�سلوكهم
االجتماعي؛ كما حتدد هذه الظروف وتلك العالقات م�شاعر النا�س و�أفكارهم واجتاهاتهم.
ومن ثم ف���إن اخل�صائ�ص والعمليات واحل��االت النف�سية تتوقف على �شروط حياة النا�س
و�أ�شكالها على �أن االختالفات بني النا�س لي�ست بيولوجية �أو �سيكولوجية بل هي تاريخية
اجتماعية .من هنا يكون ال�شباب العربي �أمام م�شكلة قيم تتلخ�ص بالعن�صرين التاليني :
الت�ضارب الوا�ضح بني القيم املعلنة وقيم الواقع.
عدم قدرتهم على ا�ستيعاب �إيديولوجيا املجتمع غري الوا�ضحة.
وعلى م�ض�ض يلج�أ ال�شباب �إىل الو�سائل الهروبية ك�أحالم اليقظة والغ�ش واالجتاه
نحو تعاطي �أو �إدمان املخدرات .وهذه الو�سائل هي حماولة لدعم اعتباره لذاته وللح�صول
على ما ينبغي من تقدير.
يف احلقيقة �أن ما يبحث عنه ال�شباب هو الهوية وهي ال تعني طبع ًا التعريف الذي
معان رمزية وروحية وح�ضارية
يحمله الفرد يف حافظته ،بل �أن هذا املفهوم ينطوي على ٍ
جماعية تعطي الفرد �إح�سا�س ًا باالنتماء �إىل ج�سم �أكرب وتخلق لديه الوالء واالعتزاز بهذا
اجل�سم الكبري� .إن ما يغيب عن بال التخطيط االجتماعي يف املجتمعات العربية هو �أنّ الهوية
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هي جزء من النمو النف�سي للفرد ،وبالتايل البد من درا�سة العوامل البيولوجية والثقافية
التي ت�ؤثر على تكوين الهوية جلعل القيم واملثل ميزان ًا ملعايري ال�سلوك والأخالق لإزالة ت�أثري
التناق�ض وال�صراع النف�سي الذي يعي�شه ال�شباب العربي بالإ�ضافة �إىل التزام و�سائل الإعالم
بالربط بني الأق��وال والأفعال واحلقائق والواقع ،كما �أن �أج��واء احلرية يف ال��ر�أي والفكر
والإرادة واالختيار والرف�ض والقبول واحلرية يف مواجهة الأخطاء ت�ساهم يف �إزالة التناق�ض
بني قيم املجتمع و�إح�سا�س ال�شباب باحلق يف احلرية العامة.
ولذلك يجب على املعنيني يف الدولة مبا يخ�ص بناء �شخ�صية الإن�سان العمل
على �إدراك امل�شاكل التي مير بها ال�شباب العربي من �أزمة الهوية و�ضعف امل�شاركة وغياب
الدميقراطية والبطالة واجلرمية واملخدرات .هذه امل�شكالت التي ت�شكل يف كليتها �أبعاد ًا
لهيكل جمتمع مبني على حالة عدم اال�ستقرار الدائم .على �أن النظرة واخلطوة الأوىل
املفرو�ضة للخروج من �أزمة عدم اال�ستقرار هي القرار ال�سيا�سي املدرك ل�ضرورة �إ�شراك
ال�شباب العربي يف عملية �صنع القرار وو�ضع النقط اال�سا�سية التي ميكن من خاللها اخلروج
بحلول �أكرث مو�ضوعية و�ضرورة تطوير وحتديث و�إ�صالح م�ؤ�س�سات املجتمع وجعلها �أكرث
فاعلية وا�ستقاللية.

�سامر عبد اهلل عالوي
الإنرتنت مندجماً مع امل�سجد
�إنّ �أهم الق�ضايا التي �أثريت يف ظل الدرا�سات االجتماعية هي م�س�ألة ال�شباب.
هذه الفئة التي ظلت واقعا ي�ؤرق املجتمع يف كيفية توجيهها وتوظيف �إمكانياتها يف بناء واقع
اجتماعي ي�سري نحو التقدم واالزدهار .فما ي�صيب مع�شر ال�شباب يف ظل الواقع الذي يعي�شه
با�شكالياته املتعددة ما هو �إال هجمات قد ح�شدت لها تيارات فكرية كل طاقاتها لت�ؤدي م�آربها
با�ستغالل قوى ال�شباب .
فالطاقة الكربى هي املجتمع الذي مي ّوج ويلون ال�شباب على اعتبار �أنّ ما يقع على
عاتق ال�شباب مفرو�ض من خ�ضم هذا املجتمع .فالإ�شكاليات التي تع�صف بال�شباب متعددة
ب�ألوان �سوداوية .و�إذا كان ال بد من �إج�تراح ر ؤ�ي��ة فعلية لواقع ال�شباب ف�إن اال�ستناد �إىل
مفاهيم ثابتة ال يجدي نفع ًا يف هذا املنحى ،لأن �أ�صل وجود ال�شباب �أنف�سهم هو �صريورة
متغرية با�ستمرار مكتنفة ملظاهر متنوعة خمتلفة �إىل �أبعد حد .و�إذا كان القرن الع�شرون هو
ع�صر الأيديولوجيات الكربى ويف الوقت نف�سه هو ع�صر انهيارها ،فان هذا قد و ّلد يف �أجيال
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ب�أكملها ما ميكن �أن ن�سميه ‘عقد الف�شل الأيديولوجية’ .وكان من نتيجة ذلك �أن اجته ال�شباب
العربي ب�شكل خا�ص باجتاهني ال ثالث لهما :
الأول هو االجتاه الديني كردة فعل على ف�شل املنظومات الفكرية الكربى ،والثاين
هو اجتاه يقوم على حماكاة الغرب .ف�أ�صبح ال�شاب الغربي ب�شخ�صيته �أمنوذج ًا يحتذى به
بالن�سبة لل�شاب العربي �إىل درجة �أن ال�شاب العربي الذي يكون �أكرث قدرة على تقليد �أمنوذجه
معنى زائف.
الغربي ،هو الذي ميثل املعنى احلقيقي لل�شباب .لكن للأ�سف هذا املعنى هو ً
نعن امتناع ظهور اجتاهات �أخرى.
وعندما قلنا انه يوجد اجتاهان ال ثالث لهما مل ِ
وهي قد ظهرت بالفعل �أال �أنها مل تتبلور ب�شكل �أ�صيل .وهذا ما ن�شاهده الآن بني ظهرانينا
يف ما ي�سمى ‘�شباب الثورة’ هذا ال�شباب الذي و�صفه �أدوني�س بـ «ال�شباب املتمرد ».وقد نبه
�أدوني�س يف حوار له معروف يف هذا ال�سياق �إىل نقطة على درجة عالية من القيمة وهي �إن ما
يدعى ثور ًة عند هذا ال�شباب العربي لي�س ثورة مبعنى الكلمة ،و�إمنا هو مترد ل�سبب �أ�سا�سي
وهو �أن الثورة حتتاج �إىل مبادئ نظرية تبنى عليها .لكن الواقع العربي الآن من حيث الثورات
ال�شبابية التي حتدث فيه تفتقد ثوراته هذه �إىل �أ�س�س نظرية ُي�ست�شرف على �أ�سا�سها واقع
عربي جديد.
وامل�أ�ساة الكربى يف هذه الثورات –والكالم لأدوني�س– هي �أنها كلها جتعل من يوم
اجلمعة منطلقا لها على م�ستوى الزمان ومن امل�ساجد منطلقا لها على م�ستوى املكان .وعلى
هذا الأ�سا�س يرف�ض �أدوني�س �أن ي�شارك يف هذه الثورات التي �أ�سبغ �شبابها عليها طابعا ديني ًا.
وت�ساءل �أدوني�س  :ملاذا ال تخرج هذه الثورات من الكنائ�س �أو املراكز الثقافية �أو املالعب ؟
هل �أدوني�س حمق يف ما ذهب �إليه ؟ نرتك اجلواب على هذا ال�س�ؤال ملا �سوف ت�ؤول �إليه بالفعل
نتائج هذه الثورات عينها.
وقد تعر�ض �أدوني�س ب�سبب هذه الآراء لكثري من النقد ،لكن نرغب هنا يف �أن ن�شري
�إىل النقد الذي وجهه عزمي ب�شارة �إىل �أدوني�س وهو �أنه ما امل�شكلة �إذا خرجت الثورة من
اجلوامع؟ ف�أمريكا الالتينية �شهدت ثورات دينية م�شابهة علم ًا �أن عزمي ب�شارة مل ي�شر �إىل
�أدوني�س باال�سم �إمنا قال ( :قال �أحد ال�شعراء الكبار) .وهو يعني بالذات �أدوني�س ،ونحن
ن�ستغرب من ب�شارة هذه املداورة .يجول يف ذهننا �س�ؤال :هل �أ�صبح عزمي ب�شارة عراب ًا ديني ًا؟
يع ّمد �شباب الثورة ويفتح �أمام رغباتهم �أماكن مغلقة قد �أقفلت كما هو يرى بفعل الأنظمة
مبتاري�س وتقاليد و�أعراف �سيا�سية مر وقت طويل على وجودها ؟ هذا ال�سجال الذي �أثاره
ب�شارة مع �أدوني�س ينطوي على داللة خطرية وهي �أن ب�شارة من منظوره ال�شخ�صي ال ميانع يف
�أن تكون الثورات العربية هي ثورات دينية من حيث منطلقها .ماذا يعني ذلك ! هل نحن الآن
�أمام ذرائعية �أو براغماتية من نوع جديد ؟
نعود �إىل ما قلناه من البداية وهو �أن هناك اجتاهني  :الأول ديني ،والثاين ينزع
نحو حماكاة الغرب .هذا يعني انه مل يبق �أمام هذه الثورات احلالية يف العامل العربي من
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حيث كونها ثورات �شبابية �إال �أن تنحاز حليز �أحد هذين االجتاهني الديني �أو الغربي .ونحن
نعتقد �أن هذه الثورات مل تنزع نحو �أحدهما دون الآخر و�إمنا جمعت بينهما بطريقة غرائبية
ف�أ�صبح االنرتنت مندجما مع امل�سجد �أ�سا�س ًا لهذه الثورة .وهنا نالحظ �أمر ًا هام ًا وهو  :دمج
التكنولوجية الغربية باملعمار الإ�سالمي يف عالقة فريدة.
ال�س�ؤال املطروح هنا  :كيف ميكن اجلمع بني هذين النقي�ضني الدين مع معطيات
التكنولوجيا الغربية من �أجل الو�صول �إىل هدف حتقيق نتائج هذه الثورة ؟ �أمل يكن هذان
النقي�ضان يف حالة �صراع �أزيل .على هذا الأ�سا�س نالحظ �أن هذه الثورات –�إن قبلنا ت�سميتها
على �أنها ثورات دينية– تتو�سل التكنولوجيا الغربية من اجل �إزاحة الآخر وال يهمنا الآن هذا
الآخر .ولكن كيف ميكن لنا �أن نحلل حقيقة هذا الآخر املرفو�ض من قبل �شباب هذه الثورة؟
من هو هذا الآخر ؟ �إذا كانت هذه الثورات هي ثورات دينية كما يزعم بع�ض م�ؤيديها –
ممن ذكرنا �أعاله– فهل ن�ستطيع �أن ن�صل �إىل تكوين ت�صور مو�ضوعي عن الآخر يف منظور
فعاليات هذه الثورة ؟ هل حتديد من هو الآخر منوط بالدين� ،أو بالتكنولوجيا الغربية ؟ �أو هو
رهن االئتالف بينهما ؟ �إن الواقع احلقيقي لل�شباب هو يف مو�ضع خمتلف متام ًا عما �أ�سلفنا
ذكره فما هو �إال �ضحية جمتمع باملعنى الوا�سع للكلمة .ف�إذا ما �أعدنا النظر لإدراك ال�شباب
ملفاهيم وا�صطالحات تطرح عليهم من قبل املجتمع ،فهي عديدة ومت�شعبة �إال �أن �أهمها
مفهوم احلرية ،فاحلرية ُتت�شرب لديهم على �أنها انعتاق من القيود التي تتحكم مب�صريهم
وحتركاتهم وما يت�أتى عنها من فراغ و�ضياع لين�شق عنها الإف�لات اخللقي واالنزياح عن
الفطرة ال�سليمة ومن �أخالق قيمية ذات مناقبية رفعية.
فاحلرية لها دالالت ومعان جمة قد �أ�سهب يف حتليلها .فمثال –والكالم جلان
رو�سو الأب احلقيقي للثورة الفرن�سية يف كتابه العقد االجتماعي– «ولد الإن�سان حر ًا
جاك ّ
والقيود حتا�صره يف كل مكان  ».وكما قال �أي�ضا يف داللته على غبطة وحظ الإن�سان باحلرية
«الإن�سان حمظوظ مرتني �أوال لأنه ولد حر ًا وثانيا لأنه �أُجرب على �أن يكون حر ًا ».لكن احلرية
هنا لي�ست مطلقة بل تعني االلتزام واالن�ضباط واحرتام حرية الآخر وعدم التعدي عليه.
فالإن�سان حر لكن حريته مل تكن باختياره لوالدته �أو �أهله �أو دينه� .إنّ حريته تنبع يف كيفية
اختيار طريق احلرية ذاته .وعلى اعتبار �أن احلرية كروح هائمة جتول يف الآفاق باحثة عن
ج�سد الئق يتلقفها ،هذا اجل�سد املتمثل بال�شباب ،فاملماحكة العقلية التي تدور رحاها يف
عقول ال�شباب الواعي هي يف تفنيد ال�صراع الذي يختلج �أعماق العقل ال�شبابي .ويجب �أن
تكون هذه املماحكة يف �إ�صدار احلكم على امل�شاهدة العيانية ملا ينهله هذا ال�شاب من علم
ونهج وما يف�ضي �إليه هذا احلكم يف م�سرية ال�شاب .فالق�ضية الكربى �أين هو املالذ و�أين هو
املنجي من ظلمات اجلهل يف هذه املرحلة ؟
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وفاء خ�ضور
املجتمعات الفت ّية امله ّم�شة
ميثل ال�شباب يف املجتمعات العربية الن�سبة الغالبة من تعداد ال�سكان ورمبا لهذا
ال�سبب ت�صنف هذه املجتمعات من بني املجتمعات الفتية .وواقع الأمر �أن مثل هذا الأمر ،كون
املجتمعات العربية جمتمعات فتية ،ي�ضع هذه املجتمعات �أمام حتديات اجتماعية واقت�صادية
و�سيا�سية م�ستمرة بحيث ت�ضاف هذه التحديات �إىل التحديات اخلارجية التي تتعر�ض لها.
وميكن القول �إن الن�سبة املرتفعة من ال�شباب �ضمن جمتمعاتنا هي م�صدر قوة بقدر ما ميكنها
�أن تكون م�صدر ًا للأزمات .ولذلك يبقى �أنّ االنتباه لهذه ال�شريحة وو�ضع الربامج واخلطط
لفئة ال�شباب التي ميكن �أن تناق�ش واقعها وتطلعاتها يبدو �أمر ًا ال منا�ص منه.
وكنقطة لالنطالق ملناق�شة واقع ال�شباب يف �سورية يبدو مهما بالن�سبة لنا الإ�شارة
�إىل �أن مفهوم ال�شباب كمرحلة عمرية ي�شري �إىل اهتمام بامل�ستقبل لأن ال�س�ؤال املطروح من
قبل هذه الفئة يتمثل بال�صيغة التالية :ما الذي �سنكون عليه م�ستقبال ؟ وب�صيغة �أكرث تعميما:
ما الذي يتوجب عمله لنكون ما نريد �أن نكون عليه م�ستقب ًال.
�إن الإجابة عن �س�ؤال يت�ضمن حقيقة م�ستقبلية يجب �أن ينطلق من احلا�ضر �إذ
�أن �أي م�ستقبل �إمنا يناط بحا�ضر ينطوي على بذور �أولية لهذا امل�شروع .ها هنا تكمن املهمة
الأ�سا�سية لعلم االجتماع �إذ البد من درا�سة اهتمامات ال�شباب احلالية وامل�شكالت الرتبوية
وال�سيكولوجية واالقت�صادية الراهنة ومعرفة العقبات املحيطة بهذه ال�شرعية ،بهدف و�ضع
اخلطط والربامج التي ت�سمح لي�س فقط بتقدمي احللول للم�شكالت والعقبات الراهنة بل
وا�ستقرار امل�ستقبل الذي مي ِّكن �شريحة ال�شباب من خلق �أو�ضاع �أكرث ان�سجام ًا مع تطلعاتهم،
فامل�شكلة الكربى التي تعاين منها �شريحة ال�شباب تكمن يف الفجوة الكربى بني واقع هذه
ال�شريحة وتطلعاتها.
وجل هذه امل�شكلة يقع على عاتق املجتمع .ف�إننا نق�صد بذلك امل�ؤ�س�سات االجتماعية
ب��دء ًا من الأ�سرة م��رور ًا بامل�ؤ�س�سات الرتبوية وانتهاء باجلهات الر�سمية املعنية بال�ش�ؤون
االجتماعية ،وم�شكلة عالقة ال�شباب بامل�ستقبل لي�ست فقط م�شكالت ت�صورات و�آمال ورغبات
بل هي م�شكلة تفاعل بني ال�شباب واملجتمع .فالت�صورات عن امل�ستقبل تن�ش�أ من الواقع
االجتماعي الذي يحياه ال�شباب حا�ضر ًا .و ُيالحظ يف هذا ال�صدد �أن �أخطر م�شكلة قد تواجه
ال�شباب حا�ضرا يف واقعهم املعا�شي هي التهمي�ش والإق�صاء .و�أكرث من ذلك ميكن القول �إن
�أكرث �أمرا�ض املجتمعات احلديثة خطورة �إمنا هو التهمي�ش على الأ�صعدة كافة االجتماعية
واالقت�صادية وال�سيا�سية .وكلما �أمعن املجتمع مب�ؤ�س�ساته يف تهمي�ش ال�شباب ف�إن بذلك ميعن
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يف تعميق امل�شكالت التي �سيعانيها �إذ �أن تهمي�ش ال�شباب هو ال�سبب وراء االنحراف والتطرف
والت�سيب يف �آن واحد .فالتهمي�ش االجتماعي� ،أي �إق�صاء ال�شباب عن التطور االجتماعي،
�سيدفع بهم �إىل اتخاذ ردود �أفعال خطرية جتاه �أنف�سهم وجتاه املجتمع ،ماي�شري �إىل تعقد
العالقات بني الأجيال ال�سابقة والالحقة و�إمكانية ت�شكيل فئات تبحث عن حتقيق ذاتها خارج
�أطرها االجتماعية .و�إذا �أ�ضفنا �إىل هذا التهمي�ش �أ�شكال الثقافات الواردة وات�ساع م�ساحتها
�ضمن املجتمع الواحد ب�سبب ما بات يعرف بثورة االت�صاالت والتكنولوجيا ف�إننا ن�ضيع من
يدنا كل حلظة حا�سمة .و�إذا مل نقم بر�سم امل�ستقبل لهذه الفئة ف�إن م�ستقبال جمهزا رمبا
ب�أ�سو�أ �أنواع اخلطط والربامج ينتظر ه�ؤالء� .أما التهمي�ش االقت�صادي فال يقل خطر ًا عن
التهمي�ش االجتماعي ذلك �أن البطالة تعني من �ضمن ما تعنيه زج ال�شباب كطاقة جديدة
فكرية يف �أح�ضان الفراغ والفراغ ماء عكر ي�سهل ملن ي�شاء �أن ي�صطاد فيه� .إنّ البطالة واحدة
من امل�شكالت التي نوق�شت كثري ًا .ول�سنا هنا يف �صدد �إعادة ما قيل حول البطالة ولكن يجب
على اجلميع �أن يدركوا �أن ال�صورة ال�سوداء عن امل�ستقبل �إمنا تنتجها البطالة .فعدم وجود
فر�ص عمل وفقدان الأمل والي�أ�س وال�شعور باالنحطاط كل تلك عوامل ال ترتك جماال للتفكري
ب�أي م�ستقبل .وهكذا جند �أنف�سنا �أمام �شريحة وا�سعة فاقدة لالنتماء باعتبارها �شريحة
منبوذة ومهملة وملقاة لي�س على ر�صيف املجتمع بل يف ال�سجن ما يخلق بنية قابلة للت�شكل.
فالتهمي�ش االجتماعي واالقت�صادي ي�ؤدي �إىل خلق قيم هي قيم من هم يف القاع.
واحلالة التي تعرب عنها هذه البيئة هي وجود فئة من الهام�شيني الذين لي�س لديهم ما يخ�سرونه
ما ي�سمح لهذه الفئة �أن ت�أخذ �أ�شكاال متعددة يف التعبري عن نف�سها على �سبيل مواجهة واقعها
امل�ؤمل .وعندها يطفو على �سطح املجتمع ما كان قد دفع به �إىل القاع لهذه اجلماعات والفئات
ال�شابة الباحثة عن اعرتاف بها ب�شكل �أو ب�آخر ،وال�ساعية �إىل انتزاع هذا االعرتاف بكل الطرق
والأ�شكال املمكنة .قد ترتك قيادها �إىل النزعات الغريبة عن جمتمعها الأ�صلي ومبا �أنه ال �شيء
لديها لتخ�سره ف�إنها قد تعتقد �أن ك�سب االعرتاف بها بحد ذاته غاية تربر لها الو�سائل.
انطالق ًا مما تقدم ميكن الو�صول �إىل قول حقيقة �أ�سا�سية وهي �أن عملية �إدماج
ال�شباب باملجتمع من خالل برامج اجتماعية واقت�صادية هي عملية ال تفعل فعلها على م�ستوى
الواقع احلايل فقط بالن�سبة لهم ،بل �أنها �أكرث من ذلك فهي ت�أتي لتدعم لدى فئات ال�شباب
التفا�ؤل بامل�ستقبل والتفكري يف قيم �إيجابية يف املجتمع .فامل�ستقبل لي�س جمموعة ت�صورات
و�آمال بل �إنه يتط ّلب جهد ًا حقيقي ًا .وهو لي�س جمرد �أهداف منف�صلة عن الواقع والإمكانيات
التي يجب �أن تتوافر لتحقيقه فعال وقد كر�ست بع�ض �أدبيات ال�سو�سيولوجيا مفهوم االغرتاب
وتناولته يف حماولة لفهم كيفية ت�شكل جمموعات اجتماعية تعي�ش �شتات ًا داخلي ًا .وهكذا ف�إننا
نحتاج �إىل عملية الإدماج االجتماعي واالقت�صادي لل�شباب و�إعادة مكانتهم وتفعيل دورهم
االجتماعي واالقت�صادي وال�سيا�سي و�إك�سابهم ال�شعور مبدى حاجة املجتمع لهم يف ر�سم مالمح
امل�ستقبل لهم وملجتمعهم و�أكرث من ذلك �إك�سابهم ال�شعور ب�أهميتهم يف �أية عملية م�ستقبلية.
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�شغل �شباب
يظهر لقارئ التاريخ ،مهما كانت درجة تعمقه يف تلك القراءة� ،أن ال�شباب لي�سوا
فقط َّ
الطاقة املنتجة كما يقال عنهم دوم�� ًا ،بل هم جمموعة الأرواح الفتية املوجودة على
بقعة جغرافية مع َّينة ،حتدد طق�س وكثافة املقولة الإن�سانية لهذه البقعة ،ب�ألوانها وحقولها
وجماالتها .وهذا الطق�س ينتج من عالقة ال�شاب باملكان وبالزمن على حدٍّ �سواء� .أما املكان
(مزاجه و�أدواته) فهو الالعب الأكرب يف نوعية �أداء ال�شاب ،لأنه ي�شغل الأر�ض الأ�سا�س التي
حتت�ضن عالقاته وانفعاالته و�أفعاله وردات ِفعله من جهة ،كما �أ َّنه وعاء الذاكرة ال�شخ�ص َّية
من جه ٍة �أُخرى ،هذه الذاكرة التي تبني الهيئة النف�سية واالجتماعية الثقافية لدى ال�شاب،
كما حتدد مع الثقافة يد ًا بيد نوعية اللغة-الروح ،التي يجب �أن ت�شيخ وتزداد طفول ًة يف كل
حلظ ٍة من حلظات عبورها در َبها �إىل قيامتها يوم ًا �إثر يوم ،الأمر الذي يزيد ن�سبة احلب
(ك�ضرورة ال كرفاهية عاطفية) على ح�ساب �أي مكون �آخر من مكونات املكان .احلب الذي
يعيد تفعيل دور البحر واجلبل وال�صحراء والنهر والنهد وال�شوارع والعيون والأ�صوات ،واملدن
لي ًال ،وال�شروق الذي ميقت املدن ،وعيون الأم بدمعتها و�ضحكتها ،و�شارب الأب وزنديه وعقله
الذي �أ�شعل الر� َأ�س �شيب ًا� .ضياء احلبيبة وهي تذوب يف القلب والعزمية ،ب�أ�س اجلندي يف
الع�شق وا ُ
املرتا�س وعدوه يقف بينه وبني كل ه�ؤالء� ...إىل كل ما هنالك من معا ِدالت
خل ُلق،
ِ
ابتدا ًء من الطبيعة وانتها ًء بـ ‘�صباح اخلري يا جاري’ وهي خارجة من القلب ،يطري بها املكان
�إىل �أعلى ف�أعلى ليغدو وطن ًا ،وتت�سع قطعة ال�سماء املخ�صَّ �صة لهذا املكان ،لتغطي الكون،
فت�صبح الئق ًة بعني ال َّر ِّب التي تر َق ُبه منذ �آالف ال�سنني ،واملكان� ،سورية ،ال ُكل مكان.
�أما الزمن ،بتغريه وتطور و�سائله ،و�سيطرة ال�سرعة امل�سطحة (يف غالب الأحيان)
على ح�ساب التدفق العاطفي َّ
ال�شخ�صي الأخالقي اخللاّ ق ،يلعب دور ًا �سلب َّي ًا نوع ًا ما ،لأنه
ي�ؤ�س�س بطريق ٍة �أو ب�أُخرى �إىل ذاكرة غري �أ�صيلة ،ناجتة عن تغري نوع ّية الأخالق ،الناجت عن
ظهور الإن�سان املكلل بالأجهزة ما يزيد من عزلته �ضمن عامله التقني امل�ستحدث اخلا�ص ،ظا َّن ًا
�أنه يعي�ش حال ًة من التفوق التكنولوجي ،ناهيك عن ال�سهولة يف ا�ستباحة اخليال الوا�ضحة
متام ًا يف برامج الأطفال التي تعر�ض على الف�ضائيات ،والتي ال ُت َن ِّمي �إال الذكاء اال�ستهالكي،
العنفي على م�ستوى ال�صورة واملخيلة.
والت�سطيح
ّ
�أتوقع �أن م�ستوى ‘رميي’ �أعلى بكثري من ‘�سبايدر مان’ �أو ‘�أبطال الديجيتال’
لي�س فقط على امل�ستوى الفني واجلمايل �أو على م�ستوى املقولة الإن�سانية والأخالقية التي
تغذي الب�صرية وتلعب دور ًا كبري ًا يف بناء ما ي�سمى الذكاء العاطفي فيما بعد ،بل و�أي�ض ًا على
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امل�ستوى التقني واللوين والعمقي ،ك�صورة ُتعر�ض لطفل لتغذي حدقة عينه .وهكذا و�صو ًال �إىل
النا�س الكلمات �إثر الكلمات ،على ن َّية التوا�صل
بناء طبل �إلكرتوين �ضخم جد ًا ت�ضرب فيه ُ
االجتماعي ،دون �أن تبتل عروق احلوار.
عندما ي�صل الزمن باملكان� ،إىل مرحلة ما ُي�س َّمى �سن الي�أ�س الأخالقي –احلديث
ال�سوري الأ�صيل ،بل ع َّما ُينتج الأخالق
هنا لي�س عن الأخالق العا َّمة التي يتمتَّع بها ال�شاب ّ
اجلمال َّية ال َّرافع َة الذوق ،الداعم َة ذاكر َة امل�ستقبل ،والتي ت�شكل الرافد الرئي�سي ملرجعية
املرء الوجدان َّية .فما بالك �إذا كان هذا املرء �شا َّب ًا و�سوري ًة� ،أي ُمنتج ًا كون ّي ًا من عجين ِة ع�شر ِة
آالف �سن ٍة من احل�ضار ِة والثقافة واملدن َّية– ال َّناجت (�أي �سن الي�أ�س الأخالقي) عن �ضعف
� ِ
يف بنية احلامل الثقايف والف ّني الثقايف �إنتاج ًا و�سوق ًا وم�شارك ًة من قبل ال�شاب ،م�ضاف ًا �إليه
�أعباء احلياة وم�س�ؤولياتها ،ما يزيد من كتلة ما ي�سمى يف لغة الدراما املونولوج الداخلي عند
النا�س� ،أي خطابهم الفردي مع ذواتهم ،والبحث عن ملج أ� للبوح وتفريغ الطاقة احلوارية.
حتديد ًا �شريحة َّ
الكم الهائل� ،أتتها من تراب البلد وطبيعته
ال�شباب ،التي متتلك من الطاقة َّ
وخبزه وخمره و�شوارعه ،وخمزونه الثقايف واحل�ضاري الهائل واملتنوع.
وهنا يظهر معادالن �أمام ال�شاب  :الأول هو املعادل التكنولوجي الهائل ،والثاين
هو املعادل الديني مبرجعياته البيئ َّية والرتبوية االجتماعية ،وهنا ال �أريد تفنيد الثاين ،لأ َّنه
يحب اجلمال’،
حديثٌ يطول وتكرث فيه التفا�صيل والآراء ،لكن من امل�ؤكد �أنَّ ‘اهلل جمي ٌل ُّ
فبالتايل يبغ�ض الراديكالية والتطرف والتع�صب والع�صاب يف �أي �شيء ،دين ًا كانَ �أم موقف ًا،
�أو حتى ر�أي� .أما الأول ،الذي دخل يف الثاين،كما يف كل �شيء� ،إال ر�ضاب القبلة ،وتو�سل
الكالرينيت الذي ي�شغل الهواء ما بني نهدي احلبيبة ،والو�سادة التي تفرز غمام ًة على �شكل
�آلة العود مع َّد ًة للأرق ـ–الذي ال يطلب املرء �إزاءه �إال �أن يكون فعا ًال و�أال يكون جمرد فرط
ن�شاط ع�صبي– فقد دخ��ل(�أي املعادل التقني) يف حياة ال�شباب ك�ضرور ٍة ملواكبة احلياة
التكنولوجية ال�سائدة على �سطح هذا الكوكب ال�سعيد حال َّي ًا ،وال�شك عند كل من ميتلك عينني
ور�أ�س ًا بني كتفيه� ،أن التطور التقني قد �سهل كثري ًا من احل�صول على املعلومة �أينما وجدت.
وال�شك ب�أن �شبكات الإنرتنت �أ�صبحت طريق ًا رئي�سي ًا لالطالع والتوا�صل مع ما يحدث يف
العامل ،وما ُينتج يف العامل من إ�جن��ازات ثقافية وغري ثقافية� .إىل ما هنالك من الفوائد
العظيمة ،التي �أ�صبحت من بديهيات و�أبجديات احلياة يف يومنا هذا .لكن رَّ
التاجع يف مكونات
احلامل الثقايف والأخالقي الآنف الذكر جعل من هذا املعادل التقني ُم�ستهلك ًا حقيقي ًا لوقت
وطاقة ال�شاب ،الذي رمبا قد ت�ضعف عالقته مع �شا�شة الكومبيوتر �أو التلفزيون ،لو �أنه حماط
باللحاف الثقايف ال�سوري ،الذي مل ينتج �إال الدفء عرب التاريخ ،فمث ًال  :تفعيل وتكثيف عملية
الإنتاج ال�سينمائي ،وبالتايل �إنعا�ش دُور ال�سينما بالفيلم ال�سوري احلقيقي ،ت�ضمن حالتني
عال من النبل  :الأوىل هي احلالة الفنية و�إعادة �إنتاج احلياة ال�سورية ب�شكل فني
على م�ستوى ٍ
و�إن�ساين الئق .والثانية هي التوا�صل االجتماعي احلقيقي ،فدار ال�سينما لي�ست مكان ًا مل�شاهدة
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ملتقى اجتماعي ًا حقيقي ًا للتوا�صل والتعارف .يعطي ال�شارع هدوء ًا وم�شهد ًا
الأفالم فقط ،بل ً
جمالي ًا ح�ضار َّي ًا ،يفوق الفي�سبوك تطور ًا من الناحية الإن�سانية ،على امل�ستوى التقني العايل
الذي يتمتع به هذا الأخري.
ناهيك عن غياب الق�صيدة احلقيقية ومنربها ،الكتاب الورقي و�سوقه ،املو�سيقى
و�سوقها و�آلية �إنتاجها اخلجولتني ما جعل امل�ؤلفني يهربون �إىل املو�سيقى الت�صويرية لت�سويق
�أعمالهم و�إي�صالها �إىل النا�س ،حتى لو بقيت �أ�سرية ال�سياق الدرامي املطروح يف امل�سل�سل
الثالثيني احللقات العجيب ،والذي �أ�صبح امتداد ًا لطق�س الأكل وال�شرب واال�سرتخاء يف
املنزل بعد وجبة الإفطار يف �شهر رم�ضان الف�ضيل ،مع االح�ترام الفائق طبع ًا لإبداعات
املبدعني .وهكذا و�صو ًال �إىل غياب النكتة احلقيقية ،التي تعك�س �سيكولوجية وثقافة معينة
لدى النا�س ،وحتديد ًا ال�شباب .لعل من اجلميل �أن ميتلك ال�شاب �صديق ًا على الفي�سبوك من
جماهل الغابون ،فيعجبان بنكات �أو تعليقات بع�ضهما البع�ض ،ويت�شاركان يف الآراء الثقاف َّية
والإبداعية واالجتماعية ،وين�سجان بينهما ما ي�شبه ال�صداقة االلكرتونية! لكن لي�س من
اجلميل �أن جتل�س مع �صديق على الفي�سبوك وبينك وبينه فعلي ًا�سوى �شارع �أو �شارعني ،و�سوى
حمافظة �أو حمافظتني ،ولي�س من اجلميل �أبد ًا �أن جتل�س مع �صديقك ويكون حديث اجلل�سة
بالق�سم الأعظمي منه عن الفي�سبوك ،هذا ي�سمى بالعني املجردة ،ابتعاد ًا عن احلياة وال�شارع
والوقوع يف فخ الإدمان والرثثرة التي قد ت َو ِّرط ال�شاب بفعاليات �أخرى غري حقيقية ،و�إن
كانت حقيقية واقعي ًا فهي غري حقيق َّية على امل�ستوى الأخالقي احل�ضاري الإن�ساين احلواري
ـ ـ احلديث هنا عمن ي�ستخدم الفي�سبوك ،ما يزيد عن ال�سبع �ساعات يوم َّي ًا! �أو عن ال�ساعة ! ـ ـ
وقد ت�ستفيد هذه الفعاليات من جلوء هذا الفرد �إىل حاجته لتفريغ طاقته الكالمية املتجمعة
داخله نتيجة الق�صور الذي �أ�صاب امل�ضامري الثقاف َّية الأخرى يف احلياة االجتماعية ،التي
ي�سودها اجلو اال�ستهالكي للمعلومة والثقافة ،ال املُنتج لهما.
يجب املالحظة ب�أن املرء عندما يخو�ض حوار ًا الكرتوني ًا ما ،ف�إ َّنه َي�ستنفر ذهني ًا،
وتكون ال�شا�شة امل�صنعة ب�شكل مريح وجذاب ومتعدد اخليارات ،لت�سحب منه وقته ،وحتاول
�إبعاده عن �أن يكون منتج ًا �إال للكالم ،هي العني الوحيدة التي حت��اوره .يتوهم امل�شرتك
بهكذا فعاليات ومواقع الكرتونية حتت عنوان التوا�صل االجتماعي –هذه لي�ست دعوة لعدم
اال�شرتاك وال ا�ستهانة بامل�شرتك بالطبع كونه الن�سبة الأكرب ،وكون هذه الفعاليات فر�ضت
رونقها بغ�ض النظر عن كونه جمي ًال �أم َّ
م�سطح ًا– ب�أنه ميار�س فعالية حوارية ب َّناءة ،وميار�س
حقه يف التعبري عن ر�أيه ،دون �أن يالحظ �أ َّنه يف ّرغ ر�أيه من قيمته احلوار َّية عندما يق�سم
طاقته يف ذات اللحظة ،على عدد من املتحاورين معه يف ر�أيه .وبذلك ت�ضيع القيمة احلقيق َّية
للر�أي نف�سه ،الذي يجب �أن يكون �شخ�ص َّيا ،بغ�ض النظر عن كونه �صحيح ًا �أم ال� ،أي هنا
ي�ضيع الكمون الذاتي للر�أي ،والذي عليه ي�صبح الر� ُأي ر�أي ًا ناهيك عن �أن هذه املواقع تكون
يف الغالب ميدان ًا وا�سع ًا للغزو الإعالمي الغربي ،الذي يتخذ من التالعب الإعالمي �سالح ًا
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حقيقي ًا ،وذلك على �أغلب الأ�صعدة ،ولي�س على ال�صعيد ال�سيا�سي فقط ،مع احرتامه كو�سيلة
ح�ضار َّية �سريعة للتوا�صل مع الفعاليات اجلمالية الإن�سانية الإبداعية الأخالقية ،التي انخف�ض
بتنا�سب طردي مع ال�سرعة والتطور التقني القائم.
من�سوبها –على ما �أعتقد–
ٍ
ال يهدف كالمي هذا �إىل ا�ستبدال الإمييل �أو الت�شات �أو الـفي�سبوك باحلمام الزاجل،
لكن من الالئق بال�شباب ال�سوري� ،أي الذكي والنبيل واجلميل� ،أن ال ي�سمح لأي مو�ضة تقنية
جديدة �أن ت�صادر وقته وجمال عينيه ،بل �أن ي�ستخدمها مبا يتنا�سب و�سوريته خدم ًة ووفا ًء لهذا
الرتاب العتيق العريق ،ولهذه ال�شم�س التي لفحت وجوه �أنبياء الأر�ض ،منذ تفتّح عني الزمن.
لعل تعبري ‘�سن الي�أ�س الأخالقي’ اكتنف مبالغ ًة ما ،دافعها الغرية على �سورية،
التي مهما كربت ال ت�شيخ ،ويبقى كمون ال�صب َّية فيها حا�ضر ًا ،ما يجعل حقها على �شبابها
كبري ًا ،ع�شق ًا ومغازلة ،حتى تعود بنت الآن ،كما كانت و�ستبقى دوم ًا البنت ال َ
أجمل والأبهى
لكل � ٍآن ،ترت�شف من ك�أ�س الدهر ،لي�شتهي الكون كله مل َع �شفتيها بعد ُك ِّل ر�شفة.

�سامر حممد ا�سماعيل
�أن تعي�ش احلياة على �أنها �سينما
قريب ًا من اجلنون ،كانت حياتي تزدهر ،ك���أين �أرق�ص على ح��واف امل��ادة التي
اخرتعتني ،وك�أن احلياة ال جمال من الهروب منها ،فثمة من �سرق م ّني هروبي ،ثمة من
و�ضعني هكذا قبالة متجر فلكلوري على هيئة �صورة بالأبي�ض والأ�سود ل�شاب عربي يغفو يف
ظهرية �صحرائه حا�ضن ًا وجه فر�سه امليتة .كانت �صورتي هذه ت�ؤملني كثري ًا ،فها �أنا ذا ودون
لدي على �إي�ضاح ما يجري .فالنظرات التي
�إراد ٍة مني �أحتول من ٍ
ذات �إىل مو�ضوع ،وال قدرة ّ
كانت تتكوم على وجهي كانت نظرات رثاء تنبعث من �أخالق �شفقة مقيتة ،ممزوج ٌة بك�آبة
النقرا�ض
ا�ستعرا�ضية ،نظرات ت�ست�شر ُقنيُ ،تعلنني عنوان ًا نهائي ًا
ح�ضاري خاطف ،لكنها
ٍّ
ٍ
بالد �أتبعها على �أنها اقتفاء ل ٍأثر
كانت يف الوقت ذاته تبتاعني بنقود قليلة كتذكار ممل عن ٍ
بعد عني.
كانت حياتي يف ال�صورة مرعبة ،موح�شة ،م�ؤثرة ،ال لأنها �سياحية على هذا النحو،
بل لأن فمي بد�أ يف الآون��ة الأخ�يرة يطفح بالرمل ،حتى �أن كثريين ممن �أخ��ذوا ن�سخ ًة من
�صورتي كانوا يعانون يومي ًا من تنظيف بيوتهم مني .فمعظم ه�ؤالء باتوا يف�ضلون �أن ي�صوروين
بكامرياتهم الرقمية .وعلى �إثر ذلك حتولتُ من �أيقونة خر�ساء �إىل ما ي�شبه ظاهرة يختلط
فيها ال�سحري باخلرايف ،والأ�سطوري بالرتاثي على نحو الفت� .أما فر�سي� ،أق�صد وجه فر�سي
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امليتة ،فقد كانت مثلي جمرد وجه بعيون جاحظة ،ترنو يف نقطة وهم ال�صور املُلتقطة ،وحده
لبالد �أعرفها ،لكنني ال �أتذكر �شيئ ًا عنها .هكذا
�صهيلها كان ينفر من �صورهم ،كن�شيد وطني ٍ
بدت �أيامي مت�شابهة على نح ٍو يبعث على الرتابة ،ف�صرتُ تاريخ ًا من النظرات ،حتى �أن
ابت�سامتي الفوتوغرافية املُلقنة يل من م�صو ٍر غام�ض ذوت و�شحبت ،وانك�شف �سحر ال�سياحة
عني ،ويوم ًا بعد �آخر نفر اجلميع من ر�ؤية وجهي على جدران املتاحف .قليل منهم كان يحاول
�أن ي�ضع يل تعريف ًا �آخر ،و�أن يطورين كمادة ب�صرية ال �أمل من فقدانها ،يعاجلني بتقنيات
�إلكرتونية لإعادة الغرابة �إىل حمياي ،حتى يتمكن من تطويري كمو�ضوع �آخر من موا�ضيع
الأنرتوبولوجيا .لكن وجهي بدا بال منظور ،كتيم ًا ومطوي ًا ،وال ينا�سب �سوى قلة قليلة من
متاحف الفن املعا�صر� ،أحدهم ا�ستطاع �إعادة االبت�سامة القدمية �إىل وجهي .لكن �أحد خرباء
ال�صورة قال عني ،وهو يدقق يف طالعي الفوتوغرايف �أن ابت�سامتي فقدت بريقها التاريخي،
وما هي �سوى ابت�سامة فوتو�شوب ياب�سة ،ابت�سامة فقدت م�صلها احليوي ،فقدت معناها
ولغتها ،وحيويتها الأوىل� ،إ�ضاف ًة �إىل �أن وجه فر�سي امليتة كانت ت�سبغ على �سحنتي �شيئ ًا من
ال�سوداوية العجيبة ،م�صحوب ًة بفجائعية �شعبية نافرة .فعيوين كانت حتملق يف وجه فر�سي
امليتة ،وك�أنني �أفكر يف �أكلها ،حتى �أن �أحد زوار املتحف �أطلق على �صورتي عنوان ًا جديد ًا مت
اعتماده فيما بعد للتعريف بي �‘ :صورة العربي �آكل الأح�صنة’.
يف تلك اللحظة قررتُ �أن �أهجر عامل الفوتوغرافيا �إىل غري رجعة .فكرتُ ب�أن �أ�صري
ذات ًا ال مو�ضوع ًا ولو ملر ٍة واحدة ،فلم �أجد �سوى ال�سينما كي تعينني على جتاوز امليكانيكية
الفوتوغرافية التي �صادرت حياتي ،وجعلتني على هذا النحو من العي�ش الداخلي امل�ضني.
كنتُ �أخرج يومي ًا من بيت ال�صور� ،أمت�شى يف �شوارع �أعرفها وال �أعرفها ،ال �ألوي على �شيء،
�إىل �أن متكنتُ �أخري ًا من مزاولة احلياة كهواية بعيد ًا عن انتماءاتي ال�سياحية .فلقد �شعرتُ
�أن الإن�سان نوع غريب من الكائنات ال�ضالة ،كونه يعود يف انتماءه �إىل جمموعة عليا من
بت �أقل التزام ًا ب�إطاري العام ،و�شرعتُ على
الثديات احلنونة ،والرهيبة يف � ٍآن مع ًا .هكذا ُّ
الفور بت�صنيع خ�صو�صيتي ،وفرادتي خارج �أي ت�صنيف ،لكن �سرعان ما باءت حماوالتي
علي
جميعها بالف�شل ،و�أم�سيتُ مر ًة �أخرى وك�أنني �أردد جملة روالن بارت ال�شهرية« :حمكو ٌم ّ
بالفوتوغرافيا» فقد اكت�شفتُ �أنه من ال�صعوبة مبكان �أن ت�صري خارج ال�صور التي يد�أب
اجلميع لو�ضعك يف داخلها .فالأمر يتطلب �شجاعة نادرة على مواجهة الآخر؛ الآخر الذي
ي�صر دائم ًا على ت�أطريك ،ال ي�سمح لك مبغادرة ال�صورة ،وال يعطيك فر�صة واحدة لأن ت�صري
ما �أنت عاز ٌم �أن تكونه.
يف تلك الفرتة اخرتعتُ عاملي املتخيل ،عاملي احلنون ،النيئ ،املطيع ،فج أ� ًة ومن
رحل ٍة عار�ضة يف قطار اكت�شفتُ �سينما الطريق ،وتعرفتُ على لعبة الإيهام الرائعة ،د ّربتُ
�صوت خارجي �أو �إحال ٍة م�سبقة على ال�صور
حوا�سي على م�شاهدة فيلمي الأول ،وتفاديتُ �أي ٍ
املتحركة� .ساعدين يف ذلك �شعوري الدفني بالعزلة وذاكرتي القدمية عن ا�ضطهاد ال�صورة
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ملداركي ال�سر ّية .مل �أحتج عندها حل�ضور �أفالم كثرية يف �صاالت العر�ض ،بل ّ
ف�ضلتُ عليها
خطة امل�سافر يف الأمكنة ،خلف زجاج قطار �أو حافلة .كانت احلياة تتفتح �أمامي بح�شد هائل
علي �سوى الإ�صغاء اجليد ‘ل�سيادة الأنا الإن�سانية العتيقة’ يف
من ال�صور املتحركة ،وما كان ّ
داخلي .وبالفعل �صار كل �شيء �أمامي م�سحور ًا فج�أ ًة ،وجديد ًا على نح ٍو يبعث على الغبطة.
ومبا �أنني كنت �أُر ِّك ُب �أ�شكا ًال عديدة من الهو�س ،كنتُ �أومن يوم ًا بعد يوم �أين وحيد متام ًا يف
علي كتمانها عن الآخرين ،كون �إعالين عن مراقبتي الدائمة لهم على �أنهم
لعبتي هذه ،و�أنه ّ
علي متعة الت�أليف.
�شخ�صيات يف فيلمي اليومي كان �سيف�سد ّ
يوم ًا بعد يوم مللتُ مر ًة �أخرى من �سينما الطريق خا�صتي .فاملرء مهما �أوتي من
القوة الوجدانية ال ي�ستطيع اال�ستمرار على هذه الوترية اجلهنمية من الر�ؤية واملكابدة،
واال�ستبطان الب�صري .فقررتُ العودة �إىل حياتي الطبيعية ،حياة كالتي يحياها الآخرون
يف كدِّ هم اليومي ،ون�صاعتهم الأ�صيلة ب�أن يكونوا م�شهد ًا من م�شاهد هذه ال�سينما الب�شرية
الغابرة ،يف تزاوجهم وحتاربهم ،يف جلوئهم الليلي �إىل �سرير كراهية يوحدهم كر�ؤو�س
وقت طويل على اكت�شايف مر ًة �أخرى �أنني ال �أ�ستطيع
مي�ض ٌ
مطبوخة يف ِقدر اجلوقة الأزلية .مل ِ
العي�ش مع احل�شود ،فقطعان الب�شر يف اندفاعها اليومي �إىل �أعمالها الدنيوية كانت بالن�سبة
يل �آلهة تكرار يومية� ،آلهة عدمية اخليال ،عدمية احليلة ،حتى عندما كنتُ �أن�ضوي حتت لواء
عائلتي الدموية كان �إح�سا�س ال�سخط يتملك جوارحي ،وي�ضغط على �أنفا�سي .لذلك �أعدتُ
وب�شكل نهائي ال رجعة عنه �أن �أعود �إىل �سلوكي
الك ّر َة من جديد ،وقررتُ ،
ال�سري جتاه احلياة
ّ
ٍ
قررتُ �أن �أعي�ش احلياة على �أنها �سينما.
علي �أن �أتدبر
طبع ًا مل �أطلب من �أحد �أن يتحمل عني وزر ما نويتُ على فعله� ،إذ كان ّ
�أمري ،و�أن �أتناف�س مع حياتي على �أنها بالفعل جمرد �شريط �سينمائي �أقوم يف كل حلظ ٍة
منه مبنتجة �أيامي ،وم�صائري ب�شكل يروقني وحدي ،حيث كنتُ بط ًال مطلق ًا ل�سينما حياتي،
لكنني كنتُ قد عاهدتُ نف�سي على �أن �أ�ضحي مب�صاحلي ال�شخ�صية ،ورغباتي –الأ�سا�سية
منها والتافهة– من �أج��ل ال�شرط الفني اخلا�ص ب إ���خ��راج امل�شاهد املتعاقبة من عمري
ال�سينمائي .كان البد من �إقناع نف�سي على اخل�ضوع لعنا�صر الإيقاع الداخلية ،وعلى �إمتام كل
�شيء ب�أف�ضل ما ميكن .ولذلك بد�أت بت�صوير حياتي ،وكتابتها يف الآن نف�سه ،م�ستعري ًا �سينما
‘الآن وهنا’ �سينما ‘الدوغما’ فال م�ؤثرات خارجية ،وال لعب بالإ�ضاءة وال اختيار م�سبق ملواقع
الت�صوير ،وال لعب بالأ�صوات� ،أو ا�ستخدام تقنيات رقمية� ،أو ديكورات م�ص ّنعة ،و�أخري ًا ال
ذكر لإ�سم املخرج على �أفي�شات الفيلم .وكيف يل �أن �أو ّقع على فيلم حياتي؟ كيف يل �أن �أقول
للآخرين �أنني �أ�ص ّورهم ؟ كل ما �أ�ضفته لقواعد ‘الدوغما’ هو �أنني �ألغيتُ حتى ا�ستخدام
الكامريا ،بل كانت عيناي ت�ص ّوران كل �شيء ،وكان عقلي هو ‘غرفتي امل�ضيئة’ لتحمي�ض كل
�شيء �أعي�شه دون �أمل؛ كوين و�ضعتُ م�سافة �سري ًة بيني وبني كل ما جرى و�سيجري معي ،فهو
حم�ض م�شاهد يف ق�صة �سينمائية ،مهما بالغ �أبطالها يف م�شاعرهم ،فهم �سيبقون خلف
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�شا�شة وعيي ،خلف كل ما من �ش�أنه �أن يحزنني �أو يفرحني� ،أو حتى �أن يبكيني.
علي �أن ال �أت�أثر مبا يجري حويل ،خا�ص ًة �أن م�شاهد
�أعرتف �أنه كان من ال�صعب ّ
كثرية من حياتي كانت تدفعني �إىل الإح�سا�س مر ًة �أخرى على �أنها حقيقية ،و�أن هذه املر�أة
التي تبكي �أمامي الآن هي حبيبتي التي كانت ت�صر على البقاء قربي ،فيما �أنا �أودعها �إىل الأبد
توافق ًا مع امل�شهد الذي كنتُ قد ح�ضرته يف ذهني بل �إنني �أ�ضفتُ عليه منكهات روائية �أخرى.
فقمتُ هكذا ومن تلقاء نف�سي بتدخني �سيجارة و�أنا �أ�شاهدها تطحن ع�شرات ال�صحون وهي
تبكي .ثم تتعرى �أمامي لتقول « :تعال يا رجل� ،أنا �أحبك� ،صدقني» ،فيما �أنا �أ�صفق ورائي
باب البيت مغادر ًا حتت وابل مطر ال�شارع .وكيف �أن ذلك الرجل كان ي�صرخ �أمامي ال ترتك
البيت ؟ ال تذهب �إىل احلرب ؟ و�أنا �أ�صر على تركه ون�سيانه ،فم�شهد الأب وابنه ال�ضال
غالب ًا ما يكون على هذا النحو قا�سي ًا وبال معنى .غري �أنني �أ�ضفتُ �إليه توابلي ،عندما حملتُ
�أبي على رمي كتبي ومالب�سي على درج البناية ،وبد�أتُ �أمللمها و�أنا �أن�ش ُد �أ�شعار ًا ثورية عن
أبوي �أمام ح�شد من اجلريان والف�ضوليني‘ .م�شهد رائع’ قلتُ يف
معاندتي ورف�ضي للظلم ال ّ
بال �صوري .كانت الكامريا جتول نحوي ،وجتتازين يف كل مر ٍة �أق�صدها ل�صناعة �شريطي
ال�سينمائي .ومع �أن �صرامتي يف �إخراج كل هذا كان �سبب ًا يف فقدان ن�ساء و�أ�صدقاء وعائلة
و�أطفال �أحبوين و�أحببتهم� ،إال �أنني كنتُ � ّ
أف�ضل دقة امل�شهد على التجاوب مع ما ينبغي لأي
عاقل �أن يقوم به ،ولفرط مت�سكي بذلك كدتُ مر ًة �أن �أودي بحياتي.
حدث ذلك عندما قررتُ �أنا وواح ٌد من �أ�صدقاء درا�ستي اجلامعية �أن ن�ص ّور فيلم ًا
روائي ًا ق�صري ًا عن �شاب ينتحر برمي نف�سه من على �صخرة تطل على البحر .وبالفعل ،ومع
غياب ال�شاب الذي كان عليه القيام ب�أداء الدور ،قمتُ بت�صوير دور ذلك ال�شاب ،طبع ًا كان
هناك حل �إخراجي مل�شهد االنتحار ،ب�أن ن�شاهد ال�شاب ذاته �صاعد ًا ال�صخور ،مط ًال على
�شاهق بحري ،ومن ثم ن�شاهد قمي�صه وقد �أخذه املوج يف عتمة تتال�شى فيها روحه ووجهه يف
ع�ضالت املاء .لكنني وما �إن �صعدتُ اجلرف ال�صخري ،و�شعرتُ بقوة املوج املت�ضارب على
�أدمي ال�صخرة ،قررتُ �أن �أجنز رائعتي ال�سينمائية مب�شهد ال يرد ،و�أن �أكون وفي ًا ملعاهدتي
ال�سرية بيني وبني نف�سي ،خ�صو�ص ًا �أن كامريا �صديقي كانت ت�أخذين و�أنا �أرنو �إىل القمر،
ومن حتت �أقدامي هدير �أمواج عظيمة� ،أل�سنة بحرية توم�ض يف الأ�سفل � :أن اقفز �إ ّ
يل� ،أ�ضف
�إليها �شهوة ال�سقوط تلك ،حيث توارد �إىل ذهني عنوان هذا الفيلم ،فكان ‘موتك البحري
العايل’ حتديد ًا عندما تذكرت مثلي الرو�سي ّ
املف�ضل « :من ال يتعلم الطريان علمه ال�سقوط».
فكرة وحيدة منعتني من تنفيذ هذا امل�شهد ،وهي �أنني لن ا�ستمتع �إال بتمثيلها.
ولن �أرى نف�سي يف حالة املوت .فاللعبة �أ�ص ًال تتوقف يف حال ٍة كهذه ،حاملا يقرتب الفيلم من
�سالمتي ال�شخ�صية ،فهذا يعني توقف حياتي ،وبالتايل توقف الت�صوير .ومبا �أنني الوحيد
امل�ضي يف عملي ،دون �أن �أحتول
علي
ّ
الذي ي�شاهد ويعرف ال�شروط الفنية لهذا الفيلم ،كان ّ
�إىل مو�ضوع من جديد ،حيث كان كل �شيء يح�ضني على �أن �أمت�سك بي ،كوين الذات الوحيدة
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علي �أن �أحافظ على �شبابي الدائم
القادرة على منع الآخرين من ت�شييئي .بل �أبعد من ذلكّ ،
يف كل م�شاهد حياتي .ومعنى هذا �أن �أمتكن من اكت�شاف املخادعة التي ميكن �أن تقوم بها
حوا�سي جتاه ما �أر�صده� ،إ�ضاف ًة �إىل ت�صفية ذهني من �أية �إ�شارة خاطئة يف التكوين العام
الذي �أريده ل�سينمائياتي.
اال�ستمرار على هذا املنوال جعلني �أجتاوز نف�سي ،ودفعني �أكرث ف�أكرث �إىل اللعب مع
ال�صدفة ،كونها نقي�ض ًا وجود ّي ًا خال�ص .ولهذا كنتُ �أعار�ض قناعاتي االجتماعية التي تكونت
لدي بفعل الأ�سرة واملدر�سة ،واجلامعة ،وما �إليها من م�ؤ�س�سات كنتُ وما زلتُ �أ�صر على �أنها
ّ
�ضد ال�صدفة� ،ضد اجلمال� ،ضد املعرفة ،والأهم �أنها �ضد ال�سينما التي �أ�شتغل عليها .فحياتي
وعي �آخر ،على جتريب م�ستمر ،وعدم الركون �إىل ما يبدو مطمئن ًا و�أليف ًا.
كانت ت�صر على ٍ
وهذا يتطلب تغيري ًا م�ستمر ًا للبيوت ،والأماكن والأ�صدقاء ،والأعداء والزوجات ،يتطلب قدرة
كبرية على احلب ،وعلى ال�شعور بالذنب نحو احلياة وحدها ،بل وال�شعور �أكرث ف�أكرث بكل
الكائنات من حويل على �أنها ت�شاطرين ر�ؤيتي ،وم�شروعي ،من غري احلاجة �إىل الإف�صاح لها
عن ذلك ،بل بتوريط هذه الكائنات يف جتربة احلياة ،والإميان بقدرتها على املغامرة .هذا
ال يعني �أنني مل �أفكر بو�ضع الكامريا على ظهر ذبابة ،بل بعقيد ٍة مطلقة كنتُ �أ�شعر �أنه حتى
الذبابة حتارب وحيد ًة �ضد الكون ب�أ�سره ،منطلق ًة من �أنانية �أ�صيلة يف ت�صوير فيلمها اخلا�ص
مثلي .ولذلك عدلتُ عن ا�ستخدام الكامريا على ظهر الذبابة ،وف�ضلتُ �أن �أفكر بحركة هذا
الكائن ،ومراقبته باهتمام على �أنه منوذج فريد ومعا�صر يف حركيته غري املنتظمة داخل
غرفة هذا العامل.
�أ�شد ما ي�ؤملني حق ًا هو الت�سليم بنهاية �سينماي ،وتوقفي عن اللعب مع ال�صدفة،
فامل�شهد اخلتامي الذي �أظن �أنني لن �أ�ستطيع �أن �أكون �إزاءه حيادي ًا ،وبالتايل لن �أ�ستطيع
علي �أن �أعرتف �أنه لي�س املوت ما يغيظني ك�شاب
على الأغلب �إخراجه هو م�شهد موتي .وهنا ّ
يف الرابعة والثالثني من عمره ،بل هي هذه ال�صبغة اخلتامية املحتومة يف مثل هذه امل�شاهد،
النهاية التقليدية الأقل ت�شويق ًا ،والتي غالب ًا ما تكون دراماتيكية على نحو م�ضجر .ولهذا
ق��ررتُ �أن �أم��وت و أ�ن��ا �أح��دق نحو وجه فر�سي امليتة ،هناك يف ال�صورة الأوىل ،يف احلادثة
الفوتوغرافية الأكرث عناد ًا ،يف النظرة امل�ستمرة من وجهي الذي �سيظل ي�س�أل  :ملاذا ؟
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اختياري ،بعيد ًا عن
بعد �أنْ عا�ش م��روان وعمل �أك�ثر من ن�صف ق��رن ،يف منفى
ّ
م�سقط ر�أ�سه وثقافته الأ�صلية ،هل ميكننا اليوم �أنْ نقتفي يف لوحته �أثر ما تب ّقى من ثقافته،
وما ا�ستوعب من ثقاف ِة املكان الذي �أقام فيه ؟ لهذا ال�س�ؤال �أهم ّية حا�سم ٌة ،خ�صو�ص ًا بالن�سبة
�إىل فن الر�سم العربي لأنَّ تاريخه حديث ن�سبي ًا مقارن ًة بفن ر�سم املحرتَف الأوروبي الذي يعود
تاريخه �إىل القرن الرابع ع�شر .فقد كانت �أوروبا القارة الأم التي �أجنبت هذا ال�شكل من التعبري
عن الذات ،ومنها ُ�صدِّ رت لغته التعبريي ُة �إىل باقي �أرجاء العامل ،منذ حلول ع�صر اال�ستعمار.
ق�صاب با�شي ،الذي ُعرف فقط با�سم مروان ،يف مدينة دم�شق عام
ُو ِل َد مروان ّ
 .1934يف �سن  23عام ًا ،انتقل �إىل برلني لكي يتابع درا�سة الفن .وبعد تخ ّرجه بب�ضعة عقود،
كان �أ�صحاب �أهم املجموعات الفنية ومتاحف الفن احلديث يف �أملانيا ي�سعون القتناء لوحاته.
وملّا ُع َّد ُم�شارِك ًا �أ�صي ًال يف ت�شكيل احلياة الفنية يف مدينة برلني ،فقد اقتنى متحف برلني للفن
املُعا�صر جمموعة هامة من �أعماله م ّثلت مراحل تط ّوره الفني ك ّلها .ويبقى مروان ،حتى يومنا
هذا� ،أول فنان عربي اعرتف بقيمة عطائه الفني يف مكان �إقامته رغم �أن �إنتاجه كان حمدود ًا
بالن�سبة لغزارة �إنتاج معا�صريه من الفنانني العرب.
ُفي بهم يف ال ُبلدان العربية –من جيله �أو اجليل
يف حني كان الفنانون الذين احت َ
الأ�صغر �سن ًا– غزيري االنتاج ،غالب ًا ما كان نتاجهم يك ِّرر نف�سه برتابة ت�ؤ ّكد با�ستمرار ما
�سبق من مبتكرات �أ�سلوبية م ّيزت �أعمالهم املتتالية عن �أعمال غريهم� .أما مروان ،يف عزلته
املُط َلقة التي كاد �أن ينقطع �أثناءها انقطاع ًا ك ّل ّي ًا عن عامله الأ�صلي وعن ُعرف ذاك العامل
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وجمرى ال�سوق الفني والإنتاج الثقايف فيه ،فتابع عمله على كل لوحة من لوحاته بعناد نادر،
و�صرب ال يلني� .إذ مل ي ُكن يتوانى ،يف كل م ّرة يجل�س ملتابعة عمله ،عن �أن ُيع ِّمق جتربته وي�صقل
ر�ؤاه حيث جاءت كل لوح ٍة من لوحاته بتمثيل عامل قائم بذاته ،بعد �أن كانت اللوحة قد م ّرت
بتح ّوالت عديدة قبل توقيعها .ولقد ا�ستغرق ا�ستكمال بع�ض لوحات مروان الزيتية �أ�شهر ًا
عديدة ،بل ع ّدة �سنوات يف بع�ض الأحيان .وم ّرت �سنني مل ينجز فيها مروان �أكرث من �أربع �أو
خم�س لوحات زيتية ،كان خاللها يتابع الر�سم على الورق بالألوان املائية �أو بالتخطيط بالقلم
الر�صا�ص �أو باحلفر على النحا�س ،وذلك ال�ستك�شاف مو�ضوع اللوحة الزيتية التي انطلق
منها .ويف �أثناء ذلك ،كان كل عمل� ،سواء �أكان تخطيط ًا� ،أم حفر ًا� ،أم ر�سم ًا بالألوان املائية
�أم بالألوان الزيتية ،يقود ،ك ًّال على حدة� ،إىل العمل الآخر بج�سارة نافذة .على حني �أنّ كل
عمل جديد كان يفتح �آفاق ًا ا�ستطاع الفنان من خاللها �أنْ ُيوا�صل ا�ستك�شافه.
تقت�صر قراءتي ،يف الدرا�سة التالية ،على جمموعة خمتارة من اللوحات
�سوف ِ
الزيتية واملحفورات الطباعية التي �أبدعها مروان على مدى �أربعة عقود� .أو ّد �أنْ �أبينِّ  ،بوا�سطة
هذه القراءة ،كيف جاء كل عمل ليم ّهد الطريق خللق العمل الذي تاله ،وب�أية و�سيلة فن ّية
ك�شف ذلك العمل عن عالقته اخلفية بالوطن الذي هجره الفنان .ويف غ�ضون ذلك� ،سوف
�أقتفي �أثر االنتقال التدريجي الذي ح ّققه من لغة ت�شخي�صية دقيقة يف تفا�صيلها �إىل لغة
ت�صخب ب�أقا�صي التجريد لل�شكل املرئي.
�س�أبحث ،من خالل اللوحات املُنتقاة ،مو�ضوعني �أ�سا�سيني يف �أعمال مروان� .أولهما
ال�شكل الواقف جل�سد الإن�سان ،وثانيهما الوجوه ور�ؤو�س الأ�شخا�ص .وال ب َّد ،يف الرتكيز على
اللوحات الزيتية ،من الإطاللة على بع�ض املحفورات الطباعية التي تلقي ال�ضوء على هذين
جنزَ ْت يف الفرتة الزمنية نف�سها التي ا�شتغل فيها الفنان على
املو�ضوعني ،خ�صو�ص ًا أ� َّنها أُ� ِ
جت�سد م�سرية التط ّورات الأ�سا�س ّية التي
لوحته .هكذا يح�صل القارئ على نظرة �شمولية ّ
تبلورت فيها لغة مروان يف التعبري.
الرئي�سني يف �أعماله،
متكـّن هذا الفنان املتف ّرد ،برتكيزه على هذين املو�ضوعني
َ
من توليد ح�شد من الإ�شارات املجازية التي ت� ّأ�صلت عربها لغته الب�صرية خا�صة يف املرحلة
املبكرة من �إنتاجه الف ّني .وبوا�سطتها ملَّح الفنان –الذي ما كان لديه يف برلني َمنْ يتك َّلم معه
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بلغته الأم– �إىل ما ي�شبه الإ�شارات الإميائية التي طاملا رافقت اللغة املحك ّية يف بالد ال�شام.
ومنذ عام  ،1957عندما و�صل �إىل العا�صمة الأملانية يف ذروة احلرب الباردة� ،أخذ يع ّود نف�سه
مو�ضوعيه ّ
املف�ض َلني بد�أب وعمق ا�ستبطن عربهما عوامل
على االعتكاف فيما كان يقارب
َ
االبداع.
حني متحورت الأعمال الفن ّية ِلعدد كبري من الر�سامني املعا�صرين العرب حول
عك�س ُمعظ ُمها �صور َة اجل�سد يف �شكل منطي �سائب مت ّيز به
مو�ضوع ج�سد الرجل �أو املر�أةَ ،
�أ�سلوب الفنان .ونادرون هم الر�سامون الذين عبرّ وا عن االهتمام بر�سم الق�سمات اجلل ّية
لفرد معينَّ  .يف املقابل ،مل يتوقف م��روان ،الذي كان قد ر�سم �صورة �شخ�ص ّية لأخته قبل
�أنْ ُيغادر دم�شق ،عن ر�سم �صو ٍر �شخ�ص ّية لأ�صدقائه وزمالئه الذين كانوا يجل�سون �أمامه
بني حني و�آخر� ،أو يف �إدراج مالمح الأ�صدقاء الغائبني يف �أر�ض الوطن �ضمن لوحات متثل
أح�س بها من بعيد .فمن خالل حميم ّية عالقته ب�أ�صحاب هذه الوجوه املم ّيزة،
معاناتهم كما � ّ
وجد مروان وجوهه و�إمياءات �أج�ساده منفذ ًا �إىل لغة خا�صة به عزّز فيها �أ�صالته .ومن خالل
�إجناز عدد كبري من �صوره الذات ّية  self-portraitعلى مدى ال�سنني املتتالية ،تو�صل مروان �إىل
�إعادة ت�أويل وجه الآخر .وما يلفت االنتباه يف هذا ال�سياق �أنه نادر ًا ما �أ�صبح االهتمام مبو�ضوع
اللوحات ال�شخ�ص ّية (البورتريه  )portraitمو�ضوع ًا جدي ًا بالن�سبة �إىل �أي من معا�صريه
يف العامل العربي .ويف احلقيقة ،كادت ظاهرة ال�صورة ال�شخ�ص ّية على العموم ،وبالأخ�ص
ال�صورة الذات ّية� ،أن تغيب كل ّي ًا على امتداد تاريخ الفن العربي احلديث ،بينما يمُ ِكن �سرد
كافة مراحل تاريخ فنّ الر�سم يف �أوروبا،من خالل تط ّور فنّ ر�سم ال�صور ال�شخ�ص ّية.
جلي
بعيد ًا عن العامل العربي ويف معزل عن عرفه� ،سعى مروان بعناد وراء ما هو ّ
خفي يف �إمياءات اجل�سد وملحات التعبري العابر للوجه .وما م ّثلته تعابري الوجه بالن�سبة
وما هو ّ
ر�سام ال�صور ال�شخ�ص ّية التقليدي ،م ّثلته �إمياءات اجل�سد بالن�سبة �إىل مروان .ففي نظره،
�إىل ّ
هنالك ،على الدوام ،عالقة م�سترتة بني
املو�ضوعني كتلك القائمة بني الكلمة وال�صوت .ويف
َ
عمل ّية الت�صوير ،حتتل �إمياءات اجل�سد يف ف ّنه مكانة التمثيل الب�صري للتعبري ال�شفوي .وقد
كان م��روان ،يف كل مرحلة من مراحل تط ّوره على مدى العقود ،ومع ا�ستمراره يف اجتياز
املناطق اخلف ّية بني �إمياءات اجل�سد وحت ّوالت الوجه ،يك�شف املزيد من الطبقات ال�شفافة بني
�صورة ذاته و�صورة الذات يف الآخرين.
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الواقف ،1970 ،زيت على قما�ش � 114*162سم ،.جمموعة م�ؤ�س�سة خالد �شومان ،عمان

الواقف
يف عام  1970ن ّفذ مروان لوحة زيت ّية بعنوان الواقف جاء اكتمالها عند منعطف يف
حياته املهن ّية تزامن مع فرتة حا�سمة و�سط ج ٍّو من القلق واال�ضطراب ال�سيا�سي يف الوطن
ل�شاب
العربي نتيجة حرب الأيام ال�ستة عام � .1967أما لوحة مروان هذه فتم ّثل م�شهد ًا �أمامي ًا ٍ
واقف ُر ِ�س َم من قمة ر�أ�سه حتى منت�صف َ
فخذيه ،على خلف ّي ٍة من اللون الوردي الباهت .وما
ُيفاجئ الناظر للوهلة الأوىل هو مالب�س ال�شاب ذات ال�صفات املت�ضاربة بني اللبا�س التقليدي
واللبا�س الع�صري ،مما ي�شحن ال�شخ�ص املُ�ص َّور مب�سحة من االزدواجية .فقطعة القما�ش
البي�ضاء التي تغطي ر�أ�سه وجان َبي وجهه وتن�سدل برفق على كتفيه ُت�شبه َ
احل ّطة� ،أو غطاء
جيل �أقدم عهد ًا من الريفيني �أثناء
الر�أ�س التقليدي الذي طاملا و�ضعها بهذه الطريقة �أبناء ٍ
ال�صالة و�أداء املرا�سم الدينية يف اجلوامع والكنائ�س العربية.
�إ�ضافة �إىل مثل هذه االزدواجية يف املظهر ،نرى �أن ال�شاب املت�ؤنث ب�شعره املُ�سرت�سل
قد اكت�سى مبالب�س �شاعت بني الفتيان والفتيات على ال�سواء ت�ألفت من كنزة خفيفة رملية
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د�سها ال�شاب ب�إهمال داخل بنطلون اجلينز ذي اللون الرمادي القامت عاك�س ًا مظهر ًا
اللون ّ
ّ
باحلطة
ع�صري ًا �شائع ًا بني ال�شبان وال�شابات يف كل مكان من عامل اليوم .وقفة ال�شاب املع ّمم
واملك�سو باللبا�س الع�صري ،و�إمياءاته اجل�سدية امل�صحوبة ب�إ�شارات خر�ساء تدعو للت�سا�ؤل
عمن مي ّثل هذا الواقف.
مرئي من زاوية �أدنى منه ،وتبدو
عند ّ
تفح�ص اللوحة ،يبدو �أن ال�شاب الواقف ٌ
فاجئة �أثناء حديث حار .وعلى حني
كلتا ذراعيه ُمث ّبتتني بج�سمه بحزم ك�أنهما يف �إمياءة ُم ِ
ُ
جتعل ِوقفته تلك �ساقيه امل�ضمومتني تبدوان را�سختني بثبات يف الأر�ض �إال �أن حركة �إمياءته
املائلة قلي ًال نحو اجلهة اليمنى ُتعطي االنطباع ب�أنَّ ج�سمه مييل جانب ًا .وما ي�ؤ ِّكد هذا االنطباع
هو الطريق ُة التي �أمال فيها مروان ج�سد ال�شاب بانحراف لطيف لإبراز �إمياءته امل�صحوبة
ب�إ�شارة من يديه اللتني تقو�ست فيها راحتا ك ّفيه فيما ُرفعتا قلي ًال عن ِحجره باتجّ اه الناظر.
ويظهر �إبهاما ال�شاب وهما ُيالم�سان ال�سبابة والإ�صبعني ال ُو َ
�سطيني يف حركة طاملا ا�ستخدمت
يف بالد ال�شام وعلى امتداد منطقة حو�ض البحر املتو�سط للطلب من حمادث �أنْ يلزم ال�صرب.
بينما يركز الواقف نظرته املبا�شرة �إىل امل�شاهد املُفترَ َ�ض وجوده يف موقع �أدنى
قلي ًال منه وك�أنه يف مو�ضع جال�س �أمامه ،ال ي�سع املرء �إال �أنْ يت�ساءل َمنْ هذا ال�شاب املم�شوق
والزي املعا�صر ؟ وملاذا يطلب ال�صرب ممن يبدو يف و�ضع
بثيابه اجلامعة بني الزي التقليدي ّ
اجلال�س �أمامه من الناظرين ؟ �أما الإجابة عن مثل هذين ال�س�ؤا َلني فيمكن العثور عليها يف
جن��زَ ت يف الفرتة نف�سها حينما كان مروان منهمك ًا يف بحثه حول املك�شوف
� ٍ
أعمال �أخرى �أُ ِ
واملُ�سترت يف الوجه واجل�سد.
من بني �سل�سلة املطبوعات التي حفرها مروان على مدى ال�سنني ،جند عدد ًا ال ب�أ�س
به مي ّثل �شبان ًا ب�أغطية ر�أ�س يف م�شهد �أمامي .تبينِّ �إحداها �شاب ًا يرتدى قمي�ص ًا ف�ضفا�ض ًا،
مفتوح الياقة �أمام خلف ّية �سوداء وقد غطى ِخما ٌر كامل وجهه ور�أ�سه .وتبينِّ �أخرى هيك ًال
نحي ًال ل�شاب يرتدي �سرتة �صوفية �ض ِّيقة �أمام خلف ّية رمادية .وتبدو رقعة ُمر ّبعة من القما�ش
كاملنديل تغطي وجهه وعنقه ك�أنها تطفو مبا�شرة فوق وجهه.
يعم الإبهام يف و�ضع ال�شكل .فالغطاء امللقى حول الر�أ�س يف العمل
يف املطبوعتني ّ
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املل ّثم �أو فدائي ،1969 ،حفر على النحا�س � 24*16سم .املل ّثم �أو فدائي ،1970،حفر على النحا�س � 16*23سم.

الأول ،والرقعة املُ�سطحة من القما�ش فوق وجه ال�شاب الآخ��ر ال ميكن لهما � ْأن يثبتا كما
يظهران �إذا كان ج�سد كل من ال�شابني يف و�ضع ّية الوقوف كما تدل م�ؤ�شرات املطبوعتني يف
الوهلة الأوىل .ونظر ًا �إىل هذا الإبهام ،ميكن ر�ؤية �صورة ال�شاب يف كل من العملني يف و�ضع
حي و�صورة
الوقوف ،وامل�ستلقي على الأر���ض يف وقت واحد حيث تفيد �صورة الواقف ب�أنه ّ
حي
امل�ستلقي على الأر�ض ب�أنه م ّيت .وهكذا تكون كل من املطبوعتني عبارة عن �صورة �شاب ّ
وم ّيت يف الوقت نف�سه.
وما ُيثري االهتمام يف هذا ال�ش�أن هو �أنَّ العنوان الذي و�ضعه مروان بالأملانية للعمل
الأول هو  Der Verdeckteويعني ‘املُل َّثم’ وعنون الأخرى  Der Jungوتعني ‘ال�شاب’ .1ولكن اختار
�أنْ مينح العنوان نف�سه بالعربية لكلتا اللوحتني ،وهو املُل َّثم �أو الفدائي� .2أما تناوب العنوانني يف
هاتني املطبوعتني ،بالإ�ضافة �إىل عدد من املطبوعات الأخرى يف ال�سل�سلة نف�سها ،في�ستلزم �أنْ
ي�صف املُل َّثم وال�شاب املو�ضوع نف�سه .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إنَّ ما ُيل ِّمح �إىل الو�ضع ّية املت�ضاربة
لل ُمل َّث َمني اللذين ميكن ر�ؤية كل منهما يف الآن نف�سه بو�ضعية الواقف وامل�ستلقي على الأر�ض،
ف�إنها ترتجم ب�صري ًا ما تت�ض ّمنه كلمة ‘فدائي’ �أو ‘فادي’ �أي االن�سان الذي َق ِب َل الفداء بنف�سه
لأجل من �أحب .ويف ا�ستعداده احلا�سم هذا تقرتن احلياة باملوت يف الكائن الواحد.
و�صف لطريقة م��روان يف التعبري بالر�سم عن معنى ح�ضور
ولرمبا كان �أف�ضل ٍ
حي وميت يف الآن نف�سه ،ما ورد على
املوت يف قلب احلياة ،وكيف ميكن لإن�سان �أن يكون ّ
ل�سان جان جينيه الذي كان يعي�ش بني الفل�سطينيني يف خم ّيمات الفدائيني يف الأردن يف
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الوقت نف�سه الذي كان مروان خالله ير�سم �شا َّبي ِه الواقفني/املُ�ستلق َيني على الأر�ض يف برلني.
فيتذك َر جينيه ر�ؤية �شابني فدائيني ُمف َع َمني بالفرح والبهجة وهما يقرعان ب�أ�صابعهما النحيلة
الإيقاعات املرحة على تابوتَني جديدين من اخل�شب ح ّوالها �إىل �آلة طربهما .وكان من الوا�ضح
�أنَّ التابوتني مخُ ّ�ص�صان لهما �أو لرفاقهما .وكانت ال�ضربات تزداد تناغم ًا بفرح مطرد .3وقد
�ش ّبه جينيه قر َع الفدائيني املرح على التابوتَني مبقطع ( Kyrieيا رب ارحم) الذي يت�صاعد
هديره ببهجة عارمة من قلب القدّا�س اجلنائزي  Requiemملوتزارت.4
�أما ال�سنوات التي عمل مروان خاللها على لوحة الواقف وعلى �سل�سلة مطبوعاته
التي م ّث ْلت �صورة ال�شاب املُل َّثم ،فقد �ش ّك ْلت فرتة حرجة يف البلدان العربية� ،إذ �أثارت هزمية
جيو�ش الدول العربية يف غ�ضون حرب مل تتع َّد الأيام ال�ستة ،غ�ضب ًا وي�أ�س ًا ّ
تف�شى بني كافة
احل�س الراديكايل
طبقات املجتمع يف العامل العربي .و�أ�شعلت الهزمية ِ
املذ ّلة للجيو�ش العربية ّ
يف ال�شباب العربي ،بينما بد�أ جي ٌل جديد من القادة الفل�سطينيني الذين ن�ش�أت غالبيتهم يف
خم ّيمات الالجئني ،ب َتوليّ زمام الأمور ب�أنف�سهم .و�أخذوا ْيدعون ال�شعب �إىل الثورة والكفاح
املُ�سلَّحُ ،م�ستلهمني بذلك حروب التح ُّرر يف اجلزائر وفيتنام و�أمريكا الالتينية ،من �أجل
ت�أ�سي�س دولة ِعلمان ّية ،دميوقراط ّية ،ال طائف ّية يف فل�سطني .وتوافد املتط ّوعون ال�شـباب من
كل مكان كي ين�ض ّموا �إىل مع�سكرات تدريب الفدائيني.
َ
جمهول
تل ّثم الفدائيون ال�شبان لإخفاء هوياتهم فيما ا�ستع َّد كل منهم لال�ست�شهاد
الهوية يف معركة فداء فل�سطني .و ُيلخ�ص جينيه ر�أيه بالفدائيني ال�شباب بقوله «كانوا ي�ضعون
الأزمة كلها قبل رغباتهم الفرد ّية .وكانوا ينطلقون طلب ًا للن�صر �أو املوت ،على الرغم من �أنَّ
ك ًال منهم بقي الرجل الفرد بخ�صائ�ص ح�سا�سياته ورغباته ».5مبعنى م�شابه ،م ّث ْلت لوحة
الواقف بكل ما فيها من �إ�شارات �إميائية دالالت الوقوف �أي اتخاذ املوقف ،وال�صمود ب�شجاعة
يف وجه املوت.
ومقارنة ب�صورة ال�شاب املل ّثم يف املطبوعات ،يف لوحة ال��واق��ف يظهر ال�شاب
ب�سمة
مك�شوف الوجه كداللة على ال�شعور بالثقة واالنفتاح �أمام الناظرين �إليه� .إنه ينظر ِ
مبا�شرة وا�ضحة وبر ّقة �إليهم وهم الت ّواقون �إىل احل�صول على �أجوبة ِلك�شف الغمو�ض عن
�صورته .لقد كان الفدائي ،و�سط �أزمات تلك املرحلة التاريخية التي م َّثل خاللها الأمل الوحيد
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ا�صر ًا ب�أ�سئلة ُم ّلحة ،ومطا َلب ًا بتحقيق �آمال ال تنتهي،
للتغيري االجتماعي والتح ُّرر الوطني ،محُ َ
�أمطره بها اجلال�سون يف بيوتهم ومقاهيهم .وهنا ُي�شري ال�شاب ب�أ�صابعه؛ �إذ تعني �إ�شارته
احلاجة �إىل الرت ّوي وال�صرب وك�أنه يقول  :ال ميكن �إجناز الثورة االجتماع ّية وال�سيا�س ّية بني
ليلة و�ضحاها� ،أو من دون �ضحايا.
ويف وقفته هذه ُيخ ِّيم املوت ب�شكل جمازي على هامة ال�شاب الواقف� ،إذ تذكرنا
قطعة القما�ش البي�ضاء التي تتدىل برفق من ر�أ�سه وفوق كتفيه بقطعة من كفن ف�ضي تل ِّمح
�إىل �سم ّو روح ال�شاب و�شفاف ّيته .ويف الوقت نف�سه ،يبدو و�ضع هذه ّ
احلطة التقليدية بدون
التعك�س مالب�سه العامة التي يت�صادم طرازها مع مثل
عقال مبثابة هالة تتوج ر�أ�سه .بينما ِ
هذا الإيحاء� ،سوى املظهر اخلارجي لكيانه ال�شاب العادي الذي قد نلتقي به ك ّل يوم يف
حميطنا العمومي .يكاد مروان ،بجم ِع ِه بني عا َملي طراز املالب�س� ،أن ُي�شري يف الوقت نف�سه �إىل
العاملني البعيدين اللذين عا�شهما يف برلني ،وك�أن الواقف الذي تو�سل بالأم�س ،ب�إ�شارة من
يديه� ،إىل �سائليه ب�أن يتح ّلوا بال�صرب ،يطالب اليوم م�شاهدي لوحته �أن يلزموا حتليهم ب�صرب
مماثل ليتكامل ت�أمل معنى الوقوف والت�ص ّدي يف وجه اجلور والظلم يف �أي زمان ومكان.
�صورة الذات
منذ ع�صر النه�ضة عندما قال كوزميو دي ميديت�شي �« :إنَّ كل فنان �إمنا ير�سم
ور�سامو
نف�سه» كلما جل�س �شخ�ص �أمامه لأ�سر مالحمه املم ّيز ُة ،ر ّدد ن ّقاد الفن والثقافة ّ
ال�صور ال�شخ�ص ّية على مدى تاريخ الفن الغربي هذه العبارة و�أك�ثروا من التعليقات على
مغزاها� .أما يف الفن العربي احلديث فيكاد مروان �أن يقف وحده يف جمال ر�سم ال�صورة
يتق�صى ،على امتداد عطائه الفني ،كيف تك�شف لوحته الزيتية
ال�شخ�ص ّية .وميكن للمرء �أنْ ّ
ومطبوعاته احلفرية عن متا ٍه حميم بني �صورة الذات و�صورة الآخر يف �أعماله .ويف احلقيقة،
�أخذت عملية هذا التماهي ،مبا�شرة بعد �إجناز لوحة الواقف تتوالد يف متوالية من اللوحات
�صحت
واملطبوعات اجلديدة التي دار مو�ضوعها حول �صورة الذات .لكنّ هذه الأعمال –�إن ّ
�شخ�ص �آخر لي�س هو ذاته.
ت�سميتها بال�صورة الذات ّية– فقد بدا �أنها تعك�س َق َ�سمات وجه
ٍ
وعلى الرغم من �أنَّ الناظر ميكن �أنَّ يدرك �أنَّ متوالية تلك اللوحات ،التي �أم�ضى عقد ًا كام ًال
يف العمل عليها ،قد ن�ش�أت من ت أ� ُّمل الف ّنان مالمح ذاته يف املر�آة ،ف�إنَّ املرء ال يعرث يف �أي مكان
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على عنوان ُي�شري �إىل �أنها مت ّثله .وعندما ي�ضع مروان عنوان ًا لها ،ي�سـ ّميها بب�ساطة وجه� ،أو
ر�أ�س �أو اخلِمار.
�أما �أ�سلوب مروان يف البقاء يف الظل عندما يتع ّلق الأمر بر�سم �صوره ال�شخ�ص ّية
ويف جت ّنب �أية �إ�شارة �إىل نف�سه ،ف�إنه ي�ستعيد �أ�صداء نوع الغمو�ض الذي اكتنف �أعماله املُب ّكرة.
و ُتذكرنا هذه الظاهرة بالأ�سلوب الأدبي الذي ُك ِت َب ْت به �أول �سرية ذات ّية يف الأدب العربي
احلديث .فعندما جت ّنب طه ح�سني الإف�صاح ب�صيغة املتك ِّلم م�ستبد ًال ذلك ب�صيغة ال�شخ�ص
الغائب من �أجل �سرد جتاربه اخلا�صة على امتداد م�سريته ،فقد م ّكنه هذا الأ�سلوب من تالوة
ق�صة حياته فيما بقيت �أناه م�سترتة متام ًا.
منذ ال�صور الذات ّية الأوىل التي ر�سمها مروان بعد �إجنازه لوحة ال�شاب الواقف
وحتى �آخر لوحة من املتوالية ،ا�ستمرت �آثار تلك اللوحة التي اكتملت عام  ،1970تظهر يف
�أعماله الالحقة ،وذلك انطالق ًا من اختياره للزاوية املنحرفة لر�ؤية املو�ضوع .ففي �صوره
الذات ّية زاد انخفا�ض هذه الزاوية نتيجة و�ضعه املر�آة �أقرب ما ميكن من م�ستوى الأر�ض.
وبالتايل ،بدت ال َق َ�سمات املركزية للوجه ب�شكل مكبرّ تكبري ًا تتعار�ض فيه ن�سب الق�سمات.
ويت�ضح للناظر �أن هذه الت�شويهات التعبريية ما هي �سوى نتيجة ر�ؤيتنا وجه الفنان من الزاوية
املنخف�ضة مب�ستوى الأر�ض حيث وقف مروان فوق مر�آته.
ر�أ�س ،1976 ،متربا البي�ض على قما�ش � 260*195سم.
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اخلمار ( ،1973 ،)3زيت على قما�ش � 195 *130سم.

�أم��ا متاهي وجه الفنان مع وجه ال�شاب املُل ّثم فيعك�س ان�شغال م��روان امل�ستمر
مبو�ضوع الظاهر وامل�سترت من ج�سم الإن�سان عرب �إ�شارات و�إمياءات تظهر بو�ضوح ويف �صوره
الر�سام واجهة وجهه تظهر من خالل �شق
ال�شخ�ص ّية املُب ّكرة خا�ص ًة .ففي العديد منها ،جعل ّ
يف ِخمار ُو ِ�ض َع على الر�أ�س بالطريقة نف�سها التي ُو ِ�ض َعت بها احلطة على ر�أ�س ال�شاب الواقف
اخلمار هذه املرة بدا ُمبنتهى ال�شفافية .ويف متوالية تابعة ل�صورة الذات املرئية من
غري �أنَّ ِ
الزاوية ال�سفلى ،مل يكن وجهه مغطى من الر�أ�س نحو الأ�سفل كما جرى �سابق ًا ،بل بدا الوجه
مك�شوف ًا بينما كان اجل�سد حمجوب ًا حتت �أغطية ال�سرير الكثيفة ،مما قد يل ّمح �إىل �ش ّدة
الربد القار�ص يف ليايل ال�شتاء التي ال بد �أن هذا العربي قد عانى منها يف عزلته� .أما الزاوية
ال�سفلى التي ك�شفت عن الوجه يف هذه الو�ضع ّية ،فبدت وك�أنها قائمة عند قدم ال�سرير.
يف الفرا�ش ( ،1973 ،)2زيت على قما�ش � 195 * 156سم.
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منظر وجهي ،1972 ،زيت على قما�ش � 162 * 130سم .جمموعة املتحف الوطني ،برلني

�أ َّما ما ُيعزّز الت�ش ّوهات الب�صرية لوجهه املنظور �إليه من زاوية �سفلى ،ويجعله
احلجم الأفقي
�أحيان ًا يظهر وك�أنه انعكا�س يف مر�آة �سائلة �أو مر�آة حم ّدبة ،فهو اختيار مروان
َ
لت�صوير ذاته .وذلك على عك�س ما �أُقر من تقليد على امتداد تاريخ فن ال�صورة ال�شخ�ص ّية
يف الفن الغربي الذي طاملا حافظ َعبرْ َ القرون على ت�صوير الأ�شخا�ص �ضمن �إطار عمودي.
�أحيان ًا ،باللقطة املُق َّربة ل�سمات وجهه املمطوط �أفق ّيا ً ،التي تركز على الق�سمات الأ�سا�س ّية
فيها ،يزيد عر�ض �صورته الذات ّية �أفقي ًا عن مرتين حيث تذ ّكرنا معامل الوجه بخ�صائ�ص
نتفح�ص امل�سحات اللون ّية ال�شفافة لب�شرة الوجه ذي ال�سحنة
م�شهد طبيعي وخا�صة عندما ّ
والتوهج
الربونز ّية التي ت�ستعيد تد ّرج الطبقات ال�شفافة من اللون تد ُّرج �ألوان تربة اخلريف
ّ
الذهبي حلقول القمح .كما ي�أتي تد ّرج الألوان هذا ليطنب بالإيحاء بنور ّية الأ�صيل فيما تبدو
َق َ�سمات وجه الفنان وك�أنها َق َ�سمات بدر امتد عر�ضه الأفقي كتلـّة متم ّوجة بالظالل على مدى
رقعة قما�ش اللوحة .وقد َّ
خل َ�ص يون مريكريت ،مدير متحف برلني للفن املعا�صر ذلك كله
عندما و�صف �صور مروان الذات ّية ب�أنها مناظر طبيعية « للروح والعقل ».6ويف هذا ال�سياق،
ميكن لنا �أن ن�ضيف �أن لوحات مروان الذات ّية هي املُعادل الت�صويري ملا قد ُي َع ُّد من �أكرث
ال�صور املجاز ّية �أ�صالة يف ِ�شعر حممود دروي�ش الذي تناول املك ّونات الريف ّية لأر�ض وطنه
بو�صفها امتداد ًا طبيع ًّيا جل�سد ال�شاعر.
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�صورة الآخر
بعد �أنْ �أمعن مروان يف الرتكيز على َق َ�سمات ذاته يف متوالياته ،انتقل ِل ُيم ِعنَ �أكرث
يف الرتكيز على وجوه ذوات الآخرين ور�ؤو�سهم بعد �أن كان قد �صرف ال�ساعات يف ت�أمل
ممن قبلوا ب�أن يقوموا بدور املوديل يف جل�سات دامت
ق�سماتهم واختيار وجوه بع�ض معارفه ّ
ٍ
�ساعات و�أيام ًا طويلة .وفيما كان يرى وجهه ممتد ًا امتداد ًا �أفق ًّيا كامل�شهد الطبيعي ،جاءت
وجوه الآخرين ،التي اقت�صرت على ق�سمات الوجه املركز ّية ،لتمثل الف�ضاء العمودي الذي
تع ّدى امتداد �أبعاده الطول ّية ،يف بع�ض الأحيان� ،أكرث من ثالثة �أمتار.
ده ُ�ش يف هذا التط ُّور ال�شكلي لي�ست الأبعاد املفرطة يف طول ال�صورة
لكنَّ �أكرث ما ُي ِ
لوجه الآخر –والتي ال متثل ،بكل ب�ساطة� ،أكرث من ال�شكل اخلارجي ملك ِّون ع�ضوي تع ّمده
ما�شهده االنتقال من �صوره الذات ّية �إىل ر�سم ذوات
الفنان– بل الأكرث �إدها�ش ًا هو �إدراكنا ِ
الآخرين من حت ُّو ٍل جذري ينط ِلق من �أ�سلوب ح ّر يف الت�شكيل الت�شخي�صي �إىل لغة ت�شخي�ص ّية
عارمة بالتجريد .ويف هذه النقلة الثور ّية يف �أ�سلوبه ،ا�ست ُِبد َلت امل�ؤ�شرات املجازية التي طاملا
�صقلها مروان مب�سحات مرهفة وطبقات �شفافة من اللون لتتح ّول �إىل �ضربات فر�شاة متّقدة
تنب�ض كثافة الطالء فيها بذر ّية لون ّية تتنافر �أجزا�ؤها يف كل اجتاه ليك�شف التكوين يف كل
عمل من �أعماله عن والدة ُبعد جمايل جديد.
و�إذ تخ ّلى عن تلميحاته املجازية املُب ّكرة ،عرب �إ�شارات اجل�سد و�إمياءاته ،مت ّثل
تركيز معلن على املحتوى ،حيث احت ّل ال�شكل مكانة
التح ّول الذي طر�أ على �أعماله ُمنط ِلق ًا من ٍ
الوعاء الحتواء املعنى� ،إىل لغ ٍة ت�شكيل ّية �صهر فيها ال�شكل واملحتوى �صهر ًا ع�ضو ًّيا �ضمن ُبنية
العمل الفني .وهكذا حت ّول �أ�سلوب الر�سم عنده من لغة ت�شخي�ص ّية طاملا تداعت مب�ضامني
�إميائ ّية �صحبت اللغة املحك ّية� ،إىل لغة ت�شكيل ّية �صرف فا�ضت تفا�صيلها مبنا َو�شات الب�صر.
حني ر ّكز مروان يف لوحاته ،طيلة ال�ستينيات ،على ت�صوير الهيئة الأمام ّية لرجل
وقف وحيد ًا �أو �أحيان ًا ب�صحبة امر�أة و�سط ف�ضاء مقفر ،وعبرّ ت حركات يديه ب�إ�شارات خر�ساء
وترهل يف لوحة �أخرى فيما ت�ض ّرعت نظراته
و�إمياءات ج�سد تعاىل بكربياء وال مباالة يف لوحةّ ،
بلوعة خف ّية ،وحتى الأعمال التي �أجنزها يف �أوائل ال�سبعينيات التي ر ّكز فيها على مو�ضوع
وجهه املتماهي مع املنظر الطبيعي ،ت�ألف �سطح لوحاته من م�سحات �شفافة من الطالء اللوين
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بدون عنوان ،1966 ،زيت على قما�ش � 130 * 195سم .متحف برلني للفن احلديث ،برلني

دت على قما�ش اللوحة يف طبقات رقيقة على نحو مت�ساو وبوا�سطة فر�شاة
ال�صقيل التي ُم ّ
بدت ل ّينة يف معظم الأعمال .وكانت �أ�شكاله تتط ّلب تنفيذ التفا�صيل فيها ،كمحيط اجل�سم �أو
حتديد �إ�شارات الأ�صابع مث ًال ،الد ّقة يف حتديد التف�صيل برهافة فر�شاة ُمدببة الر�أ�س ت�ساوت
مل�ستها بدقة القلم .وقد جاء التغاير الوا�ضح بني الد ّقة يف ر�سم التف�صيل يف واجهة العمل،
وخواء الف�ضاء يف خلف ّيته هيمنة باقة حمدودة من الألوان الرتاب ّية التي حت ّلت ب�إ�شراقات من
الليلك واللون الق َهوي مقابل اخ�ضرار الزيتون وا�صفرار الكركم ،مع مل�سات متفرقة من ظالل
تكحلت با�سوداد العاج وبرقع من بيا�ض الثلج.
الورد والنبيذ التي ّ
�أ ّما �أ�سلوب الت�صوير الزيتي الذي جل�أ �إليه مروان يف ال�ستينيات وال�سبعينيات،
�إىل جانب اكتفائه �آنذاك مب�ستج ّدات الألوان الرتاب ّية ،فجاء متالءم ًا �أيمّ ا تال� ٍؤم مع ق�صده
يف جت�سيد عالمَ املُغ َّربني ،وامله ّم�شني ،واملنفيني الذين البد �أنه �شعر بانتمائه �إليهم ،وخا�صة
خالل العقدين الأ َّو َلني من حياة العزلة يف برلني �أثناء احلرب الباردة .ففي تلك املرحلة ،كان
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نجز لوحاته ك ّلها �إ ّما �أثناء الليل و�إ ّما خالل العطلة الأ�سبوعية ،وذلك لأنه كان يعمل
مروان ُي ِ
النهار ك ّله ،لت�أمني ُلقمة عي�شه بحيث كان يمُ �ضي نهاراته ب�أكملها يف عمله اليومي ك ُم�ساعد
تاجر ِفراء .ومن هنا ،جاء وقوف اجل�سد امل�ص ّور و�سط الف�ضاء ال�ضحل زاخر ًا بالإ�شارات
والإمي��اءات املتماه َية مع تعبريات لغته الأم حيث بدت موا�ضيعه يف كل لوحة وك�أنها �صدى
�صرخ ٍة مكتومة يف كابو�س متك ِّرر.
خالل م�سرية تط ّوره الت�شخي�صي يف التعبري املنط ِلق من ت�أويل عامله املتخ ّيل ت�أوي ًال
جمازي ًا�،صوب ت�شكيل يفي�ض الت�شخي�ص فيه بالتجريد العارم ،دعت التغيرُّ ات التح ّويل ّية التي
الناظر �إىل عمله ِلي�سرب طرق ًا جديدة يف النظر .وذلك نتيجة ا�ستعا�ضة
طر�أت على لغته
َِ
الإمي��اءات اجل�سد ّية التي انغم�ست �شخ�ص ّياته امل�ص ّورة فيها ب�إمياءات ج�سد ّية كان ال بد
للفنان من �أن يقوم بها تلقائ ّيا يف حرك ّية هجومه على قما�ش اللوحة مرتامية الأطراف .وهكذا
تخ ّلى مروان عن زاويته املنحرفة التي طاملا ح ّددت ر�ؤية �أج�ساده الواقفة و�صوره ال�شخ�ص ّية
من موقع �أدنى ،وجاءت �ضربات فر�شاته امللطخة بالطالء متنافر الأجزاء يف ت�صوير الر�ؤو�س
والوجوه من و�ضع ّية املواجهة .ومع هذا التح ّول� ،أجرب الناظ َر ،الذي طاملا اكتفى من الوقوف
املتفجرة
يف موقع واحد ال�ستيعاب عمله املا�ضي ،على التن ُّقل من زوايا خمتلفة �أمام اللوحة ّ
بالتجريد كي ي�أ�سر جزئياتها اللون ّية وكي يكتمل ت�أمل ما جاء به الوجه امل�ص َّور.
يف تقلي�ص م��روان ال�صورة ال�شخ�ص ّية �إىل العنا�صر الأ�سا�س ّية التي تك ّون وجه
الإن�سان ،غالب ًا ما متاهت ال َق َ�سمات مع خلف ّية الر�أ�س حيث ُن ِ�س َجت �شبكة من طبقات الطالء
اللوين التي خلفتها ال�ضربات املتالحقة لفر�شاته امل�ش ّبعة بال�صباغ .وهكذا �أ�ضحت طبيعة
هذه ال�ضربات املتوترة وكثافة لطخاتها وانت�شارها على �سطح اللوحة هي املحتوى الأ�سا�س
يف عمله الفني .وعلى امتداد اللوحة خفقَ �سطحها بحرك ّية ج�سد الفنان وبث �إمياءات يده
امل�ص ِّورة �أثناء �إجنازه العمل .ويف خ�ضم هذا الن�سيج من الطالء اللوين املك ّثف غابت ق�سمات
الوجه تارة ،وعادت لتظهر مجُ ّز�أة تار ًة �أخرى حيث عك�ست انطباع ًا خ ّفاق ًا ب�أن الوجه الواحد
قد ُيد ِّثر �أكرث من وجه م�سترت .ويذكرنا ّ
تف�شي هذا النوع من الغمو�ض يف وجه الآخر بطبيعة
الإبهام الذي مت ّيزت بها �صورة الذات يف لوحة مروان.
�أما املُ�شاهد الذي ي�سعى ل�سرب �أ�سلوب مروان اجلديد يف تعبريه املفعم بحركة يده
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قراءة اجل�سد يف لوحة مروان

ر�أ�س ،1986 ،زيت على قما�ش � 195*260سم.
جمموعة متحف برلني للفن احلديث ،برلني
ر�أ�س ،2..9 ،زيت على قما�ش � 195*130سم.
�صالة ،2..9 ،زيت على قما�ش � 162*114سم.
جالريي  BCAلندن

امل�ص ِّورة ،فيتج ّلى له يف الوهلة الأوىل االنطباع الغام�ض بالتم ُّوج اخل ّفاق املنت�شر يف �أرجاء
َق َ�سمات الوجه املُج ّز�أة .وهذا ما يدعوه �إىل االقرتاب من العمل ُبغية ا�ستيعابه .ومن جمال
قريب ،ال تت�ضح للم�شاهد غري جزئ ّيات الطالء اللوين حيث تظهر كثافتها ك�أ ّنها ق�شرة متي ّب�سة
بح َّدة � ّ
أدق كيف يغدو ال�سطح امل�ص ّور للوجه مبثابة جلد اللوحة
من ال�صباغ جتعل الناظر يعي ِ
وب�شرة �سطحها .لكنْ  ،حاملا يرتاجع امل�شاهد عن ال�سطح ،يعود التم ُّوج الأ ّو ّ
يل املح�سو�س �إىل
بثّ عدد من الوجوه املرتاكبة يف الوجه الواحد حيث تبدو هذه الوجوه يف وقت واحد على
�شاكلة ذبذبات تتفاوت يف جالء �أية مالمح حم ّددة حتت طبقات اللطخات اللون ّية .وهكذا
تظهر الق�سمات ك�أنها وليدة اهتزازات متحو املعامل يف طرف من الوجه لت�ؤ ّكدها يف طرف
�آخر .مما يخلق الوهم املتق ِّلب ب�أننا ب�صدد اكت�شاف تعبريات وجوه خمتلفة يف الوجه الواحد.
يبدو �أنَّ م��روان ،من خ�لال ابتكاره �أ�سلوب ر�سم ُت�ستعاد بوا�سطته الق�سمات
وتع ّدد التعبريات يف الوجه الواحد ،كان ي�سعى �إىل بلوغ جوهر كلمة  ritrattoالتي ا�ستخدمها
الإيطاليون منذ ع�صر النه�ضة للداللة على �صورة الوجه امل�ص ّور؛ �إذ تعود �صيغة هذه الكلمة
�إىل فعل  ritrarreالذي يعني حرفي ًا ‘ا�ستعادة ال�شيء’ .وهكذا ،ويف حني يجل�س مروان ليتابع
العمل على ر�سم وج��ه ،كان يقوم بعملية ‘ا�ستعادة’ ما فلت منه يف اجلل�سة �أو اجلل�سات
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تن�صل من مظهر التعبري الأويل للوجه� ،أو بالإبقاء فقط على بع�ض �آثاره
ال�سابقة .وحيث إ� ّنه ّ
وحجب �أطراف بع�ض التفا�صيل حتت �ضربات فر�شاته ،جنح يف �أ�سر االنفعاالت العابرة التي
دعى امل�شاهد ليت أ� ّمل �آثار ما خ ّلفه
تك ّون ،يف نهاية املطاف ،مالمح الوجه وحيو ّيته .وبالتايلُ ،ي َ
وجه مل يتوقف عن التغيرُّ بني حلظة
ج�سدت التح ّوالت التي طر�أت على ٍ
الفنان من عالمات ّ
و�أخرى ،وبني �سنة و�سنة .ومن خالل ت�أ ُّمل الوجوه املرتاكبة يف اللوحة الواحدة ،ن�ستعيد بدورنا
�صريورة القدر يف �صورة حت ّوالت الوجه الواحد ،و ُندرك �أنَّ كل لوحة من لوحات �صورة وجه
من وجوه مروان تختلف عن الأخرى كاختالف كل ذات عن ذات �أخرى.
ال�صديق
اختار مروان �أنْ ُيع ْنون ،بكلمة ال�صديق ،كل لوحة من متوالية اللوحات التي با�شر
العمل عليها خالل �أواخر القرن املا�ضي ،ثم ا�ست�أنفه خالل العقد الأول من القرن الواحد
والع�شرين� .أما مو�ضوع هذه املتوالية فيت�ألف من �صورة زوج من الر�ؤو�س تك�شف عن وجهني
ُ�ص ِّورا �أفقي ًا جنب ًا �إىل جنب ،يف و�ضع ُمتعاك�س .وخالل الفرتة الزمنية نف�سها َ
عمل مروان
على جمموعة من اللوحات العمودية التي �ص ّور فيها وجه ًا لر�أ�سني ظهر �أحدهما فوق الآخر،

الآخر | خريف 2011

173

174

قراءة اجل�سد يف لوحة مروان

ال�صديق ،2004 ،زيت على قما�ش� 89 * 130سم.

و�أحيان ًا ظهر كل وجه يف االجتاه املعاك�س للوجه الآخر .وقد �س ّمى كل لوحة من اللوحات يف
املجموعتني ُتكمل الأخرى.
هذه املجموعة انعكا�س .ويف الواقع ،ك ّل جمموعة من هاتني
َ
و�إذا جعل مروان التكوين يف املجموعة الأوىل ُمرتّب ًا �أفقي ًا ويف الأخرى عمودي ًا،
يرتاءى للناظر �أن املجموعتَني املتقاربتَني ،يف املو�ضوع و�أ�سلوب ر�سمه ،واملتعاك�ستَني يف
ال�شكل اخلارجي للـوحة ب�أنهما ي�ستعيدان �صدى �أح��د الرموز التي �أمل َ��ح �إليها م��روان يف
عام � ،1965أال وهو �شكل ال�صليب .ففي لوحة زيت ّية على القما�ش ولوحة �أخرى �أجنزها
بالألوان املائية على الورق ،كان مروان قد �ص ّور عند احلافة ال�سفلى لل�صليب وجه ال�شاعر
بدر �شاكر ال�س ّياب الذي كان قد تويف قبل عام بعد ق�ضاء حياة معذبة مزّقته بني ت ّيارين
�سيا�سيينّ متعاك�سني إ� ّبان ال�صراع على ال�سلطة يف العراق .ويف هاتني املجموعتني امل�ستقلتني
اللتني تف ّكك فيهما الرتميز بالتفكك املبا�شر ل�شكل ال�صليب ،جاء اجلمع بني االجتاهني
املتعاك�سني يف املجموعتني املنجزتني يف الفرتة الزمنية الواحدة ليمثل ك ٌّل منهما خفايا ما
�أ�ضمره عامل الذات.
جتي�ش من ال�سحنة اخل�شنة ل�سطح اللوحة مالمح الوجوه من خالل وابل �ضرب
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فر�شاة مروان الط ّوافة يف كل اجتاه .فها هو وجه يجاور وجه رفيقه بلون الع�شب والرتاب،
وذاك وجه يحاور انعكا�س ومي�ضه يف املاء .وهنا نلمح وجه ًا معجون ًا بالوحل والرتاب ،ونرى
رفيق ًا له يف تقاطيعه عروق ملعات �صافية من �أ�صفر النحا�س واحمرار الكميت .هذا وجه مل ّوث
بظالل العنرب والدم املتخثرّ  ،وذاك وجه �أغرب ملتحف بالليل.
ويت�ساءل املرء � :أميكن لهذين الوجهني املتعاك�سني املر�سومني يف و�ضع ّية التقابل
�أن يمُ ّثال وجه ‘الذات’ ووجه ‘الآخر’ ؟ �أم يت�ساءل بالقول  :هل ي�شري كل وجه يف اللوحة
�إىل ما ّ
خل�صه املحلل النف�ساين كارل غو�ستاف يونغ بكلمة  ،personaاملُرادف الالتيني لكلمة
‘ ِقناع’ ،وما �أ�سماه الـ  ،animaالكلمة التي مت ّثل يف ر�أيه احلقيقة الداخلية واخلف ّية للذات ؟
لكل م�شاهد قراءة وفق وجهة نظره� .أما لو ا�ستعانت قراءتنا ب�سياق �أعمال مروان ال�سابقة
حي وم ّيت يف الآن الواحد ،فيتبينّ لنا ،يف جمموعة ال�صديق� ،أن
لل�شاب التي جاءت ب�صورة ّ
الوج َهني قد ميثالن على الأرجح �صورة الألفة بني احلياة واملوت كما يرد ذلك بالقول ال�شائع
«املوت رفيق احلياة ».وت�أتي جمموعة انعكا�س لت�ؤكد �إيقاع تناغم واقع احلياة امللمو�س وغياب
املوت املتوقع.
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تكوين �أفقي� ،أو يف
وهكذا ُيذ ِّكرنا و�ضع
وجهي احلياة واملوت جنب ًا �إىل جنب يف ٍ
ّ
تكوين عمودي ،بالرتاث الفني من منحوتات وت�صاوير على امتداد وطن الفنان بدء ًا من �إبال
يف �سورية� ،إىل �أور يف العراق ،حتى اللوحات الت�صوير ّية يف ف ّيوم م�صر حيث ك�شفت فنون هذه
ومبزيد من
احل�ضارات ك ّلها عن احل�ضور الأبدي بني احلياة واملوت �ضمن ال�صورة الواحدة.
ٍ
وجهي مروان اللذين ميثالن �صداقة احلياة واملوت �ضمن �إطار �أفقي
الد ّقة ،ف�إنَّ الت�أ ّمل يف
ّ
وانعكا�س الوجه الأول �ضمن �إطار عموديُ ،يعيد �إىل الأذهان ما جمعته �صورة املطبوعتني
احلي و�صورة
املنجزتني قبل َ
عقدين �ساب َقني حيث جمعت ال�صورة الواحدة بني �صورة الواقف ّ
امللقى �أر�ض ًا وقد غطي وجهه بالو�شاح.
ومثلما �أمكن َع ُّد مطبوعتَي �صورة املل ّثم مفتاح ت�أويل لوحة الواقف ،ف�إنَّ توايل
الأعمال الطباع ّية التي �أبدعها م��روان بني خريف  1997وربيع  ،1998تز ّودنا باخللفية
املالئمة التي ت�سمح لنا ب�أنْ نقتفى م�سرية الفنان يف ما يظهر من الوجه امل�ص ّور ،و ُن ُ
درك
بو�ضوح �أكرب �سعيه احلثيث الكت�شاف التع ّدد ّية يف الوجه الواحد.
ت�سع وت�سعني،
يف عمل مروان على �سل�سلة هذه املطبوعات ،اختار التو ّقف عند عدد ٍ
وهو العدد الذي ي�صادف تطابقه مع عدد �أ�سماء اهلل ا ُ
حل�سنى يف احل�ضارة الإ�سالم ّية.
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ومثلما بقي الرقم مائة خف ّي ًا ،وهو الأعظم بني �أ�سماء اجلاللة ،ترك مروان ورقة الطباعة
الأخرية خالية من �أي ر�سم اللهم �إال من بيت ِ�شعر ل�صويف من القرن الثالث ع�شر هو محُ يي
الدين ابن عربي الذي ّ
خل�صت كلماته املعدودة ما �سعى الفنان �إليه يف ت�صوير وجوهه طوال
العقود  :وما الوجه �إ ّال واحد ًا غري ا ّنه  �إذا �أنت ع َّددت املرايا تع َّددا.
لقد م�ضى �أكرث من ن�صف قرن من حياة مروان خارج وطنه ،لكنَّ ر�سوخه يف تراثه
ال�شفوي والثقايف ،ومتابعته �أحداث الوطن ،وارتباطه برتاثه احل�ضاري مل تفارقه �أبد ًا .وجاء
تع ّلقه ال�شخ�صي هذا مبثابة حبل �س ّري مل يبح به لأحد �إال من خالل �إبداعه الفني الذي �أ�س�س
من خالله �أ�صالة لغته التعبريية .وقد ُع ّد ْت م�ساهمته الإبداعية املم ّيزة التي قام بها يف الفن
العربي املعا�صر من �أهم امل�ساهمات يف جمال الفن املعا�صر على ال�صعيد العاملي .فهل كانت
�شخ�ص من اخلارج يف تط ّور الفن العربي احلديث� ،أم م�ساهمة �شخ�ص
م�ساهمته م�ساهم َة
ٍ
دخيل على ُ�صنع احلداثة يف الفن الأملاين ؟ يقع هذا ال�س�ؤال يف �صميم املناظرة التاريخية
تبلورت يف اللقاء الثقايف بني ال�شرق والغرب .وقد �أجاب يورن مريكريت عن هذا ال�س�ؤال
التي
ْ
بقوله �إنَّ مروان « :ت�ض َّلع ،كما مل يفعل �أحد غريه ،يف لغة الفن الأوروبي حتى يف مواجهة تراثه
7
املجيد يف الر�سـم .ومع ذلك روى بثبات عجائب العامل الذي جاء منه».

1
ق�صاب با�شي :رحلة احلياة والفن ،ن�شر خا�ص ،دم�شق � ،1994ص.68 .
 2عبد الرحمن منيف ،مروان ّ
Jean Genet, Prisoner of Love, New York, New York Review Books, p. 204.
3
Genet, p. 207.
4
Genet, p. 128.
5
Marwan, Damascus-Berlin-Damascus, Damascus, Khan-Assad-Basha, 2005, p. 18.
6
Damascus-Berlin-Damascus, p. 24.
7
Marwan, An Die Kinder Palästinas, Munich,Ramallah, Ghoethe-Institut, plates 21, 42, 1988.
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Philippe Sergeant & Lucas Cantori

نهاية املحاكاة
منحوتات وق�صائد

فر�ضه عليها التقليد الغربي َ :
بت املنحوتاتُ والق�صائ ُد َمنط ًا َ
فر�ض الأ�شكال
ج َّر ِ
النحاتني ،والألفاظ على ُّ
ال�شعراء .هذا على الرغم من �أ َّنهم ُك ِّلفوا� ،شكلي ًا و ُلغو ّي ًا ،ب�إحياء
على ّ
تقا�سما �إ�شكا ًال
امل��ا ّدة .قاموا بهذه امله ّمة التي ُتدعى ماد ّية ال�شكل  .1 hyléomophismeلقد َ
جمعون املُبعثرَ ُ .يط َلب
النحاتون خالل �آالف ال�سنني م�ؤ ِّويل املُجا َن�سةُ .ي ِّ
ُم�شرتَك ًا .فقد كان ّ
�إليهم �أن ُيطا ِبقوا �أ�شكا ًال ُمتجا ِن�سة� ،أ�شكال احلجارة والآلهة ،الأ�سطورة والتاريخ ،الأجزاء
وال ُك ّل ،الأدوات واالنطباعات.
كان ال�شعراء ُملزَ مني بقواعد الرتادُف� .إذ يجب �أن يكون الوا ِقع املح�سو�س ُمرادف ًا
ماري ،وال�شعراء ِب�سلطة الفيل�سوف .وكان
النحاتون ُمرتهنني باملهند�س ا ِمل ْع ّ
للعالمَ املعقول .كان ّ
ه�ؤالء و�أُ َ
ولئك واعظني .ق�ض ّيتُهم املُ�س َند � ،prédicatإ ّما على �شكل املُجان�سة ،مع �أخذ املُتن ِّوع يف
ا ُ
ج�سد العالمَ املح�سو�س ،من خالل الرتادُف� ،آخذ ًا يف
حل�سبان ،و�إ ّما على �شكل الفعل الذي ُي ِّ
ا ُ
حل�سبان وحد ًة ُم�ستق َر َ�أة.
عج ٍم هائل ُمن�سَّ ٍق يف
النحاتون وال�شعراء ُخ�صوم ًا ،بل كانوا ِ
نا�سخي ُم َ
مل ي ُكن ّ
نح ٍات �أخطاءه بو�صفه نا�سخ ًاُ ،مبت ِعد ًا عن
ح�ضارة الكتاب .فخالل ِع ّدة قرون ،ارتكب ك ُّل ّ
قاطع ًا منوذج ماد ّية ال�شكلّ .
وحطم ك ّل
مينح املا ّد َة �شك ًالُ ،م ِ
احل ْرف وال ُّروح .تو َّقف عن �أن َ
�شاعر القيود التي كانت حت ِب�سه يف عالقات التبعية بني ّ
النحاتون
ٍ
الدال واملدلول .وملّا كان َّ
ُّ
وال�شعراء يتح َّررون من �شكل و�صاية املُق ّد�س ،والديني ،وملّا مل يكونوا يرون �شيئ ًا من املُ َ
بتذل
والدنيوي يف الأ�شكال والك ِلمات ،تو َّلدت ثور ٌة غريبة  :مل َت ُعد ت�ؤ ِّثر ق ّو ُة التذ ُّكر ال يف منحوت ٍة وال
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وجد �شي ٌء عدمي الداللة،
يف ق�صيدة .ففي الق�صيدة واملنحوتة ي�ضيع �إكراه التنميط .ولئن ِ
فهو الق�صيدة �أو املنحوتة .فالواحدة كما الأخرى ال تدعو �إىل �أ ّية غائ ّية� ،إىل � ِّأي �إلزام� ،إىل � ِّأي
َ
ت�شكيل
ت�صر منطقي� ،أنحوي ًا كان �أم تركيب ّي ًا .تتح ّد َيان عملية الت�أويلُ .ت ِعيدان من جديد
مخُ َ
ذ َّر ٍاتَ ،
نوافذ عمياء لي�ست فتْحتُها �إال وهم ًا.
تو�سط ًا بني القريب
ث ّمة بني النحات وال�شاعر معنى اللم�س
الب�صريِ 2
ّ
يبتدع ُّ
حد�س ّية ُت�شبه كثري ًا ح�ضور الغياب .3ولي�س لهذا احل�ضور مكان باملعنى الذي
والبعيد ،معرف ًة ْ
والنحات
كان يمُ ِكن �أن يظ ّنه �أر�سطو ،وهو �أنَّ مكان احلجر مكانُ اجلمود والراحة .فال�شاعر ّ
ال يق ِرتحان ُذروة� .إذ مل َت ُعد مراحل احلياة الذهنية اقرتاح ّية .وهل الك ِلمات والأ�شكال،
باملُطلق� ،شيء �آخر غري ُمقدِّ مات يف بداية ك ّل فقرات العالمَ الذي ن َو ّد �أن ُنت ِع َب �أنف�سنا �أو
والنحات
ُن�س ِع َدها بالتفكري فيه ؟ رُبمَّ ا �إىل هذا ال َّن َمط من االنحراف تدعو ممُ ار�سة ال�شاعر َّ
عدم ج ْعل احليا ِة �أُ�سطورة .فحيث
ال َّل َذين ،لكو ِنهما ال
ميلكان قاعد ًة وال َج ْذر ًاُ ،ينا�سباننا يف َ
ِ
ينت�سب �إىل � ِّأي رمز :
النحات وال�شاعر من ُ�ص َور البالغة ،يت ِّخذان م�س َلك ًا مت�شابه ًا ال ِ
يتح َّرر ّ
رمزي .لكنَّ هذا ُلغ ٌز �أي�ض ًا  :الق�صيدة واملنحوتة
احلال الروح ّية عن ُك ّل مت ُّث ٍل ّ
ثور ُتهما انقطا ُع ِ
على طريق االختفاء عن اال�ستماع النبيه �إىل احلياة .وحني يتخ َّل�ص فع ٌل من ُ�شحنته الرمزية،
توح�ش ًا حتى يف نظر �أولئك الذين مل يعي�شوا طيلة حياتهم �إ ّال يف عالق ٍة مع الكناية .ف�إذ
يغدو ُم ِّ
ح�سبوا ا ُ
وال�شاع ُر لكي
النحاتُ
ِ
ِ
جلزء ُك ًّال ،وال ُك َّل ُجزء ًا ،فقدوا الفا�صل الزمني الذي قطعه َّ
عطيات املا�ضي وترتيبات ال�صريورة.
يو�سعا ما بني ُم ِ
ِّ
تقريبي � 70سم.
كيف يتج ّلى ال�شكل للأُذن ويعود منها ،2009 ،ا�سمنت ،و�أ�سالك بيانوَ ،قطرين بطول
ّ
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امل�شهد الأ َّول ،فيليب �سرجان
قت عليه ،يف �أقا�صي تفك ٍري
املنحوتة والق�صيدة ِق َطعتان من عالمَ ٍ ح َّوله َخيم ٌر  4و�أُط ِل ْ
ُي�ش ِّبه اهلل بالب�شر ،ت�سمية احليوان ـ الآلة .تو َّلد هذا مع ديكارت .لكنْ مل ي�سمع به �أحد �إال مع
يعرف �إال
فنَّ الأ�شياء اجلاهزة عند مار�سيل دو�شان و�آالته العازِبة 5.يف هذا االنقطاع الذي ال ِ
ب�شري ال يتو ّقف عن املوت  :مل ي ُع ِد ا َ
خل ْيمر ي ِلد
النحات املعالمِ الوهم ّية حل�ضو ٍر ّ
االنفتاح ،ك�شف ّ
توليد �أ�سئلة .فهو ُي ِّ
قطع �أمكن ًة معزولة ال مو�ضوع لها وال
�أرواح ًا .ولهذا ال�سبب ،لي�س ال َّنحتُ َ
رو�س ْل  R. Rousselوجول فرين � .J. Verneإذ تغدو الق�صيدة
ذات .وقد �أثبت � َ
إيقاعه ك ٌّل من رميون ِّ
انعكا�س ال�صَّ دى 6حق َله ال�شعري.
ورو�سل �صوجلان ًا نحت ّي ًا ُيك ِّون
ُ
معه قانون ًا وهمي ًا .مي َهر دو�شان ِّ
نعرف �أن ال َ
نعرف
أ�شكال �أوهام .وعندما نقر�أ ق�صيد ًةِ ،
فعندما نرى اليوم منحوت ًةِ ،
�أنَّ ك َّل ك ِلمة �إنمَّ ا هي ُثق ُْب املادة الأ�سود .تفق�س والدة جديدة يف ُك ّل مرحلة من مراحل الثورة
جديد للتم ُّثل .الإن�سان هو هذا
غياب ٍ
ما بعد ال�صناعية ك ّلما قطعت الق�صيد ُة واملنحوت ُة َح َّز ٍ
ينك�شف يف البعيد .فالإن�سان-الآلة ،الذي �أعلنَ عنه ديكارت ،يق ِفز خارج الزمن
الغياب الذي ِ
ب�شري ،و�إذ
ب�شكل ّ
والتاريخ ،و�أ�شيا�ؤه اجلاهزة لال�ستعمال هي حت ُّوالته .ال يعود ميهر الطبيعة ٍ
ُيخلي الفنُّ بال رحم ٍة َ
الت القدمية –وهذا هو ُخروجه– فال يعود �إال املتح ِّول املُه َمل
حقل التم ُّث ِ
طيلة عمل ّية التح ُّول .مث ًال� ،س�ؤال هذا التح ُّول كيف يتج ّلى ال�شكل ل أُ
لذن ويعود منها� ،س�ؤا ٌل
كف ِّ
نحتي .فقد َّ
ت�سويغ م�ستقى من جذور الألفاظ،
ٌّ
�شعري بقدر ما هو ّ
ال�شعر عن �أن ي�ستند �إىل ٍ
أ�سا�س يت�أ�صَّ ل فيه املعنى ،والنحت املُتح ِّرر من القاعدة التي جعلته ،يف املا�ضي ،تابع ًا،
و�إىل � ٍ
ت�صدم غ�شاء
يتالقى مع حركة موبيو�س الغريبة  :7تظهر من دون �أعماق ،وتعود كموجة ِ
اللم�سي .حيث تتعاون احل ّوا�س كلُّها
الطبل ،بو�صفه محُ ِّو َل ر�ؤي ٍة ر ّنان ٍة للعالمَ هي �أي�ض ًا انت�شاره
ّ
هدف.
من دون اخل�ضوع ل ّأي َ
�أ ّو ًال �ألقت ال ُقدراتُ ال�شعرية والت�شكيلية على عاتق التح ُّوالت تخمني �أنَّ الإن�سان
اخلا�ص يف ذات��ه .من هنا ي�أتي الطابع الرثائي للم�ؤ َّلفات القدمية التي مل ت ُكن
ال مي ِلك
َّ
رب فقط بني م�صائر احليوانات،
ترتاب ،وهي املدفوعة بق َّوة املُحاكاة ،يف �أنَّ الإن�سان مع ٌ
والنباتات ،واملعادن ،والآلهة .حاولت املرحلة امل�سيحية �أن تطرد هذا االرتياب ،و ُتخ ِّفف هذه
الك�آبة باختزالها �إىل حت ُّو ٍل ُمهيمِ ن .حت ُّول الإله �إىل �إن�سان .لكنَّ هذا التح ُّول النهائي الذي
َ
لنحت طبيع ٍة لن تكون ،من
َّمت بلوغه كان يفتح �صندوق العجائب .8يفتح
�صندوق � ٍ
أدوات ِ
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الآن و�صاعد ًا ،وب�صورة �ضمنية ،يف حاج ٍة �إىل � ٍإله �أو �إىل الإن�سان .كانت فكرة الآلة ذاتية
ن�سق
احلركة  automateقد ن�ضجت .تبدو الفكرة �أ َّنها الآتية  :القدرة على القطيعة مع َ
إبهام ذروته :
الأجيال ،وبالتايل ،القطيعة مع �سل�سلة التم ُّثالت .ويف جمال النحت بلغ ال ُ
النحاتُ من اخلروج املُحاكي الذي ن�سجه التح ُّول ِّ
ال�شعري ،ومن اجلذور املُجت ّثة
�سوف يقطع ّ
َ
احلبل
بكرث ٍة عبرْ الع�صور،
ال�سري الذي كان ما يزال يحت ِفظ بوهم ماد ّية ال�شكل .ذلك �أنَّ
ّ
قد ٍر �إىل فنٍّ
وح�سب .بل هي حتويل � ِّأي َ
�آالت دو�شـان العازبة لي�ست امتداد ًا ِلـحت ُّوالت �أوفيد ْ
جاهز لال�ستعمال.
ٍ
أخالق وجمالية ت�ستنكر �أية وحد ِة
نحات ،وك ّل �شاعر بالقطيعة مع � ٍ
ٍ
منذئذ ،يحت ِفل ك ّل ٍ
�أزمنة ،و�أحداث ،و�أمكنة .لقد تو ّقفت الأن�سال الإنا�سية عن �أن حت ُكم .ومع هاتَني الوحدتَني
ال�صغريتَني املُتح ِّفظتَني اللتني هما الق�صيدة واملنحوتة ،مع هذه الفوتونات والألكرتونات التي
ن�سق الت�ص ُّورات العابرة ،ينت�صر فنُّ املقطع ،فنّ املُ�صادفة ،على البالغة� .إنمَّ ا انت�صار
ُت ِّ
التح ُّول انت�صا ٌر على املجاز .فقد �صار العالمَ ال جماز َّي ًا .مل َي ُع ِد املجا ُز موجود ًاُ .ن ِب َذت كناياته.
الق�صيدة واملنحوتة ال ُتقيمان عالقات بني ال ُك ِّل و�أجزائه.مل ت ُعد املقوالت الأر�سط ّية �صاحل ًة
حتى على �شكل معالمِ بعيدة .وما البداية والنهاية �إال جنمان ُمنطفئان تو َّقف بريق ُهما يف
الو�ضع الإبداعي اجلديد.
�ستخدم ق�ضية انت�صاب الإن�سان ،ق�ضية
حني ال تعود اجلذور والقواعد موجود ًةُ ،ت َ
نف�سها لتهجني املُحاكاة ،بينما تغدو
العمودية والتعايل التي ُتع ِلن النهاية .الق�صيدة متنح َ
املنحوتة تكا ُث َره ُمتعدِّ َد الوظائف ،لكنَّ التن�سيقات الطاحنة ،التن�سيقات� ،أي املج َّمعات
ال�ضخمة ،كالأمل ُمب َّ
ُ
وكالتداخالت
نظمة ،واالعتقاد ِببنى ُمع َّينة ،والزِمة العادات والتقاليد،
منطق ُي َ
حت�ضر.
احل ّ�س ال�سليم
واحل�س املُ�شرتَك ،لي�ست َ
بني ِ
وحدها ،على ك ّل حال� ،أجزاء ٍ
ّ
واليوم �أي�ض ًا ،ال نقر�أ ق�صيدة من دون �أن نت�ساءل ع ّما �إذا كان الكالم المي�ضي مع
الت ّيار .وال نرى منحوت ًة من دون �أن ننده�ش من القطيعة بني احل�ضر ّية ،واملدن ّية ،وامل�شروعات
والغائ ّيات .ذلك �أنَّ الق�صيدة واملنحوتة ُتك ِّثفان �أ�صغر جزء من العامل حيث ُيكثرِ الرجل واملر�أة
ِخد َرهما ال�شبقي من دون �أن يع َلما بع ُد �أ َّنهما ُيح ِي َي ِان �أعرا�س ت�شتُّتهما� .إذ يتقابل �إيزي�س
ملمح ُمط ْمئن.
و�أوزيري�س بني الق�صائد واملنحوتات ك� ٍ
آالت لك�شف املجهول حيث ال وجود ل ِّأي ٍ
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امللمح الأ َّول ،لوقا كانتوري
من الأنا�ضول .من املراكب امل�صنوعة من جلود احليوانات ولحُ اء ال�صف�صاف،
ينحدر جمرى نهر الفرات محُ َّم ًال بالنبيذ وال ُّنحا�س باتجّ اه املدُن ال�سومر ّية .كان النبيذ
�ستح�سن ًا ،وكانت ال�شعوب ال�سومرية تتط َّلع �إىل زراعة الك ْرمة بنف�سها .تتط َّلع �إىل
القوقازي ُم َ
�أن تنق�ش لوائح ّ
فخارية ،وتكت�شف َ�س ْبك ال ُّنحا�س والق�صدير ل�صناعة الربونز .و�سرعان ما
املتو�سط ،وفيما بعد انت�شرت يف ك ّل
ت�صل زراعة الك ْرمة �إىل ال�ساحل ال�شرقي للبحر الأبي�ض ِّ
املتو�سطية تخرج من الرببرية
�أنحاء م�صر .وقد كتب ثوكيديد�س « : Thucydideبد�أت ال�شعوب ِّ
عندما تع َّلمت زراعة الزيتون والك ْرمة» .ومع ظهور احل�ضارة الإغريقية�ُ ،ش ِح َذت اخلناجر
و�ص ِنع الفوالذ .زرع الإغريقيون الك ْرمة يف �صقلية و�إيطاليا ،وكانوا يكتبون بالالتينية ،وزرع
ُ
أعناب يف جنوب فرن�سا .ومت ّكن الفرن�سيون من فنِّ �صناعة النبيذ ،وتك َّلم النا�س
الرومانُ ال َ
الفرن�سية يف �سائر �أنحاء �أُوروبا�ُ .ص ِنع النبيذ يف كاليفورنيا ،ويف جنوب �إفريقيا ،و�أ�سرتاليا،
وحروب
و�صارت االنكليزية ُلغ ًة عاملية .يلزم �شيئان ِل ُ�صنع تاريخ  :نبيذ وبرونز� ،أي كتابة
ٌ
ُعظمى.
من الغريب �أن نرى كيف ترافق النبيذ مع الكتابة منذ �أ�صول ال�سومر ِّيني حتى
احل�ضارات الغربية املعا�صرة .حتى �إنَّ ثقافة النبيذ ت�سبق قلي ًال ثقافة الكتابات .فهل يمُ كن
�أن تكون الك ْرمة ونبيذها �أ�صل الكتابة ؟ ال �أهمية لهذا� .إنمّ ا املُ ِه ّم هو العالقة التي �أقامتها
الك ْرمة مع الكتابات الوليدة خالل �آالف ال�سنني� .إذ ال يتم َّثل الغريب ب�أنَّ ال�شعوب املُختلفة
حملت معها الك ْرمة لت�صنع منها نبيذ ًا ،بل يتم َّثل ب�أنَّ الك ْرمة ،على ما يبدو ،ت�سبق ك َّل م ّرة ُلغ ًة
ونظام كتاب ٍة جديد ًا .ويبدو �أن الك ْرمة عاب ٌر �س ِّري ي�ستبق �أر�ض ثقافة جديدة قادمة.
جديدة،
َ
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وقد ُي�ش ّكل النبيذ جزء ًا من ذاكرة الغناء بالقيا�س �إىل الكتابة .الغناء ،من الآن و�صاعد ًا،
ُم َ
قتط ٌع من ال�شاعر .الغناء بو�صفه نق ًالَ ،نق َْل بقايا �أ�صلية ُترافق املنفى وال ضَّ� ياع ،والنبيذ
ُيرافق الق�صيدة بدوره ،من الغناء �إىل االقتطاع ،ومن االقتطاع �إىل الأبجد ّية ،ومن الأبجد ّية
�إىل اللغة ،ومن اللغة �إىل حدودها ،ومن حدودها �إىل الق�صيدة ،ومن الق�صيدة �إىل الغناء.
امل�شهد الثانـي
منذ الثغرة التي انفتحت مع تد�شني الديكارتية للإن�سان-الآلة� ،إىل ت� ُّأ�صل الآالت
العازبة التي �أعلن عنها دو�شان� ،صقلت الق�صيدة واملنحوتة املُعا�صرتان منطق ًا جديد ًا،
اكتئاب زيتي املظهر� .صار ُّ
ال�شعراء �ص ّقالني ،والنحاتون
وبا�شرتا امليتافيزيقيا ،و�أ ّد َيتا �إىل
ٍ
ليفك يف ن�سيج الق�صيدة رموز َّ
زارِعي زيتون .بع�ض ُهم التقط طريان الع�صافري ّ
خمططات
احل�سي-
ِف ْك ٍر طائر �إىل حدٍّ �أق�صى ،وبع�ضهم الآخر �أعاد ،وهو ينحتُ � ،صياغ َة
ِ
ن�سقنا ِّ
عالقات َ
النحاتون
احلركي حول �
ِ
أغ�صان زيتونة .ال�شعر يقطف يف طريانه هذه الأغ�صان التي ُيبعرثها ّ
أر�ض ُتق ِلق امليتافيزيقيا .لكن �إذا رمزت الزيتونة �إىل طم�أنينة النف�س ،من حيث �إنها
على � ٍ
��وا���س ،وغبطة نحت ّية يقرتحها زارع��و الزيتون يف �أعمالهم املُبعرثة
غياب ا�ضطراب احل ّ
واملُنف�صلة ،فينبغي �أن تلتقط �أغ�صا َنها �آلي ٌة �شعري ٌة و ُتعيد �إطالقها يف ِح َك ٍم قادمة .ولئن كانت
احل َكم ِقطع ًا خرافية من النف�س املُعا�صرة ،كما كان يعتقد نيت�شه ،فمن البديهي �أن تقود املر�آة
ِ
التي ّ
باكتئاب ي�ستند
نرج�سي ،بل بالأحرى �إىل البوح
رح
ٍ
حطمها ال�شاعر ّ
ّ
والنحات ،ال �إىل ُج ٍ
�إليه الف ّنانون .كان �آل�سيون  9Alcyonطائر ًا بحري ًا خرافي ًا ،وتو ُّق َع تالقي ال�سكينة وال�سالم،
النحاتُ ُغ�صن الزيتون.
على �شرط �أن ُمي ّد له ّ
املنطق ،وامليتافيزيقيا ،واالكتئاب ،2010 ،تكوين
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نف،
من جهة ،مل ت ُعد م�س�ألة �أ�صل الإن�سان مطروحة  :فقد ب ّينت الثغرة املفتوحة ،ب ُع ٍ
بني ديكارت ودو�شان �أ ّنها م�س�ألة طاملا أُ� ِ�سي َء ط ْر ُحها .ومن جه ٍة ثانية ،نظر ًا النف�صال ال�شعر
عن جذوره –�إذ مل ي ُعد الت�أثيل �إال خلفية �ضائعة يف مر�آة مت ُّثالتنا– ونظر ًا النف�صال النحت
واحلدث ،مل ت ُعد �إ ّال احل�صيلة َّ
املحطمة ملر�آة
–بحكم �أن وحدة املكان ،والزمان،
َ
عن قاعدتهُ ،
مت ّثالتنا– ف�إنَّ التحليق ال�شعري والغ�صن النحتي ،يف ملك ّيتهما� ،إذا كانت موجودةُ ،يك ِّونان
ميتافيزيقيا ُم�ضا ّدة  :ثورة �آل�سيون ُ
لعمل
وغ�صن الزيتون .ينبغي �إذ ًا العودة �إىل عنوان �شعري ٍ
نحتي  :املنطق ،وامليتافيزيقيا ،واالكتئاب .والتفكري فيه منذ التف�سري الكبري للميتافيزيقيا
ّ
نتفح�صه،
البن ُر�شد .امليتافيزيقيا ،يف نظره ،هي العناية املجلوبة لكي نعرف ،يف ك ّل ميدان ّ
‘�أين يبد�أ هذا ،و�أين ينتهي’ .ويقول لنا ال�شاعر والفيل�سوف جان ـ بيري فاي� ،إنّ امليتافيزيقيا
هي النقي�ض ال�صحيح للهروب �صوب العوالمِ اخللف ّية .فمع خفقات الأجنحة ال�شعرية،
احل َكم ال�شعرية
و�أزاميل النحت� ،أُ ِنهكت العوالمِ اخللف ّية ِلتم ُّثالتنا .ث ّمة منطق ف َّعال يف هذه ِ
والنحاتني بو�صفهم
والنحت ّية التي تحُ دِّ د ‘هذا’ الذي يبد�أ ،والذي ينتهي� .إ َّنه منطق ال�شعراء ّ
حوا�سنا ويجعلنا نكتئب �إىل ح ّد �أق�صى،
قطعة من ‘هذا’ .بو�صفهم قطعة ّ
مما يبد�أ وينتهي مع ِّ
رجع لنا ح َّد �أفكارنا بو�صفها �أفكار ًا عن
انك�ساري
ِّ
يف �سن ٍة ّما ،يف م�ؤ َّلف ُمعينَّ � .أو على العك�سُ ،ي ِ
امل�ؤ ّق ِت ،وعبوره ،وانف�صاله ،وبريقه ،وجالله.
امللمح الثاين
ُيذ ِّكر با�سكال كينيار  P. Quignardب�أننا �أقمنا جميع ًا يف َر ِحم ام��ر أ� ٍة .يف مغارة
عميقة ،مغارة ُمظ ِلمة لك َّنها ر ّنانة .كما ُيذ ِّكر ب�أنّ الر�سوم الأوىل ُر ِ�س َمت على جدران املغارات،
الرطبة� .س�ؤاله م�شروع  :ملاذا �شرع الب�شر يف ر�سم م�شاهد من احلياة يف ُظلمة املغارات
املُطلقة ،والحق ًا م�شاهد حياة من �أجل الأموات يف قبور ُمظ ِلمة �أي�ض ًاُ ،ث َّم يف معابد ،وكنائ�س
احلفظ ،ووعي املوت الأن�سب .والر�سم ،كا ُ
خل�ضار،
؟ يمُ كننا افرتا�ض �أنَّ �سبب ذلك غريزة ِ
ُيحفظ يف الظالم ب�صورة �أف�ضل� .إذ ًا هذا ِكفاح �ض َّد التدهور والفناء ،كفاح من �أجل املوت
املوجه �إىل الذين مل ُيولدوا بعد .غري �أنَّ كينيار ُيقدِّ م عنه ر�ؤي ًة خمتلفة على نح ٍو �آخر.
َّ
فبالإ�ضافة �إىل الظالم الذي يمُ ِّيز املغارات ،والقبور ،واملعابد ،ت�شرتك هذه الأماكن
ي�صدم
يف ال�صدى .ال�صدى حلظ ٌة يفقد فيها امل�صدر ال�صوتي مو�ضعه ويختلط بالف�ضاءِ .
مو�ضع غنائهم� ،أو بالأحرى ،ال
مكن حتديد ِ
�صوتُ الب�شر اجلدران الداخلية ،وال يعود من املُ ِ
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يعود غنا�ؤهم منتمي ًا �إىل ال�صوت .وما حلظة فقدان
ال�صوت هذه ،واللحظة-اجلدار الداخلي التي تنزع
م�صدر ال�صوت من مكانه �إال مو�ضع فنّ الر�سم
حتديد ًا .حلظة تتح َّول �إىل مكان .وتتح َّول �أ�صوات
الأج����داد و�أُغ��ن��ي��ت��ه��م �إىل ���ص��ورة .ك��ذل��ك ترت�سم
جلدران ،ويرت�سم الليل يف ِّ
�أُغنية ال�شعب على ا ُ
ظل
ال�شوارع� .إذ ًا توجد ال�صورة بني �صوت –م�صدر
�سجل ُة
و أُ�غنية– �صدى ُت�ش ِّكل جدا َرها ال�صفيح ُة ُم ِّ
ال�صوت ،وطبقتَها احل�سَّ ا�سة ال�ب�رود ُة ال َّرطبة.
ومثلما يوجد ِّ
ال�شعر بني تخمري النبيذ ورطوبة �ألواح
ال�صَّ ل�صال ،توجد احل��رب بني االم��ت�لاك و�صهر
النحا�س والق�صدير.
امل�شهد الثالث
هل ت�ؤدي الق�صيدة واملنحوتة ،بو�صفهما
ِحكمتَني� ،إىل ت�أ ُّم ِل �آل�سيون و�أغ�صان الزيتون ؟ �أال
يعني هذا �أي�ض ًا االن�سياق للخ�ضوع امليتافيزيقي �أو
لعملي ِة �أَم َثل ٍة �أو حل ُلم يقظة يقع بعيد ًا حتت العمليات
اجلارية ،املُتح ِّولة ؟ كان جياكوميتّي Giacometti
النحات،
مث ًال يقول �شيئ ًا �آخر متام ًا .كان يظنُّ �أنّ َّ
يتوجه دوم ًا �إىل ج ْم ٍع من الأموات.
عندما ينحتَّ ،
كانت منحوتاته ّ
ت�شكيالت
نغمات
تفك ،ببطء،
ِ
ِ
ٍ
�صمت ق��دمي .وبعبارة أ�خ��رى ،تتحـ َّول �إىل �أدوات
فللنحاتني ،كما للمو�سيق ِّيني� ،أدوات .وغالب ًا ما
ّ .10
زع ْمنا �أنَّ الف ّنانني يفكرون وهم يفتحون �صندوق
�أدوات��ه��م .وهنا �أي�ض ًاُ ،يح َب�سون يف �صور ٍة ما ّدي ِة
النحاتون ،وال ال�شعراء
ال�شكل .فال املو�سيقيون ،وال ّ
منحوت ٌة من ظ ّل ،ت�شييد ،2009 ،فوالذِ ،ا�سمنت ،م�صباح

الآخر | خريف 2011

185

186

نهاية املحاكاة .منحوتات وق�صائد

قدر ُم�ستطاعه ،عن التقنية ،عن �أُفق بروميثيو�س.
يف حاج ٍة �إىل الأدوات .ك ٌّل منهم يتخ ّلىْ ،
تربطهم ،بالأحرى� ،آ�صر ٌة ب�أُورفيو�س ُ .11ي ِّ
�سخرون الطبيعة ،ومن الغريب ت�أكيد �أن للفظة
نحاتني ،و�شعراء،
ت�سخري ِ�صبغة �سلبية .ث ّمة مرحلة الأداة .وث ّمة مرحلة الآل��ة .لكنَّ ث ّمة ّ
ومو�سيق ِّيني ت�ؤول �إليهم �أدوات .ت�شهد على ذلك منحوتة مثل � :failed instrumentأداة خُمفِقة
كما ُتفيد الرتجمة الفرن�سية.
فما معنى الإخفاق ،وما الذي يجعلنا ُنخ ِفق عندما نعزف على �آلة ؟ ِعندما اليعود
خا�ص� ،شاهد ًا على التخلُّ�ص من َه ّم
النحتُ  ،مث ًالُ ،ع َّد َة جها ِز
ٍ
ت�شييد رائع  ،بل يكونُ ٍ ،
بوجه ّ
؟ حني يتو ّقف الإن�سان عن ت�شييد ح�ضوره يف العالمَ  ،عن ت�شييد وجو ِده ؟ ِعندما ُّ
يكف عن
الوجود حتى احليوان ـ الآلة ،والآالت العازبة لت�أكيد �أجل ما هو حا ِدث ؟ « :ما يبد�أ وما ينتهي»،
فنُّ احل ّد ،فنّ املعرب �إىل احل ّد .احل ّد بني ال�صَّ مت واللغة ،احل ّد بني املا ّدة وال�شكل ،احل ُّد بني
النحات ،و�إىل املو�سيقي
الكالم والكتابة� .أَيعود �إخفاقنا �إِىل الآلة التي ت�ؤول �إىل ال�شاعر ،و�إىل َّ
ِ
ً
ن�سق فنَّ احل ّد ؟ نظرا لأنَّ الأداة ال ُّ
تنفك ُتب ِّعد احل ّد .وحيث �إنَّ الآلة املو�سيقية جتعله
لكي ُي ِّ
معزوف ًا بو�صفه �أُ ُفق ًا للأداة ال يمُ ِكن ِّ
تخطيه ؟ مثل هذه الآلة التي تجُ ِّمد �آل�سيون ،التي حتمل
ُغ�صن الزيتون ،وتحُ ِّرر من ِّ
اخلا�صة ِب َد ِّال جمموعة الأدوات .تحُ ِّرر
كل ا�ستعارات ماد ّية ال�شكل
ّ
من �ص ّيادي الطيور ،وزارِعي الزيتون بو�صفهم ُ�ص َور ًا للتح ُّول� .آالت ُّيو الطبيعة �أمام �أولئك الذين
ُيح ِّولونها �إىل ا�ستعارات منذ الأداة حتى الآلة .كفاح التح ُّول بالآلة ِ�ض َّد اال�ستعارة بالأداة :
تدخل املو�سيقى ،والق�صيدة ،واملنحوتة يف معركة �ص َّيادي الع�صافري ،وزارِعي الزيتون .حتى
زيتون ت�سقط من توليفة مو�سيقية ،حتى لو بنى �آل�سيون
لو �أ َّنه لن يكون هناك �أبد ًا �أغ�صان ٍ
فعل ت�أ ّملي ،يف ال ُعمق ،عالق ٌة عابرة بني اال�ستعارات
ُع�شَّ �صَّ ِ
مت الطبيعة املُ ِ
ذهل .حتى لو �أنَّ ك ّل ٍ
والتح ُّوالتُ :م�صارعة بني الأدوات والآالت ،بني جمموعة الأدوات ،وتوزيع الآالت املو�سيقية
لي�س ث ّم َة ،بني الأداة والآلة املو�سيقية ،غ َرق الأ�سلحة الرهيب الذي ُي� ِّؤ�س�س
على اللحن� .أَ َو َ
‘منطقَ ’ ُّ
والنحاتني ،واملو�سيق ِّيني ،كما ي� ِّؤ�س�س ‘ميتافيزيق ّيتَهم’ ،و‘اكت آ� َبهم’ ؟
ال�شعراءّ ،
امللمح الثالث
الك ْرمة نبت ٌة غري ُم�ستق َّرة يف ذاتهاِ .ب ُحكم العدد الكبري ملُو ِّرثاتها ،فهي قادرة على
ده�شة .وهكذا تتك َّيف مع خمت َلف البيئات واملُناخ التي ُتز َرع فيها .فهي
حت ُّو ٍ
الت متن ِّوعة ،بل ُم ِ
قادرة على �أن تجُ دِّ د م�ساحة �أوراقها ،وتذهب �إىل حدِّ تغيري لون ثمارها .وبذلك تخرتع �أنواع ًا

الآخر | خريف 2011

187

�أداة خُمفِقة ،2009 ،فوالذ� ،سلك بيانو ،طول � 28سم

ُمتجدِّ دة من الكروم .و َلطاملا ا�ستخدم الب�شر الكيمياء ب�صورة حد�سية �أو غري حد�سية .مثال
خا�ص ُة �أنها دائم ًا ما َتدع للما ّدة ن�صيب ًا
ذلك التخمري .لهذه التقنيات التي تت�ض َّمن الكيمياء ّ
من اال�ستقالل ،تارك ًة لها فعلها الذاتي .يعرف ذلك ج ّيد ًا ِعلم النانو القائم بني الكيمياء
اجلزيئي ،يقرتح
والفيزياء الكم ّية .يقرتح علم النانو ُمعاجلة املا ّدة على ال�صعيد النووي �أو
ّ
تفكيك بنى و�إعادة تركيبها با�ستخدام الطريقة التي تتفاعل ُجزيئاتها فيما بينها .وهكذا
تخ�ص�صون يف تكنولوجيا النانو موا َّد جديد ًة َذ َّر ًة َذ َّرة� .إذ ُيقو َلب منوذج بحجم نانوين
يخلق املُ ِّ
القيا�س بطريقة تنطوي معها املر َّبعات ال�ستة للنموذج على بع�ضها ،حني ُي َّ
�سخن املعدن،
وين�صهرِ ،لتُ�ش ِّكل ُمك َّعب ًاُ .ت َّ
نظم املادة وتعمل ب�صورة خمتلفة على م�ستوىً ّما ولي�س ك ّل م َّرة
بالطريقة نف�سها .والفيزيائيون يواجهون هذه امل�شكلة منذ والدة الفيزياء الكمية .فاملادة،
جلزيئات ،وا ُ
وا ُ
ب�شكل دائم .وقد �ص َّرح بع�ض الفيزيائيني الذين
جلزيئات الأ ّول ّية ،تخدعنا ٍ
يرون �أنهم بعيدون عن معرف ٍة ُمطلقة للعالمَ  ،وال ي�شعرون باالقرتاب من بلوغ نظرية التوحيد
ال ُكربى� ،أ ّنهم ال ي�ستطيعون جتاهُ ل الفل�سفة والفنّ  .ذلك �أنَّ الفيزياء الكمية ،منذ بداياتها،
جابهت ُم
�شكالت مت ُّث ٍل حقيقية� .إذ جت ّلى �أنّ لمِ ُك ِّونات املا ّدة خ�صائ�ص �أبعد مما كان ي�ستق�صيه
ِ
علم امليكانيكا التقليدي .ينبغي بالأحرى الكالم عن �سلوك بدل اخل�صائ�ص.
باهظة :
فاملا ّدة ت�سلك �سلوك ًا ت�ض ّررت منه اال�ستمرارية اخلط ّية� .إنَّ العوا ِقب َل ِ
تكت�سب املا ّدة طاق ًة .والعنا�صر الأ ّولية ال ترى نف�سها معدود ًة
الزمان يتف َّرد ،واملكان ينحنيِ .
�سيمات �أو �أمواج ًا ،بل هي هذه
�سيمات فردية بل بو�صفها موجات .هي لي�ست ُج
بو�صفها ُج
ٍ
ٍ
وتلك حني ُتبدي �سلوك ًا غري ُمتو َّقع .هكذا فقدت �أنظمة التم ُّثل والإظهار التقليدية وظيفتها� .إنَّ
َ
ال�شكل للطاقة وال لل�سلوك .وما عاد للمادة من مناذج
للما ّدة �شك ًال من الطاقة وال�سلوك .لكنْ
يف عالمَ الأفكار� .إذ ًا كان ينبغي �إيجاد و�سيلة جديدة للتم ُّكن من مت ُّثل الأ�شياء .التمثيل من
جديد .متثيل اجلديد .مل ي ُعد ممُ كن ًا مت ُّثل الأ�شياء بتقدمي �صورة� .صار من ال�ضروري الو�صف
من دون منوذج ،و ُمقارنة .و�صارت ُكر ّيات بلياردو العالمَ املجهري عدمية الفائدة .من الآن
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ُ
تعريف �أن�ساق العالمَ من خالل النظريات والق�ضايا االفرتا�ض ّية،
و�صاعد ًا ،ما عاد ينبغي
بل ينبغي االبتداع واخللق .خ ْلق هويات ُمرتاكبة على �أ�سباب من دون نتائج ،خلق �أ�شياء غري
فرد ّية ،قوانني غري قطع ّية ،قوانني منقطعة ،غري قابلة للإقرار ،خ ْلق جتارب فكرية .و�صف
َّ
ا�ست�شف رجال العلم
ال�شيء الك ّمي من خالل تذ ُّك ٍر ّما .من خالل ذاكرة َقيد احلركة .وهكذا
�ستخدمان البتداع عوالمِ ممُ كنة ،ونتاجات جديدة من
ه�ؤالء �أنف�سهم �أنَّ الفل�سفة والفنّ كانا ُي َ
حلظات ُمنا�سبة،
أج�ساد من دون �أع�ضاء،
ٍ
دون منوذجِ ،قطط ًا ح َّي ًة وميتة يف � ٍآن مع ًا  ،12عبرْ � ٍ
بحر ،و�أ�صابع موت.
َي َدا ٍ
امل�شهد الرابع
نتذ ّكر القو�س الذي يفتحه ديكارت مع احليوانات ـ الآالت والذي مل ي ْن ِو دو�شان
النحتي
النحاتَ يف املقام الأ ّول ؟ وملاذا يجعلنا
�إغالقه ب�آلته العازِبة .فلماذا ُّ
يخ�ص ال َقو�س َّ
ّ
يتوجه �إىل َجم ِع الأموات .يقول لنا برنانو�س
اكتئابيني �إىل هذا احل ّد ؟ كنا نقول �إنَّ جياكوميتّي َّ
 Bernanosيف محُ اورة الكرمل َّيتيني ،ما معناه �أننا ال يمُ ِكن �أن نط ُلب من �شمع ٍة �أن ُت�ضيء �شمع ًة
اخلا�ص .هي �شمعة ج ْم ِع الأموات .بينما يقول ديكارت �شيئ ًا
أُ�خرى .فك ّل �شمعة ُت�ضيء يف ليلها
ّ
�آخر حني يتح َّدث عن ال�شمع .عندما يكتب « :حني أُ�م ِّيز ال�شمع عن �أ�شكاله اخلارج ّية ،وطبع ًا
�إذا كنتُ قد نزعتُ ثيابه� ،أع ُّده عاري ًا متام ًا ،ومن امل�ؤ َّكد �أنني ال �أ�ستطيع �أن �أت�ص َّوره على هذا
كومة  35يورو و� 60سنتيمِ ،2011 ،ق َطع نقدية من � 20سنتيم ،توتياءِ ،ل ْبد،
َخلّ� ،سلك� ،ص ّمام ثنائيَ ،
خ�شب
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عقل ب�شري13؟» لكنْ هل
النحو ،حتى �إن �أمكنه �أي�ض ًا �أن ُي�صادف �شيئ ًا ّما يف ُحكمي ،من دون ٍ
فعل ديكارت ،حني ع َّرى ال�شمع من ثيابه� ،شيئ ًا �آخر غري الذي اقرتحه دو�شان وهو ُيع ِّري املادة
ب�سرعة من خالل عازباته ؟ لقد كان للنحت يف املا�ضي امليزة احلزينة وهي نحت ما ‘�س َبق �أن
النحات �أن ُي�ش ِّيد على ‘�س َبق’�‘ ،س َبق’ �أن مات�‘ ،س َبق’
ماتَ ’ وما ‘�س َبق �أن تع َّرى’ .كان ب�إمكان ّ
�أن تع َّرى�‘ ،س َبق’ �أن ُن ِح َت ،انتحاب ًا طوي ًال ،مرث ّية .لقد كان بالت�أكيد ف َّنان الت�شييد .لكنْ غيابي ًا
وحي .غري أ� َّنه ارتاد امل�صطبة �أ ّو ًال .له ت� ُّأ�سل ثقيل طر َده با�ستمرار من
� :ص ْر ٌح مجُ َّمدٌ ،
ميتّ ،
العمودي �إىل الأُفقي .كانت حركته تتج َّمد حتى عندما مي�ضي �إىل العمودي .كان عليه �أن
رجل
فالنحـات هو رجل الثورة لأ َّنه كان ُ
ُيكافح �أي�ض ًا �ض ّد نحت ّية اجلنائزية وبروتوكوالتهاّ .
النحات ،وارتباطها
ّ
الهم الإبداعي .فالعبيد الأموات مليكيل �أجنلو حتكي لنا الكثري عن ُمعاناة َّ
العائد �إىل �آالف ال�سنني ،با ُ
جلدران الداخلية ،واحليطان ،والد ّكات ،واملذابح ،واملعابد ،واملدن،
وال�سلطات ،والرموز ،وال�صلوات ،والأ�ضاحي ،واالحتفاالت ،واملُغرات ،والقوانني ،وال�شفاء،
والنحات ّ
ينفك من هذا املا�ضي .لذا كان الق�صد ،وهو ينتمي
النحات ُم�ش َبعّ .
والأوبئة .ما�ضي ّ
�إىل التع�شي�ش ،مع ق ّوة �آل�سيون القادر على قطاف �أغ�صان الزيتون ،جت ُّنب هذا املا�ضي القاتل
النحات ،كما ينبذ ال�شاعر .لأنّ ال�شاعر عانى من ُم�شكالت عوي�صة� .إذ مل ي ُكن
الذي ينبذ ّ
ي�سبرِ فقط طريان الع�صافري وتغريدها ،لك ّنه كان يقر�أ ،مع الكاهن لوقريط�س ،يف �أح�شاء
اكتئاب حني نرى
والنحات� ،ألمَ ٌ ُم�شرتَك .هذا الأمل يجعلنا يف
ٍ
احليوانات .ث ّمة ،بني ال�شاعر ّ
منحوت ًة� ،أو حني نقر أ� ق�صيدة �أو ن�سمعها .يقول ديكارت يف ت�أ ُّمالته يف الفل�سفة الأوىل « :كنتُ
ويدين،
ظام وحلم ،كما تبدو
وجهَ ،
�أع ّد نف�سي أ�و ًَّال ذا ٍ
َ
وذراعني ،وك ّل هذه الآلة املتك ِّونة من ِع ٍ
اجل�سد».
يف ُج ّثة ،الآلة التي كنتُ �أُط ِلق عليها ا�سم َ
آلة-ج َّثة .و ُيجيب
ج�سد الإن�سان بو�صفه � ُ
اجل�سد بو�صفه � ُ
آلة-ج ّثةَ :
ُيدرِك ديكارت َ
دو�شان ،على هذه الآلة-ا ُ
جل ّثة الديكارتية بحكاية �أُخرى هي حكاية اللوح الزجاجي الكبري.14
فمن خالل اللوح الزجاجي الكبري ُيف َّكك التعا ُر�ض بني الداخل واخلارِج ،و ُي َ
النحات
بطل� .إنّ ّ
هو الذي يرف�ض –لي�س فقط بفنِّ �أ�شيائه اجلاهزة– �أن ُيغ ِلق القو�س التي فتحه الفيل�سوف
يف جمال املُحاكاة ،وال�شعور ،والتم ُّثل .القيا�س الديكارتي كان الآتي  :يخ ُلق الإن�سان �آالت
ُت�شبهه يف ُك ّل �شيء –ق ّمة املُحاكاة التي ت�صل اليوم �إىل تقنيات اال�ستن�ساخ .هذه ر�ؤية خارجية
للخيال .الإن�سان حيوان عقال ّ
ين .هذه ر�ؤية خارجية لل�سذاجة .الإن�سان ال ُي�شبه حيوان ًا ب�أكرث
مما ُي�شبه �آلة� .إذ ًا ،وهذا هو العن�صر الثالث من القيا�س؛ الإن�سان �آلة .لكنَّ ديكارت ،بغية
وذراعني ،وك ّل
ويدين،
وجهَ ،
الو�صول �إىل تدليلهُ ،يف ِّكر بـ ‘كوجيتو’ « :كنتُ �أع ّد نف�سي أ�و ًَّال ذا ٍ
َ
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اجل�سد».
ظام وحلم ،كما تبدو يف ُج ّثة ،الآلة التي كنتُ أُ�ط ِلق عليها ا�سم َ
هذه الآلة املتك ِّونة من ِع ٍ
ج ّثة �إله ّية نزلت يف �آلة� ،إله نزل من �آلة خلقت حيوانات مثلما �أنَّ الإن�سان يخلق �آالت ،ولي�ست
القدح الكبري ،يخ ّل�ص دو�شان
احليوانات وال الآالت طبع ًا على �صورة الإله �أو الإن�سان .يف َ
من ُج ّثة الأنا ،من الداخل .مل ي ُعد هناك من محُ اكاة .وهنا ر�سالة دو�شان الغريبة ،ور�سالة
بعده ،على التفكري بحكمة لبول فالريي  Valéryوبتقليد انعكا�سي كامل:
النحت التي تجُبرِ ناَ ،
والنحاتون ،منذ دو�شان ،قلبوا ال�صيغة ،ومعهم بد�أ
«اليوجد ال�شيء الذي ال ُي�شبه � َّأي �شيءّ ».
يوجد ال�شي ُء الذي ال ُي�شبه �شيئ ًا .مث ًال ،يقدِّ م عمل الف َرح واملقدار  La joie et la mesureقيمة
ذلك � :أال وهي نهاية املُحاكاة.
لقد �أدرك لوقريط�س ،بحركة فريدة ،يف الكتاب الثاين من ق�صيدته عن الطبيعة
نف�سها مع
التي ال ُتن�سى� ،أنّ انت�شار النور ،حني يط َلع النهارُ ،ي�س ِّرع الذ َّرات التي تتناف�س هي ُ
ذ َّرات ال ِفكر ِّ
ال�شعري .ولكي يجعل غ َري اال�ستعاري ح�سَّ ا�س ًا� ،إذ لي�س ال�شعر ا�ستعاري ًا ،بل هو
15
ربعم
حت ُّول ،يكفيه �أن ُي�شاهد الع�صافري .فطريان الع�صافري يد ُّل على عالقتنا بالفراغ املُ ِ
ي�سم ِّ
ال�شعر –الذي رُبمَّ ا ال يكون �شيئ ًا �آخر غري ِ�س َمة– بداي َة الأ�شياء � :صبا ٌح
وبطلوع النهارِ .
النحاتون من ورائنا حني يه ِبط
ُمر صَّ� ع يف حميمية ح ُل ِم احلياة الواقعية التي يحتفظ بها ّ
اخلفي ِلتن ُّوعه وو َفرته.
الليل ،ويعود ك ّل �شيءٍ �إىل ال�س ّر
ّ
ما املا ّدة التي ينحتها ال�شاعر ؟ اللغة ؟ �أبد ًا .هذه ق�ض ّية عالمِ اللُّغة .اللغة ِج ْلدِ ،لكنَّ
ِّ
وح�سب،
ال�شعر ان�سالخ .لقد فقد ال�شاعر ُلغتَه .لي�س لأ ّنه فقد �صوتَ طفولته الذي لن يعثرُ عليه ْ
اخل�ص ُّي ال يعود �إىل الطفولة .فهو مقطو ٌع عن ُلغة
بل لأ َّنه �سوف يعثرُ عليه مخَ �ص َّي ًا �أي�ض ًاِ .
الفرح واملِقدار ،2010 ،خ�شب ،وبرونز ،وناب�ض�23*65*75 ،سم
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الأ�صل .مقطوع عن اللغة الأُ ّم ،عن اللغة الأبو ّية .ال بل مقطوع عن ك ّل الأ�سرار اخلف ّية ،عن ِّ
كل
نف�صل ب�صريورة امر�أة ،ب�صريورة ُمغنٍّ �سوبرانو َندِّ ي.
نف�صل� .إ ّنه املُ ِ
املُ�سا ّرات .ال�شاعر ،هو املُ ِ
غن ن َِّدي .والأ�شياء
ال�شاعر ُم ِ
كت�ش ٌف ُعق َْم اللغ ِة؛ لأ َّن ُك ّل لُغ ٍة ِج ْل ٌد ميت ،ك َفن .النحات �أي�ض ًا ُم ٍّ
النحاتون وال�شعراء يعملون متام ًا قبل االن�سالخ الذي يف�صلهم
التي ُتعزى �إليه ك ّلها جلو ٌد ميتةّ .
عن ِّ
كل ُلغة ،وعن ُك ِّل ما ّدة� .إ َّنهم ُمغ ُّنون َند ُّيون ي�ضعون فوق اللغة واملادة ما يف�صلهم نهائي ًا عن
هذه وعن تلك .ال ريب يف �أنَّ االن�سالخ ال�شعري عند الرجل واملر�أة �شديد االختالف بو�صفه
توجد من �أجل الأخرى .ولل ّنحاتَني الوقت الالزم
بداي ًة ونهاية �أو بو�صفهما يرقتَني ،ك ٌّل منهما َ
النحتي الذي �سبق ِذ ْكره كيف يتج ّلى ال�شكل
متام ًا لغناء َ�ص ْمت الريقتَني .وهكذا يكون ال�شعار
ّ
نحت كهذا‘ ،هجني’� ،أو العنوان
رتكز على ت�سمية ٍ
ل�ل�أُذن ،ويعود منها ؟ �أو �أي�ض ًا الفعل املُ ِ
اللُّغزي ‘الآلة املُخفقة’� ،صناديق رنني �أو �ص ّفارات خادعة ت�شهد على التج ِّلي �أو على التح ُّول.
ث ّمة ،يف ك ّل ق�صيدةَ ،
جت ٍّل تك ِّونُ ك ُّل منحوت ٍة تحَ ُّو َله .حيث ال يوجد ،بني املنحوتة
ق�صة ت�أليف ُم�ستحيل .وال ّ
�شك يف أ� َّننا
والق�صيدة� ،إال مقاطع من مو�سيقى ُم ِ�ص َّمة حتكي ّ
ال ُنقارِب هذا الت�أليف امل�ستحيل .على الرغم من �أننا ك ّنا نعتقد �أ ّنه الطريق واملُفارقة اللتان
تقودان �إليه .والواقع �أنَّ الت�أليف امل�ستحيل يت�ض َّمن �س�ؤا ًال ُمتع ِّرج ًا حول �أثر الوحي ،والتقطيع،
واجلهد يف اختبار الفكر املُت� ِّأم ِل ذاتَه مثلما مت َّل�ص منه با�سكال كينيار بخ�صو�ص اهلل  :ما
معنى اهلل ؟ �أنْ ُنو َلد� .أنْ نكون ُو ِلدنا من �آخرين غرينا� .أن ُنو َلد يف ِفعل ال نمُ َّثل فيه .هذا
التمثيل امل�ستحيل هو الذي ُي ِّ
قطعه ال�شعر والنحت محُ ِّو َلني برج بابل �إىل خرائب و�أنا�شيد.

 1يجمع م�صطلح ماد ّية ال�شكل الع َّلتني الثانية والثالثة من ع َلل الوجود عند �أر�سطو  :الع َّلة املاد ّية ،والع ّلة
ال�شكلية .وجتدر الإ�شارة �إىل �أنَّ ال َه ُيوىل (جمع هيو َل َيات) ُم�شت ّقة من الكلمة اليونانية  hyléومعناها املادّة
رتجم).
الأوىل (املُ ِ
 2مبعنى �أننا حني نرى ،نلم�س الأ�شياء بروح العني .وجتدر الإ�شارة هنا �إىل �أنَّ ث ّمة يف تذ ُّوق الق�صيدة
احلوا�س اخلم�س ،فالعني تلم�س وتتك ّلم ،والأذن ترى
واملنحوتة –كما يرى كاتبا املقالة– تبا ُد ًال للوظائف بني
ّ
كما ُيفيد عنوان العمل «كيف يتج ّلى ال�شكل للأُذن ويعود منها» (م).
 3هذه ترجمة لعبارة « »sourire d’un chat sans chatومعناها احلر ّيف «ب�سمة ال ِق ّط من دون ّ
قط» حيث
ج�سد ًا ،ي�صري �أقوى
اجل�سد .وداللتها الرمزية �أنَّ ح�ضور امليت الذي يختفي َ
الب�سمة رمز النف�س ،وال ِق ّط رمز َ
مما كان عليه يف حياته (م).
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 : Chimère 4ت�ستخدم هذه الكلمة و ُم�شتقاتّها للداللة على الوهم .ا َ
خل ْيمر حيوان ُخرايف جاء و�صفه يف
ملحمة الإلياذة لهومريو�س ،ويف �أعمال هزيود (م).
 : ses machines célibatairesالعبارة م�أخوذة من عمل ت�صويري ملار�سيل دو�شان عنوانه La mariée mise à
5
ِّ
ّ
( nu par ses célibatairesاملتز ِّوجة التي ع ّرتها عازباتُها) حيث ُيركز الفنان على الغمو�ض بني ال�سطح والكتلة،
بني فنّ الت�صوير والنحت (م).
ينعك�س على غ�شاء الطبل ويعود منه (م).
�  6أي �أنَّ ال�شكل يتج ّلى للأُذن من خالل ال�صدى الذي ِ
� : mouvement de Möbius 7أي احلركة امل�ستم ّرة التي اكت�شفها موبيو�س من خالل �شريطة يف �شكل دائرة
ُمغلقة فحني نمُ ِّرر �إ�صبعنا حول ال�شريطة ،ال يمُ كننا متييز ال�سطح من ال ُعمق ،وال الـ ‘ َفوق’ من الـ ‘حتت’؛ لأنّ
�إ�صبعنا يكون م ّر ًة فوق ،وم َّرة حتت .والكون متك ِّون بهذه الطريقة (م).
� : boîte de Pandore 8صندوق باندورا الذي �أهداها �إياه الإله جوبيرت ،وطلب �إليها �أال تفتحه ،وملّا فتحته،
خرجت منه �شرور العالمَ ك ّلها (م).
�  9آل�سيون  :طائر أُ��سطوري بنى ُع َّ�شه يف ال�سماء .مل ينزل �إىل الأر�ض �أبد ًا ،لذا فهو رمز ما يجري يف
ال�سَّ ماء ،على حني �أنَّ �أغ�صان الزيتون رمز ما يجري يف الأر�ض (م).
ِّ
 10ي�ستخدم فيليب �سرجان ُمفردتَي  outilو instrumentاللتني تمُ ثالن ،بح�سب هايدغر ،مرحلتَني من
مراحل ن�ضوج جتربة الإن�سان يف تغيري الطبيعة قبل اخرتاع الآلة� ،إذ تمُ ِّثل الأوىل الأدوات املفيدة (�أداة
العمل) ،والثانية الأدوات غري املرتبطة بالفائدة ك�أزاميل النحاتني ،و�آالت املو�سيقيني التي ُت َع ّد �أدوات مخُ فقة
لأ ّنها ت ِّ
ُغذي يف الإن�سان م َلكة اال�سرت�سال يف �سحر احلياة ومو�سيقاها .لذا ترجمنا  outilب���أداة العمل ،و
 instrumentب�أداة ،وب�آلة مو�سيقية �إنَّ ّ
دل ال�سياق على ذلك (م).
 11بروميثيو�س رم ٌز متناق�ض فهو� ،إذ قدّم نار الآلهة للإن�سان� ،أداة العمل التي ت�صنع ال�سالح من �أجل
احلرب ،وهو غ�صن الزيتون الذي يبحث عن ال�سالم .على حني �أنَّ �أورفيو�س (الذي هو �آل�سيون) رمز الآلة
املو�سيقية ،رمز ال�شعر ّية (م).
�  12إ�شارة �إىل جتربة العالمِ النم�ساوي �شرودنغر � ،Schrödingerأحد �آباء الفيزياء الكم ّية ،الذي تخ ّيل
هذه التجربة الذهنية «ن�ضع يف �صندوق ُمغلق ّ
قط مع ع َّداد جيجر وكمية �ضئيلة من مادة م�شعة حيث ُيحت َمل
�إمكان حتلُّل ذرة واحدة خالل �ساعة� .إذا حتللت تلك الذرة ف�سوف ُيح ِّرك العدّاد مطرقة تك�سر بدورها
زجاجة حتتوي حام�ض الهدرو�سيانيك الذي ي�سيل ويقتل القطة فور ًا .ومن َث َّم ي�ستخل�ص الآتي  :مادُمنا مل
نفتح ال�صندوق ،فك ّل ما يمُ كن �أن نقوله علمي ًا ،مع كا ّفة احل�سابات التي قمنا بها يف القرن الع�شرين� ،إنَّ ال ِقط
حي وميت مع ًا .وينطبق الأمر نف�سه على �أ�شياء الكون التي هي ح ّية وميتة مع ًا .فتح العلبة يعني املالحظة
ٌّ
ً
ِّ
ً
ُ
حي و إ� ّما
بو�صفها فعال ب�شريا� ،أ َّما يف الكون فاملالحظة غري ممُ ِكنة؛ لأنّ جمال املالحظة إ� ّما و إ� ّما  :القط �إ ّما ّ
ميت .بينما الكون جمال «و» لأنّ �أ�شياءه ح ّية وميتة يف �آنٍ مع ًا(م).
 13يق�صد ديكارت �أنّ عليه ،مهما ح�صل ،ت�أكيد �أن ال�شمع يمُ ِكن �أن ُيغيرِّ �شكله .لك ّنه ال ي�ستطيع �أن ُيغيرِّ
�شكله من دون �أن يُثبتَ العقل الب�شري ذلك ،فال�شكل مرهون باملعرفة العقلية للإن�سان (م).
 14هذا هو العنوان الآخر للوحة مار�سيل دو�شان املتز ِّوجة التي ع ّرتها عازبا ُتها ،وهي عبارة عن لوحني
ُزجاج ِّيني محُ ط َمني ،وم� َّؤط َرين باخل�شب والفوالذ ،عليهما ر�سم زيتيُ ،
وغبار ،وورق ر�صا�صي ،و�أ�سالك من
ال َّر�صا�ص .وقد ر َّكز الفنان ا�شتغاله على الالو�ضوح بني الر�سم والنحت ،بني ال�سطح والكتلة (م).
 15الفراغ الذي ُيعطي براعم يف التقليد الإغريقي (م).
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امل�شهد هكذا ،طابور طويل من ال�شعراء ميتد �إىل �آخر اجلهة التي �أنظر �إليها ،التي
هي �أول الطابور ،عند هذه النقطة قد يتاح يل �أن �أملح طرابي�ش حممود �سامي البارودي
و�إ�سماعيل �صربي و�أحمد �شوقي بك وحافظ �إبراهيم ،ولكنني عند نقاط �أقرب �أملح على
حممود طه املهند�س و�إبراهيم ناجي ،وقبل حدود ج�سدي بع�شرين خطوة �إىل ع�شر خطوات
�أ�شم روائح �صالح عبد ال�صبور و�أحمد حجازي وعفيفي مطر و�أمل دنقل ،ثم �أتخيل الطابور
ميتد بعدي و�أتخيل �شاعر ًا �شاب ًا يف الع�شرين من عمره ،يراين على ُبعد �أربعني خطوة ت�سبقه،
يراين �ضمن جمموعة ال تلب�س الطرابي�ش ،ولكن حزوز ًا موروثة هر يف �أعلى جباهها� ،أق�صد
�أعلى جباهنا ،ك�أنها �آثار طرابي�ش خملوعة للتو ،من مكاين �سمعت الن�شاز الذي ي�صاحب
الأحلان املعزوفة هنا ،واملعزوفة يف �أماكن �أخرى كثرية ،الأحلان كلها تزعم اخل�صو�صية،
خ�صو�صية املكان ،ال�شعر امل�صري ،ال�شعر اللبناين ،ال�شعر ال�سوري ،ال�شعر العراقي ،رمبا
ب�سبب هذه الأحلان وهذا الن�شاز ،ازداد ُعمق احلزوز يف جبيني ،مما جعل ال�شاعر ال�شاب
الذي يف الع�شرين من عمره ي�شري ب�أ�صابعه الع�شرة �إىل العرق النازف مني� ،ساعتئذ كنت
�أت��رن��ح حت��ت ن�شاز آ�خ���ر ،تعزفه خ�صو�صية �أخ���رى ،خ�صو�صية ال��زم��ان ،اخلم�سينيات،
ال�ستينيات ،ال�سبعينيات ،الثمانينيات ،ال�شاعر ال�شاب ي�ضم �أ�صابعه �إىل كفيه ويتوقف عن
الإ�شارات لينخرط يف القهقهة وال�ضحك ،ما �آملني هو �أن احلقيقة التي احتاجت مني �سنوات
كي �أفطن �إليها ،قب�ض عليها ال�شاب يف قهقهة واحدة ،وهي �أن �أكرث ال�شعر يف كل مكان ،يف كل
زمان ،ال ي�ستحق املديح� ،أقله هو الذي ي�ستحق ،و�أن اخل�صو�صيات املكانية والزمانية تكون يف
�أحيان كثرية من �أجل اال�ستقواء واحلماية ،من �أجل القطيع ،تكون يف �أحيان كثرية ن�شيد
الأغلبية التي ت�ؤدي دورها يف كل املنا�سبات كجنود بال �أ�سماء ،فيما �أقلية خائنة ت�ستعد وتتجهز
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كي تنقلب على املكان واجليل ،كثري ًا ما ت�صبح هذه الأقلية هي اجلديرة باملديح ،واجلديرة
بالأ�سماء� ،أكرث ال�شعر يف كل مكان ال ي�ستحق �أن يمُ دح� ،أقله فقط هو ما ي�ستحق ،هكذا ميكننا
�أن نت�أمل كل ال�شعر ،و�أن نت�أمل �ضمنه ال�شعر امل�صري –ح�سب الت�سمية الدارجة -يف متنه
ال�صريح ،ولعقود طويلة ،وميكننا �أن ننظر �إىل �أقطابه العاكفني على اال�ستقامة ،ك�أن
ا�ستقامتهم هي �إ�ضمار االن�صراف عن الآخر ،عن كل �آخر ،ك�أنها امتالء ب�ضمري وحيد ،ب�أنا
وحيدة ،تزعم �أنها تعرف نف�سها ،ا�ستقامة ال�شعر يف متنه امل�صري ال�صريح ،جتلت يف �أكرث
من م�ستوى ،منذ �أول امل�ستويات ،امل�ستوى اللغوي� ،إىل �أخرها امل�ستوى الر�ؤيوى ،وبني الأول
والأخري اندرجت كل امل�ستويات املحتملة ،فاللغة هنا م�شتهاها �أن تقول ال �أن تري ،م�شتهاها
�أن ت�ص ّرح ال �أن تبطن� ،أن تبا�شر ال �أن تعا�شر ،اللغة يف �شعر املنت امل�صري تخاف من كل
االنحرافات وتعتربها عقوق ًا �أو مراهقة ،و�سواء اللغة �أو �سو ّيتها يعادلها �سواء الر�ؤيا �أو
�سو ّيتها ،وا�ستقامتهما �ضمنت �أن يكون الأقطاب هم �أولئك ال�شعراء الذين يتعاقدون مع
جمهور كبري له ج�سم �ضخم واحد ،ج�سم بال ر�أ�س ،فالقطب يف مكان الر�أ�س ،ولي�س مع قراء
مبثوثني يف �أج�سام عديدة ،بر�ؤو�س عديدة ،الأقطاب يتعاقدون علي النطق مبا ميكن �أن
يجمعهم ،وعلى االبتعاد عما ميكن �أن يفرقهم� ،سيا�سة ه�ؤالء كانت �سيا�سة التوحيد� ،سيا�سة
البحث عن م�ستبد ،فال�شاعر الأكرب هو الوكيل الأكرب ،وال�شعر الكبري هو الأنا الكبرية� ،أنا
اجلماعة ،والذي ال ي�شغل نف�سه بغري الإقامة داخل هذه الأنا ،ال ي�شغل نف�سه مبا ينق�ضها �أو
يناق�ضها ،هناك اتفاق على ال�شكل ،وهناك اتفاق م�ضمر على حتوالته املمكنة ،ومنذ �أحمد
�شوقي رغم جالله ،ومنذ حافظ �إبراهيم حتى �أحمد حجازي و�أمل دنقل ،يقف �شعر الأقطاب
على �أر�ضه ال�صلبة ،وال يعرف الوقوف على حافة ،ال يعرف الرتنح،يقف على �أر�ض ي�صح �أن
تكون جليلة ،ي�صح �أن تكون �أر�ض كل �شيء� ،إنها ح�سب بع�ض الأ�ساطري الأر�ض ال�صخرية� ،أي
�أنه منذ �أمل دنقل ،وال�شعر امل�صري يعاين من م�صريته ،ويبحث عن ماء عكر لالغت�سال،
خا�صة �أنه �أدرك كيف �أن قوقعته م�سكونة باملواد ذاتها املوجودة خارج القوقعة ،عند �أمل دنقل
كانت الق�صيدة امل�صرية –الت�سمية املتعارف عليها– قد بلغت حدها الأخري� ،أن تكون مولودة
فقط من �أجل �أن ت�صري تقرير حال� ،أن ت�صري �شاهد ًا� ،أن ت�صري يف �أح�سن الأحوال ر�سو ًال
�إىل قرية �أوجماعة �أو �أمة ،هذا امليالد الذي جعلها �ضحية الت�صفيق والهتاف واحلفاوة،
وحرمها حق �أن حتيا حياتها� ،أن تغنج دون خوف ،و�أن تئن دون حياء ،ومنذ �أمل دنقل ،منذ
االنهيارات القومية يف ع�صره ،منذ خلخلة ال�سور� ،سور النكبة ،و�سور عبد النا�صر ذي الأنف
الكبري ،و�سور العروبة ،الأ�سوار التي حر�سها الكوجيتو العايل ال�صوت ،الكل يف واحد ،منذ

الآخر | خريف 2011

195

196

�أربعة �شعراء من م�صر

ذلك الوقت وال�شعر امل�صري يتعر�ض للخراب العظيم ،اخلراب الذي �سيجعله �شعر ًا فقط،
كان �شعر الأقطاب يربر الثقافة ال�سائدة م��ادام يتكئ كل الوقت على معطياتها املتاحة
واملبذولة ،م��ادام يندمج ويتناغم ويح�صل على رقم �صفحة من �صفحات فهر�ست هذه
الثقافة ،الفهر�ست اخلالد� ،إنه ال�شعر الذي ظل يعمل خادم ًا لثقافة هي ذاتها نظام لال�ستعباد
حتى ولو �أخفى وجهه ،حتى ولو زينه ببع�ض العدالة ،وبع�ض ال�شورى ،وال�شعراء من هذا النوع
يحاولون ط��وال �أعمارهم �إخفاء خانة املهنة املكتوب فيها خفري ثقايف ،وال�شعراء ه�ؤالء
يحاولون ا�صطناع بع�ض الفو�ضى �أحيان ًا ،بع�ض الهياج �أحيان ًا ،من ناحية ليخدعوا �أنف�سهم
ويخدعونا ،ومن ناحية لأنك �إذا حاولت �أن حتافظ على ا�ستمرار و�ضع لي�س عليك �إال �أن تقوم
بتغيري ما،تغيري طفيف ،حيث الإ�صالح هو الآل��ة امل�ضمونة لإع��دام الثورات ،لكنهم –�أي
ال�شعراء– وهم يحاولون الفو�ضى ،يقررون رغم �أنوفهم ب�أن تظل املحاوالت �سطحية ،التفعيلة
كحد �أق�صى بد ًال من العمود ،مع الإبقاء على لون العينني ،ووراثة الرئا�سة بد ًال من وراثة
امللك ،مع الإبقاء على كر�سي العر�ش ،و�أحمد �شوقي بد ًال من املتنبي ،مع الإبقاء على احلكمة،
لكن اخلراب العظيم وغالب ًا منذ نهاية ع�صر �أمل دنقل ،انتقم لنف�سه وجعل ال�شاعر ي�أتي من
داخل ثقافته ،ي�أتي ليواجهها ،ك�أنه يواجه قدره وقدرها التاريخيني ،خا�صة �أن �أفراد ًا ميكن
�أن نعتربهم كوزموبوليتان كانوا قد بد�أوا يف الظهور ،مي�شون يف الطرقات غري حمكومني
متام ًا بالرتاث الإ�سالمي الذي �أ�صبح �أقل �إلزام ًا ،غري حمكومني متام ًا مبرا�س اللغة ،التي
�أ�صبحت يف �أعرافهم تاريخية �أكرث ،ن�سبية �أكرث ،فالإرث لديهم حمل �إعادة نظر ،حمل ت�ضييع
ملا البد �أن ي�ضيع� ،إرث �أقل حملية ومع ذلك رمبا تكون حمليته �أعر�ض من �أ�صوليته ،التي قد
ير�أف البع�ض بها فيجعلها ر�صيف ًا يخرتق الأر�صفة ،وال ميلك �إلغاءها� ،شعراء الكوزموبوليتان
كانوا يبحثون عن ن�صو�ص لي�س هاج�سها اللغة الكاملة والأ�سلوب الكامل ،ن�صو�ص ال ي�شغلها
االنغالق على ذاتها ،ال ي�شغلها �أن تكون ن�صو�ص ا�ستغناء وا�ستيفاء وا�ستنفاد ،الق�صائد هنا
�أ�صبحت حتاول بوعي �أن تكون مقطوعة عن الأ�صل� ،أن تكون �إذا لزم الأمر بنت زنا ،بنت
ح��رام ،بنت كلب ،الق�صائد هنا حاولت �أال تتعذب باحلنني �إىل ذلك الأ�صل� ،أال تتعذب
باال�ستم�ساك به ك�أنه هوية�،أو ك�أنه الهوية،خا�صة بعد �أن �أ�صبحت الهوية وكل الهويات مو�ضع
�شك ،لأن ال�شك يف الهوية يكفل تعددها ،يكفل التخلي عن ذلك العام ،والهروب من الباترون
والنموذج ،واخلوف من تغليظ احلبل املتني ،حبل امل�شرتك بني ال�شاعر وقرائه� ،أو بني ال�شاعر
و�شعرائه ،يكفل الرغبة يف الأن�سنة ،يف متام الأن�سنة� ،أن�سنة ال�شاعر و�أن�سنة ال�شعر ،و�إنزال
كل منهما من عليائه ،و�إجبارهما على امل�شي حافيني �أحيان ًا ،وعلى الأر�ض ،والنوم عاريني
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�أحيان ًا ،وعلى الأر�ض ،مل يعد هناك مكان خم�صو�ص للن�شيد العام ،للن�شيد ال�شامل ،مل تعد
الأنا حقل بطوالت وفتوحات ،مل تعد حقل زيجات الفل�سفة واللغة ،الل�سان والر�ؤيا ،املا�ضي
واحلا�ضر ،الفرد واجلماعة ،مقام الطالق �صار مثل مقام الزواج،مل تعدالأنا متعالية هكذا
بثقافتها وع ْرقها ون�ضالها وحداثتها وقدرتها على التدمري ،كان البد للقافية �أن تختفي يف
الظل لأنها عالمات طريق ،والأر�ض املكت�شفة ال تلزمها –حتى الآن– عالمات طريق ،وكان
البد للوزن �أن يرتاجع لأن انعدام الوترية هو اجلدير فع ًال بامل�شي على هذه الأر�ض ،وتكررت
مرات ال�سقوط� ،سقوط التاريخ ،و�سقوط املا�ضي ،و�سقوط امل�ستقبل ،و�سقوط امليتافيزيقا،
و�سقوط الإن�سان الكامل ،و�صارت اللحظة الراهنة جريئة تظهر ع�شوائي ًا يف املكان الراهن،
وتعمد �إىل �إ�سقاط كل ما ينفي ح�ضورها ،وتوقفت رغبة ال�شخ�ص يف �أن يكون فرد ًا يف جماعة،
و�إن مل تتوقف حاجته �إىل ذلك ،ف�أدرك –�أي الفرد– �إىل �أي حد هو كائن حر� ،أو يو�شك �أن
يكون ،بقدر ما هو بائ�س معذب فقري� ،أو يو�شك �أن يكون ،وارتبكت معطياته ،فا�شتبك الراهن
باحلديث ،ففي تلك الأي��ام التي ك��ان فيها الأدب احلديث حممو ًال على �أكتاف �سالطني
امليتافيزيقا والتاريخ والذاكرة والزمن ذي الأبعاد الثالثة ،وكان الراهن ال ينازع احلديث،
كان الراهن يعرف ح��دوده ،ويعرف �سلطاته ،ولكن مع �إ�سقاط كل ه�ؤالء ال�سالطني ،فكر
الراهن �أي�ض ًا يف �أن ي�ستوىل على كر�سي الرئا�سة ،ك�أن يلج أ� �إىل ما قد يلج�أ �إليه احلديث ،ك�أن
يكون ع�شيق املو�ضة النا�شئة والواعدة ،املو�ضة التي تختلف عما �ألفناه من مو�ضات �سابقة،
ك�أن ي�صبح بال�ضبط مثله مثل ع�شيقاته ميا ًال �إىل الت�شابه والتنميط ،ميا ًال �إيل ا�ستعارة �أنواره
من �أنوار الغرب ،ويف �أغلب الأحوال ،عرب و�سطاء وعرب ترجمات ،وهكذا ارتبكت املعطيات،
وا�شتبك ال��راه��ن باحلديث ،والتفريق بينهما �صار هاج�س املبدعني اخل��ون��ة �أ�صحاب
الأ�سماء،و�إدماجهما ظل هاج�س امل�ؤمنني والأكرث �إخال�ص ًا ،والذين ال �أ�سماء لهم ،عموم ًا
ن�ش�أت ديكتاتوريتان ،يف اجلهة الأو�سع والأكرث انت�شار ًا ديكتاتورية املو�ضة وا�سمها ال�سري
ديكتاتورية الراهن ،ويف اجلهة املقابلة ديكتاتورية ،الأ�صح ديكتاتوريات الالمو�ضة ،لأن كل
واحدة على مقا�س �شخ�ص واحد ،له �شكل وله ا�سم ،خا�صة �أن �أف��راد ًا ميكن �أن نعتربهم
كوزموبوليتان ،كانوا قد ب��د�أوا يف الظهور ،يظنون �أنهم �سي�صرفون جهودهم لي�صلوا �إىل
الكتابة دون ادعاء ،ك�أن الكتابة ظلت دائم ًا م�شروطة باال ّدعاء ،وك�أن القالب �أو ال�شكل ،وك�أن
البديع �أو البالغة ،وك���أن اللغة،وك�أن التفكري يف القارئ اجلال�س م�سرتيح ًا على ال�شاطئ
الآخ��ر ،ك���أن ه��ذا كله يفر�ض االدع���اء ،عرفتُ إ�مي��ان مر�سال وع�لاء خالد وحممد متويل
وجرج�س �شكري يف �أزمنة متفاوتة ،عرفتهم �آبار ًا ال يجف ما�ؤها ،ر�أيت �إميان مر�سال وهي
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حتمل ديوانها الأول ات�صافات ،فلما ق��ر أ�ت��ه ،تخيلتها حمنية القامة ،مت�شي حتت �سقف
العرو�ض� ،إىل �أن غ��ادرت ال�سقيفة ،ففردت قامتها ،ودا�ست على ات�صافاتها ،وملا امحّ ت
االت�صافات ظهرت الفنت ،وكان حممد متويل وهو يو�شك �إنهاء درا�سته اجلامعية يزورين مع
زميلني له ،كلهم يكتب ال�شعر� ،إال �أن وعود حممد كانت �أكرب بكثري من وعودهما ،وكنت �إذا
جل�ست مع عالء خالد ،مل �أرفع عيني عن حركة �أ�صابعه فوق ركبتيه ،وعن قيامه وقعوده ،كنت
ال �أرفع عيني عن توتره ،وملا تزوج ان�سحب توتره ولبد يف املكان اخلفي من �شعره ،وهكذا
عرفت جرج�س �شكري يبحث عن كتاب وعن م�سرح وعن ق�صيدة وعن خلوة ،الأربعة �أو
بع�ضهم �أتوا �إىل ق�صيدة النرث عرب �سوابق �صريحة يف الوزن ،ولكن الغريب �أن ق�صائدهم ال
تدل على �أن �أ�صحابها �شربوا من ماء هذه البئر املهجورة ،ال �أحب معايرة ال�شعر وتقدير
جماله وحداثته على ذلك الأ�سا�س من ح�ضور الوزن �أوغيابه ،ولكن �إميان و�أ�صحابها تخففوا
من �أوزانهم ك�أنها �أحذية قدمية� ،أو ك�أنها قطع �إك�س�سوار مرهقة خلعوها و�أعطوها ملت�سولة
عابرة� ،إيقاعات �شعر �إميان وعالء ومتويل وجرج�س ال ميكن �أن ن�صفها باجلزالة �أو الي�سر،
لأنها �إيقاعات تراكيب و�أخيلة ال �إيقاعات بحور و�أوزان� ،إنها �إيقاعات تقف على احلافة بني
ال�صوت وال�صمت ،مثلما �شعرهم يقف على احلافة بني ر�ؤيا بال ذاكرة ،وت�شكيل جمايل قد
يكون هو الآخر بال ذاكرة،وب�سبب ال�صوت وال�صمت والذاكرة املفقودة ميتنع ال�شعر �أن يكون
جوهر ًا يتعاىل على التاريخ ،وي�سمح �أن تنعك�س على �سطحه حتوالت العامل وحمدثاته ،و�سوف
تقابلنا �أحيان ًا �ألعاب �إغراب �أو تناق�ض �أو ت�ضاد �أو ركاكة ،و�سوف يقابلنا جنون ما ،ولكنه لن
يكون الغالب ،و�إذا وقفت ق�صائد متويل وجرج�س على م�سافة مو�ضوعية من �أ�شيائها ،و�إذا
انغم�ست ق�صائد �إمي��ان وعالء يف قلب �أ�شيائها ،ف�إن الأكيد �أن الأربعة مل يلت�صق بهم �أو
يلت�صقوا هم بتعريف دائم لل�شعر الت�صاق ًا ي�شبه العبادة ،ي�شبه الت�صوف ،ي�شبه يف حلظة
موقف القرب ،ويف حلظة موقف الغياب ،الأكيد �أنه �إذا بدت لهم الأمور خمالفة ملا يعرفونه
عن ال�شعر ،هاجموا ال�شعر وانتف�ضوا �ضده ،وبحثوا عن وجوه جديدة له ،لذلك �ستلحظ دائم ًا
غياب ال�سياب ودروي�ش والبياتي وغريهم عن �شعرهم ،وقد يتعبك البحث عن املاغوط �أكرث
مما يتعبك البحث عن كونديرا وبوكوف�سكي وجين�سربج ،وعما هو �أين ،وعما هو معر�ض
لل�ضياع ،وعما هو معر�ض لأن يكون �سرية ويوميات ومدن ًا �ضائعة،فال�سرية عند ه�ؤالء هي �أحد
�أهم املداخل �إىل رغبتهم يف التميز مبا هو �شخ�صي ،وال�شخ�صي عندهم مليء بالثقوب،
وباملعايب،وبال�شكوك ،وبالنق�ص وال�سخرية من الذات والتهكم عليها ،و�أي�ض ًا ملئ باحلرية،
رمبا تتفتت ال�سرية بني �أيديهم ،رمبا تنفتح �أكرث وت�صبح يوميات ،وقد تت�صادم وتتما�سك،

الآخر | خريف 2011

عبد املنعم رم�ضان

وت�صبح ما ي�شبه �سرد ًا روائي ًا ،وقد تتفاقم عنا�صرها وتتدهور وتن�ساق وراء فخامة كانت من
قبل تتنزل بها الأرواح القدمية ،فت�صبح ملحمة� ،إنه �شعر يع ّلق ال�سرية ويتعلق بها لي�صري
ال�شعر كائن فهر�ست،لي�صري الكائن الغائب ,وال�سرية جتعله يف �أحيان �أخري يتمتع بو�ضوح
ُيح�سب له لو اعتربناها قيمة عالية � :أال ترتبي الكلمات على ع�شب الت�آويل وح�شائ�ش التداعي
واال�ستدراك ،لكن الو�ضوح ميلك على �أحد جانبيه فخ ًا مميت ًا ،ي�سقط فيه عندما ي�صبح مر�آة
للمبا�شرة ،وقرينها ،وينجو منه عندما ي�صري حم�ض �صورة للكالم ،حم�ض رائحة ،عندما
ي�صبح الو�ضوح مقيم ًا يف جذور الكالم ولي�س يف ثماره ،اختالط املبا�شرة بالو�ضوح يذ ّكر
باختالط الراهن باحلديث ،وال�سرية قد جتمع ه��ذه الأخ�ل�اط ،وجتمع معها الن�صو�ص
ال�شظايا ،والن�صو�ص املعلقة يف فراغ ،والن�صو�ص التي تبحث عن م�ؤلف ،وكما ميكن �أن يكون
للراهن بيان يلتزم به كثريون ،كذلك ميكن �أن يكون للمبا�شر بيان� ،أما احلديث والو�ضوح
فرمبا يعجزان عن ت�أليف بيان ي�صدق عليهما ،الأنا يف الراهن ويف املبا�شر متكاملة م�صمتة
تقدر على �صناعة بيان ،فيما �أن �أنا احلديث والوا�ضح يغلب عليها �أن تكون جمز�أة ،والراهن
واحد على الأغلب ،ومثله املبا�شر ،واحلديث متعدد على الأغلب،و مثله الوا�ضح ،ال�شعراء
الأربعة ،ال �أح��ب �أن �أعتربهم قو�س ًا جيلي ًا ثمانيني ًا ،لأن القو�س خرافة ،واجليل خرافة،
والثمانينات خرافة ،نعماهم ونعماي معهم هي نعمة ال�شعر ،هي نعمة �أننا ال نتوقعه قبل �أن
يحدث ،وال نقدر على الإحاطة الكاملة به بعد �أن يحدث ،وال�شاعر لي�س �أكرث العارفني ب�شعره
�أو بال�شعر ،لذا ف���إن خرباته تفاجئه ،يحار وال يعرف من �أي مكان ت�أتي ،وغياب خرباته
يفاجئه ،يحار وال يعرف �إيل �أي مكان تذهب ،فاخلربات الظاهرة لل�شاعر هي �أرخ�ص ما يف
عمله ،وال�شكل خربة ظاهرة ،لذا �سوف نرى ال�شاعر م�ستنفر ًا يحارب دائم ًا يف �سبيل النيل
من هذه اخلربة الظاهرة،ها �أنذا �أقر أ� �شهواتي يف مكان بعيد يدلني عليه �شعر �إميان� ،أح�سب
ال�س ّفود ،و�أقر أ� زهدي يف �شهواتي يف مكان
�أن �إميان جتعل �شهواتي مثل احلمى وت�ضعني على ّ
خال�ص له
�أخ��ر بعيد يدلني عليه �شعر متويل ،وال �أري �صليب جرج�س �إذا ظهر �صليب
ٍ
وللآخرين� ،إنه فقط ال�صليب الذي يعرفه والذي يرتكه �أحيان ًا يف حماية مرمي ويبحث عن
طروادة ،و�أ�صاحب عالء ،فا�صاحب �ساللتي لي�س باعتبارها �أ�ص ًال ،ولكن باعتبارها حياة
حمتملة� ،إميان تهج�س بحركة الزمن ،ويهج�س عالء مبا قبل الزمن �أو بعده ،ومتويل يذهب
بالزمن �إىل �شرطه الأول ،الآن وه��ن��ا ،فيما يذهب جرج�س �إىل �شرطه الأخ�ي�ر ،الآن
وهناك،امل�سافة املو�ضوعية التي ي�ضعها متويل وجرج�س بني كلماته و�أ�شيائه جتعل العامل
ي�شبه قاعة �سينما �أو خ�شبة م�سرح ،والت�صاق كلمات �إميان وعالء ب�أ�شيائهما ،يجعل العامل
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�سرد ًا و�سرية ،يجعله �إحدى املرويات التي ال تنتهي ،رمبا كانت حا�سة �إميان ب�أنها حتادث
�شخ�ص ًا �آخر �أكرب منها عند الآخرين ،كذا حا�ستها ال�سيا�سية تبدو الأكرب،ورمبا كانت عيون
عالء هي الأكرث بريق ًا وات�ساع ًا ،وكانت غرائز متويل فع ًال �سادي ًا ومازو�شي ًا� ،أحدنا يعذب
الآخر وكلنا ن�ستمتع ،جلرج�س ذاكرة تو�شك �أن تكون ذاكرة معرفة ،ولإميان ذاكرة تو�شك �أن
تكون �أكيدة ،وكذا عالء� ،أما متويل فهو ذاكرة غري متزنة بركاكة متعمدة ،فقط �إميان هي من
ت�صر على ذلك النف�س املتوا�صل ،النف�س الذي يلب�س اللبا�س الكامل للنرث ،والآخرون ينزعون
�إىل تق�سيم الكالم ،ينزعون �إىل التقاط الأنفا�س� ،إىل تر�سيم �شكل لق�صائدهم ،ما يخيفني
�أحيان ًا ،هو �أنه قد يتاح يل �أن �أملح ال�شعر املحيط بق�صائد �شعرائي وقد �أ�صبح مثل �سهول
منب�سطة ،وممتدة على مدى النظر ،ال تعرت�ضها جبال �أو منخف�ضات ،و�إذا كان الأجداد
الأقطاب قد عرثوا على ا�ستقامتهم يف امتالئهم ب�أنا وحيدة تزعم �أنها تعرف نف�سها ،ف�إن
ا�ستقامة بع�ض الأحفاد ،تظهر يف حنينهم �إىل تلك الأر�ض امل�ستوية التي ال تلتقي بال�سماء عند
حدودها الأخرية ،والتي قد جتربك على عدم النظر �إىل �أعلى ،وقد جتربك على الإح�سا�س
ب�أنها �أر�ض بال �سماء� ،أنها �أر�ض مي�شي فوقها ال�شاعر بال ع�صا ،وينظر كما ينبغي ل�شخ�ص
طبيعي من وجهة نظرهم �أن ينظر ال �إىل �أعلى ،وال �إىل �أ�سفل ،ال �إىل خلف ،وال �إىل الأمام
البعيد� ،إنه ينظر لأن النظر مفرو�ض عليه ،فريى ما يراه ،يري الأر�ض امل�ستوية وك�أنها �أنا
وحيدة تزعم �أنها تعرف نف�سها امل�شهد الآن طابوران طويالن �أحدهما ميتد ب�إجتاه طرابي�ش
البارودي و�شوقي وحافظ ،والآخر ب�إجتاه فتيات و�شبان يلب�سون اجلينز ويحملون اللآب توب
ويط�أون ال�شعر كما يط�أون �سهو ًال منب�سطة ،خارج الطابورين ،عدد من ال�شعراء يف �أعمار
خمتلفة ،يف ثياب خمتلفة ،يف �أماكن خمتلفة� ،أ�ستطيع �أن �أميز بينهم ،ه�ؤالء ال�شعراء الأربعة،
�إميان مر�سال وجرج�س �شكري وعالء خالد وحممد متويل ،ف�أ�شتهي �أن �أقف يف املكان الذي
يقفون فيه ،لأنهم قد ي�سمحون يل �أن �أتذكر حبيبتي ،قد ي�سمحون يل �أن ا�ست�سلم لها ،و�أ�ضيع،
وقد ي�سمحون يل �أن �أتط ّهر قبل �أن �أعرتف با�سمها.
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فكرة البيوت

بعتُ �أقراطي يف حمل الذهب لأ�شرتي خامت ًا من �سوق الف�ضة .ا�ستبدلته بحرب
قدمي وكرا�س �أ�سود ،حدث ذلك قبل �أن �أن�سى ال�صفحات على مقعد قطار كان من املفرو�ض
�أن يو�صلني للبيت .وكان كلما و�صلتُ �إىل مدينة بدا يل �أنني يجب �أن �أكون يف مدينة �أخرى.
تقول �أوجلا دون �أن �أحكي لها ما �سبق « :البيت ال ي�صبح بيت ًا �إال حلظة بيعه،
تكت�شف احتماالت حديقته وغرفه الوا�سعة يف عيون ال�سم�سار ،حتتفظ بكوابي�سك –حتت
نف�س ال�سقف -لنف�سك .و�سيكون عليك �أن تخرج بها يف حقيبة �أو اثنني على �أح�سن
الفرو�ض ».تقول �أوجلا ذلك وهي تبت�سم ،مثل ملكة تتبا�سط مع رعاياها ،بني ماكينة القهوة
يف مطبخها و�شباك يطل على زهور.
زوج �أوجلا مل ي َر م�شهد امللكة هذا ولكنه قال �« :سيكون البيت �صديقك الو ّيف
برحمتها عندما ت�سقط يف
لو �أ�صبحت �أعمى� ،أركانه حتفظ خطواتك و�سلماته �ستحميك ْ
عتمتك الذاتية».
�أمتتم بينما �أبحث عن مفتاح ي�ضيع دائم ًا يف قعر احلقيبة ،حيث لن ت�سمعني
�أوجلا وال زوجها ،حيث �أتد ّرب يف احلقيقة حتى �أتخلى عن فكرة البيوت « :كل مرة تعود
�إليه وتراب العامل على �أطراف �أ�صابعك ،حت�شر ما ا�ستطعت ح ْمله يف خزائنه .مع ذلك
ترف�ض �أن تع ّرف البيت ب�أنه م�ستقبل الكراكيب ،حيث �أ�شياء ميتة كانت قد بدت يف حلظة ما
تفاو�ض ًا مع الأمل .ليكن البيت هو املكان الذي ال تالحظ �أبد ًا �إ�ضاءته ال�سيئة ،جدار تت�سع
�شروخه حتى تظنها يوم أً� بدي ًال للأبواب».
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ال�صحو
تنفتح العني مثل �ستارة م�سرح
يف الظالم تنزل قدمان لتلم�س الأر�ض
ال يحدث �صحو وخ�شب الأر�ضية له نف�س حرارة اجللد
تكرار طازج وهذا يوم ُي�ضاف �إليه �أو ُي�ؤخذ منه
�سيبد أ� عر�ض ارجتا ّ
يل عند الو�صول �إىل مطبخ العائلة
رمبا تكون تلك القهوة ال�سوداء هي جر�س ال�صباح،
هكذا ي�ستلم الواحد جائزة العودة �سامل ًا من النوم،
فقط ليحملها فوق كتفيه وي�سعى.

�صورة عائلية
امر�أة وطفلة� ،شاحبتان لأن ال�صورة مل تكن خالية من الأ�سيد ،املر�أة ال تبت�سم
(رغم �أنها مل تكن تعرف �أنها �ستموت بعد ذلك ب�سبعة و�أربعني يوم ًا بال�ضبط) ،البنت ال
تبت�سم (رغم �أنها مل تكن تعرف ما هو املوت) ،للمر�أة �شفتا البنت وجبينها( ،للبنت �أنف
الرجل الذي �سيظل دائم ًا خارج ال�صورة) ،يد املر�أة على كتف الطفلة ،كف الطفلة منقب�ض
(لي�س ذلك بفعل الغ�ضب بل لوجود ن�صف حبة من الكراميل)� ،ساعة املر�أة ال تعمل ولها
امل�صري
ا�ستيك عري�ض (ذلك ال يتما�شى مع مو�ضة  ،)1974وف�ستان البنت لي�س من القطن
ّ
(عبد النا�صر -الذي كان ي�صنع كل �شيء من الإبرة لل�صاروخ -مات منذ �سنني) ،احلذاء
وارِد غزة (وكما تعرف غزة مل تعد منطقة حرة على الإطالق).

ك�أ�س مع �أحد القوميني العرب
العازفة مغم�ضة العينني على مييني ،وجهها داكن كخ�شب البيانو الذي تركوها -منذ ن�صف
قرن -ت�ضغط على مفاتيحه ،والبد �أنها كانت بي�ضاء كمالك عندما و�ضعوها هكذا يف بروازٍ
كال�سيكي على اجلدار.
ّ
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كنت �أظن �أن �شجاعتي �ست�أتي من الباب اجلانبي للبار ،هنا مع �آهات �أم كلثوم ووعود
ب�شعر ّ
ابي�ض لتوه ك�أنه كان ُينازل الغزاة يف ميدان
جمرمة ،دخل �أحد القوميني العربٍ ،
التحرير
«الأمة حترتق» قالها بد ًال من م�ساء اخلري
وبد�أت �أ�سعل من الدخان الذي غطاين فج�أة.
نبا ٌح ّ
متقطع يف اخلارج يغطي على �آهات كوكب ال�شرق ،النادل �سريفع �صوت الكا�سيت درجة
�أخرى لكن عويل الكلبة �سيك�سب املعركة ال �شك حيث �أنها �ستلد خالل �ساعات كلبني -على
الأقل -يف ال�شارع املجاور.
ليت النادل يوقف ا�سطوانة ريفويل امل�سجلة يف  ،1943فلم يكن زكريا �أحمد ليعجبه هذا
املزيج من العود والنباح وال�سعال حتت هذا ال�سقف الكولونيايل.
كنت قد عدت من جنازة يف الظهرية ،وج ّراح مبتدئ ينتظرين يف غرفة مبالغ يف نظافتها
ولكن �شجاعتي مل ت�أت من الباب،
الباب اجلانبي احلقري الذي يف�صل حمام الن�ساء عن مبولة الرجال.

احتفال
ركبتي �أبحث عنه .كان هناك ذلك
وقع خيط الق�صة يف الأر�ض فنزلت على ّ
االحتفال الوطني ،ومل �أر �إال الأحذية امل�ستوردة والبيادات.
على مقعد يف قطار قالت يل �أفغانية مل تر �أفغان�ستان « :االنت�صار ممكن» ،متنيت
لو �س�ألتها هل هذه نبوءة ؟ بدت تهتهتي بالفار�سية ك�أنها خارجة من كتاب املبتدئني وهي
ك�أنها تلتقطها من خزانة مالب�س ُقتل �صاحبها يف حريق.
لنفر�ض �أن ال�شعب و�صل عن بكرة �أبيه �إىل امليدان� ،أن ‘ال�شعب’ لي�س كلمة قبيحة
كما �أن ال �أحد يعرف ما معنى ‘بكرة �أبيه’� ،إذ ًا كيف ح�ضرت كل هذه الكالب البولي�سية �إىل
هنا ؟ ومن غطى وجوهها ب�أقنعة ملونة ؟ الأهم من ذلك؛ �أين �سقط اخليط الذي يف�صل
بني الأعالم واملالب�س الداخلية ،بني الأنا�شيد والن�شيج ،بني اهلل وكائناته التي مت�شي على
الأر�ض لتدفع ال�ضرائب.
‘االحتفال’ ،ك�أنني مل �أنطق هذه الكلمة من قبل ،ك�أنها خرجت لتوها من قامو�س
إغريقي ،حيث رجع �أهايل ا�سبارطة منت�صرين �إىل ا�سبارطة ،ومل يجف دم ال ُفر�س على
�
ّ
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الرتو�س والرماح.
رمبا مل يكن هناك قطا ٌر وال نبوءة وال �أفغانية جل�ست �أمامي ل�ساعتني� ،إن اهلل
وقت لآخر ليت�س ّلى ولكن امل�ؤكد �أنني من موقعي بني الأحذية
ي�ض ّلل ذاكرة خملوقاته من ٍ
والبيادات لن �أعرف َمن بال�ضبط انت�صر على َمن.

ال�ش ّر
كنت �أظن �أن هناك �شر ًا كثري ًا يف العامل
فرغم �أنني �أكرث �أ�صدقائي حنان ًا ،مل �أر وردة يف فازة مائدة
�إال وطحنت طرفها بني الإبهام وال�سبابة
لأت�أكد �أنها لي�ست من البال�ستيك.
وم�ؤخر ًا بد�أت �أ�شك يف وجود ال�شر �أ�ص ًال
ويهي أ� يل
�أن الأذى كله يكون قد حدث بالفعل
يف اللحظة التي نت�أكد فيها
�أن الكائنات التي �أدميناها كانت حقيقية.

النجاة
من العط�ش واجلوع فت�شت بعيونك يف ال�سماء ،ب�أظافرك يف تالل من الرمل
ب�أذنك عن نباح ّ
يدل على ديار وبل�سانك يف ال�صخور التي ال تلمع �إال من بعيد .لو كنت تعل ّمت
كيف ت�صلي لواحد من هذه الآلهة جلثوت على هاتني الركبتينّ  .رمبا مل يكن م�شي ًا ،كان
منعطف رجع نا�س وها �أنت قد
حبو ًا يف ممرات ي�سلمك �ض ّيقها �إىل الأكرث �ضيق ًا .يف كل
ٍ
خرجت وحيد ًا من املمر املعتم الذي مل يكن �أبد ًا يت�سع الثنني� .أمامك
�سراب يظنه الكافر
ٌ
ماء وعلى كتفيك تراث -ظننت �أنك �أ�سقطته -من البكاء على الأطالل .هل هذه هي
النجاة ؟ هل النجاة �أن تكون يف �صحراء كهذه وحتت قدميك جوهرة مل تكن تعرف �أنك
تبحث عنها ؟ جوهرة حيث ال يتوقع �أحد .هل ت�أكلها ؟ هل ت�شربها ؟
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حياة
مل يحدث هذا يف بيت �أهلي ،بالت�أكيد لي�س بني من ظننت �أنهم يعرفونني
حياتي التي ف�شلت دائم ًا يف مل�سها ،يف �أن �أجد �صورة يل معها ،بجانبي على نف�س
حممي من
ال�سرير ،تفتح عينيها بعد غيبوبة طويلة ،تتمطع ك�أمرية واثقة �أن ق�صر �أبيها
ٌّ
الل�صو�ص� ،أن ال�سعادة حتت اجللد رغم احلروب التي ال تنام.
تلك احلياة التي ح�شر فيها �أكرث من �أب طموحه� ،أكرث من �أم مق�صاتها� ،أكرث
من طبيب مهدئاته� ،أكرث من منا�ضل �سيفه� ،أكرث من م�ؤ�س�سة غباوتها ،و�أكرث من مدر�سة
�شعرية ت�صورها عن ال�شعر .حياتي التي جرجرتها خلفي من مدينة ملدينة ،وانقطعت
�أنفا�سي يف اجلري وراءها من املدر�سة �إىل املكتبة ومن املطبخ �إىل البار ،من الناي �إىل
البيانو ومن مارك�س �إىل املتاحف ومن ذكرى رائحة ج�سد �إىل احللم ب�صالة يف مطار ومن
كل ما ال �أعرفه �إىل كل ما ال �أعرفه .حياتي التي ف�شلت حتى يف الت�أكد من وجودها ،بجانبي
على نف�س ال�سرير ،تفتح عينيها بعد غيبوبة طويلة ،تتمطع ك�أمرية تعرف �أن ق�صر �أبيها
حممي من الل�صو�ص� ،أن ال�سعادة حتت اجللد رغم احلروب التي ال تنام.
ٌّ
هكذا ا�ستيقظت يف �أر�ض غريبة ذلك ال�صباح الذي بلغت فيه الأربعني ،ولوال �أن
اهلل مل ير�سل ن�ساء من قبل لقلت �إنها �أول �إ�شارات النبوة ،ولوال مزاجي اخلا�ص ال�ست�شهدت
بكالم حممود دروي�ش عن «امر�أة تدخل الأربعني بكامل م�شم�شها» �أو بكالم ميلو�ش عن
الباب الذي ُفتح بداخله فدخل.
�أمامي طابور من املوتى الذين ماتوا رمبا لأنني �أحببتهم ،بيوت للأرق داومت
على تنظيفها ب�إخال�ص يف �أيام العطالت ،هدايا مل �أفتحها حلظة و�صولها ،ق�صائد ُ�سرقت
مني �سطر ًا �سطر ًا حتى �أنني �أ�شك يف انتمائها يل ،رجال مل �أقابلهم �إال يف الوقت اخلط أ�
وم�صحات ال �أتذكر منها �إال احلديد على ال�شبابيك� .أمامي حياتي كلها؛ حتى �أنه ميكنني
�ضمها �إذا �شئتُ  ،ميكنني حتى اجللو�س على ركبتيها والغناء �أو العويل.
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تفاحة ال تفه ُم �شيئاً

�صورة مرمي
مرمي هذه
مل تلد �إله ًا
ومل ت�صعد �إيل ال�سماء
خبز
روحها رغيف ٍ
اقت�سمته و�أعطتني ن�صف ًا
ف�صرت �أبدي ًا.
�صاخب
حلفل
ٍ
�أراها دائم ًا تتهي�أ ٍ
وحتكي عن ده�شة ف�ساتينها من املحبة.
كنا ذات م�ساءٍ وفقدنا الليل
فمدت يديها
وللوقت
�صار ظالم ًا.
مرمي هذه تخا�صم النهار
ومتنحني يداها لي ًال كام ًال
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يف �شفتيها تولد الده�شة
فتبكي الأ�سنان البي�ضاء
وتقول يل :
�س�أبتكر ابت�سام ًة
وا�سميها �أنت.
ف�أنا �شريكة ال�شتاء يف هذا ال�صمت
و�صخب ال�صيف من �أعمايل
وقد منحتك ن�صيبي
من هذا اجلنون.
�أ�ستعري مرمي من ال�شتاء وال�صيف
�أقيم فيها
لأنه ال بيت يل.
ليتها كانت مكان ًا
و�أنا هناك �أقيم.
قالت :
حني ي�ضيع البيت وتختفي املدينة
ثم تخلع الطبيعة مالب�سها
وي�صري عر ّي ًا
تعال �إ ّ
يل حتى ترث ملكوت حمبتي.
ذهب بيد الرب
مرمي هذه ك�أ�س ٍ
من خمرها �شربت الدنيا
ولذلك فقد العامل ر�شده.
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معرفة
�صباح هذا اليوم
�شاهدت من النافذة
كلب ًا يعوي خلف فتا ٍة
حتت �سماءٍ �صافية.
يف الظهرية
�سكاكني ترق�ص يف مطبخي
فتاة خائفة وتفاحة ال تفهم �شيئ ًا.
يف امل�ساء
كالب كثرية عوت يف منامي
ٌ
وهاجمت ال�سكاكني �أحالمي
يف حني اختفت الفتاة
ومازالت التفاحة
حتت �سماءٍ �صافية ال تفهم �شيئ ًا.

�أنا �أعرفه
			

�إىل خوزيه �أوليفري

مل يكن هناك ٌ
ديك ي�صيح
ومل �أ�شعر بالربد.
حني �ضربوا الراعي
كنت اخلروف الوحيد
الذي مل يهرب
حملت �سيفي وذهبت معه
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�صرخت ثالث مرات
�أعرف هذا الرجل
�إنه �أخي،
الذي ح ّول املاء خمر ًا
كان يمُ �سك ال�سماء بيديه
ثم يهم�س يف �أذين
�إن الليل يتبعه �إىل خمدعه
والنهار مي�شي معه يف ال�سوق
قلت هذا ،و�صفعت امر�أ ًة
كانت تقف بالباب.
هو مل ي�سمعني
كان م�شغو ًال بامللكوت
الذي هرب من ال�سماء.
حني كنت �أ�صرخ،
كان هو ما�شي ًا فوق املاء
ي ّكلم البحر
والأمواج ت�س�أله عن م�صائرها
هو مل ي�سمعني

هيلني
1
َعنْ إِ� َل ٍه �أَ ْع َج َب ْت ُه ْام َر أَ� ٌة َماَ ،ن َام َم َع َها فيِ َل ْي َل ٍة َما
ا�س ُم َها ِهي ِلني
َف�أَنجْ َ َب ْت َل ُه َفتَا ًة َو ْ
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َ�صا َر ْت ِفي َما َب ْع ُد َط ْيف ًاُ ،ع ْ�شب ًا ِ�س ْح ِري ًا،
تلك هي احلكاي ُة
ومل ي�ص ّدق �أح ٌد
�أن طيف ًا �أَ ْ�ش َع َل َح ْرب ًا�َ ،أ َبا َد َ�ش ْعب ًا
وهيلني التي خب�أتها الآله ُة
َكا َنت فيِ َم َك ٍان َماَ ،ي ْح َف ُظ َها �إِ َل ٌه َما
من ِّ
كل �سوءٍ ،
ُت َ�ش ِاه ُد َط ْي َف َها َي ِف ُّر َهارِب ًا َم َع َبارِي�س
َو َخ ْل َف ُه ُت ْب ِح ُر �أَ ْل ُف َ�س ِفي َن ٍة ت َْط ُل ُب الث ْأَّ� َر
ِل َو ْه ٍم َما
ومل ي�ص ّدق �أح ٌد.
2
طيف زا َر مد ِينت َنا
أجل ٍ
ِم ْت َنا ِمن � ِ
فهل كانت هيلني هي هيلني ؟
� ْأم �أُنثى �أبدية من منتجات الزمن
خدعت الأقدا ُر باري�س،
هل
ِ
�سنوات طويل ًة
راح يلهو
ٍ
حني َ
وهم �س ّما ُه هيلني ؟
يف �أح�ضان ٍ
3
الآن وقد عادت �إىل بيتها
ُ
حتمل فوق ظهرها العاري تاريخ ًا ثقي ًال من الأمل
ُتط ُل علي امر�أ ٍة داخل املر�آ ِة وت�س�ألها
هل �أنا كنتُ �أنا ؟
�أم �سفين ًة تبح ُر يف �سريري يقودها تاري ٌخ ال وجه له
فهل مازلتُ �أنا ؟
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ثم ت ّك ُلم املر آ� ِة عن امر أ� ٍة
�سنوات عمرها يف مدين ٍة
ن�سيت
ِ
يوم ًا ما كانت هنا
وبينما ت�شاه ُد جماجم الطرواديني
ُ
ت�ضحك يف �صحون املطبخ
�سيكون مينالو�س �أمام البيت الذي مل يدخله �أبد ًا
ُ
يه�ش الأقدار بع�صاه عن بابه
كمجنون
ثم ي�سك ُر
ٍ
وي�س�أل �أهلل عن فكرة غام�ض ٍة ا�سمها هيلني.

هيكابي
امللك،
امللك ُة زوج ُة ِ
ر�أْ ُ�سها َ
فوق �سو ِر املدين ِة،
زان ال َ
أر�ض
و َق َدماها ت ُه ِ
َكانَ �أبنا�ؤُها ميلأونَ النها َر،
وي�شكو اللي ُل َ
هم
�صخ َب � ِ
أحالم ْ
نامت املدين ُة مطمئن ًة،
�إذا
�ضحكت ِ
ْ
و�إذا �أ�صا َبها احلزنُ
اجلبال البعيد ِة
النوم �إِ ىَل
ِ
َه َ
رب ُ
وذاتَ م�ساءٍ
احلرب ف�أكلت �أبنا َءها
جاعت
ِ
ُ
دموع
بكت امللك ُة َحتَّى
ْ
ِ
�صارت بال ٍ
ُ
أمام عينيها
ق�صوا ر َق َبت ُه � َ
امللك ُّ
�أ ْلقو ُه بعيدا
كثريات
�صارت �أم ًا ل�سبايا
ْ
ٍ
مل َت ُع ْد هُ َن َ
اك �أ�سوا ٌر ت َْ�سن ُد ر�أَ�س َها،
وال � ٌ
حتت قدميها.
أر�ض تهت ُز َ
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مينالو�س
ت�صدقوا مينالو�س
ال ْ
يكذب َ
أمام املحكم ِة،
مثل ٍ
�إنه ُ
ل�ص � َ
كمحتال
ق�سم ويبكي
ٍ
ُي ُ
َ
لل�ضيف،
البيت
ترك َ
ِ
حتى يله َو مع زوجت ِه اجلميل ِة
وراح ُيع ْر ِب ُد مع �أ�صدقائ ِه
َ
�أع َّد ك َّل �شيءٍ بعناي ٍة
َ
حتى يد ّن َ�س
ال�ضيف املائدة َ
يهرب مع هيلني.
ثم ُ
ال ت�صدقوه
َكانَ عائد ًا فيِ �ساع ٍة مت�أخر ٍة
أ�شاح بوجه ِه بعيد ًا
ر�أى َ
زوجت ُه ته ُرب،ف� َ
ورمبا اختب�أ
غابت مع �ض ِي ِفه
وح َني ْ
البحر
فيِ � ِ
أعماق ِ
َ
َ
وب.
و�صرخ
بكي
ال�شرف ا َمل ْ�س ُل َ

كا�سندرا
�صاب بالرغب ِة َ
الب�شر
مثل ِ
منحونيِ ملن ُي ُ
وهو �إلهٌ ،ف�صرتُ م�صلوب ًة إِ� ىَل ال ِأبد
�شم�س جت ُّرين ِمنْ َ�ش ْعري
ٌ
جماجم
وال�سما ُء حق ُل
َ
ذئاب َت ْعوي فيِ َ�صالتي
في�ؤملني امل�ستقب ُل وال ي�صدقني �أح ٌد

الآخر | خريف 2011

جرج�س �شكري

كاهن ٌة ُج ّن ْت،
و�صارت كلما ُتها متوتُ
قبل �أن َ
ت�سقط ِمنْ فمها.
تكلمت بالأمور قبل حدوثها
فالتهمني اخلوف
ومل يغفر يل �أحد.
وكما ي�أكل ال�صد أ� معدن ًا رخي�ص ًا
َ
حا�صل �أيامي
�صا َر الأ ُمل
و�آخرون انتظروا اخلراب حتى ي�ؤمنوا
فمن �أنا ؟ و�أنتم ال تدركون ما �أرى
وال تعلمون ماذا تفعلون.

ر�سائل اجلنود �إيل زوجاتهم
1
�صرنا ال نرى �أنف�سنا
نلب�س وجوه �أعدائنا وثيابهم
يف احلرب يا حبيبتي ن�شبه �أعداءنا
فن�صري وبالدنا كذب ًة
وهنا تدركنا الهزمية قبل �أن تبد أ� املعركة.
2
َ
م�شاعر َنا ُع ْط َل ًة
ن�سي َنا
اخلوف َحتَّى نقه َر املوتَ َب ْع َد �أن منحوا ِ
ِ
ال�شرف ،ف�صرتُ َ
هائج،
وقالوا � :س َنفْنى ِمن �أجل
ِ
مثل ٍ
بحر ٍ
أبت�سم.
تتبادالن
يداي
ِ
ال�شتائم ،فيم ُر المْ َ ْوتَى َمنْ بني �أ�صابعي و�أنا � ُ
َ
البيت
تهرب �سك ُني
املطبخ َمنْ ِ
يا زوجتي  ...فيِ احلرب ُ
ِ
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وتذبح �شخ�ص ًا ال تعر ُفه.
ُ
3
حملت يل
يا �أخي العدو ،ماذا َ
غري الكراهية و�أمرا�ض الطريق
�أنا ال �أملك �سوى دمي
�إنه يف انتظارك .
يا �أخي العدو
مرحب ًا بك يف جنازتي
يف بيتي ،ودموع �أطفايل
�أمل ت�س�أل نف�سك،
�أين ذهبت ظهرية الأم�س
وماذا �ستفعل بدمي يف لياليك الآتية ؟
4
ال�صباح َع َلى عرب ٍة يج ُّرها المْ َ ْوتَى
هنا ي�ص ُل
ُ
ي�ص ُل باكي ًا
ُ
أر�ض وتبد�أُ املعركة
فت�سقط ُعيو ُن َنا َع َلى ال ِ
اقتُلوا ك ّل �شيءٍ ث�أر ًا وانتقام ًا
ممنْ خانَ مائد َة ال�ضيف،
يرغب املوتَ ،
فر�أينا ك ّل �شيءٍ
ُ
الب�ش َر
واحليوانات وحتى احلجار َة والبيوتَ
ِ
يفهم �أفعا َله.
ف�صرنا بركان ًا ال ُ
5
ينام فيها الأحيا ُء مع المْ َ ْوتَى
أكتب ِ
� ُ
لك فيِ هذه ال�ساع ِة التي ُ
منامي
لل�سن ِة العا�شر ِة ي�أتي اللي ُل كما هو ،والمْ َ ْوتَى ي�سهرونَ فيِ
ِ
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يت�سامرونَ بلغ ٍة ال �أف َهم ُها ،لكنها م�ؤمل ٌةَ ،
ُ
نتبادل الأ�سما َء.
وقبل �أن يغادروا
كم َ
قبل �أن � َآتي ِ�إ ىَل هنا.
نومي َ
ابح ِثي جيد ًا ربمّ ا ن�سيتُ ِ
عند ْ
لل�سن ِة العا�شر ِة كرهتُ َ
بيت وحيا ٍة َل ْي َ�س فيها موتٌ
الليل ،وا�شتقتُ �إِ ىَل ٍ
فهل �س�أجدُها مر ًة ثاني ًة ؟
6
أر�ض
هذه القطع ُة ِمن ال ِ
حمل َناها مبا عليها وو�ضع َناها فيِ �إناءٍ كب ٍري
طبخناها بعناي ٍة .
َ
َ
حول النا ِر ُك ّنا ُّ
نلتف
القادم ِمن الأن ِني والبكا ِء
ن�ستمت ُع بالدف ِء
ِ
فهذ ِه الدمو ُع ث أ� ُرنا.
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عالء خالد

منتجع مرهف للموت

يف بداية عالقتنا
كنا نختل�س بع�ض الأح�ضان والقبالت احلارة
�أثناء زيارتنا الأ�سبوعية للمقابر الرومانية.
يف طريقنا نطوي ب�أطراف �أعيننا
بع�ض امل�شاهد احلزينة ل�سكان احلي
بيوت ال�صفيح ،الأطفال العراة،
والدجاج الذي ينب�ش بال طائل يف الرتاب.
كنت �أح�ضنها ح�ضنا يف �صالبة هذا املوت الروماين
ك�أننا نح�ضن بع�ضنا ،فرحني،
بعد البعث يف الآخرة.
واحدا ،واحدا،
نقي�س �أج�سامنا بحجم تابوت فارغ
نطوي احلواف ،حتى نتطابق مع مقا�س قدمي للموت.
يلتحم ج�سمانا،
كمقربة مك�شوفة تنظر لل�سماء.
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كنا بعيدين عن �سطح الأر�ض
مائة درجة من الرخام امل�صقول
ن�سرتيح على نف�س امل�صاطب احلجرية
التي كان يجل�س عليها �أهل امليت يف الأعياد
ي�أكلون الب�صل
وينتظرون لقاءه.
كانت املقربة عبارة عن منتجع مرهف للموت
جتاويف مربعة يف احلائط
كمربع الكلمات املتقاطعة يف جريدة يومية
كل مربع ي�سكنه الظالم
بعد �أن غادرته التوابيت
يف دورة جديدة للبعث.
كو�سادة مريحة ،كانت املقربة،
للقاء احلب واملوت
يف حلم واحد.
�أتذكر غرفة الدفن البعيدة
املهملة عن زيارات ال�سائحني
والتي خ�ص�صناها الختال�س تلك اللحظات من املتعة الدنيوية.
�أتذكر كرة من الأ�سمنت
ا�ستقرت فوق �سطح من املياه اجلوفية
وانعك�ست داخله
‘كقمر على م�ستنقع’
كقمر يحر�س ليال �أبديا
ومن حولنا ،دوائر من البيوت
يظللها قمر �شعبي
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اليحر�س �شيئا
�سوى �أحبال الغ�سيل.
2010-9 -28

رافع �أثقال حياته
كلما �أخفق يف �أمر من �أمور احلياة
�أ�ضاف ثقال جديدا على تلك الرافعة
�شديدة ال�شبه مبيزان ح�سا�س حلياته
ليج�سد هذا الإخفاق يف �صورة ملمو�سة
يريد �أن يرى هذا الإخفاق حيا
يروح معه ويجيء
كي ي�أن�س له
كي ي�أن�س ل�شبح حياته الأثري
كر يرو�ضه
كي يرفعه عاليا
وهو راكع يئن
حتت ثقل حلظة االنت�صار.
2010-8 -28

م�ضمار الأمومة
يف �شبابنا
كنا نعدو يف م�ضمار الأمهات
حفاة� ،أو بالأحذية اخلفيفة للعب
لن�سبقهن بخطواتنا
النريد لهذه الأمومة
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�أن تغمر تلك القامات الفارعة
�إال بنزر ي�سري اليلحظه العابرون.
نتن�صل باخلطوات
من هذا احلبل العاطفي القدمي.
�إثر عالقة عابرة مع فتاة
خرجنا �إىل ال�شارع املحافظ
كنت �أ�سبقها �أي�ضا بخطوتني
لأنفي �أي ن�سب كان يربطني منذ قليل
بهذا اجل�سد املحجب.
كل مانحاول �أن نخفيه
تف�ضحه طرق �سرينا يف ال�شوارع.
نطوي ال�شوارع كحقيبة بكاء
ككتاب مللنا من تقليب �صفحاته
الكثري من التعليقات الغام�ضة
�ساعات من الذهول ،احلرية ،التلفت املزمن ميينا وي�سارا
و�أحيانا البكاء.
ن�صنع طرقا موازية لل�سري
مليئة بالوجوه ،والعتب ،واحلوارات ال�صامتة.
ك�أن جزءا من حياة �أخرى
قد د�س عمدا بني طيات حياتك.
يظل غريبا عنك
تنتقل بالغربة وحتولها �إىل م�سافات وخطى.
بعدها ب�سنوات
بعد �أن ودعنا هذا النوع القدمي من اخلوف
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عاتبتني تلك الفتاة
على هذه اخلطوات املتن�صلة
لقد �آملتها يف حينها
ونرثت قلبها كحفنة تراب حتت قدميها.
كانت تلك اخلطوات
ت�شدها دائما للوراء
لطبقة �شعبية ترجتل خطواتها كل يوم
والتعرف للم�سافة مقيا�سا
�إال على �أ�سرة النوم.
هذه امل�سافة التي ال �أبيعها لأي خملوق
ال ل�شيء
�سوى �أنها لي�ست ملكي.
كان عتاب الفتاة
ك�شهب اخرتق �سدميا يف نف�سي
ال ُي�سمع فيه لوقع اخلطوات أُ�ي �صوت
وال تنمو فيه امل�سافات �إال مبقدار احلب
الذي ادخره هذا الظالم.
2010 -8 -28

مظلة
لون قما�ش الكفن الرمادي الداكن
ونقو�شه املتناهية يف ال�صغر
من اختار هذا النوع من القما�ش
ليكون غطاء للموتى
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رمبا ربط بحد�س فني ال يعرف م�صدره
بني هذه النقو�ش وبني عامل البعث
ما زلت �أ�شعر بجزع عميق عند ر�ؤيتها
يف �أي حمل لبيع الأكفان �أو يف عربات تكرمي الإن�سان
نقو�ش �صغرية لها �شكل الطيور
يوما ما �ستغادر �أكفان املوتى
وحتلق بعيدا
كمظلة من ماليني الأ�سراب املجنحة.
2010 -11-17

�صندوق للألعاب النارية
�أمامك
�أحيل �صوتي �إىل �صندوق للألعاب النارية
�ألقفها على طرف ل�ساين كحلوى غزل البنات
التي ينتهي عمرها �سريعا و�سط خفقان اللعاب املتوا�صل.
�أمامك
�أحيل �صوتي �إىل موجة عالية
تنظر لل�شاطىء القريب نظرة �إ�شفاق ومتن.
�إىل حرباء ت�صطاد فرا�شاتها
بهذا الدفق املتوا�صل من ماء الرغبة الذى يجري يف عروقها
وبعدد الألوان التي ت�سكن ج�سمها عاما بعد عام.
�إىل م�سرح متجول
ت�ؤدي يف كوالي�سه الأدوار الثانوية املتقنة.
�إىل معبد وثني
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يتجمع فيه دوائر من املتفرجني
حيث حكايتي و�أحبايل ال�صوتية يت�ضافران ك�صديقني يف رحلة التنتهي
وي�صعدان �سويا هذا ال�سلم ال�ضوئي لديانة حديثة
بت�ؤدة
ي�صعدان �سلم الطفولة من بدايته اخلر�ساء
بدون ا�صطناع الرباءة
�أو تعجل املوت.
�صوتك يدفعن لأن �أحتال
كالعب الثالث ورقات
يك�شف كل الأوراق
وخلف ظهره
يخفي ورقة القلب.
�أمامك
�أكت�شف �صوتي
�أكت�شف بئرا مهجورة منذ الطفولة
تلك الرمال الراكدة التي طاملا حدقت فيها
تلك الهوة التي �سرتجع �إليها الأ�صوات اله�شة
وتذوب
كحلوى غزل البنات.
�صوتي يحتاج جلمهور وامر�أة جتل�س يف املقعد املثايل
يف �صالة العر�ض
لرتى هذا اجلانب اخلفي من اللعبة.
داخل �صوتي يعي�ش �إن�سان كامل
له هوية على و�شك التبدل.
الإ�سكندرية2010 -12- 17 ،
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وجه يف غرفة �شديدة ال�ضيق و�شديدة الإكتظاظ ب�أ�شياء �سواه

1
ال �شيء يثريين يف هذة الغرفة
مرت ون�صف يف مرتين
وتليفون عمالق من الطراز العتيق ي�ستقر ب�أعلى نقطة ت�ستطيع يد �صديقتي الو�صول �إليها
يف املرات القليلة التي تنازلت فيها وزارتني-وهو ذو �سلك مو�صول الأطراف بقطع من اللحام الكهربائي مبعدل كل �سم طوله تقريب ًا،
ليبدو وهو جاثم على الأر�ضية كخراطيم �أفيال مو�صوله ببع�ضها...


هناك �أي�ض ًا �ساك�سفون عمالق خمزن منذ حوايل ع�شر �سنوات يف جرابه
–رمبا لي�ضفي على الغرفة نوع ًا من الرقي-
و�أذكر �أين نفخت فيه مرة مبنتهي القوة �إذ كنت ثم ًال
و�سعيد ًا كالعادة فلم يفلح �إال يف �إ�ستدعاء مزيد من �صور الأفيال
يف ذهن امل�شاة �أ�سفل البيت هذه املرة ...


ثمة �شموع �أعياد ميالد من التي ت�شعل نف�سها من جديد �إذا انطف�أت
ال �أذكر من الذي و�ضعها بالدرج ذي الفم املفتوح دائم ًا
–وال �أذكر كذلك متى مت ا�ستخدامها حتديد ًا يف غرفتي–
(لأي عيد ميالد هذا ؟ وملن ؟) ...
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ثم يف جزء �آخر من اخلزانه ت�صطف زجاجات اخلمر النادرة
–من وجهة نظري–
والتي جمعتها على مر عامني �أو ثالثة
–ال �أذكر منذ متى بد�أت �أ�سكر يومي ًا–
ت�سيبورو و�أوزو يونانيان  :ت�صلحان مزهريتني
ليكري بنكهة النارجن،
فريموت �إيطايل كان مذاقه كاخلراء وخا�صة عندما �شربته بالثلج فقط،
زجاجة نبيذ كيانتي التي ت�شبه الدجمانه
و�أ�شياء من هذا القبيل...
 

ل على غرفتي حق ًا
لكني �أذكر �أن الذي م أ
كان وجه �صديقتي التي نامت على الكنبة.
ظللت �أراقب وجهها وهو يت�ضخم وي�أخذ �أبعاد ًا غريبة.
بدا يل وجهها �أكرب من مرت ون�صف يف مرتين
كان م�سامل ًا لدرجة ال تنم عن �شخ�صيتها على الإطالق.
وبدا �أنفها الروماين الطويل –والذي كان يند�س دون ق�صد
و�سط معظم القبالت– �شهي ًا.
فنه�ضت من ت�أملي وم�ص�صته مبجهود م�ضن نظر ًا ل�ضخامته.
ومن ثم ا�ستطعت حتييده وتقبيلها –يف �شفتني �ساهم ا�سرتخاء النوم
وزبدة الكاكاو يف طراوتهما– دون تدخل منه...
 

كان يبدو يل �شيئ ًا �صعب ًا �أن تت�أمل وجه ًا نائم ًا فرغت للتو من
ممار�سة احلب مع �صاحبته.
وجه يف غرفة �شديدة ال�ضيق و�شديدة االكتظاظ ب�أ�شياء �سواه.
ويف اللحظة التي اكت�شفت فيها �أنني كنت �أجهل �شكل جفنيها املطبقني
انتابتني رغبة ملحة يف �أن �أرى عينها الربية التي يف البداية �أخافتني
حني �صدمني وجهها الأخ�ضر الرمادي.
ثم �أهاجتني فيما بعد
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عندما �إكت�شفت ابت�سامة اللعب املاكرة يف منت�صف احلدقة متام ًا.
قمت من ت�أملي ثانية ورفعت اجلفن ب�إ�صبعي.
نظرت �إىل العني فلم �أ�شعر ب�أي �شيء.
كانت ميتة �آخذة يف الكرب مثل الب�صلة املفكوكة.
ولكنها عني حبيبتي على العموم ،والبد �أن تكون جميلة.
*

فكرت �أن ب�إمكاين �أن �أ�ضرط الآن دون �أن تعلق على ذلك �ساخرة
ف�أ�شعرتني تلك الفكرة باحلرية وبد�أت اللعب.
فتحت زرين من قمي�صها
و�أم�سكت احللمة الوردية –لوين املف�ضل من احللمات– ب�إ�صبعني باردين.
وبيدي الأخرى �أزحت قلي ًال من ال�شعر عن فروة ر�أ�سها وا�ستنتجت فيم تفكر،
�أو مبعنى �أدق تل�ص�صت على حلمها من منت�صفه.
�شكلت معها دورة كهربية �شعرت بدغدغتها الفورية.
ف�آثرت الإ�سرتخاء والعودة �إىل التفكري العميق يف نظريتي عن االت�ساق بني مالمح الوجه
�أو ال�شخ�صية مع �أ�صابع القدم.
ثم فكرت عر�ض ًا يف �أن الفيلم الربتغايل الذي �شاهدته منذ ب�ضعة �أعوام وكان يدعى
‘احلب و�أ�صابع القدم ال�صغرية’
كان منحط ًا للغاية وفقري ًا يف �سربه لأغوار الأ�صابع و�أ�سرارها.
بل كان يتمحك بالأ�صابع ب�شكل مبتذل.
ثم �أن �أ�صابع �صديقتي �أف�ضل مبراحل من �أ�صابع تلك الربتغالية.
قمت وم�ص�صت �إ�صبع قدمها الكبري.
و�ضعته كله يف فمي �ساند ًا بطنه بل�ساين ال�ضاغط عليه برفق وحمبه.
� إحتفظت به لفرتة �صعب معها تنف�سي
وترتب عليها ركل وجهي بوا�سطة قدمها الأخرى وهي تهذي.
فنه�ضت م�ستعيد ًا فكرتي عن الوجه و�أ�صابع القدم و�أ�سميتها هذه املرة ‘الوجه و�أ�صابع
القدم ال�شبيهة’.
بللت بريقي حاجبها وقارنته ب�شعر الإ�صبع املبلول للتو
فا�سرتحت لذلك ثم قررت �أن �أمد نظريتي لت�شمل العالقة بني الأع�ضاء التنا�سلية والأ�صابع
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من جهة والوجه والأع�ضاء التنا�سلية من جهة �أخرى.


ولو مل تكن �صديقتي خممورة
ملا تركتني �أخلع عنها اجليبة والكيلوت ال�شفاف بالغ الإثارة
الذي دفعت فيه مبلغ ًا طائ ًال وتفننت يف فكه وربطه عن طريق الفتلة اجلانبية
ب�شكل ي�ستنه�ض ق�ضيب الفيل
حتى وجدتني �أ�شرتي واحد ًا منه و�أعلقه على م�شجب املعاطف.
ن�سيت �أن �أذكر �أن لدي م�شجب معاطف غاية يف القدم والأناقة يقف �شاخم ًا بجوار التليفون.
وكان تعليق الكيلوت عليه هو �إ�ستغالله الأمثل والوحيد الذي فكرت به.
كما �أنني بب�ساطة لي�س لدي �أية معاطف.
لدي فقط رابطة عنق كوميدية عليها �أ�سماك وزهور
رمبا �أعلقها يوم ًا على امل�شجب.


عدت �إىل حتركاتي متحم�س ًا لألعق ما بني �شفريها و�أجرب الطعم قلي ًال
ثم �ألعق ما بني �إ�صبعي قدمها
وبالفعل ،فقد ا�سرتحت هذه املرة �أي�ض ًا
كما �أنه ال يخفى على عني خبرية ذلك التماثل الهائل بني �شكل �أ�صابع قدمها و�شكل
ع�ضوها ،كان لدي �إ�ستعداد تام و�أنا مطمئن �إىل وجود حوايل ربع زجاجة فودكا �إىل جواري
�أن �أدعو من يريد �أن يت�أكد من �صدق نظريتي لي�أتي ويتحقق بنف�سه.
و �س�أ�سمح له يف البداية بالتثبت من نظرية الوجه و�أ�صابع القدم،
�أما �إذا �أراد الدخول يف م�س�ألة الع�ضو والقدم �أو الع�ضو والوجه
فعليه �أن ي�أتي مب�شروبه.
*

عدت �إىل وجه �صديقتي النائم
معتذر ًا له عن خواطري التي ت�ستوجب التوبيخ
ونزلت بعيني �سريع ًا عرب املالب�س �إىل ع�ضوها الذي بد أ� الهواء املن�ساب من النافذة يف
تطيري ال�شعريات املحيطة به.
تذكرتها حني كانت تقود �سيارتي ب�سرعة مهولة ،و�أنا �إىل جوارها
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ثم ك�شفت اجليبة فج�أة عن ع�ضوها العريان ليطري الهواء �شعر عانتها مبرح انطلق فج�أة يف
جو ال�سيارة و�ضحك متوا�صل �أعقبته فرملة هائلة.
وقفت مقدمة ال�سيارة �أمام كلب ظل ينظر �إلينا بود م�شوب باالندها�ش والتطلع.
كلب يريد حق ًا معرفة ما الذي يجري داخل هذا احليوان العمالق.
رمبا ب�سبب الكلب �أحببت �شعر عانتها وتعاطفت مع تطايره املروحي.
وكان يلزم مل�شاعري م�ساحة مغلقه حتى تتبلور.
ف�أجندتني ال�سيارة.
*

ر�أيت الآن وجهها وع�ضوها كائن ًا متكام ًال
فجمعتهما بفرحة من يل�صق ن�صفي ورقة بنكنوت من فئة املئة دوالر بعد طول بحث.
قمت ب�إلبا�سها من جديد بعد �أن فتحت النافذة على �آخرها ليكون الهواء رومانتيكي ًا هذة
املرة فيطري فقط �شعر ر�أ�سها الفاحم �آالجار�سون على ب�شرتها البي�ضاء.
ارتديت حذاء جديد ًا كنت ا�شرتيته بالأم�س.
علقت الكرافته على م�شجب املعاطف وابت�سمت.
�أ�ضفت زجاجة الفودكا �إىل الزجاجات غري املهمة.
عبثت ب�شكل غري دال يف عدة التليفون.
التقطت لنف�سي �صورة مع ال�ساك�سفون ،رمبا لأنني �أح�س�ست بالرقي �أو قل اال�ستنارة
�أح�س�ست للمرة الأوىل �أنني �أعرف هذه املر�أة جيد ًا ...متام ًا كغرفتي.

حتى �أ�شعر بقليل من احلياة يف هذه الغرفه
حني نزلت للتجوال بني حمالت املالب�س
�أرقب املانيكانات كعادتي
وجدت الكلب الذي نظر �إىل و�صديقتي مبودة من وراء زجاج ال�سيارة
كنت ودود ًا معه –بدوري– فتبعني �إىل البيت ومل �أمانع.
خا�صة وقد ن�سيت الغر�ض الذي نزلت له.
*
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حني دخلت وجدت على الكنبة ر�سالة من �صديقتي تقول :
�إنها تفتقدين لأننا مل نلتق منذ �شهر وبقي على لقائنا �أ�سبوعان �أو ما �شابه.
وتركت يل طي الر�سالة �صورة لقدميها طالبة مني التفكري فيهما بعمق
وعدم اللهاث خلف �أ�صابع �أقدام �أخرى.
*

يف الأثناء كان الكلب يعبث بالكرافته ذات الأ�سماك والزهور
حماو ًال انتزاعها من على م�شجب املعاطف.
قمت ب�إلبا�سه �إياها ع�ساه ي�سرتيح،
فن�سيها وقفز �إىل الكر�سي امل�ستقر قبالة الكنبة
وك�أنه يت�أهب للت�صريح ب�شئ مهم ثم جل�س يف ا�ست�سالم.
كنت متعب ًا لدرجة بدا معها وك�أين ظللت �أجتول بني املحال مدة �شهر
فتمددت متباد ًال بع�ض النظرات املطمئنة مع الكلب.
حتدثت �إليه يف م�س�ألة املانيكانات �شارح ًا ولعي –املكت�سب حديث ًا– مبراقبة الأج�سام
ال�ساكنة والقدرة على معرفة ال�شخ�صية من خالل �أوجه ال�شبة بني الأع�ضاء.
و�شكوت له احتياجي يف بع�ض الأحيان �إىل التواجد مع املانيكان داخل نف�س الفاترينة
حتى تتبلور م�شاعري جيد ًا.
كما �أخربته �أنني مهتم ـ من وجهة النظر الأنرثبولوجية ـ مبتابعة الفروق بني �أ�شكال الب�شر
املختلفة وتق�صي عائالت الوجوه والأج�سام املتباينة.
فنبح موافق ًا لكنه �أملح �إىل �أنهم مل يطوروا بعد علم الـ Dogology
مبا يتيح له احلديث با�ستفا�ضة يف هذا املو�ضوع.
�أعتقد �أنني رحت يف النوم قبل �أن �أراه واقف ًا على الكر�سي ومم�سك ًا بال�ساك�سفون
حماو ًال عزف حلن كلبي* عليه.
*

نام الرجل �إذ ًا
فلأحتدث عنه ب�ضمري الغائب دون حرج
فهو فقط مل ير الكلب عازف ًا املو�سيقى
بل بدا له �شعر �صديقته الفاحم �آالجر�سون كباروكة على ر�أ�س الكلب.
فقام –ال يزال نائم ًا– ليلتقط الكامريا وي�صور الكلب
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و�إذا بال�صورة بني يديه تتحول فج�أة �إىل ماركة الإ�سطوانات ال�شهرية يف اخلم�سينيات
التي تتخذ من الكلب والنفري عالمة لها.
فهرع �إىل �أ�سفل الكنبة ملتقط ًا البيك �أب
ن�سيت �أن �أذكر �أنه يحتفظ –فيما يحتفظ داخل هذة الغرفة ال�ضيقة املكتظة– ببيك �آب
ورثه له �أبوه الذي كان يهوى الت�سجيالت.
وهو ي�ضعه �أ�سفل الكنبة لأنه مل يعد يجد وظيفة له،
�أو رمبا للحفاظ على م�ساحة الغرفة املت�آكلة
و�ضع ا�سطوانة على اجلهاز وم�سح الإبرة بفر�شاة الأ�سنان.
ومل يعد يلتفت �إطالق ًا �إىل نظرات الكلب امل�ستعجبة
ثم رقد على الكنبة من جديد حماو ًال النوم على �صوت املو�سيقي املتح�شرج
نظر ًا للخدو�ش العديدة على �سطح الإ�سطوانة
انطلق لوي�س �آرم�سرتوجن ب�صوته الأج�ش مغني ًا ‘هاللو دوللي’ لباربرا �سرتاي�سند
فظن الكلب �أن هذا من باب الرتحيب به
ومل ميانع –رغم �أنه ذكر– يف �أن يكون ا�سمه دوللي
خا�صة و�أن باربرا �سرتاي�سند لها �أنف ي�شبه �إىل حد كبري �أنف �صديقة �صديقه.
*

نام الرجل وظل الكلب بباروكته ال�سوداء و�ساك�سفونه يحدق فيه
ومل �أكن موجود ًا هناك لأ�شهد على طبيعة تلك النظرات
وهل كانت تتفح�ص ج�سد الرجل �أم ال
لكنها كانت م�شوبة بالود �إىل درجة ذكرتني بيوم دخلت مع جثة �أبي �إىل الغرفة املخ�ص�صة
لتغ�سيل الأموات قبل انتقاله �إىل امل�شرحة.
قبلت جبينه وهو نائم على ال�سرير املتحرك عاري ًا متام ًا.
كانوا قد �أطبقوا له جفونه التي �أخذ لونها يف االحمرار القاين
نظرت �إىل ع�ضوه ،و�إىل قدميه� ...أحببته كثري ًا وقتها...
وخرجت وهم يهيلون املاء وال�صابون على ج�سده بطريقة روتينية
مل يكن مطلوب ًا منهم �أن يغ�سلوه مبحبة على �أية حال
لكني وجدت ت�شابه ًا بني نظراتي وقتها �إىل جثة �أبي وبني نظرات الكلب �إىل الرجل النائم
ولو كنت موجود ًا هناك ال�ستوثقت من ذلك بنف�سي وما جل�أت �إىل التخمني
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ك�أن �أخمن �أن النائم يحلم الآن بج�سد �صديقته النائم ومراقبة كل جزء فيه من جديد
وتذوق �أجزاء بعينها ومقارنتها بالأخرى� ...إلخ.
ولو كنت مقتنع ًا بنظريته �أو كنت �أكن له مودة من نوع خا�ص
ملا تورعت عن تفح�ص ج�سده الغايف على مو�سيقا �آرم�سرتوجن املتح�شرجة ب�سبب خدو�ش
على �سطح الإ�سطوانة
والتي يزيدها ح�شرجة �صوت مطرب اجلاز الأج�ش الذي يبدو �أنه ابتلع ناب فيل
ولي�س بو�سعي الآن �سوى االختفاء لأن الرجل يو�شك �أن ي�ستيقظ.
*

حني �أفقت وجدت الكلب نائم ًا قبالتي
ورابطة العنق ال تزال يف رقبته
وقد حلمت طوال نومي برجل يراقبني وي�ستنكر �أع�ضائي
بل ويقرتح تعديالت عليها
وحني ال جتدي التعديالت كان يركب يف �أع�ضاء بديلة
وقد ا�ستبدل ق�ضيبي ب�آخر �أ�سود متام ًا وكان �شكله غريب ًا و�سط ج�سدي
فاعرت�ضت
لكنه �أخربين �أنني �إذا قبلت الق�ضيب اجلديد ف�سيغني يل �أغنية هاللو دوللي
تلك الأغنية التي فقدت �إ�سطوانتها منذ حوايل �شهر
فوافقت
وظل يغني خماطب ًا الكلب بد ًال من باربرا �سرتاي�سند
فجاءت �صديقتي واعرت�ضت على ذلك
ولكنها حني ر�أتني بق�ضيبي اجلديد ا�ستلقت على قفاها من ال�ضحك
ثم خلعت �شعرها الأ�سود الفاحم �آال جر�سون وو�ضعته على ر�أ�س الكلب
الذي ظل ينظر �إليها مبودة ...حتى وهي �صلعاء...
وبال �إ�صبع قدم واحدة...
�أخرجت �صورة قدمي �صديقتي من الر�سالة
ونظرت �إىل �أ�صابعها بتقدير ثم قبلتها.
*

�س�أنتظر �أ�سبوعني �آخرين حتى ت�أتي
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حتى منار�س احلب
فتغفو بعدها على مو�سيقا �آرم�سرتوجن
و�أراقب وجهها النائم
�أم�ص �إ�صبعها ثم �ألعق حاجبها
�أقارن ما بني ال�شعر هنا وهناك
�ألهو بج�سدها ال�ساخن والراقد بال حراك يف �آن مع ًا
التقط ال�صور يل ولها
للكلب وال�ساك�سفون والكرافت وامل�شجب
للتليفون والبيك �أب والكنبة
لزجاجات اخلمر غري املهمة
رمبا �أ�شعر بقليل من احلراك
رمبا �أ�شعر بقليل من احلياة
يف هذة الغرفة ال�ضيقة.

احلياة يف هذه الغرفه
حني عادت �صديقتي من ال�سفر
ودخلنا الغرفة مع ًا
وجدنا الكلب م�شنوق ًا بالكرافتة
ومدىل من م�شجب املعاطف
�س�ألت يف اجلوار عن الرجل الذي كتب عني �شيئ ًا �أثناء نومي منذ ب�ضعة �أيام
فقالوا �إنه ميت منذ زمان بعيد
ما حدث حقيقة قد يبدو �شيئ ًا خمج ًال
�إذ �أنني بينما كنت �أراقب املانيكانات
وجدته داخل الفاترينة ،ي�صلح من وقفة �إحداهن
فطلبت منه
–دون معرفة �سابقة ودون �أن �أكون مثلي ًا كما توقع هو–
�أن �أعطيه مبلغ ًا من املال مقابل �أن ي�أتي �إىل غرفتي ويراقبني �أثناء نومي
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ثم يكتب ما يحلو له من مالحظات
ولكن كيف طاوعه قلبه �أن يفعل هذا بالكلب ؟!
ال �أعلم كم نهار مر علينا ونحن جال�سان على �أر�ض الغرفة
�أنا و�صديقتي
ننظر �إىل بع�ضنا و�إىل الكلب
ونبكي
تبادلنا منذ عادت من ال�سفر الكثري من العناق والقبالت
الزهور والآي�س كرمي
ق�صا�صات اجلرائد امل�ضحكة
خرجنا �إىل البارات
�سمعنا املو�سيقى و�سكرنا
حتدثنا يف �أمور خمجلة
ولكن ظللنا ن�ؤجل ممار�سة احلب دون �أن ندري ملاذا
رمبا لأننا �شعرنا �أن املوت قد يعقبها
و لو متنا �سوي ًا يف هذه الغرفة ال�ضيقة
فمن �سينظر �إىل ج�سدينا مبحبة بعد �أن فقدنا الكلب.
*

يف اليوم الذي قررنا فيه �أن منار�س احلب
ا�صطحبتها �إىل املتحف الروماين
فمار�ست هوايتها يف حت�س�س �أج�سام التماثيل
ومترير �أ�صابعها على رخامها
برفق و�إدراك بالغ لكل ثنية قما�ش
وكل حركة �إ�صبع ،لتجاويف العيون ،مفارق ال�شفاه و�سحبة الأنوف الطويلة
وقبل �أن نغادر ...رفعتها يف الهواء
حتى تقبل التمثال الذي �أحبته يف فمه
خرجنا من املتحف ونحن ن�شعر �أن هذا التمثال
ب�صندله و�أ�صابع قدمه املنمقة ،وعباءته الرومانية
كان يتبعنا كظلنا يف الطريق �إىل الغرفة
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ف�أ�سميناه دوللي
وال بد �أنه مل ميانع حني و�ضعنا له مو�سيقا �آرم�سرتوجن
ومتددنا متجاورين على الكنبة
ثم رحنا يف النوم
مثله متام ًا
مثل متثالني !
1998 -2-26

*

لي�ست �صفة ‘لكلب’ ولكنه ترجمة لـ
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كلود مارغا

Claude Margat

ال�صمتِ املُط ِبق
جماعة َّ

ينبغي �أن �أُ�ص ِّرح ب�أ ّنني �أجد نف�سي ،حلظة ا�ستح�ضار احلال الراهنة لل�شعر يف
بخا�صة� .أ ّو ًال لأ َّنه �سوف يبقى من بني �ألف �شاعر يجب
وتع�سفي ّ
و�ضع مخُ ِفقُّ ،
فرن�سا ،يف ٍ
حبي�سي ال�صمت الذين هم �أ�سراه يف
�أن ُيقال فيهم بع�ض الكالم�ُ ،شعراء بهذا العدد تقريب ًا ِ
العادة ،وثاني ًا لأنّ ما �سوف يكون له م�ستقبل من بني النزعات املختلفة التي تظهر اليوم من
خالل املج ّالت ،واملن�شورات املتن ِّوعة ،قليل ج ّد ًاُ .ي�ضاف �إىل ذلك �أنَّ �شائعة كامنة تتو َّقع لل�شعر
ُم�ستق َب ًال يبلغ من ال�سواد د َرج ًة يبدو معها �أ ّنه يف طريق االختفاء الو�شيك .رُبمَّ ا با�ستثناء �أنَّ
د ُن َّو ال َأجل املزعوم يدوم من دون ّ
عدم
�شك وقت ًا �أطول ممّ ا ينبغي ،و�أنَّ الأحداث ُتبينِّ يف الواقع َ
معنى هذه التو ُّقعات التحذيرية �إال مبقدار ما ت�سمح لت ُّجار الكتُب اختال�س ًا يف ُمنتهى ال�سهولة.
فمن البديهي �أنّ ال�صريورة امل�شرتكة للأ�شياء ،ك�صريورة الأفكار ،ترتهن باال�ستخدام الذي
نختاره لها .واحلال �أنَّ االختيار غ ُري عادل بطبيعته؛ لأ َّنه يُهمِ ل يف الطريق ق�سم ًا من الواقع
نف�سه نتيجة له� .إذ ًا �إنْ كان ال ُب ّد لل�شعر من االختفاء مبر�سوم ،فينبغي القبول ب�أنَّ هذا
هو ُ
جن�س �أدبي ،يف احلقيقة ،املُ�شاركة
�سوف يرتهن ح�صر ًا بقرار ال بواقع� .إذ يعني ت�شريع موت ٍ
يف اتجّ اه اختفائه والتخلُّ�ص فور ًا من امل�شكالت ك ّلها التي يمُ كن �أن ُيثريها ح�ضو ُره وواقعه يف
امل�شهد العام ل�ضروب الوجود.
فهمنا املعلوم ُة اليومية التي ُت�ش ّكل الإ�شاعة على الفور ُجزء ًا منها� ،أنَّ ك ّل ما يت�صل
ُت ِ
الق�ص ِد
عطى دُفع ًة واحدة ،بو�صفه ُمرتبط ًا باملكان والزمان عن طريق حم ّية ْ
بالواقعي يبدو ُم ً
ّ
الفريدة ذاتها .فهو يعتمد على هذا االلتحام العقالين القا�ضي ب�أن يكون للمعنى معنى،
ن�سيجه يف حال الع َمل� .إال� ،إذا �شئنا� ،أن
وبعبارة أُ�خرى ،ب�أن يبقى جمموع الروابط التي ُتك ِّون َ
َ
الرابط املعني دوم ًا عالق ُة اال�ستخدام التي هي تعبريه النوعي ،و�أن يختفي الرابط
ت�شرتط
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مع اختفاء الوقائع التي كان يجمعها يف ُك ٍّل ُمرتابط ،قابل للقراءة .بدء ًا من هذه اللحظة،
واقع تَوا ُزنه غ ُري ُم�ست ِق ّر �أ�ص ًالُ ،منتظرة �أن تغرق ب�شكل نهائي يف
تنق ِلب
ُ
جوانب كثرية من ٍ
المعنى لي�س يف ُم�ستطاع الف َّنان ،بو�صفه املُم ِّثل الذي يجعل العالقة بحقيق ٍة ُمتعالية ممُ كن ًة،
�أن ُيغيرِّ ه �إال بثمن ت�ضحي ٍة باهظ ٍة وقاتلة .لقد �ش َّدد على هذه احلقيقة التي تتع ّدى كثري ًا م�س�ألة
ت�صرة مع ًا؛ �إذ
ال�صريورة ال�شعرية ،برنار نويل � B. Noëlإ َّبان ال�سبعينيات ب�صيغة وا�ضحة ومخُ َ
كتب « :ال وجود �إال للمرئي»« ،ولمِ ا ُي�ست� َأ�صل من ذاته».
ُت�شدِّ د هذه الفكرة ،التي �أتى بها �شاعر معا�صر كبري بعبارة ُم�ضا ّدة ،على �أنَّ ال�شعر
الواقعي ب�أكمله ُم ّ
تخطي ًا ال�صورة التي كان يجب �أن يبدو
لي�س فقط عك�س النهائي ،بل ي�شمل
َّ
فيها .وما �إن تو�ضَّ ح هذه احلقيقة حتى ي�سهل التح ُّقق من �أنَّ املعلومة الإعالمية ا�ستنتجت
الق�سم الأكرب من ت�أويله ،هذه املعلومة التي تك�شف خ�صائ�ص الو�ضع العام للعالمَ بقدر ما
جتهد يف �إخفاء نتائجه .لأنَّ تدمري احلياة ُمر ِبح ،بينما �صيانة ال�شعر لي�ست ُمربح ًة يف �شيء.
يتبينَّ �إذ ًا �أنَّ ِّ
ف�ضل
كل ما يتك ّون منه
هم �إال �إذا دخل يف م�شرو ِع ِ
الواقعي �صائر �إىل الزوال ،ال ّل ّ
ّ
نطاق
هي يف النهاية �سوى
تقا�سم على ٍ
ِ
انعكا�س َج َ�ش ٍع غ ِري ُمع َلن ،لك ّنه ُم َ
قيم ٍة ُمبا�شرة ما َ
وا�سع .لطالمَ ا تك ّلم ال�شعر ُلغة احلياة واحلقيقة ،وبالتايل يبدو جل ّي ًا �أ ّنه ،بت�أثري هذا اخليار
اكرتاث تا ّم .يبقى ،رغم ًا عن هذا� ،أنَّ احت�ضاره يبلغ
بعد ِم
يتوجه يف طريق االختفاء َ
ٍ
العامّ ،
من الطول وال�صعوبة ما يجعلنا على حقٍّ يف �أن نت�ساءل ع ّما �إذا كانت فرتة املوت املُعل َنة لي�ست
وام ُت ِّ
ميكن �أن ترتاح نظر ُتها ملا ي�شمل النظرة املعن ّية،
غذيه جماع ٌة ال ِ
بب�ساطة �أكرث من هُ ٍ
وي�ض ُّمها دوم ًا.
يبدو �أنَّ ل�سان احلياة واحلقيقة الذي هو ِّ
ال�شعر يتم َّيز عن جم َّرد اللغة التي هي
التعبري الكاذب عنهما� .إذ ًا أُ�منية ُّ
الوثوقي �أفالطون،
ال�شعراء ،خالف ًا ملا كان يظ ُّنه الفيل�سوف
ّ
يوجب عليها ،لكي تتج�سَّ د،
�أمني ُة حقيق ٍة من �أجل الواقع ،أُ�مني ٌة يبلغ حتقيقها من ال�صعوبة ما ِ
�أن ت�أخذ يف ا ُ
حل�سبان درو�س التاريخ ،و�أن تتم َّثل التجارب امل�ستج ّدة حلداث ٍة محُ ِتدمة عرفت
كيف تكت�شف ُق ُدرات املُخ ِّيلة الإبداعية الأبعد ،يف ما وراء احلدود التقليدية للكتابة .فبعد
الرمز ِّيني ،والدادائية ،وال�سـوريالية تف َّوقت انزياحاتها على هُ واماتها يف الثـورة ،وبعد
�آرتو  ،Artaudوباتاي ُّ ،Bataille
وال�شعراء-املُف ِّكرين ِللُّعب ِة الكربى ،1ومي�شو  Michauxالهائل،
ا�ستحال نهائي ًا �أن ُيكتَب ِ�شع ٌر يظ ّل خا�ضع ًا للقواعد الكال�سيكية ،وقواعد ْ
النظم التقليدية غري
الكافية ،من الآن و�صاعد ًا.
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وال�شعر ،بني النظرة ِّ
لقد �أ�سهم خلط احلدود بني النرث ِّ
الفل�سفي،
ال�شعر ّية والفكر
ّ
قرون على مو�سيقى مع ّينة للُّغة .غري �أنَّ احلقيقة
�إ�سهام ًا ف ّعا ًال يف ت�ضليل جمهور متع ِّود منذ ٍ
ال�شعرية كانت بهذا الثمن ،و�أتاحت هذه الثورة الكبرية باملقابل و�ضع ال�شعر حيث يجب �أن
يكون� ،أي يف ُك ّل مكان .فهل نرى ،عندما نتم ّنى �أن ندفع التعليل بعيد ًا �أكرث ،ما تدين به ِّ
لل�شعر
ن�صو�ص مثل املِ�سخ �أو م�ستوطنة العِقاب ؟
ٌ
هذه احلقائق ك ّلها ،املرتبطة بتكا ُثر الأكاذيب اللغوية للتجارة ال�صغرية ،ميكنها
بالفعل �أن تقود �إىل عدِّ �أنَّ ِّ
تزامن مع اختفاء احلقيقة والتن ُّوع
ال�شعر يف طريقه �إىل االختفاء املُ ِ
الذي ي�ستند �إليه تعبريه ،بينما يكفي ،يف الواقع� ،أن ن�ستع ِلم ،على الأق�� ّل ،لكي نكت�شف �أنَّ
ال�شعر مل َ
ِّ
يتعاف �أبد ًا مبثل ما تعافى يف اخلم�سني �سنة الأخرية .ح ّق ًا لقد عرف النا�شرون
ال�صغار كيف يجدون يف املج ّالت العديدة التي كانت ت�صدر ،املاد َة التي كانوا يف حاج ٍة �إليها
ِّ
لتغذية �إنتاجهم ،ولكي ي�شغلوا ق�سم ًا من ال�سوق يع ُّده الكبار عدمي الأهم ّية .وقد �أ�سهموا،
ب�شغف وحزم� ،إ�سهام ًا قوي ًا يف ن�شر ال�شعر على كامل �أر�ض فرن�ساُ ،مك ِّونني َ
بذلك خمزون ًا
ٍ
كنات ُم�ش ِّرفة غالب ًا ،و�أحيان ًا مثرية للإعجاب .ومع
ٍ
ال ين�ضب من الأ�صوات اخلف ّية ،من ممُ
ذلك فال�شعر ،ك� ّأي �شيءٍ يف الدنيا ،مل ي ُكن ي�ستطيع التملُّ�ص من عقاب التاريخ والزمن ،وعلى
بع�ض ُّ
الرغم من ك ّل �شيء ،اختفى ُ
ال�شعراء تقريب ًا بال�سرعة نف�سها التي فر�ضتهم بها نوعية
عددنا ال�شعر غري مقبول ،وكذلك غري موجود،
خياراتهم ،و�إنتاجهم .ومن جه ٍة أُ�خرى ،لئن َ
فنحن مدع ُّوون يف اللحظة نف�سها �إىل �أن ُنك ِّون حالة فوق افرتا�ض ّية ال ُي�س ِّوغها �إال ال�شاعر
ذا ُته ،بو�صفه ُمف ِّكر ًا عفا عليه الزمنُ ،مف ِّكر ًا عاطفي ًا �إىل حدٍّ ّما ،على حني �أنّ الذين ال
هم �آخر غ ُري �أن يجعلوا الكلمات تكذب
يقر�ؤون ،يف غالب ّيتهم ال ُعظمى ،لن يكون لهم من ٍّ
مما ُيع ِّر�ضها لأن تكون فارغة من ك ّل معانيها،
لكي ي�ستخ ِل�صوا منها الن�صيب الأكرث فائدةّ ،
�صياغات ريا�ضية تو ِّفر ُ�سرع ُة تن�سيقها
و ُيع ِّر�ضها ،كما هي عليه احلال للأ�سف ،لالختزال �إىل
ٍ
التح�صن �ض ّد ماهو �أ�سو�أ .ف�إعادة التوزيع الوحيدة التي ي�ستطيع ال�شاعر �أن
للهيمنة ك ّل ُف َر�ص
ُّ
يتو ّقعها على هذا النحو من العاطفة التي ُت ِّ
غذي حم ّية حياته ،قد ّ
تتلخ�ص فقط ِ ُمبنا�سبة �أن
يحمل عن العالمَ نظرة خمتلفة عن النظرة العا ّمة .لكنْ �ألي�س هذا كافي ًا عندما ُيح َمل �إلينا،
ك ّل يوم ،الربهانُ على �أ ّنه �إنْ مل ُي َ
نظر �إىل العالمَ من زاوية خمت ِلفة ،فينبغي القبول باالختفاء
يوم من الأ ّيام ؟
معه يف ٍ
�إذ ًا ما الذي قد ي�شمله ِّ
ال�شعر الذي ُيخيف ،جزئي ًا ،بع�ض �أولئك الذين ال يقر�ؤون
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واقعي �إ ّما ُمز ِّيف ًا يتقا�ضى �ألفاظ ًا ،و إ� ّما بريئ ًا،
�شعر ًا �أبد ًا ؟ واليوم�َ ،سيكون �شاع ٌر ُيبينِّ �أ ّنه
ّ
وجود ال ُيجا ِوز تعيي ُنها ،وحتديدُها
�أعني �شخ�ص ًا يبذل كامل طاقته لكي ُيدافع عن �سيا�سة ٍ
با�شر .على الرغم من �أنّ لي�س ث ّمة،
احلي ذا ُته يف تعبريه املُ ِ
الك ّمي ما يمُ ِكن �أن يكونه الكون ُّ
احل�سنة �أو ال�صرامة الأخالقية اللتني قد
داع ملنح ال�شاعر امتياز الن ّية َ
من جه ٍة أُ�خرىُّ � ،أي ٍ
�صان �أع�ضاء القبيلة الآخرين ،فاختياره النبيل يجعله ،على الرغم من ك ّل �شيء� ،أق ّل
تن ُق ِ
مدعا ًة للريبة من �أ�شباهه نظر ًا لأ ّنه غري قادر �إطالق ًا على �أن يك�سب احل ّد الأدنى لفائدة
مالية من ن�شاطه النبيل ،وعدمي اجلدوى.
وعلى الرغم من ذل��ك ك ّله ،لئن بقيت اللغة امل�شرتكة بيننا ح ّي ًة �إىل اليوم،
فالن�صيب الأكرب من هذا يعود �إىل ف�ضله .لأ ّنه ال ي�ستطيع الكتابة �إال مبنح الألفاظ زمنَ
ال�ضروري لكي ُيعدِّ ل مبا يكفي منحنى العد�سة الذهنية التي ُنقدِّ ر من خاللها العالمَ
التح ُّرك
ّ
والأح��داث التي جتري فيه .من هنا تت�أتّى ُندرة �أن يكون �شاع ٌر ُمتواطئ ًا مع ال�سلطة ،وهذا
جانب �آخرُ ،مف ِّكر ًا مب�ستوى الفيل�سوف �أو الكاتب الروائي.
موقف ا�ستثنائي يجعل منه ،من ٍ
عار�ض من دون ّ
�شك ،لك ّنه
واقع ِ
ذلك �أنَّ املادة اللغو ّية التي يعجنها ذه ُنه لي�ست �أق ّل من ما ّدة ٍ
هان كهذا على النوع ّية ثمنٌ لي�س ب� َّ
أقل من ثمن
معان .و ِل ِر ٍ
جوهري بك ّل ما حتمله الكلمة من ٍ
ٌّ
احلرية الكاملة التي يرتهن بها الفنّ ارتهان ًا مط َلق ًا.
جند �إذ ًا ما ُي�س ِّوغ ت�سا ؤ� َلنا ع ّما يمُ ِكن �أن يدفع كثري ًا من الأ�شخا�ص املُنز ِوين
ها نحن ِ
اخلا�ص من �أجل ما َت ُع ّده �أغلبية الآخرين يوتوبيا ال واقع لها وال �أ�سا�س.
�إىل الت�ضحية بوجودهم
ّ
ومع ذلك ،فاحلقيقة قائمة ب�صور ٍة حا�سمة ُ :يكتَب من ِّ
مما ُك ِتب
ال�شعر الآن يف فرن�سا �أكرث ّ
قبل اخلم�سينيات .وال عالقة بالت�أكيد بني هذا واحلال العا ّمة للعالمَ  .فك ّل م ّرة تنهار فيها ِق َيم
ال�صرخة
الإن�سانية فع ًال ،ال يت�أخر ر ّد الفعل لحِ ِ فْظهاّ .
مما يمُ ِكن �أن يكون ن�شيد البجعة� ،أي ّ
وتداعياتها يف �سل�سلة من الأ�صداء ال�سابقة للن�شاز .حتى لو كان الأمر كذلك ! فل ّما كان ال�شعر
وما ُ
يزال ال�صرخ َة امل�ؤ ِّكدة لالرتقاء الب�شري ،فمن املحتمل جد ًا ،باملُقابل� ،أ ّنه حتى يف نهاية كارثة
�أر�ضية� ،أو بعد تدمري هائل للنوع الب�شري� ،سوف يبقى ما يكفي من الأدمغة ال�صاحلة لتكثيف
ُم َّلخ�ص ر�ؤية ي�ستمر من خاللها �إنتاج مطالبة بالهوية �ض ّد ك ّل بربرية عمياء ،و�ض ّد اال�ستغالل
احلي .فهل ينبغي ،مع هذا� ،أن ُتق َّدر قيمة الكالم مب�ستوى الت�ضحية التي يتط ّلبها
املحموم للكائن ّ
أ�سي�سها ؟ ال� ،أبد ًا .لكننا نعرف ،من الآن و�صاعد ًا� ،أنَّ املعنى ال ُي�ستن َفد ،واجلهد ال ينتهي .ولو
ت� ُ
مل يكونا كذلك ،لمَ ا كان من معنى للجاذبية التي من خاللها يتما�سك ك ّل �شيءٍ �أمام �أعيننا.
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ي�ستب�سل الكالم يف
�إذ ًا من حت�صيل احلا�صل �أنْ يكون ال�شعر يف ك ّل مكان حيث
ِ
�أ ّال يكذب �أبد ًا .لكن هل يكفي قول احلقيقة �أو الرغبة فيها حتى يكون املرء �شاعر ًا ؟ طبع ًا
تفح�ص كفاي ًة حمكوم ًا عليه ُّ
بالظلم ِب َق ْدر ما جتنح فيه ُج َمله �إىل
ال� .إذ يبقى ك ُّل خيا ٍر غري ُم َّ
2
تال�ش تحُ ِّطم �أية ُفر�صة �أمام �صريورة الأق�سام التي ا�ستبعدها
توجيه النظر �صوب نقطة ٍ
منظو ُرها .كذلك ُتبينِّ هذه الواقعة غري املُحت َملة �أنَّ ِّ
ال�شعر ال ميكن �أن يكون حم�صور ًا فقط
يف تعبري فكرته .ويف النهاية ،نت�ساءل م ّرة �أخرى �أي�ض ًاّ � ،أي معنى يمُ ِكن �أن يتّخذه �أكرث الكالم
�صحة و�ضرور ًة يف �صحراء عامرة بالنفو�س ال�شبحية الأكرث �ش َره ًا ،منذ الآن� ،إىل ال�شرود
ّ
والتكنولوجيا ،منها �إىل احلقيقة ؟ ث ّمة �شيء على الأق ّل يبدو الآن �أكيد ًا  :يو ِّفر دخول ِّ
ال�شعر
خ�صبها الروح .فال ُلزوم مث ًال لتقدمي دليل
يف املجاالت كا ّف ًة حدود ًا جديدة للف�ضاءات التي ُي ِ
جماعي خارج حلقة اختزال
ملنفذ
على �أنَّ االختالطات الثقافية تو ِّلد ال�شروط املُ�ستج ّدة ٍ
ّ
اللغات الوطنية من ك ّل نوع .فال�شعر لي�س لغة ُ�سلطة ،بل ُلغة دولة ،ال الدولة الأ ّمة بالت�أكيد ،بل
اخلفي.
وال�س ّر
جم ّرد دولة الكينونة ِ
ّ
ُيقال يف البالد الأجنبية ،وحتى يف قلب فرن�سا� ،إنَّ فرن�سا �أر�ض املدار�س واجلماعات
الأدبية .و ُيقال �أي�ض ًا �إنَّ اللغة الفرن�سية ،العقالنية ب�إفراط ،مل ُتخ َلق ِّ
لل�شعر .فهل ينبغي �أي�ض ًا
�أن ُن�صغي �إىل توا ِف َه كهذه حني يبدو الرتاث ،على العك�س ،غن ّي ًا �إىل درجة �أنَّ ُم َ
عظم ُّ
ال�شعراء
جيل واحد ؟ فهل ث ّمة
أنف�سهم� ،إىل �أن ُيحيطوا باملدى ال�ض ِّيق لفرتة ٍ
الفرن�سيني ال ي�ص ِلون ،هم � ُ
يف مالمح هذه النزعات ك ّلهاٌّ ،
فكري يظهر منه الو�ضوح ؟ وانطالق ًا من � ِّأي �شيء يمُ كن
خط ّ
القول عن ق�صيد ٍة �إ ّنها عظيمة �أو �ضحلة حاملا تدعو �إىل التفكري ؟ لقد حفظتُ � ،أنا �شخ�صي ًا،
كثري ًا من الق�صائد الرديئة واجل ّيدة .فامل�س�ألة ،يف ال�شعر ،كما يف فنّ الر�سم �أو النحت،
م�س�ألة عالقة .ويف النهاية ،تتف َّوق وظيفة واحدة هي وظيفة اال�ستعمال.
هاوي ِ�ش ْع ٍر متن ِّور ًا ،هي �أن يقر�أه قبل
�إذ ًا الطريقة الأ�ضمن ليكون املرء �شاعر ًا �أو َ
�أن يكتُبه ،وبعد ذلك ،يمُ ِكن �أن ُيعتَمد معيا ُر النوع ّية يف �ضوء �ضرور ٍة �سوف يكت�شفها القارئ
احل�سنة ب�أن َي ُع َّد هذه ال�ضرورة �ضرو َرته .وهذا يتط ّلب من ال�شاعر،
ب�شرط �أن ُتراوده الفكرة َ
طبع ًا ،بو�صفه م��ز ِّود ًا بالكلمات والأفكار� ،أال ي�س ُكب ِ�شع َره ال يف احلكم املُ�س َّبق ملو�ضوع ّية
زوم �أق�صى
مذهب
مت� ِّأ�صلة ،وال يف حكم
ٍ
فرط �أو ُم ٍ
عاطفي ُم ِ
ّ
تعال .وعليه تنتج النوعية من ُل ٍ
جمل الواقع ولك ّنه ال ُي�ش ِّوه
لفظي ُي ِّ
تبقى غايتُه الوحيدة ُمتج ّمع ًة ب�أكملها يف البحث عن توا ُز ٍن ٍّ
تعبريي ،يمُ ِكن �أن ُيظهر �أ َّنه ب�سيط ،لك ّنه لي�س تافه ًا
�شكل
ّ
أ�صلي .فال�شعر ،ك� ِّأي ٍ
منه املق�صد ال ّ
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فعندئذ يمُ كن �أن ُي َع َّد ظاهر ًة لغوية عار�ضة .ولكي يتن ّبه
طالع،
ٍ
�أبد ًا .ولئن غدا كذلك ب�سوء ٍ
ُ
نا�سب ،عكفوا بدراي ٍة على حماية
بع�ض �شعرا ِء القرن الع�شرين �إىل هذه احلقيقة يف الوقت املُ ِ
نحرفة ِللُّغة ،مخُ تارين من الواقع مو�ضوعات �شعر ّية� ،أو ناقلني متري َنهم
ال�شعر من امل�ؤ ّثرات املُ ِ
�صوب ممُ ار�س ٍة ت�شكيلية مثلما يفعل اليوم جان-لوك باران � J-L. Parantأو حميد طيبو�شي.
وبذلك دفعوا ِّ
ريب يف
ال�شعر �صوب ف�ضاء ُيفرتَ�ض �أن تتح َّدث فيه الأ�شياء عن نف�سها .ال َ
الت املو�ضوع ِّ
يوم واحد� .أ ّما �شعر ال�سنوات اخلم�سني
�أنّ حت ُّو ِ
ال�شعري ،هذه ك ّلها ،مل تو َلد يف ٍ
الأخرية فيبدو متام ًا �أ ّنه يتم ّيز جوهري ًا باملقدرة على ا�ستثمار ميادين الوجود والفكر كا ّفة.
يعود باتجّ اه الواقعي لأنّ ال�سلطة حترمه منه .وال�شاعر يع َلم اليوم �أ ّن��ه مل ي ُعد يكفيه �أن
معنى� ،أن يغزو �أر�ض
وجد ،و�أنَّ عليه يف الوقت نف�سه ،لكي مينح كلما ِته
ُيغ ِّني لكي ُي َ
ّ
اخلا�صة ً
الإمياءات واال�ستخدامات التي �صادرها منه منطقُ الإنتاج ال�صناعي ،حاكم ًا عليه هكذا ب�أن
إنتاج م�ستم ّر فو�ضوي ًا خارِج الرقابة والإحاطة.
يختفي ب�صمت �أو �أن ُيقاوم بكامل ُقواه ق�سوة � ٍ
مل ي ُعد ال�شاعر يتم ّنى اليوم �أن ي�ضع نف�سه حم ّل القدمي الذي مل ي ُكن �أج�� ُره �إال
عات
قرب ًا ،والذي كان جناحه العار�ض ي�أتي بعد موته على �أية حال .يلتحقّ ُلزومه ب ُلزوم التج ُّم ِ
الب�شرية املُق ّيدة .ف�إذا ا�ستم ّر يف الكتابة ،فذلك من �أجل اجلماعة الب�شرية بقدر ما هو من
�صوت الأ�شياء .و�أ ّي�� ًا ما كان
�أجل نف�سه� .إنمّ ا ُيريد هذه احلياة احلقيقية حيث ُي�س َمع رن ُ
ني ِ
اخلا�صُ ،يريد �أن ي�شعر ب�أ ّنه يعي�ش يف عالمَ ٍ ميكن �أن تنجلي
االرتفاع الذي قد يبلغه �صوته
ّ
اخلا�صة .ي�ستند �إىل الوقائع الأكرث اختزا ًال،
فيه املنظورات الأكرث ُظلم ًة ،وت�صري منظورا ِته
ّ
ويُهمِ ل الواقع ب�أ�شكاله ك ّلها التي يمُ ِكن �أن تت َِّخذها ،وتت َِّحد بهذه احلم ّية اللغوية العالمَ ية التي
ي�ست�ش ِعر �أن معناها ال ُي�ستن َفد .يعود �إىل
اعتيادي الأ ّي��ام مثلما ُيعاد نحو منبع العاطفة.
ِّ
وال�صنع ال�شعري ،املحروم من �س َن ٍد ثابت،
تكاثرت اجلوقاتُ بالت�أكيد،
ِ
ِ
وتبعرثت الأ�صواتُّ .
انح ّل �أحيان ًا يف ِ�ش ٍعر ُمتغيرِّ ِ َّ
ال�شكل ،لك ّنه حمل �إىل الفكر مظهر ًا يحتاجه لكي يتم ّكن ذكا ُء
النظرة من العمل.
على عتبة هذه الغاية املطلوبة ،التي هي بالأحرى بداية جديدة ،تبقى �إذ ًا هذه
خليق ب�أن ي�� ُر ّد �إليها ن َف�س الق ّوة
ال�صرخة املحبو�سة الباحثة يف كتل ِة ال�صَّ مت عن
خمرج ٍ
ٍ
واحلياة .وبالتايل يبدو �ضمانُ �أنَّ ِّ
ال�شعر �سوف يبقى ،خالف ًا ِلك ّل تو ُّقع ،فرت ًة طويل ًة جتعله
وال�سوق ،وهذا هو الواقع بال�ضَّ ْبط .ففي البالد
ُيبينِّ ُقدرتَه على التخلُّ�ص من ت�أثري املُ�ضا َربة ُّ
وقت
ال�صناعية املتف ِّوقة ،غدا ال�شاعر احلديث �إن�سان ًا يبقى وطنه الوحيد ،الآن �أكرث من � ِّأي ٍ
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عجم لكي
م�ضى ،وطنَ الكلمات ،وما مل يجد املنبع يف ذاته ،ال يبقى �أمامه �إال �أن ي�ست�سلم لل ُم َ
معنى ملا مل َي ُعد يعني �شيئ ًا .ال ريب يف �أنَّ الواقع لي�س بهذه امل�أ�ساوية ،لك ّنه لي�س ُمت�أ ّلق ًا.
مينح ً
وم ّرة �أخرى نقول �إنَّ اخلط�أ ال يعود �إىل ُكتّاب ن�شيد ح ّولته ال�ضرورة �إىل �صرخة ،بل يعود �إىل
وطن ت�صري الق�صائد الأكرث ت�أثري ًا ،يف غيابه ،خال ّية من �أ ّية خ�شونة .حتى �شاعر
ُم�صادرة ٍ
التجربة الداخلية الكبري الذي كانه هرني مي�شو ،مل ي�ستطع ،حني زار الداخل� ،إال �أن ي�ست�س ِلم
نف�سه ،ما يك�سبه ُّ
ال�شعراء
لواقع اخلارج احلتمي .لقد ِ
ك�سب يف ذلكُ ،بغية �أن يحفظنا ويحفظ َ
الكبار نتيجة العمل وال ِعناد  :املقدرة على الر�ؤية بدماغهم كما بعيونهم .غري �أنَّ مي�شو مل يجد
ِ
من ال�ضروري ،مثلما فعل بعده برنار نويل ،تو�ضيح عاجل للقرابة بني احلقل ِّ
ال�شعري واحلقل
ال�سيا�سي ،كا�شف ًا بذلك ح�ضور ور�شة �ضخمة �سبق �أن �ش َّدد �ألبري كامو �ضمني ًا على �ضرورتها.
مع برنار نويل ،يغدو الفعل ال�شعري ال�سيا�سي الذي ال ينتهي هو القاعدة ،وهكذا يكتمِ ل ح ُلم
املنقطع .ف ِبف�ضل ُجهده اجل ّبار ،غدت الكتابة ِّ
بول �إيلوار ِّ Éluard
ال�شعرية �سيا�سة
بال�شعر غري ِ
حمو الذات من �أجل اجلماعة ،وباخت�صار ،التعبري املُثمر
�إبداعية للح�ضور واحلا�ضر ،فنّ ْ
لمِ ثالي ٍة �شعرية ال نظري لها� .إذ ًا ُتك ِّون املثالية ،بدء ًا من الآن ،يف نظر من يقبل ِعب َئها على
الأق ّل ،الدرجة الأعلى من الوعي ،وال ِّرهان الذي يمُ ِكن �أن ُيراهنه ُمف ِّكر على ُم�ستقبل ِّ
ال�شعر.
مكننا
الذهاب �إىل ح ّد القول  :يبدو ال�شعر اليوم أ� َّنه الدين الأوحد (باملعنى الت�أثيلي
حتى َل ُي ِ
ُ
نف�سه با�ستمرار .وحيث
لل ُمفردة) املقبول �إن�سان ًيا لأ َّنه يتم ّل�ص من العقائد االختزالية ،و ُيجدِّ د َ
�إنَّ ِّ
اخلا�صة باللغات املختلفة التي ُيعبرِّ بها ،فهو
موحد يف ما وراء �أ�شكال التمييز
ال�شعر ِّ
ّ
الت غري املُتو َّقعةُ .يث ِّبت فوق ما ي�صوغ و ُيحدِّ د،
يتقا�سم مع
الواقعي التن ُّوعَ ،والدميوم َة ،والتح ُّو ِ
ّ
�ستقبل قريب،
ب�شكل كامل ،و ُم�شرتك ًا بني �أ�شكال الأفكار كافة� .أنْ ُت�صبح يف ُم ٍ
�أُفق ًا مفتوح ًا ٍ
رقاب ٌة مبا�شرة على الفكر الإبداعي نزعة كثري من ا ُ
حل ّكام احلال ِّيني ،فهذه حقيقة ممُ كنة
ن�صل �إىل ذلك حتى الآنُ ،تظهر ع ّدة عالمات �أن حر ّية التعبري
بالتايل ،لأننا حتى لو مل ِ
قدرنا دغدغ ًة ِفعل ّية.
�شعري ًا تبد أ� بدغدغة �أ�سيا ِد َ
لوال اللغة التي ُين ِّميها ُّ
ظاهر� ،إىل
ال�شعراء ب�أناة ،ملا ُو ِجد ال�شعر �إال على ِ
ملمح ٍ
�شكل ٍ
حدٍّ ّماِ ،ل�شعو ٍر ال يمُ ِكن �إبالغه .هذهّ ،
ال�شك ،بديهية ،لك ّنها �أي�ض ًا حقيقة ُيخ�شى �أن يحجبها،
يف النهاية ،دُخان اللغة .اللغة العاملة ،واللغة فقطُ ،ترافق يف ر�ؤو�سنا �صوت ًا �صامت ًا يبد أ� أ� ّو ًال
اخلا�ص قبل �أن ي ُرنَّ يوم ًا بو�صفه �صوتَ الآخر .حني يكتب �شاع ٌر ،يعود لي�صري
�شبيه ًا ب�صوتنا
ّ
أ�صوات ك ّلها التي ترت ّكب وتتقاطع ،هذه الأ�صوات التي حتمل الق�صيدة غري املُكتمِ لة
ينبوع ال ِ
�صوب ق�صيدة الق�صائد كا ّفة ،ويف الأعلى� ،صوب منبع ِّ
كل ِ�شعر .ولئن مل ت ُكن الكتابة ،يف
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الواقع� ،إال طريقة ُمع ّينة يف تن�سيق الألفاظ ،ف�إنَّ حا�سوب ًا عايل القدرة يمُ ِكن �أن ينتهي ب�سهولة
من ِّ
حل م�شكلة ِّ
ال�شعر .هذا االفرتا�ض اجلميل ،لكنْ ال�شيطاين �أي�ض ًا ،ينهار �أمام مجُ َّرد ت�أكيد
�أن العالمَ مل ينت ِه بعد ،و�أنّ ث ّمة دوم ًا ،داخل الزمن املُد َرك ،غ�ضون ًا لي�ست من طبيعته ،غ�ضون ًا
عطي
هي بالتحديد الف�ضاء الذي يف جماله ُيخاطر م�ستقبل اللغة والفكر .و�أن يكون ك ّل �شيء �أُ َ
م ّرة واحدة ،ال يعني طبع ًا �أنَّ املُعطى ك ّله قد اكت َمل .وتوقيع �شاعر ال ُي�شري على ا ُ
جلملة �إال
منبع �شعري ُم�شرتَك ِترده لرتتوي منه ك ُّل املُ�صادفات التي تنتظر اكتما َلها� .أ ّما
�إىل ح�ضور ٍ
فيجد بنف�سه طريق ت ُ
َناغمِ ه الأعظم بني الأزمنة التي تتل ّقى ح�سا�س ّيته
�صوت ال�صَّ مت التا ّمِ ،
بب�ساطة� .إنمَّ ا نق ِرتب من الإحاطة بامل�س�ألة ،حني نفهم �أنَّ منبع ِّ
ال�شعر يولد من التقاء ي�شبه
التقاء املنابع ك ّلها  :تالقي املاء والرتاب الذي هو مكانُ جت ُّم ِعه .على �صوت ال�شاعر ،متام ًا كما
و�صامت،
يتفجر بعد م�سا ٍر طويل،
ٍ
على ماء الينبوع� ،أن يت�آلف مع الرتاب حيث ّ
ي�صب قبل �أن َّ
ن�شيده ال صَّ� ايف ،هذا الن�شيد الذي
دندن َ
وج ّد ُمظ ِلم �صوب ال�سماء التي ما �إن ُيالم�سها حتى ُي ِ
ِ
أحد ا�ستطاع �أن ُيدرِك هذا الن�شيد �إال
تفجره .ما من � ٍ
ال يمُ ِكن ُ
�سماعه ب�أية طريقة �إال �ساع َة ُّ
وحده ُيع ِلن ُو َ
قول جديد حتمِ ل �إليه
عن طريق �صداه ،لكنَّ ح�ضور هذا ال�صَّ دى َ
�شوك والدة ٍ
ك ُّل ُلغ ٍة ُم�ساهمتَها� .إذ ترجع الق�صائد ك ّلها �إىل منبع ال صَّ� مت هذا الذي مينح
الكالم ج ْر َ�سه
َ
وج ْر�س ينبوع ال�صَّ مت ،املتو ِّتر هو الذي ي�ش ِرتط ك ّل ِ�شعر ،هذا اجلر�س املتو ِّتر الذي
ال�صحيحَ .
ُيك ِّون مقيا�س الق�صيدة حتى يف حلظة قراءتها .فك ّل ق�صيد ٍة مردِّدة هذا ال�صدى ،تقود يف
احلقيقة �صوب منبع ال�صمت التا ّم ،منبع ال�صَّ وت الذي ي�صنع �صور ًة ال غاية لها �إ ّال �أن يكون
العالمَ ُ ما ينبغي �أن يكون عليه ،ولي�س ما نتم ّنى �أن يكون.
اال�ستخدام ،يف ال�شعر� ،أف�ضل �ألف م ّرة من املوهبة ،حتى لو قاد �إليها ،لأنَّ ال�شيء
ما �إن ُيقال حتى ينبغي �أن ُي َعاد قو ُله ،و ُيعاد با�ستمرار �إذا �شئنا �أن ي�ستمِ ّر يف وجوده .ما �أقوى
ِّ
حينئذ ،ما �أقوى اللحظة التي تب ُلغ فيها الكلِماتُ �أق�صى الد ّقة والكثافة ،وتت�أ َّلق النظرة
ال�شعر ٍ
بكامل خارجها ،وبكامل داخلها ! يبقى �أي�ض ًا �أن نعي�ش ما ك ّنا قد ر�أيناه .ف�إذا مل ي ُك ِن الأُخدود
الذي حتفره كلمات ال�شاعر يف املكان والزمان �إال مو�ضوع ًا عقلي ًا ،ق ّل �أنْ ُي�ساوي ّ
ال�شعر �أكرث
دعائي ،وواحد من هذه ال ُك َّرا�سات التي بلغت �سيادة اللغة يف �إنتاجها ح ّد ًا تدفعنا
إعالن
من � ٍ
ّ
ج�سد ،وب�أنّ يف مقدورنا �أن نت�ص َّرف بها على هوانا.
معه �إىل االعتقاد ب�أنَّ لي�س للكلمات من َ
ج�سدها الذي اختل�سته منها اللغة .و�إليكم الآن
�إذ ًا ه ُّم ال�شعراء اليوم �أن ُيعيدوا للكلمات َ
أ�شكال ال ُعزل ِة الأعلى �ش�أو ًا.
بع�ض املقاطع من هذا امل�سار امل�ؤت ِلق الذي هو �أي�ض ًا َم�سا ُر � ِ
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رافاييل جورج

Raphaële Georges

�شخ�ص �أُف ِّكر فيه حلظة �إعداد هذا الفهر�س غري الكايف ،مع
هذ ِه ال�شاعرة �أ ّو ُل
ٍ
الأ�سف ،عن االجتاهات الأ�سا�سية لل�شعر التي ّ
تك�شفت خالل العقود الثالثة املا�ضية .كانت
رافاييل جورج واحدة من كبريات �شاعرات جيل ال�سبعينيات والثمانينات .باغتها املوتُ وهي
ده�ش �أغل َبنا� .أوجدت مع رفيقها جان-لوي جيوفانوين
يف � ِأوج عطائها ،حلظ َة كان ِ�شع ُرها ُي ِ
 J-L. Giovannoniاملجلة املمتازة دفاتر القرين  Cahiers du Doubleالتي ن�شرت فيها �أ�سماء
غدت منذ ذلك التاريخ م�شهورة .فر�ضت رافاييل احرتامها بكرمها ،وب�إخال�صها اللتزامها،
نا�سبة ِلكتابتها التي تنهل كامل ق ّوتها من
ومبوهبتها �أي�ض ًا .مع �أنَّ مفردة موهبة لي�ست ُم ِ
نظر كان �أغلبنا بعيد ًا عن امتالكها .كانت تتفادى �إحراج
�أ�صالتها الطبيعية ،ومن �سعة ٍ
بزمن طويل ،بن�شاط ف ّنانة ت�شكيلية تقتلع من ِ�شعرها ما كان
الكتابة ،قبل �أن ي�صري دُرج ًة ٍ
يبدو �أ ّنه عاج ٌز عن �صياغته .لقد كانت وما تزال ُم�شريتَنا .كانت تبدو ،كرفيق دربها جان ـ
لوي جيوفانوين ،م�سكونة بهاج�س املوت .وما كان الوجود يبدو على م�ستوى طموحها ال�شعري
الذي يبلغ عندها �أهم ّية امل�ستوى املُق ّد�س .كانت تقول « :تغدو حياتنا عدمية القيمة ،منبوذ ًة،
مما ُيف ِقدنا حتى القدرة على النوم .فالف ّنان
محُ َّطمة ،وت�صري دميومتُنا
منقو�ص ًة نتيجة ذلكّ .
َ
وب�صمت مليء باحلرارة والإن�سانية.
م�شلو ٌل متام ًا ».كانت تفر�ض احرتامها ب�ضبط النفْ�س،
ٍ
تتب ّنى �إزاء زمالئها ال�شعراء ال�شباب ،عن طيب خاطر ،موقف ًا عاطفي ًا حا�ضن ًا يوحي بالأمل
والثقة .كان مي�شيل كامو  ،M. Camusالنا�شر وال�شاعر� ،أ َّول َمن ن�شر ِ�شع َرها .لوال املوتُ الذي
روحها وهي يف ريعان �شبابها ،ل�صارت من دون ّ
�شك من �أبرز وجوه ِّ
ال�شعر الفرن�سي
ح�صد َ
املعا�صر .كتب بيري بيتانكور  P. Bettencourtبخ�صو�ص كتابها الأ ّول املن�شور بعد موتها بعنوان
ِ
أعمق �أعماق الفقر،
«ن�ص �صويف بال ا�سم ،ال ي�ستند �إىل �إميان ،بل ي�صل �إىل � ِ
«مديح التَّعب» ٌّ :
�شاف ال ينهل من ق َرف احلياة
ن�ص ٍ
ومن ُعمق �س�أمه يفهم غياب ًا ي�صري من خاللها موحي ًاٌّ .
رجعنا �صوب احلياة ،بعد ال ُقرب من املوت ،واجتياز الهاوية،
بغية تيئي�سنا ،و�إحباطنا ،لك َّنه ُي ِ
بنقاءٍ وبراء ٍة ُمرممَّ تَني».
هذا احل�ضو ُر يف داخلي
ريني يقظتي
ُي َ
غال على حياتي
َكمِ ْث ِل خ ٍري ٍ
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الغياب هذا
ج�س َد
ِ
أَ�حمِ ُل َ
فائقَ ال ِثق ِْل ،با ِل َغ ال�ضَّ ر ِر
َك ُح ٍّب م ْي ٍت
ك�شقيق ٍة ُن َوارِيها رَّ
الثى
عاجزينَ عن تركها.
َغ َدا النظر َة التي عبرْ َ ها
أُ�را َ
ين �أم�ضيَّ � ،
أتوغ ُل يف البعيد.
وك ّلما تقدّمتُ �أمام موتي
�أح�س�ستُ بمِ َ ا �ضا َع
وجوب �أن أَ�م أَ
ل ال َفراغ
ِب ِ
َب�سة من ديوان «مديح التعب» ،من�شورات  ، Lettres Vivesباري�س ،بال تاريخ.
ُمقت َ

جان-لوي جيوفا ُّنوين

Jean-Louis Giovannoni

ّ
املركزي لنظرة جان-لوي جيوفانوين ّ
ال�شعر ّية،
ال�شك يف �أنَّ كون املوت �أو ًال املو�ضوع
ّ
جع َله يعرف كيف يتفادى ُمباغتته الباكرة عرب اختفاء رفيقة دربه� .صحيح �أنَّ التمري�ض،
�شاعر �أن ميتلك مقدرة
مهنتَه الأوىل ،ه ّي�أته لتليني بع�ض مظاهره .ومع ذلك ،ال يمُ ِكن �إال ِل ٍ
�أنَّ اعتياد ًا على ر�ؤية همود ا ُ
تاح قبل �أن ُتغر ِب َله الكلمات .وميكننا
جل ّثة ،يب ُلغ ح ّد الأُلفة ،ال ُي ُ
القول �إنَّ جيوفانوين يعر�ض ،بهذا ال�شكل ،منظور ال�شاعر الكامل ،منظور ذاك الذي ي�صل،
حتى على �أر�ض املوت� ،إىل التعايل على ه َلعه وحتويل الرعب �إىل حياة .حتى َل َنخال �أحيان ًا
�أنَّ هذا ال�شاعر ،عد َّو الت�ص ُّنع ،عرف كيف يقت ِلع من املوت ج��زء ًا من هدوئه اجلليل لكي
ي�ستخ ِل�ص منه جزء ًا ل�صالح الكتابة .حيث �إنَّ كتابته املنهجية ،التي ال نرج�سية فيها ،جتعل
الكبار .حتى إ� ّنه منط الكاتب الذي يعود ح�ضوره املُ�س َّوغ
منه بالت�أكيد واحد ًا من ُ�شعراء جيلنا ِ
جد ًا �إىل ‘النا�شرين ال�صغار’ وب�شكل �أ�سا�سي �إىل �صديقه جان ـ بيري �سانتيف J-P Sintive
الذي � ّأ�س�س من�شورات  ،Unesوالذي �إليه يعود ف�ضل ن�شر اجلزء الأهم من م�ؤ َّلفاته .يبدو
�ضروب ال ِق َحة الإجبار ّية واملح�سوبة
ب�صمت ي�س�أم
�أنّ جيوفانوين الالئذ ،منذ فرتة ق�صرية،
ٍ
َ
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ال�صمت الذي ك ّنا َن َو ّد �أن
يتن ّب�أ ،على الأرجح ،بظهور قادم .لكنَّ من املُ ِ
مكن �أي�ض ًا �أن هذا ّ
لتلعب بالكلمات ُبغية توكيد
ينتهي ُيك ِّون اجلر�س النهائي لفكرة مرت ّكزة جد ًا على �ضرورتها َ
اال�سم با�سمه ذا ِته.
حت َّرك ولو قلي ًال
يمََّ ِح عالمَ ٌ
*

جانب هذا العالمَ
ال �شي َء من ِ
�إال الندا ُء
الندا ُء قبل الإقالع
*

الرب !
�أ ُّيها ّ
يدي يف ق�صيد ٍة
�إذا و�ضعتُ َّ
هل ت�ستطيع �أن ت�أخذهما
حني �أكون قد تركتُ هذه الورقة ؟
*

أ� ّيتها ال ُ
أ�شكال الباحث ُة عن اليد املُخ ِّل�صة
ملاذا ت�ستم ِّرين يف النظر �إ َّ
يل ؟
ال�س ُ
آالف م َّر ٍة
قوط ع�شر َة � ِ
ُّ
قبول الفرا ِغ فيك.
وا�ستحال ُة ِ
َب�سة من ديوان «الكلمات �ألب�سة نائمة» ،من�شورات  ،Unesباري�س .1983
ُمقت َ

ج�س ٍد ح ٌّق
لي�س ل ِّأي َ
ج�س ِد
يف َ
ما لي�س ه َو
على ُك ِّل �شيءٍ
يقوم بذا ِته
�أن َ
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على ُك َِّل �شيءٍ �أن
نف�سه
يتما َلك َ
ال يت َِّخذ �إال �شك َله
ال ي�ش َغل �إال مكا َنه
ال يكون �أكرث
يجب �أن يكون
ممَِّ ا ِ
ن�صوغ ك ِلم ًة
وهذا مو�ضو ٌع
ي�أخذ مكان ًا
خار َِج �شك ِله
مننح الأ�شيا َء
ال ينبغي �أن َ
مكان ًا
بل غياب ًا
معرب ًا حيث مت�ضي.
َب�سة من ديوان «ابتداع الف�ضاء» ،من�شورات  ،Lettres Vivesباري�س.1992 ،
ُمقت َ

جان-لوك باران

Jean-Luc Parant

�سيكون من العبث �أن نبحث يف عمل جان ـ لوك ّباران الوحيد والها ّم عن �أكرث من
نف�سه �شاعر ًا �أبد ًا ،بل «مخُ ِرتع ُك َرات
ع�شر ق�صائد �شك ُلها كال�سيكي .حتى �إنّ ال�شاعر ال ي ُعد َ
ذهل عدد ًا
ون�صو�ص عن العيون» .3ومع ذلك ،ومنذ ن�شر ن�صو�صه الأوىل ،التي جمع تف ُّردها املُ ِ
جند �أنف�سنا على �أر�ض ال�شعر،
كبري ًا من ال ُّق ّراء والكتَّاب املفتونني حو َله ،غدا وا�ضح ًا �أننا ِ
مكان �آخر .و ُتبينِّ ن�صو�صه ،كما تحُ ّدد من جه ٍة �أُخرى الفئة غري املُعتادة للعنوان
ولي�س يف � ّأي ٍ
نف�سه ِح َرف ّي ًا �أكرث منه ف ّنان ًا .وقد �سمعته يقول �إ ّنه لو
املهني الذي ُيط ِلقه على نف�سه� ،أ َّنه ي ُع ّد َ
مل يكتب يف مو�ضوع العيونَ ،لتح ّولَ ،ط ْوع ًا� ،إىل ب ّقال .وهو يف احلقيقة ميلك كفاءة بائع يهت ُّم
التجار الذين ي�صريون مبلء �إرادتهم
مك�سب .وال ريب يف أ� َّنه كان �سيكون من �أولئك ّ
ب�أق ّل َ
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دائنني لأكرث النا�س فقر ًا� .إ ّنا َل َن ْ�ش ُعر ب�صعوبة �أن ن ُع ّد ف ّنان ًا ،بعقلية ب ّقال ،قادر ًا على �إنتاج
ل�صقها بنف�سه لي�ست
خا�صة «املُخ ِرتع» التي ُي ِ
ٍ
عمل �شعري ميتلك خ�صائ�ص ِج َّد ُمتف ِّردة ،لكنَّ ّ
�إال طريقة يف م�سرحة املوقف اخلا�ص به ،املوقف الذي مل يتخ ّل عنه �أبد ًا ،والذي مينح ُجملة
�أعماله �شهاد َة الغرابة التي ت�ستح ّقها.
اخلا�صة املُتف ِّردة ب�صورة ُمطلقة لإنتاج جان-لوك باران ال�شعري
ينبغي �أن ُتعزى
ّ
�إىل حقيقة أ� ّنه مل يف�صل �أب��د ًا �أعماله الت�شكيلية عن ال�شعر باملعنى احل�صري .ومن جهة
أ�خ��رى ،مل يبحث أ�ب��د ًا عن �أن يكتب �أ ّي��ة ق�صيدة ،ولي�س يف حاج ٍة �إىل ذلك لأنَّ ِّ
ال�شعر يف
ت�صاعد امل�سار الدائم الذي يتّبعه منذ حوايل �أربعني �سنة بني
نتاج الكتابة ،لك ّنه
ُ
نظره لي�س َ
عمل َيديه وعمل عي َنيه .يمُ ِّثل باران بالقيا�س �إىل ال�شعر الفرن�سي املُعا�صر ما يمُ ِّثله ن�شيد
الع َّراف البدائي اليوم بالقيا�س �إىل الأدب .ونجُ ِهد �أنف�سنا عبث ًا �إنْ نحنُ بحثنا يف ن�صو�صه
العديدة عن �أدنى � ٍأثر للت�ص ُّنع ِّ
ال�شعري .ولئن كانت كلماته ،وتكدي�س ُك َرا ِته ،كما �سوف نرى
الحق ًا من خالل بع�ض املُ َ
قتطفات ،ت�ستدعي ِّ
جدير
‘�ص ٍنع’ ٍ
ال�شعر ،فذلك يف ،ومن خالل ت�س ُّرع ُ
ج�سد �أمام �أعيننا ،وعلى ال َفور ،فعال ّية ُبناه املُتقاطعة التي يذكرها الفيل�سوف موري�س
ب�أن ُي ِّ
مريلو-بونتي  Merleau- Pontyيف ن�صو�صه عن النظرة وعن الفنّ  .ك ّل م ّرة تو َّفر يل فيها �أن
مكان
�أُقا�سمه قلي ًال من الوقت ،كنتُ �أُف ِّكر دوم ًا ،و�أنا �أُراقبه ،يف �أ َّنه ميتلك فعالية اخللق يف � ِّأي ٍ
جغرايف على الأر�ض ،مهما كانت الظروف .عنده �شيء ّما من كيزر kizr 4ي�ستع ّد لمِ ُجاوزة جبل
مما وراء املوت ،من �إن�سان يحمل ب�صم ًة ،ومن ِع ٍلم مل ي ُعد
قاف� ،شيء ّما من
جمو�سي عائد ّ
ّ
ينتمي �إىل عالمَ نا .ما كان باران ِليكتُب توق ًا �إىل اجلمال ،فكتابته تعود من اجلمال .وهي ،من
جه ٍة �أُخرىُ ،مث َقلة مبا يكفي من َ
ثمن ت َر ِف �إدخال ك ّل ما هو خارج معنى الأ�شياء
اجلمال ِل َد ْف ِع ِ
يف �إعادة االبتداع الأ�سطورية لنفاذنا �إىل الكون املح�سو�س� .إ َّنه الإن�سانُ الذي �أنتج امل�ؤ َّلف
يتمكن هذا الع�صر الوليد من جتاهُ ِله ،امل ؤ� َّلف الذي ُتغْني ك ِلما ُته النو َر الذي ُي�ضيء
الذي لن ِ
عيوننا ،النور الذي ُي�ساعدها على �أن ترى ما مل ت ُعد تراه :
ويوقظني النهار
و�أنا املحروم من النهارِ ،لن �أ�ستطيع النهو�ض �أبد ًا
ويو ِقظني النهار
ويوقظني النهار ،و ُي ِنه ُ�ضني
جتع ُلني َّ
قدمني
م�س متوازِن ًا على َ
ال�ش ُ
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ُتق ِّومني النار فوق الترُّ اب
ُتق ِّومني النار فوق الترُّ اب
يدي
وبال نو ٍر �أ�سقط �إىل الأمام على َّ
	�أنها ُر على الرتاب
	�أنها ُر على الرتاب
ويو ِقظني النهار
َ
النهو�ض �أبد ًا
املحروم من النهار ،لن �أ�ستطي َع
و�أنا
ُ
ويو ِقظني النهار
ويوقظني النهار ،و ُي ِنه ُ�ضني
لكنَّ الليل يحنيني �صوب الرتاب
و�سعي �أن �أ ِق َف على الأر�ض
ال يعو ُد يف َ
ف�أَ ُ
حتت ال�سَّ ماء
زحف َ
� ُ
حتت ال�سَّ ماء
أزحف َ
َب�سة من ديوان «ع�شرة �أنا�شيد لل�ضياع» ،من�شورات  ،la Différenceباري�س .1994
ُمقت َ

دانييل جريو

Daniel Giraud

يعكف �شعر
ِب َق ْدر ما يروق باران التعب ُري عن الأ�شياء يف �صياغة حت ُّوالته الدائمةِ ،
دانييل جريو على الإحاطة مببد أ� املبادئ .و ِب َقدر ما يتم ّكن باران من كتابة العالمَ انطالق ًا من
تفكريه اخلا�ص ،بعيد ًا عن الكتُب ،ي�ستن ِفد جريو طاقتَه يف بحثه الالنهائي لكي يح�صل عليها
نجم ًا،
تا ّمة القراءة .ولأ ّنه كان يف �شبابه كيميائي ًا ،يمُ ار�س على ذاته اخليمياء الداخل ّية ،5و ُم ِّ
وقريب ًا من عالمِ الأ�سرار الكبري جان كارتوريه  ،J. Carteretقادته جتاربه الأوىل ،منذ حبا يف
ال�شعر� ،إىل جول ٍة حول العالمَ ت�أ ّثر خاللها ت�أ ُّثر ًا عميق ًا باملُف ِّكرين ال�صو ِّفيني الكبار يف الثقافة
واحد من ن�صو�ص الفكر العربي �أو الإيراين الكربى
كتاب ٍ
ال�شرقية والآ�سيوية .مل َت ُفتْه قراء ُة ٍ
التي ُندرِك �أثرها يف �شعره .جريو هو الإن�سان الذي ال وجود للحدود يف نظره ،ال وجود ل ّأي
حا�ضر يمُ كن �أن ن� ِّؤخر عي�شه ببذخ .ال ريب يف �أ ّنه ح ُلم يف �أن يتقا�سم ن�شوة عمر اخل ّيام �أكرث
ٍ
الالنهائي ِلكبار ُمع ّلمي
الكبار ،لكنَّ اقتفا َءه الت�أ ُّملي
مما ح ُلم بال�صعود الروحي لل�صوفيني ِ
ّ
ّ
ال�صني التي زارها طو ًال وعر�ض ًا ،والتي �صار بعد ع ّدة
الفكر ال�صويف يقوده يف النهاية باجتاه ّ
�سنوات من الدرا�سة عارف ًا حقيقي ًا بها .تع ّلم ال�صينية ،وعكف على ترجمة الوت�سي Laozi
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املتخ�ص�ص يف الثقافة ال�صينية جاك بيمبانو  ،)J. Pimpaneauكما
(ترجمة ي�ؤ ِّكد �أهم ّيتها
ِّ
ترجم ع ّدة ُمقتطفات من كتاب التح ُّوالت امل�شهور يي ينغ  .Yi Jingلكنّ طبعه ا ُ
حل ّر يقوده
مبحث ممتاز عن يل ُّبو Li
ال�صين ِّيني ،و�إليه يعود الف�ضل �أي�ض ًا يف ٍ
�أخري ًا �إىل ُ�شعراء فنغ ليو ِّ
 .Poو ِبذا يكون جريو ،من دون � ّأي غمو�ض ،واحد ًا من ال�شعراء الفرن�سيني الذين أ� ّثرت فيهم
التاو ّية ت�أثري ًا جذري ًا حا�سم ًا.
ِب ُط ِول ن َف ٍ�س� ،أت�س َّلقُ
املنحدرات
ِ
املُ ّ
بالثلوج
غطا َة
ِ
حتت ُ�ص َر ِر الزا ِد
َي ْن َه ُّد َح ْيلي َ
التي ُتوازي ال َ
أر�ض
كطيار ٍة من ال�شرق
حامل ًة الأنثى الليال َء
اك الغرب.
�إىل ُ�ش ّب ِ
بنف�سه» ،من�شورات  ،Révolution intérieureباري�س .1987
َب�سة من ق�صيدة «الناجي ِ
ُمقت َ

ُع ِرف ِ�شعره ،بف�ضل كلود بيليو  C. Pélieuال�شاعر الفرن�سي الذي عا�ش فرتة طويلة
يف لو�س �آجنلو�س ،وكان �شري َكه و�صدي َقه ،يف ما وراء الأطل�سي حيث ُي َع ّد واح��د ًا من �أكرث
�ستح�سنة مع ًا ،لكنّ
ال�شعراء الفرن�سيني الأحياء من جيل الهب ّيني .6انتقائيته م�شهورة و ُم َ
كالمه ال�صادق ،وذوقه الذي ال ُيقهر من �أجل احلرية ،بنيا ُ�شهرتَه بو�صفه �شاعر ًا فو�ضوي ًا.
و ُيقال إ� َّنه خلي ٌق ب�أن يقوم بالأف�ضل والأ�سو أ� على �صعيد ال�سلوك ،وهذا غري �صحيح .فهو ،على
ٌ
ومو�سيقي ممتاز .غالب ًا ماعزف وغ ّنى مع ميكي بيكر
ظريف ،وكرمي ،وعايل الثقافة،
العك�س،
ّ
تن�سك ًا .لكنَّ
 ،M. Beckerقائد فرقة بلوز  ،Bluesويعيد الإنتاج بانتظام يف �آرييج حيث يعي�ش ُم ِّ
جريو ،من دون ّ
�شك ،ف�ض ًال عن ذلك ك ّله� ،شاعر املُفارقات ،ومالحق ـ ُمن ِّفذ لأ�شكال اليقني
العفوي .وما
امليتافيزيقية والعقائد االختزال ّية التي تلتهم الروح حارِمة الفكر من ا�ستقالله
ّ
ُكـتُبه �إال ُجرعات �سريعة من الروح ّية احل ّية.
ٌ
احلي .وهكذا
ث ّمة
اندها�ش َب ْدئي  ...اندها�ش الوجودُ .يثري �أ َّول ٍ
موقف للكائن ّ
لي�س �إن�سان العقيدة �أكرث حرية من �إن�سان املعرفة...
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يف طريق التفاين ،ين�سحب ال�صو ّيف ،الذي يعرف الفراغ ،من نف�سه ك�آخرين،
وي�صهر ( ُيذيب) وعيه يف الكون.
نف�سه ،وعلى الآخر،
يعكف
الغنو�صي الذي يعرف االمتالء ،على ِ
يف طريق املعرفةِ ،
ّ
ويجمع ( ُيخثرِّ ) وع َيه يف الكون.
ويلتقيان كالهما على ال�ض ّفة الأخرى...
ي�س ث ّم َة �أك ُرث من �ض ّفة ؟
لكنَّ �أَ َل َ
�أعود
َ
ن�صف َملِيءٍ
َ
ن�صف فار ٍغ
ال هوا َء يف ال�سما ِء احلقيقية
أر�ض احلقيقية
راب يف ال ِ
ال ُت َ
ج�س َد للإن�سان احلقيقي
ال َ
ج�سد ال�سماء من ُتراب
َ
ج�سد الأر�ض من هواء
َ
ج�سد الإن�سان من �إن�سان.
َ
الم�س ًا مابني االثنني» من�شورات  ،Révolution intérieureباري�س .1986
َب�سة من ق�صيدة « ُم ِ
ُمقت َ

�إيف دي ما ُّنو

Yves di Manno

غالب ًا ما ُت�ش ّكل الذاكرة التي تتك ّون خالل مرحلة ال�شباب ،وت�أثري املواقف العائلية،
ومواقف الأ�صدقاء املُق َّدرين �أي�ض ًا ،والرا�شدين امل�ؤ ِّثرين ،يف ِ�س ِّر ال�شاعر نف�سه ،اخللفية
احلقيقية ِل�شعره .وملّا كانت هذه اخللفية ُت ّ
غطي ميادين حياته كا ّفة ،فلي�س ث ّمة �إذ ًا � ُّأي �س َب ٍب
لئ ّال يرتك ّ
ال�شعري حقل الكينونة طوع ًا لكي ير�سم َّ
و�سط �أ�شكال اجلمال
خطه
اخلط
ّ
ّ
اخلا�ص َ
العادية التي متلأ ،برباء ٍة ،حقل �إدراكنا وفهمنا .فحني نعتقد �أننا ُقلنا ك ّل �شيء ،يبقى �أي�ض ًا
�شي ٌء يجب َقو ُله ،ويجب ،على �سبيل املثال ،ت�سمِ َية هذا ال صَّ� دى الب�سيط ال�صادر عن الأ�شياء
زمن مجُ تثٍّ من �إنتانات اللغة.
ٍ
كعطر من ٍ
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أبيقوري الكتابة على طريقته� ،شاعر الب�ساطة ال�س ِل�سة التي تن�ض ُّم
�إنَّ �إيف دي ما ُّنو �
ّ
احرتام وجو ِه
تقا�س ٍم يف ج ِّو
�إليها الكتُب
ٍ
كدعوات ال�ستغالل حلظة ال�سعادة املُبا�شرةُ ،فر�صة ُ
ِ
االختالف ،ولغة ُمن ّقاة من م�آ�سيها الداخلية� .إذ ًا الر�أي املُ�س َّبق ال�شكلي ال يعنيه ،وك ّل ما يظهر
خ�صب ،يبدو ج ّيد ًا يف نظره .لو
لهّ ،
مما هو ُم�ستعار من الذاكرة اجلمع ّيةُ ،منا�سب ًا لإقامة ج ٍّو ْ
كان ُب�ستاني ًاَ ،لكان ذاك الإن�سان الذي لن ُيف ِّكر ،من كرثة ُمالحظته
نباتات ب�ستانه الزاهرة،
ِ
�إال ب�أن يج ِلب �إليها رذاذ املاء املالئم ِل ُيج ِّمل تن ُّوع ًا جمي ًال �أ�ص ًال .فروحه �أكرث علمانية من �أن
جتعله ي�ست�س ِلم للنزعة امليتافيزيقية �أو ِلطق�س اجلمال من �أجل اجلمال� ،إذ ينتُج ُ
جمال ِ�شعره
من التوا ُزن البارع الذي ُيقيمه يف الن�سيج املتن ِّوع للوقائع املُتقاطعة ،واملُرتاكبة فيما بينها
عنده �أننا يف عالمَ نا ،يدعونا َكو ٌن ن�أل ُفه لكنَّ
ُم�ش ِّكل ًة املا ّدة الأولية لتجربتنا املُبا�شرة .ن�شعر َ
وحدها هي القادرة على تقدميه لنا .فهو ي�ستويل َ
عليك مبتعة الب�ساطة� .إذا فر�ض
ك ِلماته َ
نف�سه ،ال يرت ّدد يف ا�ستخدامه .لكنْ  ،باملُقابل� ،إنْ خد�شتْه خ�شون ُة اللغة ،ال
البحر اال�سكندري َ
منا�سبة .لئن �أبدى �أحيان ًا
يرت َّدد يف �إلغاء الكلمة �أو ال�صيغة اللغوية التي تبدو له رديئ ًة �أو غري ِ
�أ َّنه ُيق ِّلد ماالرميه ،فلي�س هذا �إال لأنه عرف كيف ُيدرِج در�س املُع ِّلم ،ويط ِّبقه على مو�ضوعه
عا�صر .وقد اكت�سب
اخلا�ص .فهو لي�س �شاعر ال َّن َ�سب الأعمى ،وما كان �أبد ًا ِليتز َّل َف � َّأي ُمع ِّلم ُم ِ
ّ
يف ال�شعر حر ّية نغم ٍة يعرتف بها �أقرا ُنه جميع ًا وي�ستح�سنونها� .إ َّنه ال�شاعر الذي ميت ُّد غنا�ؤه
ألوان الغبطة املُريحة .يقول لنا �شع ُره ب�أكمله �إنَّ من
كمرهم ٍ
خفيف على ِجراح احلياة� ،شاعر � ِ
ٍ
ِّ
العبث ،بل من �سوء الن ّية �أن نبغي َقول كل �شيء� ،أن نبغي االنتهاء من هذه الكلمات التي ُتفيد
ال�صالح العام� .إنَّ دي ما ُّنو �شاعر املُ�صاحلة .وهو الآن مدير �سل�سلة ‘�شعر’ يف دار فالماريون.
مل أ� َر َق ُّط
(الأر�ض يف الأر�ض)
ومل �أ�سمع
(�ضجيج العالمَ يف هذا ال�ضجيج)
و�آخرون يرون
(املاء يف النا ِر
يف ال ِّتبرْ ِ  ،يف ُمغْر ِة
الآبا ِر املُب ّلل ِة

الآخر | خريف 2011

كلود مارغا

حتت العا�صفة)
و�سوف يقولون لكم
ما اعتقدوه
ر�أيتُ
وما اعتقدتُ
هذا ال�شكل الباحثُ
عن �أن يكون َيد ًا
أبعد ما يكونُ
يف � ِ
عن يدي -
�صيف
كوعد �شجر ٍة � -أو ِ
كزهر ٍة م�سروق ٍة ِ -
كوعد ٍ
بعيد -
هذه احلركة
حتذف حرف الـ m
(هذا القوة التي ِ
7
وت�ضع مكا َنه حرف الـ c
�أَر ِْح َيد َك يف ِظ ّل
الك ِلمة –الك ِلمة التي
قف�ص ؟)–
يف الهام�ش (�أم �أ َّنه ٌ
الكون
معالمِ ُ ِ
مر�سوم ٌة يف �أعماق ِه
مبن�أىً عن احلروف
َب�سة من ق�صيدة «حقول  ،»2من�شورات  ،Flammarionباري�س .1987
ُمقت َ
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جان-بول �أوكزميريي

Jean-Paul Auxeméry

رحال ًة كبري ًا ،كتب يف اللحظة التي تفي�ض خاللها احلم ّي ُة
ِل ِ
كون هذا ال�شاعر ّ
ِّ
ال�شعرية على اللغة بغية �أن نجُ ا ِوز حدو َدها املعقولة بالتزا ُمن معهَ .و َل�سوف يقول لكم �أولئك
الذين متتّعوا ُمبقا�سمته بع�ض حلظات حياته� ،إ َّنه ال ّ
يحط رِحا َله �أبد ًا يف � ِّأي مكان قبل ت�أ ُّك ِده
بلد �إىل بلد ،ومن
من قدرته على �أن ي�ست�أ ِنف الرحيل على مزاجه .يحمل ثقافته الهائلة من ٍ
قا ّر ٍة �إىل أُ�خرى ،ك�أولئك املو�سيق ِّيني احلري�صني على �أن يكون يف ُمتنا َولهم القيثار اجلاهز
لال�ستخدام� .إ ّنه عارف كبري باجلاز الذي يتج ّلى ت�ش ُّرب كتاب ِته بطريقة تقطيعه من جهة
�أخرى .ميقت احلدود بني الأجنا�س وين�صرف �إىل ترجمة م ؤ� َّلفات �أجنبية ُيح ُّبها ترجم ًة بالغ َة
إن�سان
الد ّقة واملتعة كما لو �أنها م�ؤ َّلفاته
اخلا�صة .وحيث �إ َّنه منف ِتح ،ولطيفُ ،يقدِّ م مظهر � ٍ
ّ
مت� ِّأخر دوم ًا خطوة ،ومن دون ّ
�شك ،لو ا�ستطاع �شكل قري ِنه �أن يتج�سَّ دَ ،لر�أيناه يجري من
املتفجرة .حيث يت ِّجه �أوكزميريي ،بالإ�ضافة �إىل ال�شعر،
نقط ٍة �إىل �أُخرى من نقاط �شخ�ص َّيته ِّ
نف�سه
باجتاه كتاب ِة ق�صيدة يتم ّنى �أن تكون كونية وكاملة .وبا�ستثناء اللغة ال�صينية التي ي ِعد َ
بتعلُّمها حني ت�سنح له الفر�صة ،ال توجد �إال ُلغات قليلة مل ّ
يحتك بها� .أكرب �أحالمه و�أكرثها
إقدام �صوب ق�صيدة
�ضرور ًة �أن يتك َّلم باتفاق تا ّم مع تع ُّدد الأ�صوات التي تخرتقه ،وت�سحبه ب� ٍ
يتقا�سم
الق�صائد .ث ّمة �شيء من عازرا باوند  Ezra Poundعند هذا ُ
الرجل .ومن جه ٍة ُ�أخرىَ ،
مع املع ِّلم الف�ضولية التي ال ُت�ستن َفد والتي تقود �إىل حمو الكلمات َ
خلف العالمة حيث الق�صيدة
خت�صر ّ
و�ضاء ينبغي �أن
الرمزية .فيما عدا �أنَّ العالمة اللغوية عنده رُبمَّ ا ت�أخذ ُبعد ًا ت�شا ُبهي ًا ملُ َ
ُترى �أ�شيا ُء احلياة العادية لدى قراءته من زاوية ر�ؤية جديدة.
نتحاب � -أ ُّيها ال�شيوخ الرائعون،
ِل َن ِع ْ�شِ ،ل َّ
َ�س َن�ؤول �إىل ال�شيء ،ف ْلن ُكنْ ُك ًّال.
ال�شم�س كلُّها
لنا
ُ
لنا النها ُر ،والق َم ُر ،وال َّليل.
�أك ُرث من ح َم ٍل �سيغا ُر
بالت ُنط ِلقها �صوب ال�سَّ ماء :
من ُق ٍ
قد ٍر
علينا انتظار َ
�ألقاه هذا ال َت ْنب ُل �أو ذاك
ين�صر ْم نها ُرنا ،ي� ِأت الليل،
�إنْ
ِ
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عا�ش َقني
و�سوف ننام طيلة هذا الليلَ ،ن ْو َم ِ
على �أُهب ِة العود ِة �إىل العالمَ مع طلوع النهار.
َب�سة من ق�صيدة «الكلب ال�صغري كاتالو�س» ،من�شورات 1999 Tristram
ُمقت َ

و�ص ْونُ ُمق َّد ٍ�س ذابت معامله يف الألعاب ال�س ِّر ّية
�إ َّنه ري�ش ُة اال�ستحواذ اخلاطفَ ،
للف�ضاء .ن�ستطيع �أن نقر أ� كتُبه مثلما نزور مق ّر ًا ُ�ألغ َيت �أبوا ُبه نهائي ًا لكي ُتتيح دورة الفكر.
حي.
ميهر �صونَ ما هو ٌّ
مينغو�س ،8ت� ُّأمالت
1
رغم ًا عن �أنَّ هذا الزمن
زمن اغتياالت ِعظامنا ،الباردة–
�سيكون َ
رغم ًا عن �أنَّ هذا ال�سَّ ْحقَ �سيكون
و�أنَّ هذا �سيكون �سعيد ًا–
املتوحد
كذلك رغ َم ًا عن �أنَّ نف َْ�س ِّ
تز ُفر � ِآخ َر �أنفا�سها ،قب ًال،
و�إىل الأبد–
ال�ستار
�إذا ما ُ�س ِدل ِّ
ي�ستمِ ّر ال�ضجيج،
�إذا انطف�أت الثرُّ ّيات
ال ِنك ّف عن الإب�صار،
ن�سمع ق�شعريرة ال ُّنور
رغم �أنْ ال�شيء �سيعمل على �أن يبقى ِج ْل ُد
َ
ألوان الغ�ضب
َط ْب ِل كث ٍري وكث ٍري من � ِ
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م�شدود ًا–
يا �أ ُّيها الب� ُؤ�س
غنِّ النها َر القريب
غنِّ موتَنا
احلي،
ّ
– َف ْل َرن �أخري ًا
الك ْل�س
على كومة ِ
خات من ال َّدم »...
�إزها َر هذه ال َّل ْط ِ
َب�سة من ق�صيدة «كتاب ِ�ص َيغ» ،من�شورات .2001 ،Flammarion
ُمقت َ

�أنطوان امياز

Antoine Emaz

رجح �أن يكون امياز �أكرث �شعرائنا املُعا�صرين وجود ّي ًة بعد دوين رو�ش ،D. Roche
ُي َّ
الأقدم منه� .إ ّنه �أي�ض ًا �شاعر الت�شخي�صات القا�سية وال ُأ�س�س املتينة .وما هو من �أولئك الذين
نوع من انقطاع ال َّن َف�س
يبنون يف الفراغ� .إذ يندرج مجُ َم ُل �شعره يف االختناق ،فوق هذا ،يف ٍ
الذي ي�شحن الأ�شياء بكثاف ٍة �إ�ضافية ،عدوان ّيةُ ،مهيَّ�أة لإزالة وهم القارئ و�إجباره على �أن
لوجه ،ما يقوده �إىل جت ُّن ِب مفاتن املذهب اال�ستهالكي الرديئة .ال َّدمج وال�صَّ هر
يرى ،وجه ًا ٍ
َع ُد َّواه .فهو �شاعر اخليبة املُتق َّبلة ،واالنهيارات ،والآالم التي تمُ يط اللثامُ ،
بخطى حم�سوبة،
عن ال�سعادة ال�سطحية .و�سيكون من العبث �أن نبحث يف كتبه عن � ّأي غناء .لأنّ امياز يكتب
ق�صائد نرث منزوعة الغنائية ،ككتابته ال�صعبة ِل�صحيفة امل�ستحيل9؛ �صحيفة ال�سَّ خافة
ِّ
ال�شعرية .مو�ضوعه الرئي�س هو الوجود هناُ ،مقابل الع َبث ،هو تاريخ مواجه ٍة �ساع ًة َف�ساع ٍة
أمل باخلال�ص.
من دون � ٍ
هنا
بو�ضوح ما ُّ
كم�ساءات �أُخرى عندما يت�صاعد ال ّت َع ُب –
يلف م�سا ًء
من دون �أن �أرى
ٍ
ٍ
كن مع الأمل يف ال صَّ� در من دون حراك  ...يبقى ح ٌّد
وئيد ًا– �أبقى هكذا مطروح ًا يف ُر ٍ
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ِّ
نف�سه يف م�ضيق التن ُّف�س–
اجل�سد الذي ال ِ
يجد َ
لكل تن ُّف ٍ�س عميق –لي�س فقط �أنَّ �أمل َ
�أو�سع من هذا لكنْ بال ُقدر ٍة على عزل الر�ؤية ح ّق ًا  ...إ� َّنه الهدوء الهارب ...
َب�سة من ديوان « ،»Entreمن�شورات  ،Deyrolleباري�س .1995
ُمقت َ

ال كتاب من كتُبه ي�ست�سلم ل�شبح معرفة محُ ت َملة �أو حتى ممُ كنة .فالإحاطة املواظبة
الواقعي
هروبيُ ،ي�ش ّكالن خلفية م�شروعه .لأ َّنه �إنْ بلغ
مي �أو
ّ
ّ
بالواقع ،وتخلي�صه من ك ّل ج ٍّو ح ُل ّ
فحينئذ يمُ ِكن للكلمة التي يختارهاُ ،مف َّرغ ًة من � ِّأي معنى زائ��د� ،أن ت�ضيء
باالختزال،
ٍ
الق�صيدة ،ومت ُّر عبرْ عباءة الوجود املُث ّقبة ،وتك�شف يف نورها َ
كامل جمال �شرطنا البائ�س،
ال�ص َيغ الباعثة على الي�أ�س ،من ال�سماء
نحن الب�شر املُعا�صرين .ي�ستخ ِل�ص امياز� ،صاحب ِّ
ت�ستح�سن عيوننا ،يف النهاية ،هذه الأر�ض وهذا الواقع حيث تدو�س
الزرقة التي ُتغ ِّني ،بغية �أن
ِ
نق�ص نظرتنا .لي�س امياز �شاعر ًا �سه ًال ،بل
�أقدا ُمنا بق�سوة .هكذا َ
يدع ُم نقا ُء نظرته الباردة َ
جابر النفو�س غري املك ِرتثة من اجلروح القاتلة التي حتملها و ُتعانيها.
�شاعر �صحيح ،نوع من ِ
وما ِ�شعره �إال ال َع ُني يف قلب ا ُ
جلرح.
وح ٌل .يف ك ّل خطو ٍة� ،أتخ َّل�ص منه� .أم�شي زمن ًا حتى �أ�سقط هنا ،يف الوحل الذي
ُّ
يلف ج�سدي ويتل َّب�سه متام ًاَّ .ميحي احل ُّد بني الرتاب والر�أ�س ،ف�أنام .ويف اليوم
أح�سم �أمري:
التايل� ،أ�ست أ� ِنف الرحيل� .أم�ضي� ،أحاول �أن �أم�ضيٌ .
علي �أن � ُ
�صعب َّ
نف�سه .بعد ع ّدة �أيام� ،أقول
�أُرا ِوح يف الوحل نف�سه .حت ّركتُ بالت�أكيد ،يف الوحل ِ
لنف�سي :من الأف�ضل البقاء هنا.
و�سرعان ما ميحوه  :يغدو ك ّل �شيء مت�ساوي ًا� .أر�ض
ب َل ٌد وال �أثر .يطبع الوح ُل الأثرُ ،
حم�سو�س ح َّد �أ َّنه ال ُيتيح
بال ت�ضاري�س ،مع تغيرُّ يف اللون �أحيان ًا ،تغيرُّ ٍ بطيء ،غري
ٍ
لون �صريح ،ال �أرى
�أ َّية ُنقطة ع ّالم .عمليات العبور طويلة � :إذ � ِأ�صل �إىل منطقة ٍ
غي ِت الع ُني عادتَها ،مل � ُأعد �أتذ َّكر.
بع ُد غ َريه .رَّ
َب�سة من ديوان «وحل» ،من�شورات  ،Deyrolleباري�س .1997
ُمقت َ

هريفيه كارن

Hervé Carn

هذا �شاعر من مدر�سة برنار نويل ،وهو ي َّدعي االنت�ساب �إليه من دون مواربة .ولأ ّنه
اجل�سد،
�أي�ض ًا روائي� ،أ�سَّ �س و�أدار جملة جيفر  Givreاملمتازة ،كما �أ َّنه �أ َّول محُ ت َِ�ض ٍن لـ ِ�شعر َ
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�صعدت خالل ال�سبعينيات ،وواح ٌد من �أولئك الذين ُيقيمون مع اللغة
والأ�صوات اجلديدة التي َ
ُ
�شكل ِّ
التعاطف� .إذ ًا لي�س من
ل�شعر
التوجه املادِّي ِلكتابته يحرتم � َّأي ٍ
عالقة ُلزوم ُمط َلقُ .ث َّم �إنَّ ُّ
جدوى يف �أن نبحث عنده عن هذه املُ َ
بتذالت التعبريية امل�ألوفة عند ال�شعراء الذين ي�شرتون
نوع من �آالت
ك ِل ٍ
مات ويج ُّرون ال�شعر �إىل الأ�سفل ال �إىل الأعلى .وعندما نتم ّنى �أن ُنحدِّ د � َّأي ٍ
التقطري
ي�ستخدم �شاع ٌر حلظة ت�صفيته ِ�شعره� ،أو �أ ّية «خانة من القراءة» يتب ّنى ،ينبغي �أن
ِ
نقر أَ�ه قراء ًة ُم�ستفي�ضة .لي�س يف َك ْو ِن كارن ِّ
عري �شي ٌء فائ�ض ،و�إذا حاولنا البحث عن
ال�ش ّ
َمنط املنظر الأر�ضي الذي يمُ ِكن �أن ُيتطابق معه ،فعلى الأرجح �أن يكون هذا االمتدا ُد ِ�ش ْب ُه
هد كب ٍري
ال�صحراوي ال�صور َة الأن�سب .على هذه احلدود بالفعل ُتن ِتج اللغة والطبيعة ،لقا َء ُج ٍ
َ
�شروط امل�ستق َبل ،وفي�ض ًا بعيد ًا من دون ّ
�شك .لي�س كارن ب�شاعر الإبهام الثقايف،
و ُمرت ٍّو مع ًا،
نعزلة ،غناء
والتحليق ال َّرباق ،واخلا ِدع .فما ُي ِ�ص ُّم يف ري�شته ُي�شبه الغناء املكتوم ِل�صخرة ُم ِ
أجر �أو َخال�ص ،ال ِغناء الذي يمُ كننا �أن نقول �إنَّ تراكمه
الأمل الذي ُيكا َب ُد من دون � ٍ
أمل يف � ٍ
احلال ال�شعر ّية ب�شكلها الأ َّويل .يحمي هذا ِّ
املح�سوب ُيك ِّون َ
ال�شع ُر الرزين والأ�صلي ،مع ذلك،
َّ
الحظ وراء وعورة
خط م�سا ٍر وا ٍه ،مفتوح على ال�س ُبل جميع ًا .ينبغي �أن ُيقر�أ بانتبا ٍه قبل �أن ُي َ
ن�صو�صه على نح ٍو ُمفارِق �صوتٌ نرفا ّ
أر�ستقراطي باملعنى الأنبل
يل ،و ْلنجر ؤ� على القول� ،صوتٌ �
ّ
لل ُمفردة .ويف الواقع ف�إنَّ اللحظات اخلاطفة عند كارن ،املليئة بالر َّقة واحلياءُ ،ت�ش ّكل �إزهار
تن�س ٍك ِع ْلما ٍّ
ين و�إن�سا ّ
يفر�ض
ين يمُ ِّجد ،حتت ب�ساطته العاد ّية� ،أ�شكال َجمال الزمن من دون �أن ِ
ُّ
الناب�ض ب�صمت.
قلب ال�صخرة الب�شرية
علينا ر�ؤية الت�ضاري�س والآالم املر�صَّ عة يف ِ
ِ
�صباح
طاك ذاتَ
تت ّبعتُ ُخ ِ
ٍ
طاك
ِ
كنت تمَ �شني على ُخ ِ
املُثق َلة باخل َّف ِة
تتها ِدينَ ُزه َّو ًا من ن�سيم
�صباح
طاك ذاتَ
تت ّبعتُ ُخ ِ
ٍ
الظ ِّل
يف ُز ِ
قاق ِ
يف �ساحة العجائب
طاك
كنتُ �أتت َّبع ُخ ِ
طان
يك ي�س ُق ِ
ِ
تركت ق ّفا َز ِ
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�سجاد ٍة
يف البه ِو على ّ
حمرا َء َ�ص َع ْد ِت
ال�س َّلم املمنو ِع
على ُّ
ع َرب النافذ ِة ر�أيتُ وج َه ِك
الذي كان يراين وال يراين
كبتي
�سقطتُ على ُر َّ
ْني ال ُقمام ُة.
فتل َّقت َ

َب�سة من ديوان ّ
ال�صمت» ،من�شورات  ،Dumerchezباري�س .2001
«جت�ش�ؤات ّ
ُمقت َ

جان-فران�سوا ماتيه

Jean-François Mathé

رج ٌل ال ير�ضى �أبد ًا ب�أن يبت ِعد عن امل�صباح .يبدو �أ َّنه ال ي�شعر ب�أدنى فائد ٍة
ها هو ُ
يف املفاتن الوهمية التي ،باالنطالق منها ،تت�ش ّكل ُمنم َنمات اال�سم بمِ َ ْكر .ولكونه �أو�ضح من
�أن يدخل يف رق�ص الكفاءة ال�شعريةُ ،يك ِّون بالت�أكيد جزء ًا من ال�شعراء الذين ال يتو َّقعون �شيئ ًا
من ال�ضو�ضاء .لئن امتلكت الكتابة ال�شعرية رهان ًا واقعي ًا ،فال يمُ ِكن �أن يوجد هذا ال ِّرهان يف
مكان �آخر �إال يف املحيط املبا�شر للم�سافة التي تربط النظر بعمل الي ّد .هذا �سبب �أنه ال ينقا ُد
قام ،وال
�أبد ًا للت�أ ُّثر باحلركات التي تقوم بها �أدوات ال�شعر الرديء .ال وجود َ
عنده لقرارٍ ،وال لمِ ٍ
املتوحد واللُّغة.
ٍ
لبيت ِ�ش ّ
عري ،وال لق�صيد ٍة لي�ست و�صف ًا لهذه املعركة التي ُتعارِ�ض بني ِّ
الحق نقاط �ضعف
لي�س جان-فران�سوا ماتيه �شاعر ًا كبري ًا وح�سب ،بل هو ُم ِ
اللُّغة التي تتح ّملها ك ّل معركة بني اللغة والتحذ ُلق� .أخالق الفكر تنتج ،يف نظره ،من العمل
واملواجهة اليومية مع �أداة التعبري .فلي�س يف غناء الأمل املُت�صاعد من ك ِلماته بالغ النقاء �شيء
التبجح على الإطالق .فهو الإن�سان الذي يق ِرتن باملهمة ال�شعرية ويتح َّملها من دون � ّأي
من ُّ
التح�سر النادر الذي ُيعبرِّ عنه ينبثق
م�شروع �آخر غري الق�صيدة اخلال�صة .من هنا نفهم �أنَّ
ُّ
ٍ
ال�شعري ،وير�سم ،حممو ًال
من ال�شعر ذاته بدل �أن ُيط َّعم عليهُ .ي�ص ِّور ماتيه حال ال�شرط
ّ
ِبرفعة م�ستوى ُلزومهّ ،
اخلط الفا�صل بني ما يمُ ِكن �أن تكو َنه احلياة ،وما تقودنا رعونتُنا،
وعدم �ضبطنا لأنف�سنا �إىل �أن ن�صنع منها .و ِب َذا يمُ ِكن �أن ي�ص َري الأق ُّل من ال�شيء َّ
كل �شيء
تقريب ًا من حيا ٍة ممُ كنة يف النهاية.
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خارج ق�صائد الب�ساتني
الآنَ َ
تعرفون َّ
كقاتل
فك رموز الورد ِة ٍ
لدم ُم�س َّم ٍر يف َ
مال
اجل ِ
َك ُل ٍغز ُمع َّق ٍد ٍ
دم ظ َّل ك�أنه ُمع َّل ٌق
وردة ٍ
َ
ج�سدُه
فوق الأر�ض حيث يتع َّفن َ
الأحم ُر وحيث املتاهة اخلر�ساء التي ال تقو ُد
�إىل ال�شيء �إن مل ي ُكن �إىل بداهة �أنَّ ا ُ
حل َّب
مطعو ٌن دوم ًا ويف ِّ
كل مكان
لن تعرفوا كيف تحُ افظون على
حلظات �سعادتكم املُباغتة
ومي�ض �أو ُف�سح ِة
ِ
ِ
ب�أكرث من هذه الوجو ِه امل�ستحوذة
ال�شباب
على �أعايل
ِ
لكي تت�ساقط � َ
أف�ضل
�شوب
ثلج َم ٍ
يف انهيا ٍر من ٍ
و�شائخ.
َح ِز َن ِت الن�سو ُر
الظ ُّل والفري�سة
التي د َّربها ِ
كثاف ُة ال�سما ِء والبحر
ُ
يوم
متلأ ُك َّل ٍ
� َ
أعماق العالمَ امل�ضيئة
َب�سة من ديوان «حبل م�شدود ،تيار املاء» ،من�شورات  ،Rougerieباري�س .1991
ُمقت َ

�آندريه دوبار

André Dupart

وخا�صة �أ َّنها ال ُتلقي امل�س�ؤولية على �أحد� .آندريه
ثمة محِ َ ن قادرة على تدمري �إن�سانّ ،
دوبار �صار م�شلو ًال �إثر حادث .وبالتايل فهو يرتهن مبنبع الإن�سان الذي يمُ ِكن �أن ُيح ِّول العاهة
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امل�ستدمية ،بقوة اجل َلد والإرادة� ،إىل م�صد ٍر لتجديد الذات .كانت هذه حال جويه ُبو�سكيه
 Bousquetوكذلك حال �آندريه دوبار الذي ح َّول �سجنه الداخلي �شيئ ًا ف�شيئ ًا �إىل حم ّية خ ّالقة.
وقد ع َرف ،والعاهة ال ُع�ضال حمفورة يف قرارة نف�سه ،وبف�ضل زوجته� ،أن يجد يف فعل ال ِفكر
ما يلزمه من ا�ستقرار لكي ميتلك حا�ضره من جديد .حيث يبد�أ ك ُّل �أخذ للكالم بتو ُّق ٍف مخُ تار
�أو مفرو�ض ،لأ َّنه ينبغي الإبطاء يف �إدراك الواقع بغية بلوغ معناه .الباقي جزء ما اللواحق.

J.

ما يمُ ِّيز �شعر �آندريه دوبار يكمن� ،أ�سا�س ًا ،يف الواقع ال�ضاري للح�صر الذي كان
�ضح ّي ًة له .ف�سوا ٌء َ�أمت ّناه �أم ال�ُ ،سرعان ما وجد نف�سه يف و�ضع املُف ِّكر الذي ال ي�ستطيع �أن يفعل
�شيئ ًا �آخر �إال �أن ُيف ِّو�ض �أمره ملا هو جوهري .واحلقّ �أ ّنه ع َرف �أن يعود �صوب الباب ال�ض ِّيق
حيث ي�ستم ّر يف �إ�سكات «�صوت ال�صمت الرقيق» الذي كان ما يزال يو�شو�ش يف داخله .لكنْ ما
�إن مت ّكن �شعره من �أن ي�صري غنا َء ا ُ
جلرح ،حتى نتج العك�س� .أ ّما وقد ُن ِّق َي من حا ِله لكن بال
غيظ ،من ك ِلمة �إىل ك ِلمة ،كما من خطوة �إىل خطوة ،ترك ما كان يبدو قادر ًا على �أن يطرد
ال�ش َّر منه ،يخرج من داخله ،وعلى الرغم من �أنّ الإ�شارة حا�ضرة فيه دوم ًا ،فقد اتجّ ه ِ�شعره،
زمن طويل،
بمِ ُ فارقة� ،صوب تقريظ جمال يف اخلارِج ،واجلمال اليوم .ويف هذا ،ي�سبق ،منذ ٍ
عري ،فهذا ال يمُ كن �أن يحدث من
وجد �إح�سا�س ِ�ش ّ
م�سار �شعراء يقولون لنا إ� َّنه �إن �أمكن �أن ُي َ
دون �أن يوافق العالمَ على املجيء �إلينا .لقد غدا �شعره ،من الداخل ،خارجي ًا متام ًا ،وهو
تقا�سم الف�ضاء املك�س ّو بجمالياته الر�صينة.
مينحنا ُ
اجل�سد ُ
يلتقط ُكثبان ًا
َ
ال َّرم ُل املُب َّقع ببذر ال�صنوبر
يتمتَّع بالرحابة
ُ
التوا�ضع
التي تجُ ِّوف
ال�شاطئ املُ ِّ
املرتوك املُ�ستَعاد
حتل
على
ِ
ِ
�سرطا ٌن �أ�سو ُد ِب ُر ْم�شه امللمو�س
يحمل دموع ًا
لي�س للأُ ْف ِق بيت ًا
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مقروء ًا �أو مخُ ر َب�ش ًا
يعي�ش يف العني التي ُتغريه.
اخلطمى الرب ّية
َ�ص ٌّف من �أزهار ِ
اخلارجي
ال�س َّلم
حت َفظ ُّ
ّ
ذكرى تتغ َّي ُب ليل ًة
الدرجات البالية
و�سط
ِ
ت�صعد من َ
بدرجات خ ِفرات
ُث َّم تتخ َّل�ص من الفولكلور
ٍ
مقام املُ ِّر
النف�س َ
تقوم ُ
ِعند َمنْ يعو ُد
�إىل ذاكرته املُف َّككة
َب�سة من ديوان «جزيرتان يف جزيرة» ،من�شورات  ،Océanesباري�س ،بال تاريخ.
ُمقت َ

جان-كلود مارتان

Jean-Claude Martin

مثال الإن�سان النزيه الذي ال ُيحاول �شيئ ًا
يبني جان-كلود مارتان ب�أنا ٍة ،قيا�س ًا على ِ
ي�ض ّر الآخرين� ،أو ُ
يمُ كن �أن ُ
ي�ض ّر حتى �أق ّل الأ�شياء ،عم ًال ُي�ش َّيد يف ف َل ِك نظر ٍة ب�ؤر ُتها ُمزدوجة.
لأنَّ ب�ؤرة النظرة ،يف �أغلب الوقت ،ال تعرف �إال منظور ًا واحد ًا  :املنظور الذي جعلتْه اجلماع ُة
منظو َرها ،وينبغي االعرتاف ،للأ�سف� ،أنَّ التن ُّوع الطبيعي ينق�ص هذه النظرة.
وجان-كلود مارتان �شاع ُر التطبيقات البطيئة ،والكاتب الذي ُيطارِد احلركات،
إ�شعاعه ُمتق ِّلب ًا ،فما بالك بكالمه
واحلم َّيات امل�شبوهة ،و�شاعر حر ّية الإقدام ،والفرار .لي�س � ُ
أخ�ص .ال ّ
�شك �أ ّنه واحد من النادرين اجلديرين بمِ ُ �ساعدتنا على الر�ؤية
الأكرث فعال ّية على ال ّ
من دون قيادتنا من يدنا .ي�ؤ ِّثر فيك بالإزعاج ،بتعبري بديهة تبدو �أ ّنها ال تقوم �إال بنف�سها ،كما
ح�سد على جدارته يف التم ُّكن
لو �أنَّ الق�صيدة التي تنكتب فيه ال تنتظر �إال �أن تو ِّقعها يدُهُ .ي َ
عندهُ ،ح ّر .ينتج امحِّ ا ٌء �آخ ُر من هذا
من ترك الواقع يقوم بذاته من دون � ِّأي حتريف .فالواقع َ
االمحِّ اء غري املح�سوب  :امحِّ اء ما هو زائد .ف�شعره يمُ ّجد ،برغبته ،امليول اجلديدة لل�شعر
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وبيئي للغاية ب�أ�شكال زائفة ال ُّدعابة.
الراهن لأ ّنه يف � ٍآن واحد حكمةّ � ،أي �أف�ضل ما يف الفل�سفةّ ،
�إ َّنه الإن�سان الذي يجب �أن ُيقر أ� عندما ي�سوء ك ّل �شيء ،وال�صديق الرزين واملُت�سامح الذي ّ
تفك
التوجه ال�سليم ،ال�شائكة ،تلك التي �سنتم ّكن� ،أخري ًا من تذ ُّوقها بغبطة
ك ِلماته رموز طريق ُّ
احلا�ضر اللطيفة من دون �أن ُن ِّ�شوه �شيئ ًا.
لئن �أمكن �أن تبدو ال�سماء ،للمالحظة العا ّمة� ،شا�ش ًة م�ستطيلة ،عمود ّية
و ُم ّ
�سطحة ،يتوارى �سطحها على الدوام .ال نكتب على ال�سماء �أبد ًا ،وال ُن�س ِقط
عليها � ّأي فيلم ،والأق ّل من ذلك �أي�ض ًا �أننا ال يمُ كن �أن نتكئ عليها .بهذا املعنى،
ال�سماء ُت�شبه الأفق  :حا�ضرة وهارب ٌة دوم ًا .مل ُي�صافحها �أح ٌد �أبد ًا .ي�ستحيل
اللحاق بال�سَّ ماء ؟
تتباط أ� ال�سماء يف ُخمول .م�ساحة �ضخمة .تلزم ج ّراراتٌ حل�صاد هذا ك ّله !
قمح،
يا َلري�شار النحيل ،ما ِلكها �إن كان ث ّمة ما ِلك .هل ال�سماء �أجمل من ِ
حقل ٍ
� ُ
أجمل من ُبحرية ،من محُ يط ؟ على �أ ّية حال ،ال�سماء فوق هذا ك ّله !
كذلك ال�سما ُء حلق ٌة فوق تاج العمود .غطاء ؟ �أو ه َّوة فاغرة باجتاه البعيد ؟ �أيا،
من البئر ،هل هناك مالئك ٌة على خرزة البئر ؟ مبد�أ املدخنة �أو املغارة –�أي
من امل�ضاءة– � :صوب الأعلى ،ثقب �ضياء� .إ ّنها ُق ّبة فوق املدينة .باخت�صار ،هل
ال�سماء ٌ
�سقف ُم�ستعار ؟ هل نرتطم بها �أو ن�سمو �إليها ؟ �أم �أنَّ الفراغ يخنقنا �إىل
ما ال نهاية ؟»
ع�س ٍل و ُق َّرا�ص» ،من�شورات  ،Tarabusteباري�س .2000
َب�سة من ديوان «�سماء من َ
ُمقت َ

جان-مي�شيل بوجنريو

Jean-Michel Bongiraud

الينطوي جان-مي�شيل بوجنريو ،خالف ًا لجِ ان-كلود مارتان ،على � ِّأي �شيء من
�شاعر ُمريح ،فهو من �أولئك الذين يح�سبون ِح�ساب اخل�سائر والإمياءات املُ�صا َدرة .وحيث
ٍ
فهم،
ريفي الروح ،ال يحتمل املُناورات املُخاتلة التي تقود الآخر �إىل ُفقدان ذاته .وقد ِ
�إ ّنه ُّ
فل�سف الأ�شياء ،ال ُيفل�سفها
ك�شعراء �آخرين من جيله ،ال�شيء الذي ُيقتَطع منه احلا�ضر .و�إذا َ
ت�شريح
�أبد ًا باختياره ،بل من خالل �سبيل وحيد �إىل النتيجة .يدُه ُطوىل ،وقلبه كبريُ .ي�ش ِّكل
ُ
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اهتياجه
�شديد الت�شذيب حمو َر ِ�شعره� .إذ ُي�ص ِّور َه ْول ما ن ُع ُّده قلي ًال �أو ال�شيء ،و ُين ِّقي
حا�ضر ِ
ٍ
َ
بحياكة تذ ُّكره� .إ ّنه كذلك واحد من �أن�شط ممُ ِّثلي ِّ
ال�شعر الراهن .و�سرعان ما غدت املج ّلة
ُمت�ش ِّربة الأفكار  Revue perméable aux idéesالتي ُيديرها و�صفحات جزيرية Pages insulaires
قدمون باحث َني عن بدائل لمِ�آزق الوجود احلديث .حتى
التي ين�شرها مالذ ًا لل ُمف ِّكرين الذين ُي ِ
جند فيها �أي�ض ًا �أفكار ًا ي�شمل �أُفقها كوارث
لو كانت �صفحات جزيرية جملة �شعرية �أ�سا�س ًاِ ،
عتدل.
االقت�صاد احلديث كما ي�شمل الفوائد املرج َّوة من من ٍّو ُم ِ
غطاء املائدة
ُ
اجلمال
وجد
غالب ًا ما ُي َ
يف َع ْي ِب َ
خ�ش ٍب خام
�أكرث من وجو ِده يف الزخرفة الأنيقة
على غطاء املائدة.
نف�سها يف َ
اخل�ش ِب
احليا ُة ِ
تعر�ض َ
وتظهر يف الزخرفة.
ال صَّ� ْحن
نحن ريف ُّيون.
ال ُتبارِك الآله ُة ُخبزَ نا.
ي�ش ُّح الع َرق قلي ًال قليال
يف َق ْعر ال صَّ� حن
فيظه ُر وجهٌ.
ينت ِفخ َندم ًا.
ِ�س ِّكني
ِع َّدة �سكاكني
يف ال ُّد ْر ِج
الأ َّول م�شيقٌ ،والثاين ُم نّ
�سن.
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والثالث مخُ �صَّ �ص للدفاع.
البابُ ،مقابل امل�صاريع
على ِ
أرواح قارع ًة �أبوابنا.
ت�أتي ال ُ
ال نر� ُأف ب� ٍّأي منها.
َب�سة من ديوان «كلِماتُ البيت» ،من�شورات  ،Gros Textesبال تاريخ.
ُمقت َ

باتريك واتو

Patrick Wateau

ك ِلمات ق�صائده �سكاك ُني الأُ�ضحية الأخرية� .إ َّنه �شاعر اللحظات الأخرية ،تلك التي
ظهر ُندرتَه يف التعبري عن فكرته
فرط يف الكالم ،ويف ال َقول .قد ُيعاب عليه أ� ّنه ُي ِ
ت�أتي عندما ُن ِ
التي �سيفوتنا بالت�أكيد ا�ستخال�ص كامل فائدة الر�سالة ال�سامية التي تنبعث من �إ�ضماره،
وت�ضميناته .عندما ترت ُك َك ك ِلما ُته ،فلي�س تر ُكها َ
لك بحث ًا عن ت�أثري ،وال ق�سوة �إزاء القارئ ،بل
أح�سن و�أف�ضل ،دعوة �إىل الوقوف عند مل �أ َر ومل �أ�سمع ،وباخت�صار
دعوة �إىل القراءة قراء ًة � َ
دعوة �إىل الراحة من الت�س ُّرع غري املُجدي ،ومن الآمال الكاذبة .فث ّمة خلف هذا ال�شعر ما
تن�س ٍك ،وخ�صو�ص ًا
ُي�شبه بحث ًا عن م َث ٍل �أعلى لل ُقد�س ّية ،و�شبكة مط َّرزة بمِ ُ نم َنمات من جملة ُّ
من م�س�ؤولية ُلغوية ،وهذه ،باخت�صار ،طريقة للت�أكيد ،رُبمَّ ا دُفع ًة واحدة� ،أنَّ الزمن �أكرث من
خطري ،و�أنَّ ِّ
ال�شعر ال يمُ ِكن وال ي�ستطيع �أن يقول �شيئ ًا عدمي الأهم ّية.
واتو املُتط ِّلب ،من دون �أن يتنازل لنف�سه� ،إ ّمنا هو نو ٌع من زاد امل�سافر قبل عبور
زمن طويل ،على دروب
ال�صَّ حراء ،ويبدو جل ّي ًا �أ َّنه ،فيما يت�صل به �شخ�صي ًا� ،س َلف ًا ،ومنذ ٍ
وحدها،
عاك�س ال ينف�صل عن قراءتي الرديئة َ
العبور املُظلمة .يبدو يل ِ�شع ُره ،با�ستثناء معنى ُم ِ
تعبري ًا عن ِّ
ر�ض الأُ�ضحية الدينية التي ُت�ش َّي ُد ح�ضاراتُ الغرب انطالق ًا منها� .إذ �إنّ حياء هذا
ال�شاعر يقوده �إىل �أ ّال ُيعبرِّ منها �إال على الأمل� ،ألمَ الأجيال التي ال تني ،جي ًال بعد جيل ،تتح ّمل
ِع ْب َء اخلطيئة ال ُكربى وتداعيات دليلها امل�ؤملة.
ُج ّث ٌة ك أ� ّنها فاقدة ال�صَّبرْ ِ .
�إثبات ًا لذلك ،الخ.
تثا� ٌؤب َمنقو ٌع
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الل�سان
عاب حتت
ِ
ُيك ِّون اللُّ ُ
انتقال.
ت َّيا ُر
ٍ
يزيد امتدا ُد اجل ّث ِة كثري ًا عن الأر�ض.
مناظر جانبية يف ِّ
كل مكان،
على ُك ِّل زاوي ٍة.
ف�ص ٍل ُم َ
نتظمة.
ج�س ٌد
مثقوب ِ
ٌ
بنقاط ْ
َ
ماتزال ُ
أ�سنان محُ توا ًة
بع�ض ال ِ
أ�سناخ
يف ال ِ
ما ُ
يزال ّ
نت�شر ًا
ال�ش َبه ُم ِ
مالمح ال َو ْج ِه
على
ِ
عام ُل ا ُ
جل ّث ِة
ُم ِ
أظافر والأ�صابع.
ك�أ�صاب َع ُ�أخرى بني ال ِ
ك�أظا ِف َر أ�ُخرى
«بحجة املوت» ،من�شورات  ،Unesباري�س .1999
َب�سة من ديوان ّ
ُمقت َ

لوران البا ّرا�سني

Laurent Albarracin

�إذا كان ال�شعر ُي ِنذر الآن باالختفاء ،فلي�س هذا على الإطالق نتيجة نق�ص الأقالم
اخلليقة بت�شريفه ،وال نتيجة نق�ص النا�شرين .يبقى ال�شعر يف فرن�سا خ�صو�صي ًا ،غري �أنَّ ما
عد ٍد كبري من املج ّالت ودُور الن�شر ال�صغرية
ُيع ِّو�ض هذه احلال الواقعية ،كما ُقلنا �آنف ًا ،ح�ضو ُر َ
بحث ها ّمة .يقر�أ ال�شعراء ُ
بع�ضهم بع�ض ًا ،وال تن�ضب
التي يمُ ِكن �أن ُيك ِّون اكت�شا ُفها َ
وحده ماد َة ٍ
�شه ّية التجديد .و ُتك ِّون دورة الأقرا�ص التي ال ُت َع ّد وال تحُ �صى على امتداد فرن�سا �سابق ًة
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كت�شفون،
كبرية .طبع ًا ال عالقة بينها وبني بع�ض ُ�شعراء اجليل ال�سابق� .إذ �أدرك ه�ؤالء املُ ِ
�أمام م�صاعب اللغة التي ال ُب ّد �أ ّنهم ُّ
تخطوها لإ�سماع �أ�صواتهم� ،أنَّ على ِّ
ال�شعر �أن ي�صري
ُمتعدِّ د ًا لكي ال يختفي باكر ًا ،وعكفوا من دون حت ُّف ٍظ على خلق جماعة ف ّنانني ُمن ِّفذين عرفت
فعال ّيتهم على الأر�ض كيف تكون منوذج ًا لأولئك الذين مل يكونوا بع ُد �إال ُمتلع ِثمني .و�إليهم
عدم اختفا ِء وظيف ٍة جوهرية من وظائف ال ِفكر .ف�إذ ق ّوموا اال�ستخدام ،ك�شفوا
يعود الف�ضل يف َ
اليوم حلظ ُة توجي ِه التح ّية �إىل �شجاعة ه�ؤالء الأوائل ،و�إىل
�آفاق ًا جديدة ممُ ِكنة .وقد ِ
حانت َ
نفاذ ب�صريتهم ،الذين َن ِدين لهم مبز ّية القدرة على اال�ستمرار يف كتابة ِّ
ال�شعر.
ومع ذلك�ُ ،سرعان ما ي�شيخ جي ٌل ،وبعد �أن يقول �شيئني �أو ثالثة �أ�شياء جديرة
مكن القا ِدم .على ك ّل
باالنتباه �أو باالهتمام ،وعليه ،بدوره� ،أن ي�شرع يف امله ّمة ،وحت�ضري املُ ِ
ر�ضه.
نف�سه من جديد �أمام مر�آة الوعي ،و�أن يمَ ُ َّد ِل�سا َنه لر�ؤية ع َّلة َم ِ
ٍ
�شاعر ،حال ّي ًا� ،أن ي�ضع َ
على الأرجح ،ثمة اليوم عدد ق ّراء ج ِّيدين �أق ّل من الكتّاب املُ�ش ِّرفني .وث ّمة عمل كثري لل ِّرهان
نتحر مدينة ح َّرار.10
�شاب وجديد ،ف�سيكون غري ملحوظ مثل ُم ِ
على �أ ّنه لو ظهر بيننا رامبو ّ
فجر منذ زمن �سل�سلة من
مما يمُ ِكن �أن يكون م َر�ض نظامنا
ّ
فاللغة �أق ّل مر�ض ًا ّ
الرتبويُ ،ت َّ
إ�صالحات بليدة وعدمية اجلدوى .واحلال �أنَّ الفكر ِّ
عاج ٌز �أمام جمهو ٍر ُمد َّرب كما
�
ٍ
ال�شعري ِ
ينبغي على القراءة ،و�إدراك معاين الن�صو�صّ .
احلد�س بهذا الواقع
ال�شك يف �أنَّ الوعي �أو ْ
فردات ُلغة حرمتهم منها تربية هي
امل�أ�ساوي هو الذي يقود ال�شعراء ال�شباب �إىل البحث عن ُم ِ
ج�سد اللغة وموطنها.
ُ
نف�سها ُم�ش َّوهة ،عن منبع تعبري قد يت ِّخذ من جديد َ
لوران البا ّرا�سني واح ٌد من ه�ؤالء ،واح ٌد من �أولئك الذين يبحثون يف ُكتلة الك ِلمات
وذاكرتها عن مع ٍرب �صوب ن َف ٍ�س جديد ،ولهذا ال�سبب ،من دون ّ
�شك ،يربط ِمرانه ال�شعري
اخلا�ص مبا ين�شره بع�ض القريبني منه� .إذ تن�شر دار الن�شر ال�صغرية  Le cadran lignéالتي
ّ
ُيديرها البا ّرا�سني ق�صائد ُمفردة �شكلها ب�سيط لك ّنه جميل .وث ّمة ،يف الكتب ذات احلجم
ال�صغري التي يطبعها ،ن�صو�ص الغد القادمة .هو �إذ ًا ،ككثري من ُ�شعراء جي ِله� ،أكرث قلي ًال من
�شاعر ،حتى َل ُيمكننا القول �إ َّنه ُمط ِّبب ُلغة على طريقته.
�شي ُء الأ�شيا ِء
َومباحثُ �أُخرى
يف الفل�سف ِة الأوىل
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هاجمة
ُخ َّطاف املُ َ
هاجم ٍة يمُ َ ُّد �إليك ؟
ماذا تفعل ِب ُخ َّطاف ُم َ
هاجم ٍة �أ ّو ًال ؟
ملاذا يمُ َ ُّد �إليك ُخ َّطاف ُم َ
هاجم ٍة ؟
ماذا تريدونني �أن �أفعل ِب ُخ َّطاف ُم َ
�أَهُ َو َف ٌّخ ؟
هاجم ٍة ؟
�أَهُ َو ُم َ
11

�أ ّو ًال ا ُ
خل َّطاف غري الئق
هاجم ٍة ؟
إ� ّنه ُخ َّطاف ُ َ
هاجم ٍة� .إذ ًا ما ُخ َّطاف املُ َ
عدم لياق ٍة ،قبل �أن يكونَ ُخ َّطاف ُم َ
هاجم ِة هذا.
علي بالت�أكيد �أن � ِ
أقذف ُخ َّطاف املُ َ
لكنَّ َّ
هاجمة ؟
هاجمة �أو ال ُم َ
هاجم ٍة يف حوزتناُ ،م َ
ال نحت ِفظ هكذا ِب ُخ َّطاف ُم َ
�صوب ماذا ؟
قذ ُفه َ
قذ ُفه ملاذا ؟
هل َ
هناك جزيرة محُ ت َملة ،ومتح ِّركة يجب تثبيتُها
ُ
بخ َّطايف الذي لل ُمهاجمة ؟
�أَ�أُط ِلق هذا ا ُ
بحار ًا.
خل َّطاف ؟ �أنا الذي ل�ستُ قر�صان ًا وال َّ
�أنا الذي ال �أُ ِح ُّب كثري ًا � َّأي �شيء �إال �أريكتي واال�ستغراق يف الأحالم.
عري،
تقليب
مو�ضوع ِ�ش ٍّ
ال�شيء �أكرث من ِ
ٍ
املهاجمة هذا.
َك ُخ َّطاف َ
على العك�س  :ينبغي االحتفاظ بهذا ا ُ
خل َّطاف.
فل ُنالحظه عبرْ ُق�ضبانه.
لن�أخذه على �أ ّنه �ش َب ٌك لكي نقر�أه.
ِلنتط َّلع كي نرى ب� ِّأي �شيء يعود.
أجل
ِل ُن ِ
م�سك به كما نمُ ِ�سك بط َّواف ٍة من � ِ
الأعماق.
ِل َندُر يف املاء معهَ ،و ْل ُيطالبوا بنا.
ب� ِّأي �شيء يت�ساءل هذا ا ُ
خل َّطاف ؟
ففي و�سعنا �أ�ص ًال مالحظة أ� ّنه يت�ساءل.
و�أنَّ انحناء �أقدامه �أو �أ�سنانه ُيحاكي
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عالمة اال�ستفهام.
عالمة ا�ستفهام ب�أربعة فروع
مبعنى ّما
حروف ًا طباع ّية ً
ا�ستفهام ،من حديد.
زهرة
ٍ
�إذا انفتح احلديد يف
مو�ضع ّما� ،أَ َال ينفتح يف ُخ َّطاف ؟
ٍ

ق�صيدة غري من�شورة.

�سدريك دوماجنو

Cédric Demangeot

�سيدريك دوماجنو ،مع البا ّرا�سني ،واح ٌد من القادمني ا ُ
جلدُد الذين عرفوا كيف
بقدرهم اخلا�ص ،لك ّنه �أي�ض ًا واحد من ال�شعراء املعروفني� ،أو الأق ّل ُ�شهر ًة .أ��سَّ �س
يتك ّفلون َ
دوماجنو جم ّل َة  Moriturusودار ن�شر  .Fissileوهو جزء من ه�ؤالء ال�صنائعيني ا ُ
جلدد الذين
توجد ،يف نظرهم� ،ضرورة �إعادة امتالك �أر�ض الك ِلمات ،و�أر�ض ما ُيفرتَ�ض �أن ُتعبرِّ عنه
�أي�ض ًا ،وذلك بغية �أال ن ُك ّف عن حماولة ف�صل الوعي عن حتقيق العمل الف ّني  .12هذا الو�ضع
أخالق ِ�شعر ّية ُيعفيه من تنظري خطو ٍة �سيا�سية ثورية يف غاية الكمال.
الذي ُيلزمه بطريق � ٍ
حني �سنفهمه ،ال تعود املرحلة �سهل ًة .ول�سوء ّ
حظ �أولئك الذين يخ�سرون ِل�سانهم وعيونهم،
وهم يغتبطون ب�إهمالهم ما ال ينبغي �أن يكون.
من كرثة التفكريَ ،ن ْهوي يف فخّ الواجهات .من َف ْرط التفكري يف العي�ش �أو ظ ّننا
�أننا ُع�شنا ،ال ُنكمِ ل ُجم َلنا� .إ ّنه فقدان الكالم ،وفداحة ِفدية الدخول يف اللغة.
ا�صطخاب وراء ال ُكمامة .الكربياء والفراغ
تنبعج ال ُفقاعة و ُيج َّوف النا ِفخ.
ٌ
ُ
يرتابطان ،ويغ ِليان ُ
تناغم ًا.
َب�سة من ديوان «تغذية اخل�صومة» ،من�شورات  ،Obsidianeباري�س .2000
ُمقت َ

مالحظة � :أرجو �أن ِ ُي�ساحمني ال�شعراء الذين مل �أذكر �أ�سماءهم يف هذه املقالة.
ففي الواقع ،مل يكن الأمر هنا �أمر حتقيق �إح�صاء مو�سَّ ع للكتُب اجل ِّيدة ،بل تقدمي بع�ض
ال�سبل بخ�صو�ص النزعات القوية لل�شعر الراهن.
الإ�شارات فقط ،وفتح بع�ض ُّ
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 : Le Grand Jeu 1مدر�سة �أدبية ما بعد ال�سوريالية� ،أخذت دور ًا �أ�سا�س ّي ًا يف الأدب احلديث ،حتديد ًا بف�ضل
رتجم).
يهتم كثري ًا بالفكر ال�شرقي وال ّ
آ�سيوي (املُ ِ
رونيه دومال  R. Daumalالذي ّ
 : point de fuite 2نقطة التال�شي هي النقطة التي تنتهي �إليها كافة اخلطوط املتوازية يف الواقع لدى
�إ�سقاطها يف املنظور (م).
ُ
ً
يعر ُ�ضها ُمك َّد�سة (م).
نحات كرات �صغرية ِ
�  3إ�شارة �إىل أ� ّنه ّ
 4الكريز عند ال ُفر�س ك�إيليا (�إليا�س) عند اليهود ،ميتلك القدرة على التح ُّرر من املادّة وينتقل بلمح
الب�صر يف �أبعاد الف�ضاء كا ّفة (م).
ي�ستخدم هذه العبارة من باب
( l’athanor 5التنور) ُ :فرن ُيح َّول الر�صا�ص يف داخله �إىل ذهب ،وامل�ؤ ِّلف
ِ
اال�ستعارة للحديث عن حتويل ال�شخ�ص لعالمَ ه الداخلي �إىل �شيء �أ�صيل كالذهب (م).
 : post-beat 6مدر�سة �أدبية �أمريكية �أعقبت جيل املُتم ِّردينُ ،ع ِرفت با�ستنكارها املُط َلق للر�أ�سمالية
الأمريكية (م).
ّ
حتذف احلرف الرابع من كلمة �( Formeشكل) وت�ستبدله بحرف  ،cفتتولد كلمة �أخرى Force
� 7أي ِ
(ق ّوة) (م).
� 8شاريل مينغو�س ( ،)1979-1922ع��ازف بيانو �أمريكي ،وب��ارع يف مو�سيقى اجل��از .كان ُمناه�ضاً
للعن�صرية .عا�ش فقر ًا ُمدقع ًا على الرغم من موهبته الف ّذة (م).
 9كتب �إمياز نوع ًا من ال�صحيفة اليومية التي غدَ ت ِ�شع َره فيما بعد (م).
تاجر �أ�سلحة يف ح َّرار التي مل ي�ستطع
� 10إ�شارة �إىل رامبو الذي �صار ،حني اكت�شف الفرن�س ُّيون ِ�شع َرهِ ،
حت ُّمل حرارتها فمات .لذا ي ُعدذ الن ّقاد موتَه انتحار ًا (م).
ُ : grappin d’abordage 11خ ّطاف املهاجمة الذي ي�ستخدمه القرا�صنة يف �أعلي البحار �إذ يقذفونه ليع ُلق
هاجم ،وبعد ذلك ي�سحبونه يف اجتاههم ،و ُيهاجمونه .أ� ّما �شكله الذي ُي�ش ِّبهه ال�شاعر بعالمة
بالقارِب املُ َ
اال�ستفهام ،ف ُي�شبه املِر�ساة بفروعها الأربعة التي تعلق بال�صخر لإر�ساء ال�سفينة �أو املركب (م).
 12ن�شر �سيدريك دوماجنو م� َّؤخر ًا بحث ًا دقيق ًا عن روجيه-جيلبري لوكونت �( R-G. Le comteأحد ِكبار
ُمع ِّلمي اللعبة ال ُكربى) يف دار .J-M. Place
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البداية :ح�ضرموت
حوا ٌر مع امل�ؤرخ

كمال ال�صليبي
�أجراه وق ّدم له

�صقر �أبو فخر
كمال ال�صليبي �أحد �أبرز امل�ؤرخني العرب و�أكرثهم �أملعية وت�ألقاً .قو�ض ،بجدارة
علمية ،امل�سلمات العتيقة الراب�ضة على ر�ؤو�سنا منذ �ألفي عام على الأقل ،وبلبل معارفنا
القدمية امل�ستقرة يف تالفيف �أدمغتنا كثعابني هندية نائمة ،حني �صاغ نظرية متما�سكة
برهن فيها �أن �أحداث التوراة وقعت يف جنوب �شبه اجلزيرة العربية ال يف فل�سطني .وهذه
النظرية املتينة واخلطرية مل يتجر�أ �أحد ،حتى الآن ،على نق�ضها علمياً ،فا�ستحق �أن تقوم
عليه قيامة العامل القدمي كله ،بكهنته و�شياطينه .هاجمه ه�ؤالء ،وحاولوا �أن ي�صيبوه
ب�سهامهم ونبالهم امل�سمومة.
قليل الكالم ،لكنه مثري للزوابع .ثالثة من كتبه على الأقل �أطلقت عا�صفة من
النقا�ش وال�سجال .وهذه الكتب هي :
منطلق تاريخ لبنان ( )1979الذي تخطى فيه ما ورد يف كتابه تاريخ لبنان احلديث،
وخالف احلكاية التقليدية املتهافتة عن تاريخ لبنان املمتد �ستة �آالف �سنة �إىل اخللف.
التوراة جاءت من جزيرة العرب ( )1985الذي نق�ض فيه الرواية الدينية
ال�شائعة عن تاريخ اليهود يف فل�سطني.
البحث عن ي�سوع ( )1999الذي خلخل الق�صة الرا�سخة عن والدة امل�سيح يف
أ�شخا�ص كانوا يكنون
بيت حلم وظهوره يف النا�صرة ثم يف القد�س .وتو�صل �إىل �أن ثالثة �
ٍ
بـ‘امل�سيح’  :عي�سى بن مرمي ،وي�سوع املتحدر من �آل داود املطالب بعر�ش جده؛ وهذا ولد يف
وادي جليل يف منطقة الطائف و�صلب يف القد�س ،و�إله العي�س يف احلجاز� ،أي �إله اخل�صوبة
(كلمة ‘العي�س’ تعني بالعربية القدمية ‘ماء الفحل’) .و�أكد �أن مرمي ا�سم خالة امل�سيح
ولي�س ا�سم �أمه .وعن الطربي �أن قرب عي�سى بن مرمي كان موجوداً حتى القرنني الأولني
من ظهور الإ�سالم على ر�أ�س جبل جمناء جنوب يرثب.
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عائلة ال�صليبي �أ�صلها من قرية عني حليا الواقعة بالقرب من بلدة �سرغايا يف
�سورية اليوم .وهذه القرية غريبة عجيبة ،وقلما يوجد لها مثيل يف تاريخ لبنان غري بلدة
�إزرع يف حوران .فمن �إزرع وجوارها جاءت معظم عائالت مرجعيون وزحلة والأ�شرفية يف
بريوت �أمثال عائالت �أبو خاطر وعطية وطراد وعازار وعقل (ومنهم �سعيد عقل) وحبي�ش
وحردان وجبارة و�إدة وبخعازي وزيدان (ومنهم جرجي زيدان) وواكيم و�صفري ونعيمة
ونوفل وهزمي واملعلوف ومفرج ُ
وغ ّرة وغلمية وريا�شي وحريق وغريها الكثري جداً .ومن
عني حليا التي تنازع �أهلها وتقاتلوا ثم رحلوا عنها ،جاءت �إىل لبنان عائالت كريوز واحللو
و�صاحلاين و�أبو ملهب وال�شدياق وخملوف وال�ضاهر و�أبو حمد و�أبو فا�ضل و�أبو مع�شر
وغريها بالطبع .ومن �أعالم ‘العناحلة’ يف لبنان فرج اهلل احللو والبطريرك اليا�س
احلويك و�أحمد فار�س ال�شدياق والرئي�س �شارل حلو و�شوقي �أبي �شقرا .وكمال ال�صليبي
هو واحد من الأحفاد الذين �سكن �أجدادهم بحمدون بالأم�س ،وتنقلوا بني اخلليل وال�سلط
ودم�شق .وعلى غرارهم عا�ش والده بني م�صر وال�سودان ،بينما اختار هو �أن يقيم يف عمان
بعد �أن ا�ضطر �إىل مغادرة بريوت مرغماً.
ولد كمال ال�صليبي يف بريوت يف  .1929/5/2والده الدكتور �سليمان خليل
ال�صليبي ،كان �ضابطاً يف اجلي�ش امل�صري ،وخدم يف ال�سودان .ووالدته �سلوى ابنة
الطبيب ابراهيم ال�صليبي الذي عا�ش معظم حياته يف مدينتي اخلليل وال�سلط .در�س يف
املدر�سة االجنيلية يف بحمدون ،ثم يف مدر�سة برمانا العالية ،وانتقل بعد ذلك �إىل ثانوية
االنرتنا�شونال كولدج .وتابع درا�سته يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت ،وفيها تتلمذ على
ق�سطنطني زريق ال�سوري وزين نور الدين زين الفل�سطيني ونبيه �أمني فار�س اللبناين-
الفل�سطيني معاً .وكان �أ�صدقا�ؤه الأكرث قرباً �إىل نف�سه عرباً من العراق وال�شام �أمثال
يو�سف ايب�ش الدم�شقي ورامز �شحادة اللبناين الإزرعي الأ�صل و�أ�سامة اخلالدي املقد�سي
ويو�سف ال�شرياوي البحريني .ويف اجلامعة در�س اللغات القدمية على �أني�س فريحة،
ثم �سافر �إىل لندن ملتابعة درو�سه العالية ،فدر�س التاريخ على برنارد لوي�س يف جامعة
لندن ،مع �أن عالماته يف مادة التاريخ �إبان املرحلة الثانوية كانت الأدنى بني عالمات املواد
الدرا�سية الأخرى .وكتب �أطروحته التي �أ�شرف عليها برنارد لوي�س نف�سه بعنوان امل�ؤرخون
املوارنة وتاريخ لبنان يف الع�صور الو�سطى ،ونال عليها الدكتوراه �سنة  ،1953ثم عاد �إىل
لبنان حيث عني �أ�ستاذاً للتاريخ يف اجلامعة الأمريكية ،وتدرج يف املواقع الأكادميية حتى
توىل رئا�سة دائرة التاريخ فيها.
كانت خياراته العلمية عجيبة  :فمنذ البداية كان لديه ميل �إىل البيولوجيا ،ثم
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راح يهتم بالريا�ضيات وعلم الفلك ،عالوة على الآداب الأوروبية .لكنه يف املرحلة الثانوية
�شغف بالعلوم الطبيعية وقر أ� كتب الطب .وكان قبل ذلك در�س املو�سيقى يف املعهد املو�سيقي
الوطني على وديع �صربا ،ثم تابع درو�سه يف الأكادميية اللبنانية على �ألك�سي بطر�س،
وتعلم العزف و�إن مل يتقنه .ومع ذلك تخ�ص�ص بالعلوم ال�سيا�سية ،وقادته ال�سيا�سة �إىل
التاريخ الذي تعلق به بت�أثري من نبيه �أمني فار�س وق�سطنطني زريق و�أني�س فريحة وزين
نور الدين زين.
يف منزله يف ر�أ�س بريوت ،وطول �أ�سبوع كامل ،ا�سرت�سل كمال ال�صليبي يف الكالم
على مو�ضوعات تاريخية �شتى .وها نحن ننقل هذا احلوار.
التوراة والأناجيل
نظريتك امل�شهورة واخل��ط�يرة ،يف كتابك التوراة ج��اءت من جزيرة العرب �أو
يف كتاب البحث عن ي�سوع خلخلت الأ�س�س التي قامت عليها الرواية الدينية التقليدية
التي وردت يف ال��ت��وراة ،وكذلك الرواية الإجنيلية نف�سها ل�سرية امل�سيح .كيف تف�سر ،يف
هذه احلال� ،أن رواية غري �صحيحة كالتوراة عا�شت هذا الزمن كله ،وفر�ضت نف�سها على
التفكري طول هذه املدة ؟ واحلقائق التاريخية ،يف نهاية املطاف� ،إما �أن تكون كاذبة �أو �أن
تكون هاربة كما يقال .كيف ا�ستطاعت هذه الرواية التوراتية �أن تعي�ش هذا الزمن كله ؟
در�ست اللغات ال�سامية على الدكتور �أني�س فريحة يف اجلامعة الأمريكية الذي كان
يقول لنا  :ال تقبلوا �أي تف�سري للن�صو�ص .كونوا جريئني وال تخافوا .لأن هذه الن�صو�ص كلها
خطىء ،ت�شجعت �أن �أُ ِّ
غلط ،وعليكم اعتبارها غلط ًا .ومبا �أن �أ�ستاذي �سمح يل �أن أُ� ِّ
خطىء.
�أني�س فريحة كان �شخ�ص ًا جريئ ًا ،ونحن ،ب�ضعة �أ�شخا�ص تتلمذنا عليه ،وال �أدري
كم واحد ًا قر أ� املذكرات التي كتبتها بعنوان طائر على �سنديانة وفيها كالم على �أثر �أني�س
فريحة فينا� .أني�س فريحة �أثر فينا كثري ًا يف هذه الناحية ،وكان يقول يل ان من يقول لكم �أن
هذه الق�ضية التاريخية �أو الدينية مدرو�سة نهائي ًا فهو كاذب .يجب �أن تتو�صلوا ب�أنف�سكم �إىل
احلقائق.
البداية كانت مع كلمة ح�ضرموت .ح�ضرموت كمفردة �سامية هي جمع م�ؤنث �سامل.
مثل بري التي جتمع على بريات� ،أو مثل بيارة التي جتمع على بيارات .لذلك ف�إن �إمكان �أن يكون
ا�سمها جمع م�ؤنث �سامل وارد متام ًا .لكن ال معنى له .بريوت نعرف ما معناها و�أي�ض ًا بري امل�ؤنثة.
�أما ح�ضرموت فما املفرد منها ؟ املفرد يجب �أن يكون ،افرتا�ضي ًا ،الأحرف ال�صحيحة نف�سها،
‘ح ْ�ض َر’ .هنا ال�ضاد ميكن �أن ت�صبح �صاد ًا .واحلاء قد تكون خاءَ ،خ ْ�ض َر َم �أو َح ْ�ض َر َم.
�أي َ
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هذا ال�س�ؤال ُعر�ض يف م�ؤمتر تاريخي عن جزيرة العرب عقد يف الريا�ض �سنة
 .1979ويف هذا امل�ؤمتر وقف عالمِ ميني ا�سمه هادون ّ
العطا�س ،وهو رجل كبري يف ال�سن،
ولطيف ،وقال  :لي�س متاح ًا لنا �أن نلتقي يف كل يوم كعلماء لغة وم�ؤرخني� .أنا �أريد �أن �أخرج
عن مو�ضوع هذه اجلل�سة و�أ�س�أل �س�ؤا ًال �شخ�صي ًا � :أنا من ح�ضرموت ،ويقولون �أن ح�ض َرموت
معناها حا�ضرة املوت .واحلقيقة �أن اال�سم ال ينطبق على املكان ،لأن ح�ضرموت هي �سل�سلة
واحات .وراح يعدد الواحات .ملاذا يكون اال�سم م�شتق ًا من املوت ،ولي�س من احلياة ؟ �آنذاك
خطر يف بايل �أن �أبحث يف معنى ح�ضرموت باعتبارها كلمة واحدة ال كلمتني .يف �أثناء احلوار
تدخل �شخ�ص �أملاين �سيىء ،ا�سمه ماير على ما �أظن ،وقال � :أنا ال �أعتقد �أن ح�ضرموت تعني
حا�ضرة املوت .بل �إن هناك ن�ص ًا �أوغاريتي ًا يذكر �إلهة يف ر�أ�س �شمرا تدعى ُموت .وا�ستنتج �أن
اال�سم يعني حا�ضرة ُموت.
�أي حا�ضرة الإلهة ُموت.
�أنا قلت �إن اعتقادي هو �أن هذا اال�سم كنعاين من كلمة مفردة على وزن عنكبوت.
الآن ما هو معناها ؟ مبدئي ًا هي جمع م�ؤنث �سامل .وخطر يف بايل �أ�سماء �أماكن �أخرى مث ًال
َعزْ ما ِوت (عز ُموت) .مفردها عز ،يعني ماعز .ولكنهم ح ّولوها �إىل َعزْ ما ِوت ،ف�صار لها
معنى �آخر هو ‘قوة املوت’.
العز هو القوة.
وعزْ ما ِوت ‘قوة املوت’ .فج�أة ك ّرت الكلمات التي �أعرفها على
نعم العز هو القوةَ .
هذا الوزن .و�إذ بال�سيد ماير ينربي ليقول يل  :ما �ش�أنك بهذا املو�ضوع ف�أنت ل�ست لغوي ًا ؟
و�أ�ضاف � :أعطني ا�سم مكان واحد له جمع م�ؤنث �سامل .وكدنا �أن ن�شتبك بالكالم .وهنا
قلت له �ساخر ًا  :مثلما انتقلت اللغة الكنعانية من �ساحل البحر املتو�سط �إىل �ساحل بحر
العرب ،هكذا انتقلت الآلهة موت من ر�أ�س �شمرا �إىل �ساحل اليمن .عند ذلك قاطعني وما
عاد يتحدث �إيل .وكان هناك مدير �سابق لل�شرطة يف منطقة ‘اجلمرية’ ا�سمه عبداهلل بن
خمي�س ،فاقرتب مني وقال � :أعجبني حتليلك ،و� أُس�عطيك كتاب ًا� .أنظر �إليه وت�صفحه و�ستجد
فيه مطلبك .كانت فيه �أ�سماء الأماكن يف اليمن.
حلمد اجلا�سر ؟
ال .النا�شر هو َح َمد اجلا�سر .ويف هذا الكتاب ،وعنوانه معجم اليمامة لعبداهلل
واد .ومن �شمال ح�ضرموت ت�صل �إىل �صحراء
بن خمي�س عرثت على ح�ضرموت .ح�ضرموت ٍ
هي �أكرب �صحراء يف العامل...
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الربع اخلايل.
نعم .تقطع ال�صحراء فت�صل �إىل اليمن� .أمامك واد مواز لوادي ح�ضرموت ا�سمه
وادي خ�ضرمة.
هذا مفتاح مهم لفك هذه امل�س�ألة.
نعم .يف م�س�ألة ح�ضرموت ما عاد هناك جمال لل�شك� .إن ح�ضرموت هذه هي
خ�ضر ُموت .ولو �أح�ضرنا الآن قامو�س بطر�س الب�ستاين لوجدنا �أن َخ ْ�ض َر َم تعني الواحة� .إذ ًا
خ�ضرمات هي جمع اال�سم العربي ‘خ�ضرمة’ ،وح�ضر ُموت هو جمع اال�سم بال�صيغة الكنعانية.
ويف احلالتني يعني ‘الواحات’.
وح�ضرموت الآن جمموعة واحات.
جمموعة واحات ا�سمها الواحات .ماذا يفيدنا هذا الأمر ؟ يفيدنا ب�أنه يف زمن ما،
كان ي�سكن يف ح�ضرموت �أنا�س يتكلمون الكنعانية ،وكان ي�سكن يف خ�ضرمات �أنا�س يتكلمون
العربية .وخ�ضرموت وخ�ضرم ا�سمان عربيان� .إذ ًا ،ا�ستفدنا معرفة تاريخية من اللغة .كما
جرى الت�أكيد على �أن اللغة الكنعانية كانت متداولة يف هذه املنطقة بني ح�ضرموت و�ساحل
البحر .وللم�صادفة ،فقد كنت قد زرت ،قبل �سنة من ذلك امل�ؤمتر ،اليمن اجلنوبي .الآن،
�إذا �أخذنا �أ�سماء الأماكن يف اجلزيرة العربية ودر�سناها لغوي ًا ،ي�صبح لدينا مفتاح لتاريخ
اجلزيرة العربية غري علم الآثار .وعلماء الآثار حني يكت�شفون �أثر ًا ما يبد�أون بالتفل�سف.
لكننا من اللغة نف�سها �أ�صبح لدينا تاريخ ناطق .بينما تاريخ اجلزيرة العربية لي�س معروف ًا
�إىل حد كبري .وكنت حينها �أكتب كتاب ًا بعنوان  A History of Arabiaوكنت �أرجع �إىل كثري من
امل�صادر ،وهذه امل�صادر تعتمد على �أ�صول معروفة .غري �أن ه�ؤالء الذين كتبوا هذه امل�صادر
مابرحوا ي�شككون فيها ،ويقولون �أن لي�س �أكيد ًا �أن هذا الأمر حدث يف �سنة  500ق.م .مث ًال،
و�إنه رمبا حدث �سنة  1500قبل امليالد .هنا ،لدينا �أمر �سابق على اللغة التي ال تتغري على
مدى �ألوف ال�سنني .يف هذا ال�سياق ،مث ًال� ،إن ما ي�سمى جنة عدن املوجودة على نهر ‘�إيخو�س’
يف حمل ا�سمه عدن التي فيها �شجرة املعرفة و�شجرة احلياة ،كما هو وارد يف التوراة ،هناك
مكان يف عدن يظهر فيه نهر ليلتقي نهر ًا ثاني ًا ،متام ًا مثل دجلة والفرات .يف هذا امليدان
لن�أخذ ‘حاديقل’ ،ترجموه �إىل دجلة .واحلقيقة �أن احلاء هنا لي�ست الهاء� ،أي �أداة التعريف.
فهي جزء من اجلذر ،وحاديقل هو وادي حدقل� .أنا �أتطلع �إىل هذه اجلغرافيا و�أرى الأماكن،
و�أن هناك ‘حياة مرتبة’ .وكان لدي �صديق �أح�ضر �إ ّ
يل خرائط ع�سكرية تف�صيلية ،وقال يل
�إن هناك جهد ًا مهم ًا �أجنزه حمد اجلا�سر يف هذا امليدان .فذهبت �إىل ال�سفارة ال�سعودية
يف بريوت وطلبت بع�ض املطبوعات ومنها كتابات حمد اجلا�سر ،ف�أعطوين �إياها .وبد�أت
ا�ستك�شاف الأ�سئلة مب�ساعدة كتابات حمد اجلا�سر وه��ذه اخل��رائ��ط ...واكت�شفت �أن بني
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الطائف وحدود اليمن توجد جميع الأمكنة الواردة يف التوراة ،والتي �أتذكرها متام ًا .ملاذا
�أتذكرها ؟ لأنني بروت�ستانتي ،والربوت�ستانت يقر�أون التوراة .ولو كنت ماروني ًا �أو �أرثوذك�سي ًا
الختلف الأمر على امل�ستوى ال�شخ�صي ،فه�ؤالء ال ي�ستعملون التوراة �إال نادر ًا.
ي�ستعملون الأناجيل وحدها.
�أعرف هذه الأماكن بالفطرة .لذلك �أ�صبحت �أمام و�ضع يجب �أن يعاد النظر يف
تاريخ اجلزيرة العربية كله ،ويف تاريخ بني �إ�سرائيل �أي�ض ًا ،ويف التاريخ التوراتي ،بل يجب
�إعادة النظر يف كل �شيء.
مبا يف ذلك التاريخ امل�سيحي ؟
نعم يف كل �شيء ،ويف كل �شيء قيل عن الأ�شوريني وعن البابليني وعن امل�صريني
القدامى .لأن كل ما قيل هو ‘لوفكة’� ،أي تزوير وقلب للحقائق� .أعود �إىل القول  :من هنا بد�أنا
الرتكيز على التوراة .وفج�أة ملع يف ذهني �أمر حمدد ،هو  :ملاذا الإ�سالم يعرف جيد ًا التوراة
؟ �أنا �أعلم �أن امل�سيحيني يعرفون التوراة .لكنهم ،يف الأ�سا�س ،يعتربونها عهد ًا قدمي ًا وانتهى
�أمره مع جميء امل�سيح� .أما الإ�سالم فيعرف التوراة جيد ًا لأن العرب يعرفون بني �إ�سرائيل،
ولأن اجلميع عا�شوا يف �أماكن متجاورة.
تو�صلت يف جممل �أبحاثك التاريخية ،كما هو وا�ضح يف كتابك البحث عن ي�سوع
�إىل �أن هناك ثالثة ‘يوا�سيع’ �إذا �سمحنا لأنف�سنا بهذا اجلمع .هل هناك حم ّمدات غري
حممد بن عبد اهلل ؟
هناك �سبب وجيه لأن يفكر الإن�سان يف هذا املو�ضوع .والداعي �إىل درا�سة تاريخ
امل�سيح هو �أن القر�آن �أطلق عليه ا�سم عي�سى بن مرمي� ،أما يف الأناجيل فا�سمه ي�سوع .ثمة �إذ ًا
�س�ؤال موجود ومطروح .لكن لي�س من �ش�أين التفكري يف هذا الأمر وحدي ،وال يوجد ما ي�ستبعد
البحث بهذا االجتاه.
ما يدعوين �إىل هذا ال�س�ؤال هو �أن هناك بع�ض امل�صادر ،و�أنت تعرفها بالت�أكيد،
تروي �أن امر�أة جاءت النبي حممد وقالت له � :أقرئني بع�ضاً من قر�آنك ،فقر�أ .فقالت له
 :هذا ما كان يقوله �أبي .فقال لها من �أبوك ؟ فذكرته ،فقال لها  :هذا نبي �ض ّيعه قومه.
وميكننا �أن نفرت�ض ،بناء على هذه الرواية� ،أن هناك قبل النبي حممد �أنبياء �آخرين مثله،
وال �سيما �أن �أفكار التوحيد� ،أي توحيد اجلزيرة العربية حتت �سلطة واحدة و�إله واحد ،كانت
�ضرورية قبل النبي حممد ،و�أن حم��اوالت �سابقة لتوحيد اجلزيرة العربية حتت �سلطة
واحدة و�أيديولوجية واحدة �سبقت ع�صر النبي حممد وف�شلت ،ثم جنحت مع النبي حممد.
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قد يكون هناك �سبب ،ويجب �أن يكون هناك دا ِع علمي حتى يبحث الإن�سان يف هذا
الأمر� .أنا �شخ�صي ًا مل �أجد �شيئ ًا يف هذا الأمر ،ولكن قد يكون هناك َمن وجد .ولكن يف القر�آن
هناك ق�صة «الأ ّميون» و«النبي الأُ ّمي ».ه�ؤالء قوم لي�س لديهم كتاب (�أي العرب)� .إنهم قوم
من امل�ؤمنني .النبي حممد جاء وع ّرف نف�سه ب�أنه نبي أُ� ّمي ،هكذا �أعتقد.
كان ا�سمه ،بح�سب بع�ض امل�صادر  :قثم.
ق�صة ُق َثم م�س�ألة �أخرى .وا�سمه لي�س قثم الالت ،بل قثم فح�سب.
يقال �أن ا�سمه قثم بن عبد ال ّ
الت .وهذا ما كان عليه قبل الإ�سالم.
�أنا ل�ست خمت�ص ًا بهذا املو�ضوع� .س�ألت الدكتور طريف اخلالدي فقال يل �أ ّنه ُذكر
يف كتاب الأن�ساب للبالذري� .أنا �أذكر عندما در�ست ال�سرية النبوية در�ست �أي�ض ًا م�ؤلفات
هرني المن�س الذي كان يبحث عن كل ما ي�سيء �إىل الإ�سالم وين�شره ،مبا يف ذلك ق�صة قثم.
�إذاً ،مل تتو�صل �إىل نتيجة �أبعد من ذل��ك .لذلك دعنا نعد �إىل حكاية «النبي
الأ ّمي ».فا أُل ّمي ،بح�سب بع�ض التفا�سري ،يعني امل ّكي ،فم ّكة هي �أُم القرى ،والن�سبة �إىل �أم
القرى هي ‘الأُمي’ مثلما نقول ‘اخلاين’ ن�سبة �إىل خان �شيخون ولي�س اخلان �شيخوين.
و‘الأُ ّميون’ هم �أهل م ّكة ،والنبي الأُ ّمي هو النبي املكي.
اال�شتقاق �ضعيف جد ًا يف هذه احلال.
ح�سناً� ،أبحاثك يف تاريخ اليهودية ويف التاريخ امل�سيحي �أي�ضاً ،قادتك �إىل �أفكار،
غيت قناعات الكثريين .هل تو�صلت �إىل �أي نتائج جديدة يف تاريخ
بل �إىل نظرية مده�شة رّ
الإ�سالم مل تن�شرها بعد على النا�س ؟
خذ مث ًال كلمة ‘غوييم’ التي تعني الغرباء (الأغيار).الغوييم هم النا�س الذين
لي�سوا من بني �إ�سرائيل .وهذا ال يعني �أنهم لي�سوا يهود ًا .الآن ،اليهود يظنون ،وهو ظن
خاطىء� ،أنه عندما نزلت التوراة فرقت بني اليهود وغري اليهود .وهذا غلط ،فالتوراة فرقت
بني بني �إ�سرائيل ،وغري بني �إ�سرائيل ،بني العربيني وغري العربيني .العرب عربيون بح�سب
التوراة .يعني �أننا عن طريق �سام نحن جميعنا من �ساللة عابر بن �سام .ثم جاء ابراهيم وله
ا�سماعيل وا�سحق .فكل َمن لي�س من ا�سحق هو عربي .ثم ان املر�أة التي تزوجها ابراهيم بعد
وفاة �سارة ا�سمها قطورة ،وجميع �أبناء قطورة �أي كتورة عرب.
وبعد ذلك �أجنب �إ�سحق ولديه عي�سو ويعقوب .وكل َمن لي�س من يعقوب فهو عي�سو.
وعي�سو كان ا�سمه �أدوم ومنه جاء الآدوميون وه�ؤالء كلهم عرب� .إذ ًا هناك يف بني �إ�سرائيل
عرب لي�س من عابر وحده.
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هم ال يفرقون بني بني �إ�سرائيل واليهود.
هناك فرق جوهري �أكيد.
لنعد �إىل التاريخ الإ�سالمي .بع�ضهم �أراد �أن يحط من قدر ورقة بن نوفل ومن
دوره يف الدعوة الإ�سالمية .حتى �أن بع�ضهم اعتربه �شخ�صية وهمية .ماذا تقول يف ورقة؟
هل هو �شخ�صية تاريخية حقاً ؟ وما دوره يف الدعوة الإ�سالمية ؟ ويبدو �أن بع�ضهم ال
يريد �أن مينحه �أي دور يف الدعوة الإ�سالمية لكونه م�سيحياً.
ورقة ن�صراين .والن�صارى كانوا يعتربون �أنف�سهم من بني �إ�سرائيل ،وكانوا يتبعون
�شريعة مو�سى بحذافريها كلها ،و�أقرب �شيء �إليهم هو الإ�سالم .قال ورقة بن نوفل للنبي :
هل �أرى قومك يخرجونك ؟ لأنه مل ي� ِأت �أحد مبثل هذا الكالم ومل يخرجه قومه� .أق�صد �أن
الإ�سالم بد�أ بالن�صارى.
�إذاً ما الفرق بني الن�صرانية واليهودية �إذا كان الن�صارى جزءاً من بني �إ�سرائيل
ويتبعون �شريعة مو�سى ؟ هل لأنهم اتبعوا �شريعة امل�سيح ؟
الق�صة كلها هي امل�شروع الطويل العري�ض يف تاريخ بني �إ�سرائيل� .إن الذي ُ�صلب يف
القد�س ،وادعى امل�ؤمنون به �أنه قام من املوت ،هو امل�سيح ،وهو املطالب بعر�ش داود .وهو نف�سه
قال � :أنا ُمطالب بعر�ش .وامل�سيح هذا ُو ِلد من عذراء ،و�أو�صافه تنطبق على ما ورد عنه يف
القر�آن يف �سورة �آل عمران ويف �سورة مرمي� ...إلخ .امل�سيح الذي كان ُمطالب ًا برئا�سة الكهنوت
الإ�سرائيلي� ،أي رئي�س الكهنة .مرمي دخل عليها املالك يف املحراب ،فوجد عندها رزق ًا.
وجملة دخل عليها يف املحراب ،بح�سب القر�آن ،تعني �أنها كانت كاهنة .كانت �أخت هارون
يعني من عائلة هارون .املهم �أن م�شروع بني �إ�سرائيل كان يت�ضمن �أن ي�ستقلوا �سيا�سي ًا و�أن
ون�صب �أخاه هارون خليفة له .وعندما مات
ي�ستقلوا ديني ًا ،وهو امل�شروع الذي �أ�س�سه مو�سى ّ
داود كان من املفرت�ض �أن يت�سلم ابنه الكبري �أدُون ّيا مكانه .ولكن حمظيته متكنت من جعل
اخلالفة البنها �سليمان .و�أول ما قام به �سليمان �أنه قتل �أخاه �أدونيا .و�أر�سل �سليمان يف الوقت
نف�سه وراء �آخر كاهن من �ساللة هارون وقال له  :لو مل �أرك بعيني حتمل تابوت العهد �أمام
�أبي داود ملا �أبقيتك يف قيد احلياة .ولهذا ال�سبب لن �أقتلك ولكن �أغرب عن وجهي ،وارحل
�إىل مكان يدعى ‘عنطوطة’ �أو ‘عناتوت’ ،وهناك تزرع �أر�ضك (وكان لديه يف عناتوت � ٍ ٌ
أر�ض
زراعية) وال �أريد �أن �أراك جمدد ًا .والق�صة يف عنطوطة جرت بني �أفراد عائلة �آل عمران.
وامل�سيح كان من �ساللة �آل عمران ،وهو يع ّرف نف�سه يف �سفر �أرميا �أنه من كهنة عنطوطة.
وقد نذر امل�سيح هذا نف�سه لالنتقام من �آل داود وا�سرتجاع املن�صب لآل داود .كما نذر نف�سه
ملقارعة بني �صادوق وف�ضح ما فعلوه يف الكهنوت ،والزعربة التي �أحدثها بنو �صادوق الذين
لي�سوا من بني هارون (الالويون) بل �أح ّلوا حملهم �ساللة �شخ�ص ا�سمه �صادوق غري معروف
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الن�سب .وعي�سى ابن مرمي هو �آخر العنقود من �آل عمران الذي قام مطالب ًا بعر�ش داود.
ومرمي الكاهنة� ،أي �أمه ،هي التي وهبته االنت�ساب �إىل هذه ال�ساللة.
هل الكاهنة هنا هي امر�أة من عابدات الهيكل اللواتي ينذرن �أنف�سهنّ للغرباء.
ف�إذا حبلت من غريب �سمي املولود ‘ابن اهلل’ ؟
هذا اال�ستنتاج �صحيح �أولي ًا ،لكنه يحتاج �إىل تدقيق �أكرث.
العرب والدولة الدينية واحلداثة
منذ ظهور الإ�سالم واحلياة العربية ،على الرغم من التغريات الهائلة التي
خ�ضعت لها هذه املنطقة ،تدور يف �إطار احلاكم والرعية واال�ستبداد .جميع �شعوب العامل
تطورت نحو الدميقراطية والدولة املدنية واحلريات �إال العرب ،منذ ت�شكل الدولة العربية
الأموية ما زلنا ندور يف دوامة احلاكم امل�ستبد والرعية امل�ستكينة من دون �أن نتمكن من
اخلروج من هذه الدائرة� .أين تكمن الع ّلة ؟
�إن مركزية الغرب لي�ست بال�ضرورة منط ًا للتطور ولطريقة احلكم .لنفرت�ض �أنه
يجب �أن يكون لدينا نه�ضة على الطريقة الأوروبية ،وكذلك �إ�صالح ديني� ...إلخ .لكن لي�س
بال�ضرورة �أن يكون الغرب معيار ًا للتقدم والتح�ضر .وقد دفع الغرب ،يف �أي حال ،ثمن ًا كبري ًا
للح�صول على ذلك .وكان متوح�ش ًا متام ًا يف هذا امل�سار� ،إىل �أن ا�ستقرت الأمور على ما نعرفه
من الغرب .نحن العرب ع�شنا مع الغربيني ونعي�ش مع غريهم ،لكن لدينا بغ�ض للنف�س غري
�صحيح .كنا ننتقد �أنف�سنا �أكرث من الالزم ،ولي�س بال�ضرورة حيث يجب االنتقاد� .أنا �أعتقد
�أن �أهل ر�أ�س بريوت �أح�سن من �سكان الغرب .ه�ؤالء ع�شت معهم يف �أثناء احلرب الأهلية،
�أي عندما كانوا ي�ستطيعون القول يل �‘ :أنت غريب’ .ومل يحدث بيننا �إال كل ما هو جيد .هل
نيويورك مقيا�س احل�ضارة ؟ �إذا انقطعت الكهرباء ل�ساعات تنهب املدينة كلها ب�شكل همجي.

بريوت.

ملاذا �إذاً مل يتعمم منط ر�أ�س بريوت على بقية املناطق اللبنانية ؟ ما الع ّلة ؟
هذا نوع من التمني .ولكنني �أقول لك �أن لي�س لدى الغرب ما هو موجود يف ر�أ�س

يف فرتة معينة رمبا لعبت اال�سكندرية مثل هذا الدور ،كمدينة كوزموبوليتية
عا�ش فيها يهود و�أرمن وطليان ويونان� ...إلخ .وهنا تكمن ب�ؤرة ال�س�ؤال � :أي �أن احلا�ضرة
املدينة متدّن حميطها .بريوت كان لها �ش�أن ح�ضاري بال �شك ،لكنها مل تتمكن من حتديث
حميطها القريب حتى يف نطاق املدينة نف�سها .ونحن ال ن�ستطيع �أن نبني �أي نتيجة على
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جتربة حمدودة حدثت يف ر�أ�س بريوت يف فرتة زمنية ق�صرية� ،أي منذ نهاية الأربعينات،
وبالتحديد منذ �سنة � ،1949أي غداة النكبة الفل�سطينية حتى احلرب الأهلية �سنة .1975
عندما كنت �أع ّلم يف �أوك�سفورد كان هناك �شاب لطيف ا�سمه رغيد ال�صلح .قلت
له مرة � :أم�ضيت حياتي و�أنا �أتكلم على املوارنة وم�سيحيي ال�شرق .لكن هذه املرة� ،أي يف
م�ؤمتر دعيت �إليه يف جامعة فيالدلفيا� ،س�أحتدث عن الربوت�ستانت .ف�ضحك .فقلت له  :ملاذا
ت�ضحك ؟ قال يل  :لي�س علي �أن �أ�ضحك ،بل يجب �أن تتناولهم باحلديث �أي�ض ًا .قلت له  :ملاذا؟
قال يل  :العامل العربي من دون بريوت ما قيمته ؟ وبريوت من دون ر�أ�س بريوت ال قيمة لها.
ور�أ�س بريوت من دون الربوت�ستانت واجلامعة الأمريكية ال ت�ساوي �شيئ ًا.
العامل العربي يطمح �إىل نه�ضة ما ،و�إىل تغيري �أحواله �إىل الأح�سن .وهذا طموح
�شعوب العامل كله .يف بالدنا نتذكر حممد علي الذي حاول �إجناز م�شروع طموح رمبا حقق
بع�ض الأمور ،لكنه مل يحقق ما �أراد� .أما من جاء بعده فعلى الأرجح ف�شل كثرياً .لن�أخذ
مث ً
ال جمال عبد النا�صر ،فقد كانت لديه جماهريية هائلة ،وكارزمية هائلة �أي�ضاً ،وكان
لديه حب النا�س ،ومل يكن حاكماً معزو ًال عن النا�س .وعلى الرغم من ذلك ف�شل .ماذا
يحتاج احلاكم من �أجل نه�ضة بالده �أكرث من اقتناع النا�س واملواطنني مب�شروعه ،ومع
ذلك مل يتمكن حتى عبد النا�صر من �أن يحقق �إجنازاً كبرياً .نعود �إىل ال�س�ؤال الأ�صلي :
ملاذا ال زلنا ندور يف زمن دائري ؟ ملاذا ال نخرج من حال التخلف الثقايف والعلمي والتخلف
يف حقل الإدارة� ...إلخ �إىل رحاب املعا�صرة ؟
عبد النا�صر كان ريادي ًا .ثم ان تاريخ ثورة ال�ضباط الأحرار ما يزال ناق�ص ًا جد ًا.
مل �أ�شتغل على هذا املو�ضوع ،لكن ثمة كتب م�س�ؤولة ،وقد ا�ستند م�ؤلفوها �إىل �أ�صول الأ�صول
من املعلومات والوثائق التي تفيد ب�أن هذه احلركة مل تكن بعيدة عن الغرب.
تق�صد مايلز كوبالند ؟
نعم .مايلز كوبالند .حني ظهر مايلز كوبالند راح النا�س يقولون انه اخرتع هذه
الق�صة� ،أي ق�صة عالقة الثورة امل�صرية بالغرب .كان كوبالند �صديق �صديقي ال�شخ�صي
وهو �شخ�ص بريطاين كان رئي�س ًا ل�شركة نفط العراق ( .)IPCوكان بيته هنا ،يف ر�أ�س بريوت،
و�أنا �أعرفه جيد ًا ،ودعاين مرات عدة �إىل منزله .ويف تلك الأثناء كنت على عداء مع جمال
عبد النا�صر.
حمي هو التايل � :إذا كان عبد النا�صر جزءاً من ال�سيا�سة الأمريكية،
هناك �س�ؤال رّ
فلماذا حاولت �إ�سرائيل والواليات املتحدة الق�ضاء عليه يف �سنة  1967؟ �إ ّال �إذا كان لديه
م�شروع �سيا�سي �آخر؛ م�شروع �سيا�سي يعار�ض امل�صالح الأمريكية والإ�سرائيلية يف املنطقة،
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ف�شنوا عليه العدوان الثالثي �سنة  1956ثم حرباً طاحنة �سنة .1967
�أنا ال �أعرف اجلواب متام ًا ،لكنني �أقول لك هذا �س�ؤال يف حم ّله ،وال �أدري متام ًا ما
اجلواب .وال �أقول لك ان مايلز كوبالند نزل من ال�سماء� ،أي انه مالك .غري �أن مايلز كوبالند
كان يعمل مع وكالة املخابرات االمريكية ،ومن امل�ؤكد �أنه لي�س كاذب ًا �أو منافق ًا ،وكتب كتاب ًا
مهم ًا جد ًا هو لعبة الأمم.
تعاين املجتمعات العربية منذ فرتة ما ي�سمى ال�سلفيات الإ�سالمية والأ�صوليات
احلديثة التي حتولت �إىل ظاهرة �سيا�سية .هل تعتقد �أن الإ�سالم ال ي�ستطيع اال�ستمرار
�إال ّ بالعنف ؟ هل العنف �أمر مالزم للهوية الإ�سالمية يف هذه املرحلة التاريخية ؟
ليرتك الغرب الإ�سالم وامل�سلمني ،وهم رمبا يتدبرون �أمورهم بالطريقة املالئمة.
لهذا ال�سبب لن �أزيد على م�صائب العرب حتفظاتي اخلا�صة يف �ش�أن الإ�سالم واحلركات
الإ�سالمية .فالأوروبيون لي�سوا مثال الإن�سانية.
يف �أي حال ،يبدو العامل العربي الآن مفتتاً مذهبياً وطائفياً� .أنت كم�ؤرخ كيف
ترى �أ�سباب هذا التفتت ،املذهبي والإثني ،يف العراق ويف ال�سودان ،الذي يفتك باملنطقة ؟
ما ال�سبب ؟
خذ جنوب ال�سودان مث ًال� .إنه لأمر م�ضحك� ،إنها مل�شاهد �ساخرة تلك التي تراها
هناك .يرتدون القبعة ويحاربون ال�سودانيني ال�شماليني .نحن خل�صنا من ‘الربنيطة’ منذ
�أيام بني عثمان ،وكنا نعترب ارتداءها عيب ًا .ه�ؤالء يف جنوب ال�سودان ميثلون �أ�سو�أ ما ميكن
تخيله من امل�سيحية العاملية.
بغ�ض النظر عن هذا امل�شهد .امل�شكلة يف جنوب ال�سودان �أن النظام املركزي يف
اخلرطوم مل يتمكن من �إقامة نظام عادل ،فجعل �أهل اجلنوب ،يف معظمهم ،ينفرون من
ال�شماليني عندما �أرادوا تطبيق ال�شريعة الإ�سالمية ،يف زمن جعفر النمريي الذي حتالف
مع ح�سن الرتابي ،على جمموعة من ال�شعب ال�سوداين من غري امل�سلمني يف اجلنوب.
وكان �أمراً طبيعياً �أن يرف�ض �أهل جنوب ال�سودان تطبيق ال�شريعة الإ�سالمية ويتجهون
�إىل االنف�صال .ومهما يكن الأم��ر ،ف�أنت قمت مبا ي�شبه القطيعة املده�شة مع الرواية
التاريخية التقليدية وال �سيما تاريخ الديانات والديانة اليهودية بالتحديد .هل ترى �أن
امل�شروع احل�ضاري للعرب� ،إذا كان لديهم م�شروع للنه�ضة والتقدم ،يحتاج �إىل قطيعة مع
التاريخ القدمي ؟ �أم �أن من غري املمكن والدة اجلديد إ� ّال يف �أح�شاء القدمي ؟ وال �سيما
�أن نظريتك التي عر�ضتها يف كتاب التوراة جاءت من جزيرة العرب ،ويف كتاب البحث عن
ي�سوع ،كانت نوعاً من القطيعة املده�شة واجلميلة مع التاريخ التقليدي ،ف�أ�س�ست نظرية
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جديدة ال عالقة لها بالرواية التقليدية.
هذا الكالم بعيد عن طريقة تفكريي حتى �أنني ال �أدري ما �أجيبك .ف�أنا ال �أفكر
�سيا�سي ًا البتة .لهذا ال�سبب هذا ال�س�ؤال يفرت�ض موقف ًا �سيا�سي ًا .هل من املمكن �صوغ ال�س�ؤال
بطريقة �أخرى ؟
�أرجو �أن �أجنح يف �صوغ �س�ؤايل ،ف�أقول �إن ع�صر النه�ضة الأوروب��ي ،على �سبيل
املثال ،ي�ؤرخ له بظهور الربوت�ستانتية التي �أجرت نوعاً من القطيعة مع الكاثوليكية من
خالل الإ�صالح الديني واالن�شقاق التاريخي الكبري عن الكني�سة الكاثوليكية .بهذا املعنى
نف�سه ،هناك كثري من املفكرين النه�ضويني يف العامل العربي يتطلعون �إىل �إع��ادة بناء
املجتمع العربي على �أ�س�س جديدة؛ �أ�س�س قائمة على العلمنة واحلريات والدميقراطية
واملواطنة .هل يحتاج الأمر ،كما جرى يف �أوروبا� ،إىل قطيعة مع املوروث� ،أي مع الإ�سالم ؟
يك�سر �أ�شياء قدمية .هذا م�ؤكد.
عندما يريد الإن�سان �أن يبتدع �أمر ًا جديد ًا عليه �أن ّ
�أنا ال �أرى �أن ما نحن فيه �سيىء �إىل هذا احلد .نحن �أح�سن من غرينا يف �أمور كثرية� .أما
هذا ال�شعور الذي ينطلق من العام ليعم اجلميع فال �أعتقد �أنه �أمر جدير بالأخذ به .علينا �أن
ن�صلح �أحوالنا بالت�أكيد ،ولكن لي�س كما يريده الغرب.
هل تعتقد �أن الو�ضع العربي �سليم ؟
ال �أعتقد �أنه و�ضع �سيىء �إىل هذه الدرجة التي يتحدث عنها املثقفون .لن �أمتثل
ب�أمريكا ،ف�أمريكا ال�شر املطلق.
معيارك �إذاً لي�س �أن ن�صبح مثل �أوروبا� ،أو مثل �أمريكا...
ال ،ملاذا تريد �أن ت�صبح مثل �أمريكا ؟ هل �أن �أوروبا �شيء جميل ؟ �أنا الآن ال �أ�سافر
�إىل �أوروبا و�أمريكا .عندما كانوا يف بريطانيا والواليات املتحدة يحرتمون النا�س على املطارات
كنت �أ�سافر �إىل تلك البالد .الآن ما عادوا كذلك .ف�صرت ال �أذهب ال �إىل هنا وال �إىل هناك.
ولكن عندنا يف العامل العربي �أ�سو�أ منهم.
عندنا �أ�شياء �سيئة كثري ًا بالت�أكيد .لكن �أمريكا التي تريد منا �أن نكون مثلها
م�صيبة� .أنا �أحب فرن�سا كثري ًا لأن الفرن�سيني كانوا ‘�أوادم’ جد ًا معنا.
مع لبنان رمبا .لكن يف اجلزائر مل يكونوا �أوادم.
ومع ذلك نحبهم .لكنني حني زرت فرن�سا �آخر مرة أُ�هنت يف املطار مع �شم�شمة
الكالب .كل �إن�سان يف املطار �آن��ذاك كان ينظر �إيل والكالب ت�ش ّمني .ما عدت �أذهب �إىل
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فرن�سا منذ تلك احلادثة� .أما يف �أملانيا فهم يظنون �أنف�سهم �آلهة .قلت لهم �أن هذه هي املرة
الأخرية التي �أجيء فيها �إىل �أملانيا .وفع ًال ما عدت �أذهب .ولن �أخ�سر �شيئ ًا.
الق�صد من �س�ؤايل هو �أن العامل العربي منذ نحو مئة �سنة يحاول �أن يطور
حياته الثقافية وال�سيا�سية ،و�أن يتقدم نحو احلريات ،و�أن يحل م�شكالته مثل م�شكلة
الأقليات غري املحلولة يف العامل العربي ،ومثل م�شكلة فل�سطني غري املحلولة �أي�ضاً .هنا،
يف هذا النطاق ،يبدو العامل العربي ك�أنه ال يتقدم �إىل الأمام باجتاه حل م�شكالته ،مبا
يف ذلك م�شكالت الفقر والتنمية والق�ضايا الوطنية� ...إلخ .ومن املنطقي �أن �أي م�شروع
نه�ضوي �أو �سيا�سي يجب �أن يتجه �إىل حل هذه امل�شكالت ...ودائماً نف�شل.
لي�س بال�ضرورة �أن ت�أتي احللول على ح�ساب ما هو جيد لدينا .لدينا �أمور كثرية
جيدة ،وال نريد �أن نفقدها.
�أوافقك على �أن من ي�ضع منط التطور الأوروبي �أو الأمريكي مثا ًال له �سيف�شل
بالت�أكيد .تخيل لو �أن ال�صينيني �أرادوا �أن يلحقوا بنمط احلياة الأمريكية ،في�ستهلكون
من البنزين والطعام والثياب ما ي�ستهلكه الفرد الأمريكي؛ لو ح�صل ذلك لأكلت ال�صني
العامل ،لأن م��وارد العامل كلها حينئذٍ لن تكفي ال�صينيني .وال بد �أن يكون هناك منط
من التطور الإن�ساين ،ال الك ّمي .ه��ذا النمط من التطور الك ّمي ال نريده بالطبع .ما
نريده يجب �أن يقودنا �إىل التقدم من دون �أن نفقد هويتنا ،ومن دون �أن ن�صبح �صورة عن
الأمريكيني �أو الأوروبيني� .إنها مع�ضلة ،وال �شك يف �أنها مع�ضلة فكرية �أي�ضاً.
يجب �أن نحب �أنف�سنا ونحرتمها ،ونفهم �أن لدينا كثري ًا من القيم اجلميلة التي ال
نريد �أن تندثر.
تقول �إن ابن خلدون مل يكن م�ؤرخاً يف الأ�سا�س بقدر ما كان عامل اجتماع ا�ستند
�إىل التاريخ .هل هناك �إمكان للتفريق بني عامل االجتماع وامل�ؤرخ لدى ابن خلدون ؟
هذه من الأ�سئلة التي ال �أ�س�ألها ،وهذا النوع من الأ�سئلة �أحتا�شى �أن �أتناولها� .أتذكر
�أن ابن خلدون وقف يف مكان ما عند قرطاجة مع معلمه ،وال �أدري من هو معلمه ،وكانا
يتفرجان على القوافل القادمة من ال�صحراء لت�ضع ب�ضائعها يف املرف�أ ثم لت�سحب الب�ضائع،
يف ما بعد ،بال�سفن �إىل �أماكن �أخرى .قال له � :أنظر .هذا ما ن�صنعه للتاريخ .وهذا هو نوع
تفكريي� .أنا ال �أن�سج بل �أكت�شف و�أنقل ما �أكت�شفه من الوقائع.
يف �إط��ار ت�أثر العرب بالكتابات الغربية فنحن مل ن�ستفد من كتاب الأم�ير �إال
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�شعاراً واحداً هو «الغاية تربر الو�سيلة ».لكن العرب ،عالوة على ذلك ،طبقوا فكرتني من
كتاب الأمري هما �« :صداقة اجلنود امل�سلحني �أف�ضل من �صداقة ال�شعب الأعزل» و«الأ�سلم
�أن تخافك الرعية بد ًال من �أن حتبك ».هل ما زال الأمر على ما هو عليه منذ ع�صر الدولة
الأموية ؟
هذه املبادىء املكتوبة يف كتاب الأمري ملاكيافللي ت�شبه القول امل�أثور بالالتينية :
«ليكرهوا �شرط �أن ٌيطيعوا� ».إن اجلن�س الب�شري الحظ ،على مر القرون� ،أمور ًا يف املجتمعات
املختلفة �صارت بالرتاكم وبالتدريج من م�أثور الكالم ،ومنها ما دفع مفكرين وفنانني �إىل
الكتابة مثل ماكيافللي ،و�إىل تدوين �أمور مماثلة �صارت جزء ًا من تفكري عام واتخذت املثال
الأدبي� .أما الأمثال التي عا�شت ب�شكل غري �أدبي فنجدها لدى �أني�س فريحة� ،أو يف الأمثال
املج ّمعة يف الأردن و�سورية ومناطق خمتلفة من �شبه اجلزيرة العربية .هذه الأمثال ِ�س ِجل
خلربة الإن�سان .وال يوجد �سر خا�ص لدى ماكيافللي �إال �أنه �شخ�ص لديه انطالقة �شعرية،
وي�ستطيع التعبري عن نف�سه ،وقلمه �ساخر ،ومن م�آثره مقولة «الأ�سلم للحاكم �أن تخاف
الرعية منه بد ًال من �أن حتبه».
ك��م���ؤرخ كيف كنت تر�صد �أح����وال امل����ر�أة العربية يف ال��ت��اري��خ ال��ق��دمي مقارنة
ب�أو�ضاعها وب�أحوالها يف الع�صر احلايل ؟
مل �أدر�س هذا املو�ضوع .املر�أة ك�إن�سان هي ك�أي �إن�سان �آخر .يف فرن�سا مث ًال كان
لدى امللك زوجة لينجب منها الأوالد ،ولديه يف الوقت نف�سه ع�شيقات .يجوز �أن �أولئك الن�ساء
كنّ حاذقات وجميالت ويتحدثن جيد ًا وي�ستقبلن الزوار جيد ًا ،والغاية من وجودهن تزيني
البالط مثل مدام دو باري وغريها .ويف الوقت عينه يعملن جوا�سي�س له .هكذا كانت الأعراف
�أو ‘املو�ضة’ �آنذاك ،الآن ‘املو�ضة’ خمتلفة .كل �إن�سان ي�أخذ جن�س ًا من الب�شر ويعتربه خمتلف ًا
عن بقية الأجنا�س كالأبي�ض والأ�سود هو �إن�سان غري �سوي.
ه��ذه الأ���س��ئ��ل��ة ت��ط��رح ال��ي��وم يف �سياق م��ا ي�سمى ح��ري��ة امل����ر�أة .لأن احل��ري��ة يف
جمتمعاتنا العربية ،وال �سيما حرية امل��ر�أة ،حم��دودة .وثمة َمن يعتقد �أن و�ضع امل��ر�أة يف
الإ�سالم كان �أف�ضل بكثري من و�ضع املر�أة يف اجلاهلية� ،أي �أن الإ�سالم منح املر�أة حريات
وحقوقاً كثرية .وهناك من يناق�ض هذه الفكرة ويعتقد �أن الإ�سالم قيد حياة املر�أة ،و�أن
�أحوالها يف اجلاهلية كانت �أف�ضل .وهذا ما قاله من�صور فهمي على �سبيل املثال.
�إن �أي قانون �أو ت�شريع �أو �أي طريقة تفكري �أو �أي �سرد تاريخي �أو �أي �سرد غري
تاريخي ينحي املر�أة جانب ًا يكون جاني ًا على طبيعة الكون.
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الإميان وامل�سيحية والعلم
�أود �أن �أعر�ض عليك بع�ض الأ�سئلة ال�شخ�صية .ولكنها لي�ست �أ�سئلة �شخ�صية
جداً .على �سبيل املثال ،ذكرت يف مذكراتك طائر على �سنديانة �أنك كنت ترتاد الكنائ�س يف
يفاعتك و�شبابك .هل ما زلت م�ؤمنا ً؟
خا�صة �إىل درجة ال ميكن التعبري عنها .تربيت تربية بروت�ستانتية.
الإميان جتربة ّ
ويف الوقت نف�سه ولدت لعائلة ذات عقل منفتح .فوالدي حني كنت يف الثانية ع�شرة طلب مني
قراءة القر�آن ،وجاء مبن يعلمني القر�آن .وحتى الآن ،و�أنا ل�ست حافظ ًا القر�آن ولكني �أعرف
ما يقوله القر�آن� ،إذا قال يل �إن�سان لقد ورد يف القر�آن كذا وكذا �أقول له نعم �أو ال .كنت �أذهب
�إىل الكنائ�س الكاثوليكية ،ملاذا ؟ ال �أدري .بل كنت �أ�شعر �أنني مت�شوق �إىل نوع من العبادة التي
تت�ضمن طقو�س ًا �أكرث من طقو�س الكنائ�س الربوت�ستانتية.
حيث ال �أيقونات وال �صور �أو لوحات.
الآن �أنا ال �أذهب �إىل الكني�سة� .أنا �أحب الذهاب �إىل الكني�سة .ولكن الآن ال �أذهب،
لأن الكني�سة بعيدة .ويف يوم الأحد ال �أخرج من البيت؛ فهو يوم راحتي.
�أقرب كني�سة للربوت�ستانت تقع يف منطقة ريا�ض ال�صلح.
ر ّبك ال ي�ستطيع �أن ي�أخذين �إىل منطقة ريا�ض ال�صلح يوم الأحد� .أنا �أحب الذهاب
كثري ًا �إىل الكنائ�س ،و�أحب ممار�سة بع�ض الطقو�س لأنها تعني يل �شيئ ًا داخلي ًا مثل ال�شركة
املقد�سة ،وهي �أن ت�شرتك مع غريك يف طق�س اخلبز واخلمر.
هي �شركة مع امل�سيح.
نعم� ،شركة مع امل�سيح .هذه ال�شركة تعني يل �شيئ ًا ما داخلي ًا ال �أدري ما هو ،ومل
�أقف عنده طيلة حياتي ،ولكنها تعني يل �شيئ ًا يف نهاية املطاف .كانت هناك كني�سة قريبة من
منزيل ،لكنها لي�ست متام ًا ككني�ستنا .كان فيها قليل من الطقو�س� ،إنها كني�سة التينية ،وهي
الأقرب يف الطقو�س �إىل الربوت�ستانت .كنت �أذهب �إليها ،و�شاهدين �شخ�ص ال �أعرفه ،وكان
كتاب البحث عن ي�سوع قد �صدر .فقال ل�صديق يل متعجب ًا ،وكان قر�أ البحث عن ي�سوع :
كيف يكتب كمال ال�صليبي هذا الكتاب وي�أتي �إىل الكني�سة ؟ فقال له �صديقي  :هذا �أمر وذاك
�أمر �آخر .كنت �أ�شعر يف بع�ض الأحيان ،كما ي�شعر كل �إن�سان باحلاجة �إىل ال�صالة.
لكنك ال ت�صلي.
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�أُ�صلي .ال�صالة لدينا دعاء .هي اختالء مع اهلل ،و�أنا �أتكلم معه كما �أتكلم معك،
و�أقول له ما �أريد .و�أحتدث معه ك�أنني �أحتدث �إىل نف�سي و�أقول احلقيقة .هذه هي ال�صالة
لدينا .ولهذا ال�سبب يقولون �إن الإن�سان �إذا مار�س ال�صالة من هذا النوع ت�صبح �سلوكياته
جيدة لأن من يخاطب اهلل ال يكذب .وملاذا الكذب ؟ اهلل ال يجربه على ال�صالة� .أنت تختار �أن
حتاكي ربك لتقول له احلقيقة عن الأمور التي قمت بها ومل يكن عليك القيام بها ،وعن �أمور
مل تقم بها وكان عليك القيام بها.
ال ت�ستطيع �أن تكذب عليه ،لأنه يعرف كل �شيء ويعرف احلقيقة ؟
نعم .لكنك ل�ست جمرب ًا� .أنت تقوم بها لراحة ذاتك� .أحيان ًا ت�شعر ب�أنك ال ترغب
يف ال�صالة يف خمدعك ،بل ترغب يف ال�صالة يف معبد ،فتدخل �إىل �أي كني�سة �أو �إىل �أي
معبد ،وجتل�س وت�صلي.
�إن عدم اهتمامك بالطقو�س ال يعني �أنك غري مكرتث بالإميان الديني .و�أق�صد
بالطقو�س الذهاب �إىل الكني�سة واالعرتاف� ...إلخ.
�أقول ان و�ضعي يتلخ�ص بعدم ممار�سة االن�ضباط الروحي .لأن الإميان باالن�ضباط
الروحي ي�صبح �شيئ ًا �آخر� .أنا ال �أ�ؤمن ب�أ�شياء خارجة عن الطبيعة .غري �أنني حني �أحتدث
�إىل اهلل �أكون قد قمت باالعرتاف� .إنها �أ�شياء معقدة جد ًا ومن املمكن �أن يكون من الأف�ضل
للإن�سان �أال يفكر فيها ،بل لي�أخذها على ال�سجية .ولكنني ال �أ�ستطيع القول �إنني �شخ�ص غري
ملتزم �إطالق ًا� .أنا ملتزم ،ولكن بح�سب اختياري وبحريتي الكاملة وعلى طريقتي اخلا�صة.
املفارقة اليوم عدم وجود جتارب روحية مهمة ال يف الإ�سالم وال يف امل�سيحية.
هناك م�سيحيون المعون بال ريب...
المعون مباذا ؟
المعون يف �أمور علمية و�أدبية مث ً
ال .لكن �أملعية ه�ؤالء ال تنطلق من الدين ،ومل
نقر أ� لرجال متدينني جتارب روحية ذات �ش�أن .ك�أن التجربة الدينية يف امل�سيحية والإ�سالم
تنطفىء مل�صلحة ال�شعائر الدينية� .أي �أن الإميان �أ�صبح يعني الذهاب �إىل امل�سجد �أو �إىل
الكني�سة .خذ مث ً
ال جتارب القدي�س �أوغ�سطني؛ لديه جتارب روحية ذكرها يف االعرتافات،
وه��ي جت��ارب مده�شة .الآن ال نقر�أ ،بحدود علمي ،ما ي�شبه ذل��ك .وال يوجد َم��ن يكتب
جتاربه الدينية� .إن جتارب ال�شك والإمي��ان والإحل��اد ما عادت موجودة .ملاذا غابت هذه
اجلذوة يف امل�سيحية والإ�سالم ؟
عندما نقر أ� جتربة احلالج على �سبيل املثال ،نعرث على جتربة فريدة يف الأمل ويف
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الإميان .عندما نقر�أ ابن عربي جند �أن هناك معاناة هائلة ومكابدة .اليوم ال يوجد �شيء من
ألت �س�ؤا ًال مبدئي ًا يجب �أن جند جواب ًا
هذا .نقر�أ ُخطب اجلمعة فنجدها م�صائب� .أنت �س� َ
عنه .ولكن امل�شكلة �أنني ال �أفكر كثري ًا يف هذه املو�ضوعات ،وال يوجد لدي جواب جاهز ،لأن
كل ما �أقر�أه من مواقف �أو �أفكار �صادرة عن اجتاه ديني �أجده غري مقنع و�أجد فيه �سف�سطة
وت�ص ُّنع ًا ،وهناك الكثري من م�صائب الكهنوت ،مع �أن الإ�سالم ال كهنوت فيه من الناحية
املبدئية.
لكن �صار فيه كهنوت وم�صائب مدوية.
نعم .و�أي �شيء فيه كهنوت بات م�صيبة� .أنا �أعطاين مارتن لوثر �إبرة للمناعة.
�صار لديك مناعة �إذاً.
نعم .لدي مناعة� .أنا �أحرتم الكاهن اجتماعي ًا ،وال �أ�سري �أمام الكاهن ،بل �إىل
جانبه .ال �أحب �أن �أحتدث �إىل الكاهن با�سم اهلل ،لكنني �أخف�ض له جناح االحرتام .ولكن ال
�أعتقد �أن لديه �سلطان ًا روحي ًا علي .هذا هو الكاهن خا�صتي.
يف الربوت�ستانتية ال يوجد كهنة.
ال ،ال يوجد.
ورجل الدين يتزوج.
راع ،ولي�س كاهن ًا .والراعي يهتم بالأبر�شية ،والعلمانيون هم الذين ي�ؤلفون
عندنا ٍ
جلنة ،ويقررون �أ�سلوب التعامل مع الراعي ،ويدفعون له راتب ًا ،وي�شرتون له بيت ًا و�سيارة.
لدي �أ�صدقاء من رجال الدين وه�ؤالء �أحبهم و�أحرتم �أفكارهم ،لكن ه�ؤالء ق ّلة
قليلة جداً� .أما بقية رجال الدين فلدي موقف منهم .ه�ؤالء على كرثتهم ،ال هم لهم �إال
بذر الفرقة بني النا�س.
�أكيد� .أكيد .يف هذا ال �أختلف معك .يف �سفر الأنبياء يف العهد القدمي هناك و�صف
ك�سر .وفتيلة ّ
مدخنة ال يطفىء .لدينا كني�سة
للم�سيح املنتظر جاء فيه  :ق�صبة مر�ضو�ضة ال َي ِ
تركها لنا امل�ؤ�س�سون لتجمعنا عند ال�ضرورة وتعرفنا �إىل الآخر .الآن � :إذا حافظنا عليها
تبقى .و�إذا مل نحافظ عليها ال يوجد ما يع ّو�ض عنها يف ما بعد .لذلك ،وحتى لو كانت فتيلة
ّ
مدخنة ورائحتها تفوح منها ،يجب �أال نع�صاها .ويجوز �أن تكون ق�صبة مر�ضو�ضة ...و�إذا
�أم�سكتها جترحك .ولكن ال نك�سرها.
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هذه حكمة.
املهم �أن نحافظ على هذه امل�ؤ�س�سة .مع �أن هذه امل�ؤ�س�سة مكللة بال�شكوك يف �إخال�ص
الق ّيمني عليها ،واملق�صود �إىل ذلك �إخال�صهم الروحي ،وفهمهم للروح .الإميان بالدين كما
لو �أنني مواطن لبناين يطيع القانون اللبناين ،و�أنزعج �إذا ر�أيت �شخ�ص ًا ال يطيعه .والأمر
نف�سه يف الدين � :أنا أ�تّبع بقلبي هذه الطريقة يف الإميان ويف التعامل مع �ضمريي ال�شخ�صي
و�ضمريي االجتماعي.
يف هذا ال�سياق تبدو امل�سيحية يف البلدان العربية ،وال �سيما يف العراق وم�صر
وبالد ال�شام ،ك�أنها فقدت روح التجدد مقارنة مبا كانت عليه يف �أوروبا ،وفقدت روح التمرد
�أي�ضاً .امل�سيحيون كانوا متمردين على الأفكار القدمية ،ومنا�ضلني ا�ست�شهدوا ودفعوا
�أثماناً غالية ...هكذا يخربنا التاريخ .لكن امل�سيحية يف بالدنا التي �أن�ش�أت ح�ضارات مهمة
وكانت وارثة جميع عقائد اخل�صب املقد�سة اجلميلة� ،صارت ،مع دخول الإ�سالم �إىل هذه
البالد ،تفتقد روح التمرد والتجدد .هل ترى رابطاً بني فقدان امل�سيحية روح التجدد
والتمرد ودخول الإ�سالم �إىل هذه البالد ؟
حتى نفكر يف هذا املو�ضوع علينا �أن نذهب �إىل البدايات� .أت�صور �أن الديانات
ظهرت يف زمن كان الدين يعني التحكيم� ،أي الق�ضاء بني النا�س� .أي �أنك ال ت�ستطيع �أن تفكر
�إال بكالم كاهن .ثم �أتى وقت �صرتَ ت�ستطيع �أن تفكر بطرق �أخرى .وعندما �صار يف �إمكان
الإن�سان التفكري بطرق �أخرى ،بات على امل�ؤمنني املحافظة على املوجود من الدين حتى ال
ينال منه �أحد ،وال يتورعون عن الدفاع عنه ،يف الوقت الذي كان البع�ض يف ّكر يف �آخر نظرية
يف االقت�صاد �أو يف �آخر نظرية عن الفيزياء مثل نظرية الكم �أو اجلينات .هنا يثور ال�س�ؤال :
هل يحق للإن�سان ا�ستن�ساخ �إن�سان مثله .يف هذا النطاق �أدخلت الدين يف النقا�ش ،علم ًا �أن
الدين لي�س �إ ّال �ضمريك .الدين ال يع ّلمك وال يقول لك ا�ستن�سخ �أو ال ت�ستن�سخ .الدين مدار�س
كل واح��دة لها منطقها .املهم هو ال�ضمري .هل �ضمريك يقبل �أن ي�صري اال�ستن�ساخ مبد أ�
يطبق عاملي ًا �أو ال ؟ �أنا �أقول هذا قيا�س ًا على الفل�سفة .منذ زمن �أر�سطو �أو فيثاغور�س ،كانت
الريا�ضيات فل�سفة وعلوم الأ�شياء (الفيزياء) كانت فل�سفة �أي�ض ًا .والكيمياء كانت فل�سفة،
والتاريخ كان فل�سفة .ثم راحت هذه املو�ضوعات ت�ستقل عن الفل�سفة بالتدريج ،حتى الفل�سفة
باتت هي كل ما تبقى من ذلك التاريخ .غري �أنني اليوم �أ�ستطيع العي�ش بال فل�سفة ،بينما مل
يكن من املمكن العي�ش بال فل�سفة يف زمان معني .الآن �إذا �أردت �أن تتفل�سف فهذا �أمر ح�سن.
ولكن �أن تعي�ش بال فل�سفة ،فهذا �أمر ممكن وطبيعي .وينطبق الأمر نف�سه على الدين� .إذا
قلنا الدين �ضمري ،وهو لدي �ضمري حق ًا ،فيجب �أال ي�صدر عن ال�ضمري �أي �شيء �سيىء� .أ�صبح
لدينا طرائق كثرية للتفكري وللعمل .ولهذا �صار الدين حالة �ضمن �أمور �أخرى كثرية� .أما �إذا
كان بع�ضهم يريد �أن يكون الدين هو كل �شيء ،فما عليه �إال �أن يقيم دولة لها قوانني جتعل من
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الدين الأمر الوحيد .لكن ،كم �ستحيا هذه الدولة ؟ و�إىل �أي مدى ؟
ه��ذه دول��ة فا�شلة ،الدولة الدينية دول��ة فا�شلة .ويف ه��ذا ال�سياق �أري��د تو�ضيح
�س�ؤايل� .إن �أخناتون مث ً
ال� ،أتى بفكر ديني متمرد على دين �أ�سالفه .امل�سيح نف�سه كان متمرداً
على الديانة اليهودية .و�أق�صد بذلك �أن هناك جتديداً ومترداً يف الوقت نف�سه .اليوم يف
بالدنا هناك كثري من امل�سيحيني قدموا �أف��ك��اراً جتديدية �أمثال مي�شال عفلق و�أنطون
�سعادة وق�سطنطني زري��ق ...إ�ل��خ .ه���ؤالء قدموا �أفكاراً يف الفكر وال�سيا�سة واملجتمع لي�س
ب�صفتهم م�سيحيني بل ب�صفتهم مواطنني .وال ن�ستطيع اعتبارهم جمددين يف الفكر
الديني امل�سيحي ،بل قدموا �أفكاراً يف املجتمع وال�سيا�سة والثقافة� ...إلخ .لكن ،ما عدنا نرى
م�سيحيني يجددون الفكر الديني .هذا ما ق�صدته متاماً .والأم��ر نف�سه يف الإ�سالم .هل
هناك من يناق�ش فكرة الوحي مث ً
ال ؟ ال �أحد يناق�ش فكرة الوحي على الإطالق� ،أو فكرة من
الذي كتب القر�آن� ،أو �شخ�صية جربيل؛ أَ�هي حقيقة �أم متخيلة ؟ �أو ق�صة الإ�سراء واملعراج.
لكن الإن�سان له احلق يف �أن ي�ؤمن بالوحي �أو بغريه من الأمور.
�أو ال ي���ؤم��ن .ففي �أوروب����ا ،م��ع �شيوع الربوت�ستانتية ،ك��ان املفكرون يناق�شون
عُذرية مرمي وب�شرية امل�سيح و�أ�سطوريته وتاريخيته ،ومل يكن هناك قيد على الأفكار� .أما
يف بالدنا فال جنر ؤ� على مناق�شة امل�س ّلمات.
هنا يجب �أن ترى طبيعة النظام ال�سيا�سي.
لأننا ال ن�ستطيع طرح هذه املو�ضوعات على النقا�ش احلر والعلمي ،نحن نحتاج
�إىل فولتري �أو مارتن لوثر ي�ستطيع �أن يخرق هذا العماء ويطرح هذه الأمور للنقا�ش.
تقول اننا نحتاج �إىل فولتري �أو مارتن لوثر .لكن يجوز �أننا بطبيعتنا ال نحتاج �إىل
فولتري وال �إىل مارتن لوثر ،بل يلزمنا �شيء �آخر� .إن قدرة جمتمعنا على مواجهة ت�سا�ؤل معقد
كهذا و�صعب تتوقف على ما يالئمنا .فولتري جاء �إىل بالد فيها �إمكان التحدث بحرية ،مع �أن
الكني�سة كانت جت ِّرم هذه املقاالت.
جترم وتت�صدى لها ،لكنها ال تقتل القائلني بها.
�أحيان ًا رمبا تقتل .لقد قام مارتن لوثر بانقالب فظيع .وا�شعر �أن مارتن لوثر �أ�ساء
�إىل امل�سيحية .ولأنني ،يف النهاية ،ن�صراين ،ون�صرانيتي تعود �إىل �أيام امل�سيح �إذا مل تكن قبل
ذلك ،ف�أنا ال �أعترب امل�سيحية ثورة على اليهودية لأن امل�سيح مل يكن يهودي ًا.
�صحيح ،مل يكن يهودياً .هو من اجلليل ،جليل الأمم.
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مل يكن يهودي ًا ،لأن امل�سيحية هي �شقيقة اليهودية� .أي انها دين �إ�سرائيلي .يف �أي
حال� ،أنا َمدين بحريتي ال�شخ�صية ملارتن لوثر .هناك نا�س �صاروا مدينني لع�صبيتهم ملارتن
لوثر .وهناك �أنا�س �صاروا مدينني لبغ�ضهم ملارتن لوثر.
هذا ما ي�سمى ت�سيي�س الدين� ،أي �أن الدين �صار يف خدمة احلاكم.
كما �أقول لك ،عندما كان الدين هو الطريقة الوحيدة للتفكري كان �شيئ ًا ،والآن
عندما ما عاد على ذلك النحو �صار م�س ّي�س ًا .عليك �أن جتد له حم ًال يف املجتمع .والكاهن
نف�سه �أ�صبح �سيا�سي ًا.
�أو يف خدمة ال�سيا�سة.
�أو يف خدمة ال�سيا�سة� .صحيح.
هذا ما وقع للم�سيحية ،يف عهد ق�سطنطني على الأقل.
هذا ح�صل عاملي ًا .لكنني �أعتقد �أن كرثة التفكري يف هذه املو�ضوعات غري مفيدة.
الوعي بها مفيد ،لكن كرثة التفكري فيها غري مفيدة.
�إن احلاجة �إىل التفكري فيها ناجمة من كون ال�سلطات الدينية يف بالدنا العربية
تكافح الأفكار التجديدية ،وتقف �ضد اجلديد� .إن مفكراً ح��راً مثل فرج ف��ودة يف م�صر
مل يتورع املتع�صبون دينياً عن اغتياله .وجنيب حمفوظ حاولت اجلماعات الإ�سالمية
اغتياله .اجلماعات الدينية حتى الآن لها �سطوة كربى على عقول النا�س ،فهم يفتون
بهذا االجتاه تارة ،ويف االجتاه املعاك�س تارة �أُخ��رى ،والنا�س �ضائعون .وثقافة النا�س ما
زال��ت ت��دور على ثالثة م�صادر  :خطبة اجلمعة ،والتلفزيون ،ومناق�شات املقهى .لهذا
ف���إن ف�صل الدين عن ال�سيا�سة �أم��ر مهم يف بالدنا العربية ،والعلمانية حتديداً هي ما
نق�صد �إليه .وال�س�ؤال املل ّح اليوم هو  :كيف ن�ستطيع �أن ُنق ّيد يد احلاكم بالد�ستور ؟ وكيف
ن�ستطيع �أن ُنق ّيد اجلماعات الدينية حتى ال تتدخل يف ال�سيا�سة ؟
ال ميكنك القيام �إ ّال باملمكن .و�إال تنعكف على نف�سك وتعي�ش حياتك الذاتية� ،أو �أن
تتفاعل مع النا�س بطريقة ما .هذا هو املمكن وهذه طريقة يف احلياة ،وهي الطريقة املف�ضلة
يف بالدنا .هنا منبع التفكري الديني .وبني بالد ال�شام وم�صر واجلزيرة العربية والعراق
ن�ش�أت الديانات كلها .وما �أنا مت�أكد منه �أن هناك طرق ًا �أخرى للتفكري وهي قوية يف الوقت
نف�سه� .إن �أب�سط كالم هو من يبد أ� كالمه بالقول ‘ :اهلل يقول’ ،بينما هناك اليوم ك�شوف
احلم�ض النووي  .DNAواليوم يتحدث العلماء عن �أن الكون ي�شبه الذرة يف التكوين� ،أي �أنه
مبني على و�سط �إيجابي يدور حوله عالمَ �سلبي� ،أي �أنه مثل النواة الإيجابية والإلكرتونات
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ال�سالبة .و�أبعد من ذلك فهناك املادة االفرتا�ضية التي هي ( antimetalم�ضاد للما ّدة) ،والتي
تتحرك ب�شكل دوراين حول و�سط ذي نواة �سالبة وحميط ذي تكوين �إيجابي .ثم يقولون �أ�شياء
�أخرى خميفة� ،أي �أن من املمكن �أن يكون الكون كله م�ؤلف ًا من كون �إيجابي �أي كون عادي،
وكون م�ضاد للمادة .ويف حال وقوع �أي احتكاك بينهما يفنى اجلميع.
مثل النتيجة احلتمية لتقل�ص الكون بح�سب نظرية .Big Bang
هذا �أمر �آخر ،لكنه قريب من هذه النظرية .الآن هل ي�ستطيع هذا الإن�سان الذي
يفكر علمي ًا بهذه الأمور �أن يتغلب على الإن�سان الذي يفكر بطريقة دينية ؟
العلم تغلب على الكني�سة يف نهاية املطاف ،و�أ�صبح غاليليو �أقوى من البابا الحقاً.
رمبا �أ�ساء غاليليو �إىل الب�شرية ،ورمبا كانت الب�شرية �أكرث �سعادة مما هي عليه
اليوم من دون غاليليو .ولكن ،ما �إن ظهر غاليليو حتى �صار ال بد �أن ينجح يف �أفكاره.
لدي �صديق وهو روائي ومعروف ،ولعلك قر�أت له ،هو غالب هل�سا.
�أعرف كثريين من عائلة هل�سا الأردنية.
كان غالب هل�سا يف �أواخر �أيامه يعي�ش يف دم�شق ،وملا قر�أ خرب ًا عن �أن ال�شم�س
�ستنطفىء بعد نحو خم�سة ماليني �سنة ،و�أن املجرة ال�شم�سية �ستفنى�،أ�صيب بالك�آبة ،ومل
يخرج من منزله طول �ستة �أ�شهر ،وبقي يف �أثناء ذلك غارق ًا يف التفكري يف م�صري الكون
ويف �أن جم ّرتنا واحل�ضارات املتعاقبة التي �شهدتها الأر�ض �ستفنى يوم ًا ما .وقد راح بع�ضهم
يخفف عنه بالقول �إنه لن يكون موجود ًا بعد خم�سة ماليني �سنة .لكن اخلرب ،يف حد ذاته،
ي�شري �إىل �أن العلم ي�صيب النا�س بالك�آبة يف كثري من احلاالت .يف �أي حال ،لو عدنا قلي ًال
�إىل الإ�سالم نالحظ �أن الإ�سالم ن�ش أ� يف منطقة �صحراوية تخرتقها خطوط التجارة الدولية.
هل كان لهذا املن�ش أ� ال�صحراوي ـ التجاري �ش�أن يف طم�س ما كان موجود ًا قبل الإ�سالم من
ح�ضارات وثقافات ؟ وهل �أن الإ�سالم ذا املن�ش�أ ال�صحراوي-التجاري ،والذي غمر مناطق
الزراعة يف العراق وال�شام ،طم�س ما قبله ؟ ويقال �أي�ض ًا �إن العرب مل يعرفوا امللحمة ذات
الطراز الإغريقي ،ومل يعرفوا كذلك الأ�سطورة .بينما يرى بع�ضهم �أن امللحمة والأ�سطورة
كانتا موجودتني يف الثقافة العربية ،و�أن للعرب �أدب ًا ملحمي ًا و�أ�ساطري وديانات كثرية ،لكن
الإ�سالم طم�سها .ماذا تقول يف هذا املو�ضوع ؟
�إذا كان الإ�سالم طم�سها ،فكيف عرفوا �أنها كانت موجودة ؟ هناك بقايا و�إ�شارات
تدل على بع�ض هذه املالحم كق�صة الزير �سامل مث ً
ال .ويف �أي حال� ،أنا �أعر�ض ال�س�ؤال
و�أنت امل�ؤرخ الذي ي�ستطيع �أن يجيب.
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حا�ضرة.

�أو ًال ،الإ�سالم مل يظهر يف بيئة �صحراوية ،بل ظهر يف احلوا�ضر ،وعا�صمته كانت
تق�صد ال�شام ؟
ال .العا�صمة الأوىل هي مكة ،وكانت حا�ضرة.

مكة مدينة جتارية واقعة على خطوط التجارة الدولية يف تلك احلقبة .ومن
ال�صعب اعتبارها مدينة حا�ضرة كدم�شق مث ً
ال� ،أو حلب� ،أو بغداد يف ما بعد.
مكة كانت مدينة مهمة جد ًا �آنذاك ،وهو ما جعل جزء ًا كبري ًا من العامل ي�ستمر
يف تقدي�سها� .أما هذا التفل�سف عن �أ�صل الإ�سالم ون�ش�أته فلي�س له ما يربره .فاحلقيقة هي
ال�شيء املوجود .و�إذا مل تكن مكة على هذا القدر من الأهمية ،فال يغري هذا الأمر �أي �شيء
من التاريخ .فاملهم �أن حدث ًا جديد ًا انبثق يف املنطقة ا�سمه الإ�سالم.
قبل الإ�سالم كان هناك امل�سيحية واليهودية وال�صابئة.
وديانات كثرية �أُخرى ،منها ما اندثر ،ومنها ما بقي حتى اليوم .الإ�سالم جاء ثم حل
يف حمل نوع من امل�سيحية هي الن�صرانية ،والتي �أقول �إنها ديانة عي�سى ابن مرمي .وقد بقيت
اليهودية العربية والديانات الأخرى عربية ،وامل�سيحية على �أنواعها كانت عربية كالن�ساطرة
واليعاقبة وامللكية .ومبرور الزمن �صارت �أعداد امل�سلمني تتفاقم قيا�س ًا على �أعداد امل�سيحيني
واليهود ،ومبا �أن كل طرف ظل متم�سك ًا بكيانه على �أ�سا�س عقيدته الدينية ،ف�إن الأمر اقت�ضى
�أن يكون للأكرثية الغلبة يف طرح �أفكارها الأ�سا�سية كي يبقى املجتمع ممكن ًا .وكان الطرح
الأ�سا�سي يف هذا ال�ش�أن هو �أن للفئات غري الإ�سالمية حق التمتع بحريتها يف �إدارة �ش�ؤونها
الداخلية� .أما يف ما عدا ذلك فعليها �أن تتبع ال�شريعة الإ�سالمية.
هذا هو منطق الـ ُمتغ ِّلب �آنذاك.
متام ًا .وهذا الر�أي ا�ستمر حتى القرن التا�سع ع�شر .ويف القرن التا�سع ع�شر حدثت
تغيريات جذرية �ضع�ضعت الأحوال .وما عاد ال�س�ؤال  :هل على الإن�سان �أن يحافظ على كيانه
بح�سب انتمائه التقليدي-الديني �أم ال ؟
الدافع ل�س�ؤايل هو �أن البع�ض ر�أى يف الإ�سالم الذي ن� أش� يف مدينة جتارية مهمة
هي مكة ،مع �أنها واقعة يف وا ٍد غري ذي زرع� ،أي لي�س لديها �أي �إنتاج زراعي� ،إحدى موجات
البداوة التي كانت تتكرر غزواتها دوري��اً للبالد اخل�صيبة ،على غرار غزوات بني هالل.
لكن لو مل تتوافر لهذه املوجة مدينة حا�ضرة مثل دم�شق لكانت اندثرت �أو اندجمت
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موجاتها الب�شرية باملجتمعات اجلديدة يف العراق �أو ال�شام .لكن وجود حا�ضرة مثل دم�شق
التي ُق ِّي�ض ملعاوية �أن ين�شىء فيها دول��ة متينة هو ال��ذي جعل الإ�سالم يعي�ش ،وي�صبح
نظاماً �سيا�سياً .كيف تنقد هذا الر�أي ؟
يف التاريخ هناك فتوحات .وهذه الفتوحات لها �أ�سباب و�أقنعة خمتلفة .يجوز �أن
تكون �أقنعة دينية �أو �أقنعة جتارية .عندما حتدث الفتوحات يجري تنظيم الرثوة اجلديدة
وتوزيعها� .إن بداية الإ�سالم ،بح�سب الرواية الإ�سالمية ،هي ق�صة هذه الرثوة التي حملتها
الفتوحات .فقد كانت م�صدر ًا لكل هذه الفنت التي حدثت الحق ًا وا�ستمرت طوي ًال ،ابتداء
مبقتل اخلليفة عثمان بن عفان �أو ما ي�سمى ‘الفتنة الكربى’ .وقد �أت��ى وقت كان النمط
الإ�سالمي ،بحكم الفتوحات ،ي�شبه كثري ًا منط دولة الروم .بعد ذلك تغريت الأو�ضاع بزوال
دولة الروم ،وحتول الرتك واملغول �إىل الإ�سالم .هذه الأمور حدثت بالفعل ،وال ميكن القول
�إنها مل حتدث.
ال�سرية والأ�صدقاء الأوائل والعالقة بالغرب
�أن���ت كتبت �سريتك طائر على �سنديانة .ه��ل تعترب ال�سرية ال��ذات��ي��ة م�صدراً
للتاريخ� ،أم جمرد كتابة ُي�ست�أن�س بها عند كتابة التاريخ ؟
ال� .إنها م�صدر للتاريخ.
�أَهي م�صدر رئي�س �أم م�صدر ثانوي ؟
بل م�صدر رئي�س .لكن .ثمة �إي�ضاح ب�سيط؛ ف�أنا مل �أكتب �سرية ذاتية بل مذكرات.
ثم انني مل �أحت َّر الدقة متام ًا ،بل �سردت الأمور كما �أذكرها ...لي�س بال�ضرورة كما حدثت،
لأن ما يذكره الإن�سان �أمر ،وما حدث بالفعل �أمر �آخر .لقد كتبت مذكراتي باعتبار هذه
الكتابة �ش�أن ًا �شخ�صي ًا جد ًا ،بحيث ي�صبح القارىء �صديقي حني �أقول له من �أنا .وهذه عملية
�شخ�صية جد ًا .الآن �إذا تفل�سف �أحدهم ،وراح يجادل يف هذا احلدث �أو ذاك� ،أو يف مدى الدقة
هنا �أو هناك ،فهذا التفل�سف ي�ؤدي �إىل �صدور كتاب ب�شع .ومذكراتي التي كتبتها بعنوان طائر
على �سنديانة عبارة عن ق�صة من املا�ضي� ،أي من التاريخ بقدر ما يكون التاريخ جمموعة
م�آثر ي�ضعها �أفراد.
ال�سرية الذاتية يكتبها ال�شخ�ص بعد م�ضي فرتة طويلة على وقوع احلدث .فهي
لي�ست يوميات يكتبها �صاحبها يوماً بعد يوم ،فتحافظ على حرارتها احلدثية� .أما عندما
يكتب �شخ�ص �سريته ،لنقل بعد �ستني �أو �سبعني �سنة من مولده ،فيكون هناك فجوة زمنية
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كبرية بني وقوع احلدث وكتابته .لذلك �أتفق معك بقوة على �أن ما كتبه هذا ال�شخ�ص �أو
ذاك يف �سريته لي�س بال�ضرورة �أن يكون قد وقع بالفعل بالتف�صيالت ال�صحيحة متاماً.
ومن هنا من�ش�أ التحفظ عن �أهمية ال�سرية يف كتابة التاريخ؛ و�إىل �أي حد ميكن اعتبارها
م�صدراً رئي�ساً للكتابة التاريخية ؟
ميكن اعتبارها م�صدر ًا رئي�س ًا للتاريخ .فال�س�ؤال يف هذا احلقل يدور على فكرة
‘ما احلقيقة’.
احلقيقة ن�سبية.
نعم ن�سبية .لكن احلقيقة يف نهاية املطاف �صورة .و�أق��ول هنا ان ما خلقته يف
مذكراتي هو �صورة للع�صر الذي ع�شت فيه بتغرياته ومن غري �أي ‘تفل�سف’.
�أي �إعادة ا�ستح�ضار هذه الفرتة وتقدميها �إىل القارىء.
متام ًا .حتى عندما يقر�ؤها الإن�سان يعرف �أن اهلل مل يخلق لبنان و�سورية وفل�سطني...
�إلخ ،لأن الإن�سان كان ،يف بع�ض الأوقات ،يجتاز هذه املناطق كلها من دون املرور بنقاط الأمن
العام والبولي�س وال�شرطة� ،أي يف وقت مل يكن يف احلياة ‘غالظة �إدارية’ كاملوجودة اليوم.
والق�صد هو تظهري هذا اجلانب ،والإ�شارة �إىل �أننا كنا ،يف حقبة ما‘ ،مب�سوطني’.
�إن تاريخ عائلتك هو �أكرب برهان على ما تروي� .أ�صلكم من عني حليا ،و�أتيتم
�إىل بحمدون .و�أجدادك عا�شوا بني الأردن وم�صر وال�سودان وكانوا يتحركون ب�سهولة يف
وطن واحد ومنطقة واحدة.
وراءك �صورة والدي .وحني تخ َّرج والدي طبيب ًا �سافر �إىل م�صر وعينّ ‘�سرطبيب’
يف اجلي�ش امل�صري.
ولك عم عا�ش يف اخلليل� ،أو بني اخلليل وال�سلط على ما �أعلم.
هذه �صورة جدتي �أم عبد اهلل .انظر ؛ لقد كانت حا�سرة .هذه ال�صورة التقطت يف
�ستينيات القرن التا�سع ع�شر ،وها هي ال ت�ضع على ر�أ�سها �إال املنديل على عادة �أهل جبل لبنان.
يف �أربعينيات القرن الع�شرين ف�صاعداً كان يف العامل العربي �أربعة اجتاهات
فكرية و�سيا�سية رئي�سة  :االجتاه ال�شيوعي ،واالجتاه القومي العربي كالبعث ،واالجتاه
ال�سوري القومي ،والقوميون العرب .ك�أنك مل تت�أثر ب�أي اجتاه من هذه االجتاهات .ملاذا
مل تنتم �إىل �أي حزب �سيا�سي ؟
رمبا لأن تد ّيني العميق حال دون �أن �أهتم بهذه الأمور.
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هذا جواب مفاجىء.
الإن�سان ينتمي عادة �إىل مدر�سة تفكريية .يف ر�أيي �أن هذا غلط ،لأن انتماءه يحد
من حريته� .أنا طول عمري مل �أرغب يف �أن يحد �أحد من حريتي .كثريون من �أ�صدقائي انتموا
�إىل تيارات فكرية و�سيا�سية مثل حركة القوميني العرب .وديع حداد كان �صديقي ...مل يكن
�صديق ًا حميم ًا ،ولكنه كان �صديقي ب�شكل جيد .ومنهم ما زال �صديق ًا حتى اليوم �أمثال �أحمد
اخلطيب وهاين الهندي .ورفاقي ،يف �أكرثهم ،كان لديهم ميل عروبي ،غري �أين مل �أن�ض ِو حتت
راية �أي جماعة� .أذكر �أنني ،يف انتخابات جمعية العروة الوثقى �أو انتخابات جمل�س الطلبة
يف اجلامعة الأمريكية ،كنت �أقرتع للقوميني العرب ،من غري االنتماء �إليهم حزبي ًا �أو َع َقدي ًا.
هل حاولوا ا�ستدراجك �إىل االن�ضمام �إليهم ؟
�أعتقد �أنهم احرتموا موقفي .و�أنا احرتمت موقفهم ،وما زلنا �أ�صدقاء .وبطبيعة
احلال مل �أكن مقاطع ًا للآخرين على الإطالق .وحني ذكرت �أن تديني ال�شخ�صي حال دون
ل علي حياتي �إىل درجة مل �أكن
انخراطي يف جماعات �سيا�سية كنت �أعني �أن عملي كان مي أ
�أ�شتاق معها �إىل اخلروج من و�ضعي �إ ّال للمتعة .وبهذه الطريقة حافظت على عالقاتي بعدد
كبري من �أ�صدقائي .لأن الإن�سان عند انخراطه يف حزب ما فما ال �شك فيه �أن ذلك �سي�ؤثر يف
عالقته بالآخرين ممن ال ينتمون �إىل حزبه.
رمبا ي�صبح تفكريه حمدوداً �أي�ضاً.
رمبا يف �أحد الأوقات اهتممت بال�سيا�سة حني ُعر�ض �س�ؤال عن لبنان وعن م�شروعية
وجوده يف �أثناء الوحدة بني �سورية وم�صر .حينذاك اتخذت موقف ًا مت�شدد ًا �ضد الوحدة،
ووقفت �إىل جانب ا�ستقالل لبنان ،ولكن من غري عداء لأ�صدقائي الوحدويني.
مل تلتزم �أي ح��زب �سيا�سي ،لكن مل��اذا تبتعد ع��ن اخل��و���ض يف ال�سيا�سة م��ع �أن
ال�سيا�سة باتت تقرر م�صائرنا ك�أفراد وم�صائرنا كمجتمعات ؟
�إذا كان حكامنا �سي�ستمرون يف تقرير م�صائرنا على هذا النحو فاحلياة ،يف هذه
احلال ،لي�س لها معنى .نحن نعرف �أن �أي �إن�سان يجهد للقيام بعمله ،لأن ذلك يريحه معنوي ًا.
وعندما ال يكون للإن�سان القدرة على تغيري الو�ضع ال�سيا�سي الذي يعي�شه ،فلماذا يلقي هذا
الهم على عاتقه ما دام ال ي�ستطيع تغيري الواقع ؟ غري �أن الإن�سان �إذا كان ال ي�ستطيع القيام
بهذا الأمر ،فليقم ب�أمر �آخر؛ ال ي�ستطيع العمل يف ال�سيا�سة� ،إذ ًا ليعمل يف ال�صحافة مث ًال،
�أو يف الفن �أو يف �أي �ش�أن �آخر .فال�سيا�سة لي�ست مفرو�ضة على الإن�سان حكم ًا .وتغيري الواقع
يحتاج �إىل عنا�صر كثرية منها ال�سيا�سة .وال�سيا�سة ،بح�سب مكيافيللي ،فيها �أمور �سيئة جد ًا،
فهي تربز �أ�سو أ� ما يف غريزة الإن�سان� ،أي حب ال�سيطرة.
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وغريزة اجل�شع والإيذاء ثم الكراهية.
نعم .وال يوجد �شخ�ص انخرط يف العمل ال�سيا�سي يف بالدنا �إ ّال قيل فيه ما مل يقله
مالك يف اخلمر .و�أنت تعرف ما قاله مالك يف اخلمر.
ال�سيا�سة مل ِّوثة للأخالق .لكنني ق�صدت من كلمة ‘�سيا�سة’ هنا يف هذا احلوار،
�إبداء الر�أي يف ال�ش�ؤون ال�سيا�سية ،ال اخلو�ض يف العمل ال�سيا�سي� ،أو ،على الأقل ،اخلو�ض
يف ال�سيا�سة كمفهوم� ،أو كفكر.
بهذا املعنى كل ما يقوم به الإن�سان هو �سيا�سة ،لأن ما يقوم به الإن�سان ي�ؤثر يف
الآخر فيغريه.
حتى الفن هو حتري�ض على الأجمل؛ فالفن الراقي يغري ،بقوة املقارنة ،الذائقة
الفنية للنا�س بالتدريج ،الأمر الذي يغري تطلع النا�س �إىل الأجمل .وهذا ما يفعله الأدب
والفكر .وال �أق�صد يف هذا امليدان ال�سيا�سة مبعناها اليومي وال �سيما ال�سيا�سة يف بالدنا
العربية ،وخ�صو�صاً يف لبنان� .إنها م�صيبة.
نحن ،خ�صو�ص ًا يف لبنان ويف العامل العربي ،نلوم �أنف�سنا كثري ًا ،ونعتقد �أننا �أ�سو أ�
ما خلقته احلياة ال�سيا�سية يف الكون .نحن نظلم �أنف�سنا جد ًا ،لأننا عندما نقارن �أنف�سنا
بالدول التي نتمثل بها عادة يف ميدان التقدم واحلريات والدميقراطية جندهم زعران ًا ع�شر
مرات �أكرث منا .و�أكاذيبهم كبرية جد ًا بينما �أكاذيبنا �صغرية وم�سكينة .هم �أ�ضروا �شعوب
العامل مئات املرات ،بل �آالف املرات �أكرث مما �أ�ض ّر حكامنا بنا� .إن ظ ّلهم على العامل ثقيل.
من يخرب البيئة ؟
الدول ال�صناعية.
والدول ال�صناعية هي الدول التي جعلناها املثال لنا.
�أي �أمريكا وفرن�سا و�إنكلرتا.
حتى دول ا�سكندنافيا لي�ست �أح�سن من �أمريكا وفرن�سا و�إنكلرتا .عندما نقول دول
ا�سكندينافيا يتبادر �إىل �أذهاننا �أن هذه املجتمعات هي منتهى الرقي .دعك من ذلك .زعران
مثلهم مثل غريهم من املجتمعات الغربية� .أنا �أ�شعر �أننا نحن العرب م�ساكني .مرة قال عنا
ال�سيناتور فولربايت جملته امل�شهورة التالية The Arabs are Gazelles in a world of wolves :
«غزالن يف عامل من الذئاب».
نعم« ،غزالن يف عامل من الذئاب� ».صحيح �أن يف جمتمعاتهم غزالن ًا ‘تك�سر’ �أو
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تعتدي على غزالن ،لكنهم ،يف العامل الذي يعي�شون فيه ،كلهم ذئاب ،وال واحد منهم يقول
كلمة �صحيحة .خذ ورطة لبنان حالي ًا ،وال �أريد الإغراق يف التف�صيالت ال�سيا�سية ،فقد وجد
لبنان نف�سه يف عامل من الكذب املح�ض؛ يف عامل حيث احلقيقة ال تقال قط .ملاذا �إذ ًا نلوم
�أنف�سنا بهذا القدر ؟ وكالمي هذا ال يعني �أن �أمورنا على خري ما يرام .ال ،على الإطالق،
لكنني �س�أقول فكرة رمبا تبدو تافهة جد ًا وهي �أننا ل�سنا وحدنا يف العامل ممن يحتاج �إىل
تقدم وتغيري .غري �أننا نحتاج �إىل القليل من الأخالق ،بينما العامل يحتاج �إىل الكثري منها.
يحتاج �إىل �أطنان باملقارنة.
هذا ما اكت�شفته من خالل معرفتي الغرب ،ف�أنا �سافرت كثري ًا ،و�أ�سافر دائم ًا �إليه.
مل حتب الغرب ؟
على الإطالق.
«ال ي�أتي من الغرب ما ي�سر القلب» .هذا مثل من اجلبل اللبناين.
ال �شيء �أ�سو أ� من الغرب .منذ زمن طويل اتخذت موقف ًا من احل�ضارة الغربية.
واحل�ضارة ال ميكن �أن تدوم �إىل ما ال نهاية .و�أي ح�ضارة ال بد �أن تنتهي بكارثة لنف�سها
وللعامل .وهذه اخلال�صة تو�صلت �إليها عندما كنت ما �أزال �أدر���س  B.A.يف اجلامعة ،حني
كنا ندر�س العلوم ال�سيا�سية ،ونراقب ما يحدث يف العامل .وكنت �أعد مو�ضوع ًا يف العالقات
الدولية وهذه هي ع�صارة ما وجدته يف تاريخ القوى ال�سيا�سية التي ال ميكن �أن ي�ستمر هذا
�سيك�سر نف�سه.
العامل على منوالها� .ستنهار �أخري ًا بال �شك .وهذا العامل ِّ
كما ح�صل يف احلرب العاملية الأوىل ويف احلرب العاملية الثانية.
والثالثة� .أنا ل�ست معجب ًا بالغرب على الإطالق مع �أنني در�ست فيه ،لكنني در�سته
�أي�ض ًا� .أحب املو�سيقى الغربية ،و�أقر أ� ال�شعر الغربي .لكن ال�شعر الغربي اجليد كتبه �شعراء
رف�ضوا الو�سخ الذي يعي�ش فيه جمتمعهم .لكن �أن �أقول ليتني ع�شت يف الغرب ،وماذا �أفعل
يف هذه البالد ...فهذا من املحال .على الأقل ها �أنا �أعي�ش يف هذه البالد مع �أنا�س �أفهمهم
و�أفهم عقليتهم ،و�أفهم كذباتهم ال�صغرية و�أالعيبهم ال�صغرية ،ال مع وح�ش كبري ال �أعرف
�أين تبد أ� وح�شيته �أو �أين تنتهي ،وال �أعرف هل ‘�سيخرم�ش’ �أم �أنه �سيع�ض .عموم ًا ،هو يعمل
هذه الأمور كلها بع�ضها مع بع�ض.
هذا املوقف تو�صلتَ �إليه من خالل درا�ستك الغرب ،ولي�س من خالل �إح�سا�سك
ب�أنك خمتلف عنهم� ،أو لأنك عربي بالدرجة الأوىل.
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واجهت �سجاالت يف ق�ضايا عاملية مع �أنا�س غربيني ،فوجدت �أنهم ال يفكرون �إ ّال
ب�أنف�سهم ،يا ليتهم يحبون �أنف�سهم .احلياة التي يعي�شونها لي�ست حياة .فال �أحد فيهم يرتاح
قلي ًال ويدخن َن َف�س نارجيلة مث ًال.
�إنهم يف حالة جري دائم وراء العمل والرثوة.
متام ًا� .أنظر كيف يت�سابقون اليوم على قمع التدخني .هناك �أنا�س يدخنون،
و�أنا�س ال يدخنون .ح�سن ًا ،قولوا للنا�س ان التدخني م�ضر .ولكن �أن ي�صنعوا عامل ًا منظم ًا
لقمع املدخنني ثم يتحدثون عن احلرية فهذا �أمر عجيب� .أنا ال �أدخن ،ولكنني �أحتدث عما
�أُالحظه.
عندما كنت طالب ًا يف لندن �أحببت الإنكليز ،فهم كبقية ال�شعوب طيبون .والإنكليزي
عندما ي�أمن لك يتحدث �إليك بعفوية .ولكن عندما تبحث معه يف ق�ضية عامة ،جتده ال ي�ستطيع
�أن يرى مكانتك �أبد ًا بل يرى م�صاحله وحده .و�أذكر يف �سنة � 1956إبان العدوان الثالثي
على م�صر الذي �شاركت فيه بريطانيا وفرن�سا و�إ�سرائيل بعد ت�أميم قناة ال�سوي�س ،وكانت
بريطانيا خارجة للتو من احلرب العاملية الثانية� ،أن �شخ�ص ًا �صديق ًا لأخي ،وكان قا�ضي ًا يف
اجلي�ش الربيطاين ،يريد تعميد ابنته .وقد دعاين �إىل حفل العمادة ،فذهبت لأرى كيف يعي�ش
راق جد ًا .وهناك
ه�ؤالء الإنكليز� .إنه �شخ�ص ذو م�ستوى اجتماعي متطور ،ويقطن يف حي ٍ
التقيت جمموعة من النا�س يرتدون �ألب�سة �أنيقة ،وجميعهم تعلموا يف مدار�س متطورة ،ومع
ذلك جتمعوا علي ليوجهوا �إ ّ
يل مالمة �شخ�صية ب�سبب ت�صرف م�صر جتاه بريطانيا .و�أنا
�آنذاك مل �أكن على علم بالق�ضية من �أ�سا�سها.
ويف هذا ال�سياق �أذكر �أنني كنت ما زلت تلميذ ًا عندما وقعت معركة العلمني يف
احلرب العاملية الثانية .غري �أن ه���ؤالء الإنكليز مل يتوقفوا عن الكالم على �أن امل�صريني
بال وفاء ،لأن بريطانيا قامت بعمل «جبار» وهو تخلي�صهم من الأملان والإيطاليني والنازية
والدكتاتورية ،فكيف يقولون لها الآن � :أخرجي من م�صر ! فقلت لهم �أنتم قمتم بهذا العمل
خدمة مل�صاحلكم �أو ًال و�أخري ًا ،ودفاع ًا عن حدودكم� .أنتم دخلتم �إىل م�صر ال لتحموا م�صر،
بل لتهزموا �أملانيا و�إيطاليا يف �شمال �إفريقيا ،وكي ُتفتح �أمامكم طريق الن�صر يف احلرب
العاملية الثانية .ما هذا الكذب! اما �أن تقولوا �إنكم قمتم بذلك من �أجلنا ،فهذا كذب �صريح.
ويف الأثر انقلب الكالم �إىل �ش�أن �آخر ،فراحوا يقولون  :عليكم �أن حتاربوا ب�أنف�سكم وتقاوموا
الأخطار ،ال �أن نحارب نحن عنكم .فقلت ملحدثي  :عن �أي خطر تتحدث ؟ قال  :اخلطر
ال�شيوعي .قلت له � :إنني حتى الآن مل �أ�شعر باخلطر ال�شيوعي .قال  :بلى .هناك خطر
�شيوعي .فقلت � :إذا كنتم ت�شعرون بهذا اخلطر فنحن ال ن�شعر به �أبد ًا ،ولكنني �أ�شعر بخطر
موجود بقربي هو �إ�سرائيل .وحتول النقا�ش �إىل ما ي�شبه الكالم الغا�ضب لوال وجود الدكتور
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جنيب �سعد الذي كان �أوالده مقيمني يف املبنى نف�سه ،وكان حا�ضر ًا يف ذلك اللقاء ،فراح
يلطف الأجواء.
الح��ظ الغرابة يف مواقف ه���ؤالء الإنكليز .ي��ري��دون �أن �أخ��دم فكرة �أحالفهم
ال�سيا�سية ،و�أدافع عنها يف الوقت نف�سه .وتبني يل �أن الإنكليز كانوا يريدون �إن�شاء حلف يف
البالد العربية ،بينما الأمريكيون كانوا �ضد هذا االجتاه .ويف ما بعد ‘طريهم’ الأمريكيون
من املنطقة كلها .وهذه هي ق�صة احلرب الباردة االجنلو�-أمريكية.
مثال �آخر  :يف ت�سعينيات القرن الع�شرين ح�ضرت م�ؤمتر ًا يف جامعة تك�سا�س عن
‘ال�شرق الأو�سط يف خم�سينيات القرن الع�شرين’ ،وحتدثت فيه عن ال�شرق الأو�سط يف تلك
احلقبة .وتناولت �إحدى الأوراق املقدمة �إىل امل�ؤمتر الأو�ضاع بني القوى الكربى يف املنطقة يف
تلك الفرتة .ومن جملة احلديث ،وكنت يف تلك الأثناء �أدر�س تاريخ الأردن ،قلت  :انتبهوا من
الأمريكيني .من املفرو�ض �أن يكون الأمريكيون حلفاء الربيطانيني .لكنهم يف�ضلون الرو�س
خم�سني �ألف مرة .هم ال يريدون الإنكليز يف املنطقة .وكان هناك �شخ�ص حا�ضر ًا اللقاء،
وكان �سابق ًا �سفري ًا لأمريكا يف بريوت ،وكان تلميذي يف اجلامعة الأمريكية ،وكان يحرتمني
كثري ًا وي�سميني � My Guruأي ‘مر�شدي’ .وكان حا�ضر ًا �أي�ض ًا �شخ�ص �إنكليزي �آخر يحرتمني
كثري ًا .وكان هناك رئي�س امل�ؤمتر .وه�ؤالء جميعهم ‘نزلوا’ بي ب�شكل عجيب .فهذه الأمور
علي �أنا غري الإنكليزي �أن �أقول
ممنوع علي �أن �أبوح بها .هم يعرفون ذلك ،ولكن ممنوع ّ
احلقيقة التي يعرفونها متام ًا.
احلقيقة ت�ؤملهم.
�أنا مل �أقل �شيئ ًا جديد ًا �أو عجيب ًا؛ فهو م�سطور يف الكتب ،وهذه الكتب تباع يف
علي �أن �أتفوه مبثل هذه املعلومات .و�إذا �أ�صررت على الكالم
مكتباتهم .ومع ذلك ممنوع ّ
فالأمر يتطور �إىل الوقاحة .ال تعتقد �أنهم مهذبون ،و�أن لقاءات اللطف و�شرب ال�شاي مفعمة
بالتهذيب دائم ًا� .إنهم يتواقحون حق ًا ...وال يتورعون عن القول لك � :أنت حمار .وقد قال يل
ال�سفري الأمريكي � :أنا كنت دائم ًا �أعترب كمال ال�صليبي ‘مر�شدي’ ،ولكنني الآن ما عدت
�أعتربه كذلك.
حتى مبد أ� �إيزنهاور �أَمل يكن يعني خروج الفرن�سيني والإنكليز والربتغاليني من
ال�شرق الأو�سط والهند ؟
�صحيح .و�إال ملاذا وقعت حرب فيتنام ؟ الأمريكيون �أخرجوا الفرن�سيني من الهند
ال�صينية .ويف هذا ال�سياق �أقول لك  :من يعتقد �أن هناك من هو �أح�سن منا يف العامل خمطىء.
�أن��ا �أفهم �أن يرف�ضوا ما ي�أتي من عربي على امل�ستوى ال�صحايف وال�سيا�سي،
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وجه �إليهم النقد .ولكن ،حتى يف احلقل الأكادميي الذي من املفرت�ض �أن
وخ�صو�صاً �إذا ّ
يكون فيه م�ستوى عالٍ من العقالنية واحليادية ،فهم يتخذون املوقف نف�سه.
يقبلون العربي �إذا عمل يف الهام�ش .ولكن ال يقبلونه �أن يق ِّوم ال�صورة العامة.
يقبلون �أن يعمل ( still lifeطبيعة �صامتة)� ،أي �أنهم يقبلون العربي �إذا قام بر�سم مزهرية،
ولكن ال يقبلونه �إذا حـاول ت�صوير م�شهد طبيعي متكامـل .ف�إذا �صور امل�شهد الطبيعي اهلل
ي�سـاعده! عندهـا �سي�صبح مثلـي �أنا ِ :ه ّر بت�سع �أرواح� .أنا قمت مبا �أعتقدته �صحيح ًا .وجدت
حقيقة ،بح�سب نظرتـي ،فقلتها ،ووقفت يف وجه العامل .وال �شك يف �أن بينهم بع�ض الأوادم
علي حرب ًا �ضرو�س ًا.
مثل �أنطوين ل ّيا�س .لكنهم يف ما عدا القلة� ،شنوا ّ
ليتهم ردوا عليك بحجج علمية.
�أبد ًا ،مل يردوا.
يف هذا ال�سياق ذكرتني ب���إدوارد �سعيد وكتابه اال�ست�شراق ،فقد هاجموه كثرياً،
لأنه ،كما يبدو ،جتاوز نطاقه الأكادميي واملعريف.
ال �أظن �أنهم عادوه.
مل يعادوه حقاً ،ولكن وجهوا �إليه انتقادات لي�ست ب�سيطة.
انتقاداتهم من �ضمن نطاق الثقافة الغربية نف�سها.
هناك �إع���ادة نظر ال��ي��وم يف �أهمية ه��ذا الكتاب .و�إذا كنا يف منطقتنا العربية
ا�ستقبلنا الكتاب برتحاب الف��ت� ،إال �إن الأ�صوليات اجلديدة ا�ستندت يف جمادالتها �إىل
ن�صو�صه و�أفكاره.
هذا الأمر بات قدمي ًا جد ًا .ظهر الكتاب �سنة � .1978أما �إعادة النظر فيه ،فلي�س
�أمر ًا مهم ًا اليوم .امل�ست�شرقون ماتوا.
ال معنى لذلك.
من امل�ؤكد �أن ثمة �سبب ًا لال�ست�شراق كمنهج .ومن امل�ؤكد �أن احلكومات الغربية
اهتمت باال�ست�شراق لتو�سيع معلوماتها عن البلدان التي تريد ال�سيطرة عليها .فقد كانت
الدولة العثمانية متد �سيطرتها على مناطق �شا�سعة من العامل .وكان الغرب يريد ال�سيطرة
على جميع البلدان ،مبا يف ذلك الهند و�إفريقيا الغنية بالرثوات .يف �إنكلرتا �أً�س�ست كل ّية
الدرا�سات ال�شرقية واالفريقية  .SOASحتى ي�سيطر الغرب على هذه البالد كان يحتاج �إىل �أن
يعرفها .لذلك ر�صدوا الأموال ودفعوها �إىل باحثني لدرا�سة ال�شرقيات .وامل�ست�شرقون الذين
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�صنعوا اال�ست�شراق مل يبق منهم �أحد .ومن بقي منهم �أ�صبح مدر�سة �أكادميية،
وزالت عنهم �صبغة خدمة اال�ستعمار.
يف �أي حال ،ف�إن اال�ست�شراق لي�س مدر�سة واحدة.
هناك مدار�س كثرية.
هناك مدار�س ذات طابع كن�سي ،و�أ�صحابها �أتوا �إلينا كرحالة �أو حجاج لي�شاهدوا
ه��ذه ال��ب�لاد ،مهد امل�سيح وب�لاد امل�سيح .وه��ن��اك ا�ست�شراق علمي حم�ض .ول��وال بع�ض
امل�ست�شرقني لظ َّل جزء كبري من كنوزنا الرتاثية مطموراً حتت الرتاب.
مل ينته العمل يف كتاب �أن�ساب الأ�شراف للبالذري حتى اليوم .ولوال الأملان ملا بد�أ
�أحد به .وعندما �أراد امل�ست�شرقون الأملان حتقيقه جا�ؤوا �إىل بريوت وافتتحوا معهد الدرا�سات
ال�شرقية يف زقاق البالط ،و�أح�ضروا �إح�سان عبا�س وحممد يو�سف جنم وغريهما .وكان كل
واحد من ه�ؤالء املحققني العرب ي�أخذ جزء ًا من الكتاب فيحققه وين�شره با�سمه .واقت�صر دور
الأملان على طباعته� .أي مل يكن هناك جلنة �أملانية ت�ستطيع �أن تز ّور ما فعله �إح�سان عبا�س
مث ًال .وجل ما فعله امل�ست�شرقون الأملان �أنهم كلفوا �أبناء هذه البالد حتقيق خمطوطاتنا ثم
ك ّرموهم� .أنا �أعرف �إح�سان عبا�س جيد ًا .لقد جعلوه ع�ضو ًا يف جمعية امل�ست�شرقني لديهم،
لأنه فع ًال كان حمقق ًا كبري ًا .ولو مل يفكروا هم يف امل�شروع وي�ؤمنوا له التمويل لبقي �أن�ساب
الأ�شراف بني الغبار.
ق�صة ت�أ�سي�س لبنان
�أنت علماين .ملاذا �إذاً كنت يف �إحدى الفرتات قريباً من �أفكار القومية اللبنانية ؟
�أو ًال� ،إن م�صطلح ‘القومية اللبنانية’ مل يكن وارد ًا عندي يف �أي وقت ،وال عند
�سواي �أي�ض ًا .كانت هناك فئة قليلة جد ًا �أرادت تقليد القوميني ال�سوريني ،ف�صاروا يقولون
بالقومية اللبنانية .الأمر لدي ال يعدو �أن يكون جمرد �شعور� ،أو انتماء �إىل لبنان ،ولي�س �أكرث
من ذلك �إطالق ًا .و�شعور االنتماء �إىل لبنان يت�ضمن ،يف الوقت نف�سه ،خوف ًا على لبنان .ففي
�أثناء الوحدة ال�سورية-امل�صرية ارتفعت �أ�صوات معادية للكيان اللبناين وا�ستمراره ،وراحت
بع�ض الأ�صوات اللبنانية ترتفع هاتفة «الوحدة عاجل عاجل� ».أنا مل �أكن �أريد الوحدة عاجل
عاجل .وعلى الفور ،ومن غري �أن �أنتمي �إىل �أي حزب �أو فريق ،فتحت على ح�سابي مقاومة مبا
ملكت يداي .كنت �آنذاك يف اجلامعة .وجاءين �شبان و�شابات وقالوا يل  :نحن ن�شعر �أن الأمور
�ستخرج من �أيدينا �إذا مل نبادر �إىل القيام ب�أمر ما .وقد تباحثنا يف هذا ال�ش�أن ،والحظنا �أن
هناك توافق ًا يف الآراء .فقلت لهم  :نظموا �أنف�سكم و�أنا وراءكم� .إن اهلل منحني� ،أحيان ًا،
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بع�ض اجلر�أة .وعندما قالوا يل �إنهم يريدون �صوغ �أيديولوجية لهذه املجموعة ،قلت لهم  :ال
�أريد �أيديولوجية ،فلكل واحد احلق يف �أن يفكر كما يريد .ونحن متفقون على �أمر واحد هو
تقدي�س انتمائنا �إىل لبنان ،وال ن�سمح لأحد ب�أن يعتدي عليه .نحن ل�سنا �ضد �أحد ،ومن يريد
متجيد الوحدة العربية فليمجدها .ولكن �إذا كان ،يف �أثناء متجيده هذا ،تكلم بكالم �سيء
على لبنان امل�ستقل ال�سيد احلر ،عندها يجب �أن نوقفه عند ح ّده ،وهذا ما فعلناه .وبالفعل
كنت جريئ ًا �آنذاك ،فقد �ضربت عر�ض احلائط ب�سمعتي العلمية ،ومل �أهتم مبا قيل عني .كنت
�أعمل او ًال ،ثم �أفكر ب�سمعتي العلمية ثاني ًا .هذا �إذا �أردت حما�سبتي على تلك املرحلة.
كال� .إننا هنا نروي للتاريخ.
هذا ما جرى وهذا ما فعلته وهذا ما كتبته .ومع ذلك ف�أنا ال �أظن �أن هناك جن�س ًا
لبناني ًا خلق قبل �ستة �آالف �سنة .ومل �أكن يوم ًا مقتنع ًا بهذه اخلرافة .غري �أن بع�ضهم ال يتورع
عن ت�صنيف من يقف مثل هذا املوقف تبع ًا لثقافته املحدودة .فكانوا يقولون عني انني من
حزب الكتائب .ما ال�سبب ؟ لأن حزب الكتائب كان احلزب الوحيد �آنذاك الذي كان يطالب
بـِ «لبنان �أو ًال».
ف�ص ّنفت معهم و�أنت ل�ست منهم.
ُ
اليوم �صار اجلميع يقولون لبنان �أو ًال .والأمر نف�سه حدث عندما جاءت منظمة
التحرير الفل�سطينية �إىل لبنان .كان موقفي هو املوقف نف�سه .من ي�ستطيع �أال يكون �إىل جانب
منظمة التحرير الفل�سطينية ؟ ك�أنك �ضد تعليم العميان .لي�س من املمكن �أال ت�ؤيد �شعب ًا خ�سر
�أر�ضه ويريد حتريرها .ولكن ،على هذا ال�شعب �أال ي�سعى ل ُيقيم دولة داخل الدولة .و�إذا �أراد
�أن يقيم دولة داخل الدولة ،فنحن من جهتنا �سنجرب �أن مننعه .وقد ج ّربنا جهدنا .لكن،
عندما حاول بع�ض اللبنانيني �أن يتطاول على الفل�سطينيني كفل�سطينيني ،و�أرادوا االقت�صا�ص
منهم ،وانخرطوا يف م�ؤامرة لها �أول ولي�س لها �آخر ،وكان للأمريكيني يد ورجل فيها.
خطة كي�سنجر امل�شهورة.
وح���اول بع�ضهم ذب��ح الفل�سطينيني ،وق��ف��ت �ضد ه��ذه امل����ؤام���رة ،ووق��ف��ت مع
الفل�سطينيني ،فقالوا  :كمال ال�صليبي �صار فل�سطيني ًا .مل �أكن �ضد الفل�سطينيني كفل�سطينيني
منذ البداية ،وال حتولت ،بالطريقة التي �صوروين فيها� ،إىل فل�سطيني .كنت �أقول مبا ميليه
علي املنطق� ،أي منطق الأو�ضاع �آنذاك ومنطقي �أنا بالتحديد .والنتيجة كانت �أنني �أرحت
�ضمريي ،و�أو�ضحت �أن العرب لي�سوا �أعدائي ،والفل�سطينيون لي�سوا �أعدائي ،وبقيت مت�صاحل ًا
مع نف�سي ومع العامل.
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�صحيح ،فقد مر لبنان مبحنة �سنة  ،1958وم�شكلة انقالب احل��زب ال�سوري
القومي االجتماعي يف نهاية �سنة  1961وحرب  ،1967واالعتداءات الإ�سرائيلية املتمادية
على لبنان مبا يف ذلك �ضرب مطار بريوت الدويل يف �سنة  ،1968ثم �أحداث  23ني�سان 1969
واتفاقية القاهرة بعد ال�صدامات بني اجلي�ش اللبناين والفدائيني .وال ريب �أن لبنان كان
مير بلحظات �شديدة اخلطر ،وهناك خوف جدي على كيانه .ولهذا ف�أنا �أقر�أ موقفك يف
�سياق ما كان يجري من �أحداث �سيا�سية .وهنا لدي �س�ؤال ا�ستطرادي  :مبا �أنك كنت خائفاً
جداً على الكيان اللبناين وال تريده �أن يذوب يف �أي كيان �آخر ،كيف تو ّفق بني هذا املوقف
وميلك �إىل التيار القومي العربي الذي ينادي بالوحدة العربية ؟
�أنا �أحب عائلتي ،و�أحب والدي و�أوالده (�إخوتي) و�أوالد �أوالدهم و�أ�شعر بوحدة حال
معهم .و�أحب �أ�صحابي وعائالت �أ�صحابي و�أوالدهم .و�أحب تالميذي وزمالئي الذين عملت
معهم .لكن� ،إذا جا�ؤوا وقالوا يل نريد �أن نت�شارك معك ،عندها ي�صبح الأمر خمتلف ًا .ف�إذا
كان املواطن متم�سك ًا بلبنان وبالكيان اللبناين فلي�س يف املو�ضوع �أي غلط  .ال لأن لبنان بلد
مثايل يف احلريات ،بل لأن هذا املواطن معتاد عليه وخلق معه .والوقوف مع لبنان ال يعني
معاداة �أحد� .أنا ال �أقول ‘ :العرب ك�ش بره’ .وهذا وا�ضح يف مذكراتي .كنا عندما نذهب �إىل
ال�شام ال نعرب حدود ًا .وعندما كان ال�سوريون ي�أتون �إلينا مل يكن يف طريقهم �أي حدود.
�أ�صل عائلتك من عني حليا يف �سورية� .ألي�س كذلك ؟
لدي �أقارب حتى اليوم يف حم�ص من �آل ال�صليبي ،و�أ�صلهم مثلنا من عني حليا.
لكن هذا ال يقدم وال ي�ؤخر .ف�أنا فع ًال �أحب البلدان العربية كما �أحب بلدي .و�أمتنى لها اخلري
كما �أمتنى لبلدي .و�إذا �أ�صابها �أي مكروه �أ�شعر به يف جوارحي.
بهذا املعنى ف�إن فكرة العروبة لديك هي فكرة ذات حمتوى ح�ضاري وثقايف.
ولي�ست تذويباً �أو وحدة اندماجية.
�إنها انتماء �إىل ثقافة و�إىل تاريخ ولغة و�شعب وجغرافيا.
حبذا لو تعود الأمور كما كانت قبل � 40سنة� .أي �أن نتمكن من الذهاب �إىل ال�شام
من دون �أن تعرت�ضنا احلدود .و�أنا �أذكر عندما كنا نذهب بالبا�صات �إىل ال�شام� ،أو ب�سيارات
�شركة ال��ب�تراء لل�سفريات مل يكن هناك ح��دود على الإط�ل�اق .ك��ان ال��درك��ي ي�صعد �إىل
البا�ص ،بينما الركاب يحملون هوياتهم ب�أيديهم .فينظر �إليها من بعيد ،ثم يعطي �إ�شارة
ال�سري لل�سائق �إذا كان اجلميع لبنانيني �أو �سوريني .فال �أوراق تختم �أو حدود تعرت�ض.
وكم وقعت حاالت ا�ستعارت فيها �إحدى الن�ساء هوية جارتها للذهاب �إىل ال�شام يف ما لو مل
تكن متلك هوية.
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مل �أ�ست�سغ ال�سيا�سة كما متار�س اليوم يف لبنان �أو غري لبنان .لكن ،مل �أ�شعر مرة
ب�أنني خمتلف عن العرب يف �أي بلد عربي.
خا�صة �أنك ع�شت يف الأردن و�أحببت هذا البلد كثرياً.
�صحيح.
غيت احلرب الأهلية اللبنانية...
الآن ،هل رّ
�أنا �أول من �أطلق على هذه احلرب م�صطلح ‘احلرب الأهلية’.
غيت احلرب الأهلية اللبنانية بع�ض
�أنا �أ�ستعري منك هذا امل�صطلح� .إذاً هل رّ
�آرائك ؟ ماذا �أ ّثرت فيك ؟ و�إذا كان لديك بع�ض الآراء قد تغري فما هو ؟
�أعتقد �أن احلرب الأهلية ،كما تبني من نتائجها ،كانت �ضرورية .لي�س خط أ� �أن
يختلف النا�س ،ولي�س خط أ� �أن نتبادل اخلالفات� .إن �أعظم دول العامل التي نتمثل بها �أحيان ًا،
مل تكن لتوجد يف الواقع لو مل تقع فيها حروب �أهلية .فرن�سا على �سبيل املثال �أو بلغاريا �أو
�إنكلرتا ،وحتى الواليات املتحدة و�إ�سبانيا .يف �إ�سبانيا بع�ضهم هر�س بع�ض ًا �آخر .ويف النهاية ال
ي�صح �إال ال�صحيح .ثمة �أ�سف على من مات ،و�أمل كبري على فقدان الأحبة .غري �أن الظروف
التاريخية جعلت املواقف تت�صادم وت�ؤدي �إىل احلرب .واحلرب اللبنانية كانت حرب ًا �أهلية
حقيقية� .صحيح �أن �أطراف ًا كثرية كانت تتدخل فيها ،لكن كل فريق ،كان منذ الأ�سا�س،
مقتنع ًا مبوقفه ،ولديه م ّوال يريد �أن يغنيه .وراح اجلميع يغني مواويله ،حتى �صار هذا امل ّوال
ال ميكن احتماله .وفج�أة ،بد أ� العامل كله ينظر �إىل اللبنانيني ك�أنا�س ميكن ا�ستغفالهم .ونظر
لرنم ال�سالح.
اللبنانيون �إىل �أحوالهم فوجدوا �أن العامل كله ي�ضحك منهم ،فقالوا ِ :
دعني �أ�ستطرد قلي ً
غيت الواقع
ال بالقول �إن ثورات القرن التا�سع ع�شر يف �أوروبا رّ
ووحدت مقاطعات وخلقت دو ًال جديدة .لكن احلروب الأهلية يف بالدنا� ،أو ما
االجتماعيّ ،
ي�س ّمونه ‘العامل الثالث’ ،قد تعيد املجتمع كثرياً �إىل الوراء ،ولي�س بال�ضرورة �أن تتمخ�ض
عن نتائج �إيجابية.
�أنا من النا�س املتفائلني .و�أحاول دائم ًا �أن �أفت�ش عن مدخل للتفا�ؤل �أو خمرج من
امل�شكالت .وحياتي ع�شتها كلها مع الطالب ،وع ّلمت يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت من
�سنة  1953حتى الثمانينيات من القرن املن�صرم .والأجيال التي د ّر�ستها بعد احلرب الأهلية
�أح�سن بكثري من الأجيال ال�سابقة� .صار هناك ما �أريد ت�سميته خا�صية اجلودة يف االن�سان
التي مل تكن موجودة .ذهبت �إىل الأردن و�أقمت فيه ردح ًا من الزمن ثم عدت .ومبا �أن طالبي
الذين ع ّلمتهم يف اجلامعة الأمريكية �أ�صبحوا اليوم �أ�ساتذة ،فقد كان من الطبيعي �أن يحدث
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جمدد ًا احتكاك بالطالب احلاليني .و�إين �أعتقد ان م ّيزة اجلودة ارفع مقام ًا لديهم� .إنهم
يحتاجون �إىل القليل من ال�صقل وقليل من التعليم .لكن القما�شة ممتازة .و�أ�س�أل نف�سي :
ملاذا ؟ لأن ه�ؤالء هم �أبناء احلرب الأهلية .و�إذا مل يكونوا هم �أبناء احلرب الأهلية ف�إن �أهلهم
هم �أوالد احلرب الأهلية� .صارت درو�س احلرب الأهلية جزء ًا من ‘االنزامي’ اخلا�ص بهم.
والقدرات املتوافرة ل�شبيبة لبنان الآن مل يكن لها مثيل �سابق ًا.
هذا الأمر �أحد �إجنازات التقدم العلمي يف الأ�سا�س.
لي�س التقدم العلمي وح��ده .الحظ حب احلياة لدى ال�شبيبة اللبنانية .مل يكن
ال�شبان اللبنانيون على هذا القدر من االندفاع �إىل احلياة.
�ألي�س ذلك ردة فعل على غريزة املوت التي مروا بها يف معمعان احلرب ؟
ال �أدري .الأرجح �أن هذا اجليل مبا لديه من معطيات ،وحتى لو كان فيه بع�ض العقول
املغ�سولة ،فيه ،يف الوقت نف�سه ،كفاية من العقول غري املغ�سولة ،وهو يخرج على العامل ليخلق
جمتمع ًا �أف�ضل .مث ًال الق�ضايا التي تثار على ‘في�سبوك’ مثل حقوق املر�أة وحق توريث جن�سيتها
لأبنائها� ...إلخ� .سيبقى هناك �أفراد يظنون �أن اجلن�سية اللبنانية مق�صورة على �أنا�س يجب
الت�أكد من �أن دمهم ال يحتوي على �شوائب معينة ...هذا م�ضحك .و�أنا م�سرور جد ًا ملعرفتي
�أنني ال ميكن �أن �أكون لبناني ًا من هذا النوع ،ف�شهادة ميالدي تقول �إنني م�صري� .أنظر �إىل
�صورة ج ّدي وراءك .لو كان حي ًا الآن لكانت جن�سيته �أردنية .لكنه كان �آنذاك عثماني ًا.
ال�شعب اللبناين خليط من �أجنا�س متعددة � :أرمن وتركمان و�شرك�س و�أكراد � ...إلخ.
هذا �أمر ح�سن.
�أنت من �أهل اجلبل ،لكنك ع�شت يف املدينة ال�ساحلية بريوت .واملعروف �أن ثمة
عداوة تقليدية بني اجلبل وال�ساحل .رمبا كان من� أش� هذه العداوة املناف�سة .ومهما يكن
ا ألم��ر ف���إن تقاليد اجلبل غري تقاليد ال�ساحل .فاجلبل بيئة زراع��ي��ة وتقاليد الزراعة
تختلف عن تقاليد التجارة يف ال�ساحل .وال�سلوك اجلبلي يتميز بنوع من الق�ساوة �أو
اجلالفة .بينما ال�ساحل التجاري �أكرث مرونة لأن هذا ما تقت�ضيه التجارة .هل الحظت
فارقاً بني �سلوك �أهل جبل لبنان و�سلوك �أبناء املدن ال�ساحلية و�سلوك �أبناء بريوت حتديداً ؟
مل �أجد فارق ًا وا�ضح ًا ،لأن االنتقال كان لين ًا .و�أذكر �أنني �أول ما نزلت �إىل بريوت
كان انطباعي �أنني �أنتقل من و�ضع �إىل و�ضع �أحلى بكثري .فمن م�صادفات �أيامي �أنني جئت
�إىل ر�أ�س بريوت .وخ�صو�ص ًا �أن من ال�صعب �أن جتد مكان ًا يف العامل كله مثل ر�أ�س بريوت.
ميكن �أن تكون �أك�سفورد مثل ر�أ�س بريوت ،ولكن تبقى بريوت ‘�شكل ثاين’ .منذ زمن بعيد
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كانت �ساحة هارفرد �شبيهة بها .ومع الوقت بد�أت �أكت�شف حما�سن بريوت ،و�صرت ،بالتدريج،
�أكت�شف �أن القيم التي كنت �أعتز بها يف اجلبل هي قيم متوح�شة.
�س�ؤايل هو التايل � :إن ال�سلوك االجتماعي يف لبنان يبدو ك�أنه �سلوك جمتمع
زراعي جبلي وثقافة جمتمع حديث� .أي �أن هناك نظامني للقيم  :قيم اجلرد والع�صبيات
املحلية� ،أي قيم املرجلة والبهورة ،ثم قيم ال�ساحل التجاري الذي يخ�ضع وي�ؤدي ال�ضريبة.
وال�ساحل التجاري يكون يف الوقت نف�سه منفتحاً وم�ساوماً وم�ساملاً لأنه يريد �أن يحمي
م�صاحله التجارية .يف مقابل قيم اجلبل� ،أي جبل املوارنة والدروز� ،أقامت الربجوازيتان
املدينيتان ،ال�سنة والأرثوذك�س ،نظام املح�سوبية� ،أي �أن كل �شيء حم�سوب على الآخ��ر،
وحتى اليوم ما زلنا نقول ‘ :حم�سوبك’� .إذا �صح هذا الو�صف ،ف�إن لبنان هو دمج لقيم
املح�سوبية بقيم اجلرد يف ن�سق واحد .وكل واحد اليوم حم�سوب على زعيم �أو على طائفة
�أو على جماعة .هل هذا الأمر انعك�س على تكوين لبنان االجتماعي ؟
الدمج لي�س غلط ًا .لكن ميكن النظر �إىل الأمور بطريقة خمتلفة.
كيف تقارن ب�يروت التي عرفتها يف �أواخ���ر الأربعينيات وب��داي��ة اخلم�سينيات
ببريوت اليوم ؟
�أ�ستطيع التحدث عن ر�أ�س بريوت .الغريب �أن املدينة مل تتغري .والعنا�صر التي
دخلت �إىل ر�أ�س بريوت لي�ست هي من خ ّرب ر�أ�س بريوت .رمبا خ ّربتها قلي ًال ،لكن ،يف املقابل،
�أ ّثرت منطقة ر�أ�س بريوت يف روحية مدينة بريوت كلها .اخلري دائم ًا �أقوى من عدمه ،واملحبة
�أقوى من البغ�ض .البغ�ض ميكن �أن يظهر نف�سه يف �صورة �أنياب مث ًال .لكن ،يف النهاية ،ف�إن
الوعاء الكبري ،الذي هو وعاء املحبة ،يقتله .املهم �أن ت�صل �إىل املرحلة الأخرية.
هنا امل�شكلة .املهم �أال يطول �أمد البغ�ض ،فيقتل �أي �شيء.
يف �أي حال� ،أنا �أرى �أن منطقة ر�أ�س بريوت مل تتغري كثري ًا .رمبا تغريت بريوت
كلها .لكن ر�أ���س بريوت بقي على حاله .ت��رددت قلي ًال على و�سط املدينة .واحلقيقة �أنني
�أحببته� .أحببت روح املنطقة .و�أكرث ما �أحببت الوجه اللبناين املبت�سم الذي يحب احلياة .و�أنا
مت�أكد �أن هذا الو�سط خمتلط ب�أ�شياء ب�شعة جد ًا .لكن الدنيا كلها هكذا .بينما هنا لدينا وجه
لبنان املبت�سم والذي ال �أبدله ب�أي �شيء يف الدنيا� .أنا �أمتنى �أن ي�صبح كل لبناين على �صورة
هذا الوجه ،فبد ًال من اجللو�س والتفكري بال�سيا�سيني وهم يخططون لل�سرقة والنهب ،فليفكر
الإن�سان بالأمور اجليدة واجلديدة .وال توجد فئة لبنانية خالية من هذه القدرات .فاللبناين
خ ّالق جد ًا� .إنه لي�س خ ّالق ًا بال�ضرورة يف ميادين الفن وال�شعر ،ورمبا يكون لديه �أ�سو أ� �شاعر
�أو �أ�سو�أ فنان �أو �أ�سو�أ معماري ،ولكن لديه القدرة على العي�ش يف �أ�سو أ� الظروف ،والقدرة على
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تخطي البغ�ض.
ر�أ�س بريوت منطقة كانت مميزة جداً منذ بداياتها العمرانية ،مع �أنها منطقة
حديثة ن�ش�أت مع ن�شوء اجلامعة الأمريكية .ولأنها ذات طابع متعدد وعلماين �صارت مق�صداً
للربجوازية الفل�سطينية يف �سنة  1948وللربجوازية ال�سورية منذ �سنة  1957ف�صاعداً.
فالربجوازي ال�سوري القادم �إىل لبنان لن يذهب �إىل ال�ضاحية اجلنوبية على الإطالق بل
�إىل ر�أ�س بريوت .واملعروف �أن املدينة متدن الوافد �إليها من الأرياف ،فتدجمه يف �إطارها
ويتعلم يف جامعاتها ويكتب يف �صحفها� ...إلخ� .أما اليوم فيبدو يل �أن مدينة بريوت بد�أت
تفقد هذه الوظيفة ،وال �سيما بعد ظهور ما ي�سمى اقت�صاد ال�ضواحي .فنتيجة للحرب
الأهلية وما رافقها من تهجري وتطهري طائفي ن�ش�أت ال�ضواحي اجلديدة ،و�صارت كل
�ضاحية منطقة قائمة بذاتها .خذ منطقة جونية وحميطها ،فلديها جامعة و�أماكن �سكن
مرتامية ودور �سينما ونوادٍ� ...إلخ .وي�ستطيع ال�ساكن يف ذوق مكايل �أال ي�أتي �إىل بريوت
�إال عند ال�ضرورة .وال�ساكن اليوم يف ال�ضاحية اجلنوبية لديه جامعة ومطاعم ون��وا ٍد
ومدار�س وثانويات .وقبل ت�سعينيات القرن الع�شرين مل تكن هذه ال�ضواحي موجودة على
�صورتها الراهنة على الإطالق .الآن كل �ضاحية باتت م�ستقلة بذاتها .و�ساكن ال�ضواحي
حني يذهب �إىل احلمراء ك�أنه ي�أتي للزيارة �أو للمتعة �أو للت�سلية .وهذا ما يفقد املدينة
طابعها املركزي ،فاملدينة ت�شد الأطراف وال�ضواحي �إىل قلبها بقوة امل�صالح ،فيما بريوت
فقدت قلبها ،وما عادت قادرة على جذب الأطراف �إليها .هل تعتقد �أن هذا الو�صف �سليم ؟
�سليم.
نتح�سر على الأيام املا�ضية.
ك�أننا ّ
يجوز �أن يكون هذا الو�صف �سليم ًا .لكنني ال �أحب �أن يكون موقع بريوت هكذا .ومع
ذلك رمبا يكون كالمك �سليم ًا يف ما لو ا�ستخدمت طريقتك يف التفكري.
هذا �أثر احلرب ،وهذا ما فعلته احلرب الأهلية مبدينة بريوت.
كان هذا موجود ًا قبل احلرب الأهلية �أي�ض ًا.
ما قبل احلرب الأهلية ؟
نعم ،قبل احلرب� .إن لبنان بلد �صغري جد ًا ،انتقال عائلة واحدة من مكان �إىل �آخر
يلفت االنتباه .ولأنه �صغري جد ًا ف�إن الكالم ينتقل ب�سرعة كالقدح والذم والنميمة والفتنة بني
الأ�صحاب� .إن �صغر لبنان ي�سبب ذلك ،كما �أن �صغره ينتج هذه ال�شخ�صية اخلالقة .لكن �أين
جتد بلد ًا يتقن النا�س فيه الأعمال التي تعتمد عليها احلياة اليومية ب�سرعة عجيبة ؟
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�ألي�س غريباً �أن هذه احليوية يف التلبية ال�سريعة يف لبنان وما زال لبنان بال
كهرباء منتظمة ،وبال �إ�شارات �سري منتظمة ؟
اهلل ال يبلي �إ ّال ل ُيعني.
يف �أث��ن��اء احل��رب الأهلية ظهرت يف جامعة الك�سليك فكرة تداولها كثريون،
ك�إدوار حنني وف�ؤاد افرام الب�ستاين وغريهما .تقول الفكرة �إن م�شكلة لبنان يف ترابه .هكذا
وردت يف مذكرات الأب بول�س نعمان� .أي �أن لبنان كلما كبرُ ت م�ساحته زادت م�شكالته .ف�إذا
�ص ّغرناه تت�ضاءل هذه امل�شكالت .حينذاك كانت فكرة العودة �إىل املت�صرفية وبريوت ذات
بريق �سيا�سي ،وحاول بع�ضهم الرتويج لفكرة لبنان ال�صغري� ،أي لبنان املت�صرفية زائداً
بريوت ،ور�أوا يف �ضم الأق�ضية الأربعة �إىل جبل لبنان �أمراً �سيئاً لأنه �ضاعف عدد امل�سلمني،
ولذلك تفاقمت امل�شكالت .واحلل ،بح�سب ه�ؤالء ،هو ت�صغري لبنان.
حتى لو �أن لبنان بقي يف نطاق املت�صرفية ،هل تظن �أن املت�صرفية ما كنت �ستُخرتق ؟
طبعاً� ،س ُتخرتق.
احلياة �أمر متحرك ،والنا�س تتوالد با�ستمرار .و�إذا توالدت ومل تهاجر تختل
التوازنات الدميغرافية .وهذا هو الأم��ر املنتظر حدوثه اليوم �أكرث من الأم�س� .أنا ولدت
�سنة  .1929والنا�س الذين عرفتهم يف يفاعتي هم ممن عا�شوا يف زمن املت�صرفية .كانوا
جميع ًا يتحدثون عن املت�صرفية ،ك�أنهم يتحدثون عن �أمهاتهم .وال �شك يف �أن للمت�صرفية
ميزاتها العظيمة .ولكن عندما كانت املت�صرفية قائمة يف لبنان كان اللبنانيون ‘فالقني
دينهم’ للمت�صرفني و‘فالقني دين’ الدولة العثمانية .اللبنانيون ال يطاقون .ال يوجد مت�صرف
غادر لبنان �إ ّال فيه لوثة .الإن�سان ال�سيا�سي اللبناين ال ُيطاق ،لأنه يخلق من احلبة ق ّبة� .إن
�أول مت�صرف على لبنان� ،أي داود با�شا ،هلكه يو�سف كرم ،و‘ط ّلع دينو’ .ويف ما بعد رحل
عن لبنان وتابع �صعوده يف الإدارة العثمانية .وهنا ،يف لبنان املت�صرفية� ،أ�شاعوا �أنه �سرق
الأم��وال وغري ذلك من الت�شنيعات .واحلقيقة �أنه �شخ�ص �أحب البالد وف ّكر يف �أن ي�صنع
منها ‘�سوي�سرا ال�شرق’ .لكن اللبنانيني كانوا يفكرون بطريقة مغايرة .ملاذا احلاكم لي�س من
املوارنة ؟ وهذه طبع ًا دعوى جاهلية كما كان ي�س ّميها النبي� .ألي�س كذلك ؟
تع�صب.
ّ
عندما تقول ذلك تنتفخ العروق و ُت�سحب ال�سيوف.
هذا ما كان عند املوارنة .هل املوقف نف�سه اتخذه الدروز من املت�صرفني ؟
ال .الدروز كانوا ،على ما �أعتقد ،م�سرورين.
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لكنهم خ�سروا موقعهم التقليدي .فاملت�صرفية جعلتهم يف املوقع الثاين.
�صحيح �أنها جعلتهم يف املوقع الثاين ،لكنهم ارتاحوا ،رمبا ،مما هو مطلوب منهم.
خا�ضوا واملوارنة حرب ًا وربح الدروز املعركة ،لكنهم مل ي�ستطيعوا ترجمة الربح الع�سكري �إىل
مكا�سب �سيا�سية .و�شاءت الأحوال �أال ترتجم انت�صاراتهم على الأر�ض �إىل مكا�سب �سيا�سية.
فجاءت املت�صرفية لتنقذهم وتف�سح يف املجال لكبار ال�ش�أن بينهم كي يت�سلموا وظائف يف
املت�صرفية؛ وظائف ع�سكرية مبعنى جاندرمة (درك) ،ووظائف مدنية .لكن الوظائف املدنية
كانت �أقل من ح�صة امل�سيحيني مع �أنها كبرية ،و�أ�صبح الدروز يف لبنان مرتاحني ن�سبي ًا بعد
معارك � .1860أما املوارنة فلم يكونوا مرتاحني ،وكانوا يريدون ميناء م�ستق ًال يف جونية.
‘حرقوا دين’ ال�سلطان وهم ير�سلون �إليه الر�سائل يف هذا ال�ش�أن ،وامتلكوا ثقل دم ال يت�صوره
عقل �سيا�سي .عندما تفكر مبرقد العنزة يف لبنان ،وكيف ي�سيطر عليه �سكان يتميزون بثقل
الدم هذا ،تتعجب.
ت�ؤكد يف مذكراتك طائر على �سنديانة �أن امل�سيحيني يف لبنان ز ّوروا تاريخ لبنان.
ما هي الوقائع التي خ�ضعت للتزوير ؟
�أمور كثرية خ�ضعت للتزوير ،بدء ًا من الأمور الب�سيطة ،خ�صو�ص ًا تواريخ العائالت
والطوائف ،حتى �صورة لبنان العامة .لبنان هو كيان ظهر �سنة  .1920قبل  1920مل يكن
هناك ما ي�سمى لبنان �أو م�صطلح لبنان ،كما مل يكن هناك ما ي�سمى فل�سطني �أو فل�سطيني،
ومل يكن هناك ما ي�سمى �سورية �أو �سوري� ،إ ّال من ناحية �إثنية وجغرافية .ومل يكن هناك ما
ي�سمى عراق �أو الأردن و�شرق الأردن .هذه امل�صطلحات كلها جاءت بعد...
�سايك�س-بيكو.
ال ،لي�س بعد �سايك�س-بيكو .لأن ق�صة �سايك�س ـ بيكو هي من جملة التزوير.
هذا �أمر مفاجىء.
�أو من الأخطاء ال�شائعة .الفريق الذي �أراد �إن�شاء لبنان بد أ� يخطط لذلك منذ �سنة
 1880تقريب ًا .ودرا�سة هذه اخلطة مل تكتمل بعد .هناك بع�ض الكتابات يف هذا ال�ش�أن ،لكنها
كتابات غري من�شورة .فكرة لبنان بد�أت يف ر�أ�س جمموعة من امل�سيحيني الكاثوليك ،مبن
فيهم املوارنة ،يف لبنان و�سورية .ومن غرائب الأمور �أن �آباء لبنان ولدوا يف ال�شام وعا�شوا
يف ال�شام .لكن كان هناك ما يجمعهم� ،أي م�سيحيتهم ،و�أنهم من الأثرياء الذين يطلق
عليهم م�صطلح ‘برجوازية’ .ه�ؤالء �أقاموا م�شاريع جتارية ،وخططوا لإقامة بلد ا�سمه لبنان
باحلدود املعروفة ،وهي حدود �أخذوها من خريطة ر�سمها الفرن�سيون �سنة  .1861اخلريطة
كانت خريطة الطوائف ،لكن ه�ؤالء ال�شوام قالوا �آنذاك �إن حدود ما �أ�صبح لبنان ال�صغري
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يف ما بعد ميكن �أن تتعاي�ش فيه الطوائف املوجودة يف �إطاره .وتطورت الأمور يف �سنة 1900
حتى �صاروا ي�سمون هذا املكان ‘لبنان الكبري’  ،Grand Libanوراحوا يجربون �صوغ تاريخ
متما�سك لهذا البلد املر�سوم حديث ًا؛ تاريخ يعود �ستة �آالف �سنة �إىل الوراء ،بل �إىل بدايات
التاريخ .من هنا جاءت ق�صة الفينيقية ،مع �أن ال �شيء يربط لبنان اليوم بالفينيقيني .وال
توجد م�ؤ�س�سة واحدة ظهرت يف زمن الفينيقيني وما زالت م�ستمرة حتى اليوم ،ال لغة وال �أدب
وال �أي �شيء �آخر .ولكن مفربكي لبنان �أل�صقوا لبنان بفينيقيا غ�صب ًا عن الطبيعة .وجاء
بع�ض علماء الآثار الفرن�سيني ممن ا�ستهوتهم هذه الفكرة وانخرطوا يف الرتويج لها من دون
�أن ي�صدقوها .و�أنا �أعرفهم ،ويل مع بع�ضهم �صداقات .كانوا ي�ستهزئون باللبنانيني الذين
ي�صدقون هذه الأفكار .ومع �أنني تربيت يف اجلامعة الأمريكية ،ثم يف �إنكلرتا ،فقد كانوا
يف�ضلونني على من يوافقونهم الر�أي ،لأنني ال �أخدع نف�سي ،وال �أ�سمح لأحد �أن يخدعني� .أحد
ه�ؤالء كان م�ست�شرق ًا ا�سمه غا�ستون فييت عمل يف �أول فريق �آثار فرن�سي يف لبنان ،قال يل :
جئنا �إىل هنا ولي�س لدينا �أي تعليمات للقيام ب�أي جهد .قالوا لنا اعملوا �أي �شيء مهما كان�.إن
الكالم على تاريخ عمره �ستة �آالف �سنة للبنان جمرد تزوير ال تزوير بعده .اخلطري يف الأمر
�أن هذا التزوير حتول يف عقول بع�ض النا�س �إىل فكر را�سخ .وحني ن�صحح لهم الأمر ونقول
لهم �إن هذا تزوير مك�شوف ،ير�شقوننا بتهم مثل  :مارق �أو خائن� ...إلخ .الغريب يف الأمر �أن
النا�س الذين رف�ضوا الفكرة اللبنانية اعتقدوا �أنني �أب�شر بالفينيقية.
كتبك ال تت�ضمن ذلك البتة.
لي�ست كتبي وحدها .بل �إنني ،منذ بد�أت الكتابة ،وللعلم فقد بد�أت �أكتب بالفرن�سية
لأننا كنا نتعلم الفرن�سية يف زمن االنتداب الفرن�سي ،كتبت مقاالت يف �صحيفة L’Orient
�أوردت فيها �أن تاريخ لبنان هو تاريخ توافقي ولي�س تاريخ ًا حقيقي ًا .و�إذا كانوا يريدون �أن
يكتبوا تاريخ ًا للبنان فيجب �أن يكون تاريخ ًا حقيقي ًا.
كتبت يف  ،L’Orientأَ�مل يكن جورج نقا�ش رئي�ساً لتحريرها ؟
نعم ،جورج نقا�ش.
كان فينيقياً ومعادياً للعرب.
كان فينيقي ًا نعم ،لكنه كان ميتلك عق ًال منفتح ًا .لن�أخذ تاريخ العائالت احلاكمة يف
لبنان� .إن �أول تزوير هو �أنهم قالوا عن �أنف�سهم �إنهم عائالت حاكمة مثل ‘البوربون’ يف فرن�سا
�أو �سكان جبال البريينيه التي تف�صل فرن�سا عن �إ�سبانيا .وعلى �سبيل املثال �آل �شهاب و�آل معن
و�آل بحرت ،وهوالء ادعوا انهم �أم��راء .يجب �أن يتوقف املرء قلي ًال ليفح�ص ماذا تعني كلمة
‘�أمري’� .إن كلمة ‘�أمري’ تعني قائد� ،أو �ضابط  .كان هناك ع�سكر و�آمر على الع�سكر .هناك �أمري
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ع�شرة ،وهو �أدنى رتبة .و�أمري �أربعني ،و�أمري مئة� .أي �أن �أمري الع�شرة لديه ع�شرة خيالة حتت
�إمرته ،و�أمري املئة يكون حتت �إمرته مئة فار�س ومعهم �ألف ع�سكري م�شاة ،وهذا ي�سمونه �أمري
مئة� .أي �أن لقب �أمري هو لقب ع�سكري بحت .وكان العثمانيون ،بد ًال من �أن يدفعوا �إىل ه�ؤالء
القادة رواتب ،مينحونهم ما ي�سمى ‘�إقطاع ًا’� ،أي يقطعونهم منطقة ليجبوا منها ال�ضرائب.
�أي �أنهم جمرد ملتزمي �ضرائب.
�س�أقول لك متام ًا كيف كانت الأمور جتري .ي�صدر فرمان يت�ضمن ما يلي � :أنت يا
فالن ع ّيناك �أمري ع�شرة ،ولك اجلباية يف منطقة عني املري�سة .وعليك �أن تذهب �آخر كل �شهر
�أو �آخر ال�سنة وت�أخذ اجلباية من عني املري�سة .و�أنت يا فالن جعلناك �أمري �أربعني ،و�سلمنا
�إليك امل�صيطبة ،ما يعني �أنك ،حني يحني وقت اجلباية ،تذهب �إىل بيت املال وتقب�ض منه
ما متت جبايته من امل�صيطبة� .أحيان ًا تكون هناك بالد �صعبة اجلباية .والع�سكر الذين يتم
جتنيدهم خلدمة الدولة قلما يقبلون اخلدمة �إ ّال حتت �إمرة زعمائهم .فت�أتي الدولة ،يف هذه
احلال ،بزعمائهم وتعينهم �أمراء ،ومتنحهم �إقطاع ًا ما .وعندما متنحهم هذا الإقطاع فهي
ال تعطيهم �أر�ض ًا ليمتلكوها ،بل تعطيهم احلق يف ا�ستالم ال�ضرائب .ويف بع�ض الأحوال� ،إذا
واج ِب ال�ضرائب .ومع
كانت جباية ال�ضرائب �صعبة ،ي�أمرون هذا ‘الأمري’ بالقول له � :إذهب ْ
ذلك يتحدثون عن ‘الإقطاع اللبناين’ .وهذا لي�س �إقطاع ًا .الإقطاع نظام �أوروبي له تراتبيته،
و�أنا�س تخ�ضع لأنا�س ،وامللك هو ر�أ�س هذا النظام� ...إلخ .هنا يف لبنان مل يوجد هذا وال
ذاك .وه�ؤالء اجلماعة ‘الأمراء’ مل يكن لهم �أي ر�أي �أو م�شورة يف حكم البالد� .إنهم جمرد
ع�سكر و�أمراء على الع�سكر .ومن جملة الأكاذيب ،بل الكذبة الكبرية ،القول �إن لبنان كان
طول التاريخ حمكوم ًا ب�أمراء من �شعبه .وهذا غلط .كان هناك بالفعل ،ما ي�سمى ‘املقدمون’
يف بع�ض املناطق التي ي�سكنها �أنا�س من ذوي املرا�س ال�صعب ،مثل جبة ب�شري وب�شري و�إهدن
واملنيطرة .فت�أتي احلكومة وتعني �شخ�ص ًا قوي ًا مقدم ًا عليها .واملق ّدم هو من يجبي ال�ضرائب
ويقت�ص من املجرمني.
�أي يفر�ض الأمن.
نعم ،يفر�ض الأمن� .أما يف حال قيام هذا املقدم ب�أمر خاطىء ،ير�سلون �إليه بع�ض
اجلنود ويلقنونه در�س ًا ال ين�سى ،و�أهم مثال على ذلك ج ّبة ب�شريَ .من يريد �أن يدر�س تاريخ
لبنان قيا�س ًا على �أوروبا يف الع�صور الو�سطى لن يتو�صل �إىل �أي نتائج .الع�صور الو�سطى يف
�أوروبا ال تتطابق بال�ضرورة مع لبنان ،مع �أن ا�سم لبنان مل يكن موجود ًا .جبل �صنني مل يكن
يف لبنان� .صنني كان يف ك�سروان وبعد �صنني �شما ًال ميكن القول �إننا يف لبنان.
لبنان هو ب�شري وجبة املنيطرة فح�سب.
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من املنيطرة للج ّبة م��رور ًا ببالد جبيل والقويطع .وبعد هذه ال�ضنية ،ثم عكار.
وتلك املناطق ال تقع يف لبنان.
ال�شوف مل يكن يف لبنان.
ال�شوف كان منطقة قائمة بذاتها.
وجبل عامل ؟
جبل عامل كان �أمر ًا �آخر وخارج ال�صورة متام ًا� .أما �أن ت�أخذ هذه املناطق كلها،
وت�سميها ا�سم ًا واحد ًا هو لبنان ،ثم جتعل لهذه املنطقة اجلديدة تاريخ ًا جديد ًا ،فهذا هو
ر�سخوها يف
التزوير ،و�أنا �صححت م�ساري يف الكتابة التاريخية بالتدريج ،لأن ثمة فكرة ّ
ر�ؤو�سنا منذ طفولتنا ،وكنا نعتقد فع ًال �أن لبنان �أبدي �سرمدي.
اجلبال يف هذه املنطقة لي�س لها �أي خ�صو�صية تاريخية� ،إمنا لها خ�صو�صية
مذهبية .فجبل لبنان كان املوارنة ي�سكنونه ،وجبل ال�شوف ي�سكنه ال��دروز ،وجبل عامل
يقطن فيه ال�شيعة ،وجبال الن�صريية يف �سورية ي�سكنها العلويون .فاخل�صو�صية هنا هي
خ�صو�صية طائفية ال خ�صو�صية قومية.
نعم ،هناك خ�صو�صية طائفية .و�أحيان ًا ال توجد خ�صو�صية طائفية .عكار مث ًال
ي�سكن جبالها خليط من الأقوام .وجبال ال�ضنية �أي�ض ًا .وحتى ج ّبة ب�شري خملوطة ،كان فيها
متاولة.
وال�شيعة كانوا ي�سكنون ك�سروان �أي�ضاً.
يف ك�سروان كان هناك خليط  .وامل�ؤكد �أن ال �شيء ا�سمه لبنان �آنذاك.
ال ميكن درا�سة تاريخ لبنان �إال من خالل تاريخ املنطقة .حتى �أن �أمراء لبنان
لي�سوا لبنانيني .ف�آل �شهاب جا�ؤوا من �شهباء يف ال�سويداء يف جنوب �سورية .و�آل �أبي اللمع
كانوا دروزاً من حلب.
ال ،بيت �أبي اللمع من املنت.
�أق�صد قبل جميئهم �إىل املنت.
هذا اخرتاع.
لي�ست �صحيحة �إذاً حكاية �أمراء �أبي اللمع ؟
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ال.
وهذا ت�صحيح مهم لتواريخ العائالت.
كانت هناك عائالت �أخرى مثل بيت ال�شاعر وبيت ال�صواف يف املنت .كان ه�ؤالء
مق ّدمني يف املنت ،وال زالت هناك عائلة واحدة ممن حمل �أفرادها لقب مق ّدم هي �آل مزهر
يف حمانا .وحتى املقاطعات اختلفت �أ�سما�ؤها .برمانا مث ًال كانت يف ك�سروان اخلارجة� ،أي
القاطع الثاين� .أما ك�سروان الداخلة فتمتد حتى جونيه .وهناك الفتوح ،حيث توجد املعاملتني.
املنا�صف واجلرد والغرب� ...إلخ.
املنا�صف هي املنطقة التي مركزها دير القمر وفيها كفرحيم وكفرفاقود .وهناك
ال�شوف احليطي وال�شوف ال�سويجاين� .شوف ت�سيطر عليه بعقلني و�شوف ت�سيطر عليه بلدة
�أخرى...
لعلها الباروك ؟
ال ،الباروك ي�سمونه العرقوب .والعرقوب هو الع�ضو يف اجل�سم الذي �إذا �ضربته
توقف الإن�سان عن امل�شي.

للإن�سان.

تق�صد الكعب.
ً
ً
�أي املنطقة التي �إذا َ�ضربت عليها ح�صار ًا ع�سكريا ت�شلها متاما ،مثل العرقوب
الغرب من �سوق الغرب نزو ًال حتى عرمون وخلدة.
الغرب كان تابع ًا لبريوت ومنطقة الغرب ت�شمل اجلرد وفيه بحمدون وبتاتر� ...إلخ.

هناك كالم لأرن�ست رينان يقول �إن كل �شعب يجب �أن يزور تاريخه لي�صنع من
نف�سه �شعباً متما�سكاً .ومثال ذلك اليهود عندما �أرادوا حتويل الدين �إىل قومية اخرتعوا
تاريخاً له �أول ولي�س له �آخر.
الفرن�سيون �أنف�سهم فعلوا ذل��ك .فرن�سا �صارت دول��ة بعدما اجتاحت القبائل
اجلرمانية البالد .فرن�سا مل تظهر عندما كان فيها �شعب ‘الغالوا’ مثل �أهايل ويلز‘ .الغالوا’
اليوم غري موجودين �إ ّال يف بريتاين .واللغة الفرن�سية متح ّدرة من الالتينية ولي�س من لغة
�أهايل بريتاين.
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عر�ضت ب�شكل خمت�صر ق�صة م�شروع لبنان الكبري الذي هو م�شروع البطريرك
اليا�س احلويك .ويقال �إن البطريرك اليا�س احلويك �أ�صله من عني حليا ،وجده يدعى
�شلهوب العوام ،وكان �أرثوذك�سياً .ثم نزحت العائلة �إىل �شمال لبنان ومتورنوا ،وامتهنوا
احلياكة ،لذلك ُ�س ِّمي جدهم احل��وي��ك .املهم� ،أن��ك تقول �إن م�شروع لبنان الكبري كان
م�شروع البطريرك اليا�س احلويك واملطران عبد اهلل اخلوري ،و�أن الذي و�ضع املخطط
هم كاثوليك دم�شق و�أدباء �أمثال بول�س جنيم.
بول�س جنيم مل يكن معهم� ،أعتقد �أنه كان موظف ًا يف املت�صرفية.
هو م�ؤلف كتاب امل�س�ألة اللبنانية.
�صحيح .كان لدينا جريان بينهم امر�أة قريبة له .وقد ب ّدل بول�س جنيم ا�سمه �إىل
«جو بالن» .وعندما قر�أت ذلك الكتاب اعتقدت �أنه فرن�سي� ،إىل �أن اكت�شفت �أنه لبناين.
هل وثائق هذا امل�شروع متوافرة ؟
ال �أ�ستطيع �أن �أقول لك �إنها متوافرة ،لأنني مل �أ�شتغل عليه .وعندما قر�أت ما �أجنزه
بع�ضهم يف هذا ال�ش�أن ا�ستفدت كثري ًا .وكان لدي طالب �أ�صبح فيما بعد زمي ًال ،وهو فهيم
جد ًا ،ولديه الروح التاريخية ال�صحيحة ،وهو من عائلة طرابل�سية هو مروان بحريي ،وكان
جامع ًا للكتب .ولأن والدته من �آل �سارافيان وهي عائلة �أرمنية هبطت لبنان قبل ق�صة مذابح
الأرمن� ،أي منذ القرن التا�سع ع�شر ،وتاجرت مع العامل العربي ومع اليمن ،وكان لديها مركز
يف ا ُ
حلديدة ،وهذه العائلة كانت مغرمة بجمع ال�صور والكتب والوثائق .وقد �أطلعني مروان
بحريي على وثيقة تت�ضمن خطة لإن�شاء ‘لبنان الكبري’ و�شق طريق مهم يربط بريوت بدم�شق،
على �أن يكون لبنان الكبري مرتبط ًا بالداخل ال�سوري لأ�سباب منها �أن لبنان هذا �سيقوم على
�ساحل البحر ،و�سيكون له �ش�أن يف التجارة ،في�ستورد الب�ضائع من اخلارج وينقلها �إىل بقية
�أرجاء �سورية .وتلحظ اخلطة حتى الفنادق التي لن تكون خلدمة بريوت وحدها ،بل للمنطقة
كلها .والحظت اخلطة �أن لبنان الكبري هذا ،مع �أنه ينتج الفاكهة الطيبة واخل�ضراوات� ،إال
�إنه ال ينتج املواد الأ�سا�سية بكميات كافية كالقمح مث ًال ،وهو �سيموت جوع ًا �إذا فر�ض احل�صار
عليه يوم ًا .لذلك �سيعتمد لبنان على الداخل الزراعي ال�سوري لت�أمني حاجات �سكانه .ولهذا
ال�سبب �سيكون من ال�ضروري وجود �شبكة طرق و�سكك حديد وقطارات ،فهو يحتاج �إليها لأن
م�ساحته �ضيقة ،ويجب �إقامة حمطات على الطريق �إىل دم�شق ،وخ�صو�ص ًا لأن يف و�سطه
عوائق طبيعية حتتاج �إىل ما ي�ساعد القطار على �صعود الطلعات القوية .وهو يحتاج �أي�ض ًا �إىل
‘كرو�سة’� ،أي طريق معبدة.
لقد �أن�ش�أوا هذه الطريق ومعها �شركة ‘ديليجان�س’ �أي�ضاً.
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و�سعوا الطريق القدمية .و�أطلعني م��روان بحريي على درا�سات تقول �إن ه�ؤالء
ّ
املخططني ذهبوا �إىل مكان قريب من مطعم الأمني الذي يطبخون فيه الكرو�ش �أو ما ي�سمى
‘�أكلة الغمة’ ،وهذا املطعم كان ميلكه �أحد الذين عملوا يف مطعم في�صل وا�سمه �أمني.
�أهو القائم اليوم على طريق احلازمية ؟
نعم ،على طريق احلازمية .وقريب ًا منه نحو الأعلى و�ضعوا طريقة لقيا�س مدى
ا�ستخدام الطريق وهل يحتاج �إىل تو�سعة .وكان ذلك قبل �سنة  ،1900وكانوا يدر�سون املدى
املالئم لتو�سيع الطريق حتى ي�ستوعب حركة التجارة التي اعتقدوا �أنها �ستزدهر هناك،
عالوة على حركة امل�سافرين .ه�ؤالء املخططون كانوا جماعة من الأذكياء وممن ي�ستعملون
عقولهم ،ويخططون بطريقة منظمة .وقد �أراين مروان بحريي درا�سات تتعلق با�ستثمار مياه
عني ال�صحة يف جبل الكني�سة ،الواقعة فوق بلدة فالوغا بالتعاون مع �شركة فيتال� .إحدى
تلميذاتي ا�سمها كارول حكيم در�ست الناحية اجلغرافية-ال�سيا�سية يف تلك الفرتة وتو�صلت
�إىل حتديد تلك اخلريطة التي و�ضعها الفرن�سيون �سنة  ،1861والتي ظلت مثل ال�سر املق ّد�س
املحفوظ بعناية فائقة .مل ين�شر مروان بحريي هذه اخلريطة ،وكارول حكيم مل تن�شر ذلك
بدورها .وكثري ًا ما طلبت منها �أن تن�شر ما تو�صلت �إليه حتى ال نبقى نردد �أننا �شاهدنا هذه
اخلريطة ،واطلعنا على خطة لبنان الكبري من دون �أن يكون يف �أيدينا وثائق هذه اخلطة.
هناك �أمور كثرية ُتظهر احليوية يف لبنان التي مل تكن موجودة يف �أماكن �أخرى.
وال�سبب لي�س �أن اللبنانيني �أف�ضل من غريهم ،لكن لأن بالد اللبنانيني كانت منفتحة على
الإر�ساليات امل�سيحية التي جاءت وافتتحت مدار�س .وهذه املدار�س افتتحت بدورها مدار�س
�أخرى .فالتالميذ الذين در�سوا يف روما عادوا وافتتحوا مدار�س .واملوارنة والكاثوليك الذين
التحقوا ب�سلك الرهبنة الأوروبية ،عادوا وافتتحوا مدار�س .الربوت�ستانت ج��ا�ؤوا و�أ�س�سوا
اجلامعة الأمريكية يف بريوت .والي�سوعيون �أ�س�سوا اجلامعة الي�سوعية ومدر�سة غزير .وحتى
امل�سكوب �أي�ض ًا .رمبا كانت و�ضاعة ال�شعب يف ذلك الوقت وعدم تبجحه وعدم ادعائه الأمور
الفارغة جعله ،ذلك كله ،يتقبل التعلُّم .لكن عندما �ضرب البخار ر�أ�س هذا ال�شعب� ،صار لديه
غرور ال يطاق .ومع �أن هذا الغرور زال �إىل حد ما� ،إال ان بع�ض الغرور بقي لديه ،وجت�سد ذلك
يف احلاجة �إىل الدعم اخلارجي الدائم كي ي�ستمر يف جتارته.
لبنان و�سورية
كنت �أراجع ر�سائل �إبراهيم طوقان �إىل �أخته فدوى .فاكت�شفت �أن �إبراهيم كان
ير�سل ر�سائله من اجلامعة الأمريكية يف بريوت ،وا�ستمر يف ذلك حتى �سنة  ،1937وكان
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يكتب عنوانه كالتايل  :اجلامعة الأمريكية ،بريوت�-سورية.
يف طفولتي ،وحتى احل��رب العاملية الثانية تقريب ًا ،كان من الطبيعي �أن ت�أتينا
ر�سائل �إىل بحمدون مكتوب عليها « :بحمدون-ليبانون�-سرييا»� ،أو �أحيان ًا «بحمدون�-سرييا».
وال�سبب هو �أن املر�سلني من �أوروبا ا�ستعملوا العبارة اجلغرافية بد ًال من العبارة ال�سيا�سية
التي مل تكن ع�صبة الأمم تعرتف با�ستقالل لبنان حتى ذلك الوقت .و�أنا �أذكر عندما كنا
جمرد �أوالد ،و�أعمارنا حواىل � 6أو � 7سنوات؛ وكنا نلعب ،يف �إحدى املرات يف �إحدى معا�صر
الدب�س املهجورة يف و�سط بحمدون حيث متر الطريق ،و�إذا ب�سيارة ع�سكرية فرن�سية متر،
فبادر اجلنود �إىل حتيتنا بقولهم ‘بوجنور’ .ونحن حييناهم ب�أح�سن منها .وال �أدري من خطر
يف باله �أن ي�س�أل  :ه�ؤالء فرن�ساويون ،ونحن ماذا ؟ �أما الأجوبة فكانت متعددة .بع�ضنا قال :
نحن �أوالد عرب باحلرف� .أوالد عرب ولي�س عرب ًاٌ .
وبع�ض قال  :نحن �سوريون.
�إجابتان فقط ال ثالث لهما.
بال�ضبط .نحن عرب �أو �سوريون.
يف �أي �سنة كان ذلك ؟
يف �سنة � 1935أو رمبا يف �سنة  .1936كانت العملة يف �سورية ولبنان واحدة .وكان
ي�صدرها بنك �سورية ولبنان املوجود يف بريوت ودم�شق .وهو وارث البنك العثماين الذي
كانت متلكه بريطانيا .وكان �أمر ًا م�ستغرب ًا �أن بريطانيا كانت �صاحبة البنك الذي ي�صدر
عملة االنتداب الفرن�سي .كان البنك ي�أتي ب�صورة من لبنان كبعلبك �أو الأرز وي�ضعها على
العملة املعدنية ،وي�أتي ب�صورة من �سورية كتدمر مث ًال وي�ضعها على العملة املعدنية .و ُت�صرف
هذه العملة الواحدة يف لبنان ويف �سورية مع ًا ،وال فرق �إطالق ًا بينها ،وكنا ن�سمي هذه القطع
كلها لرية �سورية .وكالمي هذا ال يعني �أن لبنان يجب �أن يعود جزء ًا من �سورية ،بل يعني �أن
البلدان تتطور ،وال تخلق كما هي� .أما �أن نخرتع نظرية مزورة لتف�سري تاريخ لبنان الأبدي
ال�سرمدي� ،أو لتف�سري عالقة لبنان ب�سورية ،فهذا لي�س يف حمله .ولكن ما يجب �أن يكون يف
حمله متام ًا فهو قول احلقيقة .واحلقيقة تقول �إنه مل يكن بني البلدين جمارك �أو حدود� .أما
متى بد�أنا ن�شعر ب�أننا لبنانيون ف�أذكر عندما التحقت باملدر�سة اال�ستعدادية� ،أو  ICاليوم ،كان
�أول من تعرفت �إليه هو يو�سف �إيب�ش ،من دم�شق .و�صار �صديقي مدى العمر .وحني التحقت
مبدر�سة برمانا الداخلية ،كان ن�صف التالميذ� ،إذا مل يكن �أكرث ،من حلب وحم�ص وحماه
من �آل ال�برازي وغريهم .ه�ؤالء ربينا معهم ،وربينا �أي�ض ًا مع �أ�صدقاء من النا�صرة ومن
يافا ومن عكا ومن القد�س ،من دون الإح�سا�س ب�أي فارق� .إ ّال ب�أمر واحد هو �أن ه�ؤالء كانوا
يحتاجون �إىل جوازات �سفر للذهاب �إىل فل�سطني ،ونحن ال نحتاج �إىل جوازات �سفر لالنتقال
من برمانا �إىل بحمدون.
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كانوا يحتاجون جوازات �سفر ولكن مل يكونوا يحتاجون ت�أ�شريات.
�صحيح .غري �أننا مل نكن ن�ستطيع ال�سفر �إىل فل�سطني ب�سهولة ،بينما هم ي�ستطيعون
ذلك .فنحن ،حتى نتمكن من الذهاب �إىل فل�سطني كنا نحتاج معاملة ما.
لأن فل�سطني كانت واقعة حتت االنتداب الربيطاين ،بينما لبنان و�سورية حتت
االنتداب الفرن�سي.
رمبا .لكننا �إذا �أردنا الذهاب �إىل ال�شام فالهوية ال�شخ�صية تكفي وال نحتاج جواز
�سفر .والعامل الذي ع�شنا فيه كان غري هذا العامل .الإن�سان اللبناين اليوم ال ُيالم �إذا مل
يفهم هذا العامل .الإن�سان اللبناين الآن يعتقد �أن كل �شيء غري لبناين هو �أجنبي حتى لو
كان يتكلم العربية .بد�أنا ن�شعر �أننا لبنانيون مع ا�ستقالل لبنان حني ‘نزلوا من را�شيا’ �سنة
 ،1943و�أنا كنت يف �ساحة الدبا�س و�شاهدت هذا االحتفال و�سمعت الهتافات .واال�ستقالل
مل يكن للبنان وحده ،بل للبنان و�سورية مع ًا .م�شيت حتى ال�سراي الفرن�سية التي �أزالوها
وكانت حتفة معمارية يف �أيام بني عثمان؛ و�أقاموا قريب ًا منها �سينما ريفويل وموقف ًا لل�سيارات
يف مكانها .ذهبت �إىل ال�سراي ورحت �أدور حولها و�أنظر �إىل حجارتها اجلميلة وحيطانها
الرملية اجلميلة جد ًا ،وقلت لنف�سي  :نحن �أ�صغر بلد عربي ،وقد �صار لنا ا�ستقالل .نحن
و�سورية �صار لنا ا�ستقالل حقيقي ،وكان ذلك �أول ا�ستقالل عربي.
ا�ستقالل العراق كان كذب ًا ،لأن بريطانيا ظلت حتتفظ بحقوق ع�سكرية مبوافقة
ع�صبة الأمم .وا�ستقالل م�صر كذلك ،فقد ظلت م�صر محُ تلة� .أنا ابن الرابعة ع�شرة مل �أفكر
بلبنان وحده �آنذاك ،بل بلبنان و�سورية مع ًا .ثم عندما ق�صف الفرن�سيون من �أن�صار حكومة
في�شي دم�شق طلب الإنكليز متطوعني مل�ساعدة اجلي�ش الربيطاين يف �إخ��راج الفرن�سيني
الفي�شيني من �سورية .كان هذا يف �صيف � ،1945أي قبل اجلالء عن لبنان� .أخي الأكرب تطوع
يف اجلي�ش الربيطاين هو وجمموعة من طالب اجلامعة االمريكية حتى ي�ساعدوا ال�سوريني
والإنكليز على طرد الفرن�سيني من �سورية .مل ي�س�أل �أحد من ه�ؤالء هل �أن ال�سوريني �أجانب؛
مل ي�س�أل �أحد مثل هذا ال�س�ؤال ،لأن الأمر الطبيعي هو �أن ي�ساعد ه�ؤالء �سورية؛ فهم يعتربون
�سورية بلدهم� .أما متى �صار هناك �شعور خمتلف بالوطنية اللبنانية فدعني �أقول ما يلي  :كان
هناك بار ا�سمه  Dug Outيف بريوت قريب من فندق النورماندي يف الزيتونة ،وما عاد موجود ًا
اليوم بالطبع .وكان هذا البار يقع حتت مطعم لوكولو�س ومقابل �شركة ‘نرين’ لل�سفريات �إىل
العراق .وهذا البار كان مرتع ال�ضباط الإنكليز يف �أيام احلرب .وظل هذا البار يعمل حتى بعد
احلرب ،و�أحبه النا�س وكانوا يذهبون �إىل ال�سهر فيه �شبان ًا و�صبايا .وكنا نذهب �إليه مداورة،
ويف كل مرة يدفع �شخ�ص واحد منا الفاتورة .ويف �إحدى املرات كان والدي قد ‘تكارم’ علي
ومنحني خم�سني لرية ،وهو مبلغ مهم يف ذلك الوقت .فقلت لأ�صدقائي  :الدور علي هذه
املرة .وكان ذلك يف �سنة  1950على الأرجح� .أكلنا و�شربنا ‘وه ّي�صنا’ وجاء وقت االن�صراف،
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فناديت النادل الذي �أح�ضر يل فاتورة احل�ساب ،ف�أعطيته النقود الورقية التي كانت يف
حوزتي وال�صادرة عن بنك �سورية ولبنان الذي كان ما يزال يطبع عملتي البلدين ،لكنه بات
ي�ضع ا�سم �سورية فوق الأوراق اخلا�صة ب�سورية ،وا�سم لبنان فوق الأوراق اخلا�صة بلبنان.
و�أنا مل �أنتبه �إىل كلمة  Syrieعلى اخلم�سني لرية التي يف حوزتي ،والتي مل يكن ثمة فارق بني
العملتني يف �أي حال .باخت�صار ،عاد الغر�سون وقال يل �إن هذه العملة غري مقبولة .فقلت له
 :ملاذا لي�ست مقبولة ؟ فقال  :هذه عملة �سورية .وكانت هذه املرة الأوىل التي �أ�سمع فيها مثل
هذا الكالم .و�أ�ضاف النادل  :نحن ما عدنا نقبل غري العملة اللبنانية ،لأن ثمة فارق ًا �ضئي ًال
يف ال�سعر بني العملتني قد وقع مل�صلحة العملة اللبنانية .ومنذ ذلك الوقت راح يتطور �شعور
ب�أن هذا لبناين وذاك �سوري .ثم �صارت القطيعة االقت�صادية ،و�صار بني البلدين جمارك.
وقعت القطيعة يف عهد خالد العظم عندما فك امل�صالح امل�شرتكة بني البلدين
كاجلمارك والعملة والرتانزيت.
متام ًا .وفوق ذلك كان امل�سلمون يف لبنان مع ال�سوريني �أكرث من ال�سوريني .ولذلك
‘نقز’ امل�سيحيون من ال�سوريني .وهذا الواقع اجلديد مل يكن موجود ًا �أبد ًا ،فنحن لنا �أقارب
يف �سورية وال �أجد �أي فارق بيننا.
يف �ش�أن م�شروع �إن�شاء لبنان على �أيدي كاثوليك دم�شق ،هل هناك �أ�سماء �أخرى
ممن خطط هذا امل�شروع غري بول�س جنيم واليا�س احلويك واملطران عبد اهلل اخلوري ؟
هناك �أ�سماء كثرية مثل جورج �سمنة .وجورج �سمنة مل يكن لبناني ًا على الإطالق.
�أَلي�س لبنانياً ؟
ال� .أعتقد �إنه �سوري و�شامي بالتحديد .ويف �أي حال مل يكن هناك لبناين و�سوري.
ومن ال�صعب التفريق بني االثنني يف ذلك الوقت.
مبا �أننا نتكلم على �أحوال الأ�شخا�ص ،يقال �إن �أكرث من  %70من �سكان لبنان
كانوا �ضد قيام لبنان� .أهل طرابل�س وال�شمال كانوا �ضد االن�ضمام �إىل لبنان .و�أهل بريوت
وم�ؤمترات ال�ساحل امل�شهورة اتخذت موقفاً وا�ضحاً من لبنان .وكذلك �أهل اجلنوب يف
م�ؤمتر وادي احلجري الذي �أعلن �أن �أهل اجلنوب لي�سوا لبنانيني .وبهذا املعنى ف�إن لبنان
هو لبنان املت�صرفية وحدها .ويقال �أي�ضاً ان امل�سلمني ،ال�سنة منهم بالتحديد ،كانوا
يطالبون بالوحدة ال�سورية ال حباً بالوحدة مع �سورية ،بل لال�ستقواء ب�سورية على املوارنة
حتى يتمكنوا من حت�سني موقعهم يف �إط��ار الكيان اللبناين اجلديد� .إىل �أي مدى جتد
بع�ضاً من ال�صحة يف هذا الكالم ؟
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من املحال �أن يتمكن امل�ؤرخ من قول الواقع يف هذه الق�ضية ،لأن الذين �شاركوا يف
�أحداث تلك الفرتة ماتوا .ومعظم الكالم الذي قاله َمن بقي يف قيد احلياة ‘جتليط’ �أكرث منه
حقيقة .خذ �صائب �سالم مث ًال .فقد كان يدعو �إىل الوحدة ال�سورية-امل�صرية بقيادة جمال
عبد النا�صر� .أنا �أعرف �صائب �سالم جيد ًا ،وهو �شخ�ص �سيا�سي ،وال�سيا�سي يقول �أحيان ًا ما
هو �ضروري ولي�س ما هو �صحيح .و�أعتقد �أن لي�س هناك �شخ�ص يف لبنان كانت لديه وطنية
لبنانية �صافية مثل �صائب �سالم .وهو الذي �أطلق �شعارات ما زالت موجودة حتى اليوم مثل
«ال غالب وال مغلوب» و«لبنان واحد ال لبنانان».
و�أود �أن �أروي يف هذا ال�سياق احلادثة التالية  :يف �سنة  1967-1966كنت �أ�ستاذ ًا
زائر ًا يف دائرة التاريخ بجامعة هارفارد .وكان بني كل �أربعة مكاتب للأ�ساتذة مكان ل�شرب
القهوة وللتحادث .وكان هناك �شاب يف مثل عمري تقريب ًا من طرابل�س ،يدعى �أحمد احلفار.
ما عدت �أعرف عنه �شيئ ًا ،وانقطعت املرا�سالت بيننا .وكان �أحمد احلفار �آنذاك قد نال
منحة لكتابة بحث عن الإ�سالم والفرن�سيني .وكانت لديه مكتبة كبرية جد ًا .وكنت حينذاك ما
زلت �أرى �أن امل�سلمني ،وخ�صو�ص ًا ال�سنة ،ال يحبون الفرن�سيني .غري �أنني وجدت �أحمد احلفار
يتكلم كالم ًا �آخر ،لي�س مثل كالم امل�سيحيني فح�سب ،بل انه ذهب �إىل ر�سم �صورة للعالقات
الإ�سالمية الفرن�سية يف لبنان يف القرنني املا�ضيني ،وحتى يف �أيام ال�صليبيني ،خمالفة جد ًا
لل�صورة التي �أعرفها .وجرت بيننا �أحاديث مت�شعبة خال�صتها �أن ما تقوله النا�س يف هذا
ال�ش�أن غلط ،فقد اكت�شفت وجود حركة �إ�سالمية كانت تطالب بحماية فرن�سا حني تنف�صل
البلدان العربية وت�ستقل عن الدولة العثمانية .ومن رموزها ِج ْد ريا�ض ال�صلح وعبد القادر
اجلزائري وغريهما .وه�ؤالء ا�ستغلوا احلرب بني رو�سيا وتركيا يف �سنة  1886جراء م�شكلة
بلغاريا للمطالبة باالن�سالخ عن الدولة العثمانية .وبالطبع مل ينجح هذا امل�سعى فعادوا عنه.
والدولة العثمانية كانت حكيمة فلم تقت�ص منهم و�أر�سلت �إليهم مدحت با�شا و�ساحمتهم.
وهذه الق�صة موجودة يف مذكرات عادل ال�صلح والد منح ال�صلح املو�سومة بعنوان �سطور
من الر�سالة.
كان بع�ض ال�سنة يعتقد �أن ان�ضمامهم �إىل �سورية �سيجعلهم قليلي الأهمية
املالية يف و�سط التجار ال�شوام .فمن هم جتار ب�يروت بالن�سبة �إىل جتار ال�شام وحلب!
ولكن ال�سنة يف لبنان �سيكون لهم املوقع الثاين بعد املوارنة ،وميكنهم حت�سني موقعهم
الحقاً باال�ستقواء بالداخل العربي ،وبالتحديد �سورية .وراح��وا ي�بررون ه��ذه امل�صالح
بفكرة االنف�صال واالت�صال التي �صاغها كاظم ال�صلح .ويف هذا ال�سياق �شاع �شعار يقول �إن
لبنان وطن ملج أ� للأقليات امل�ضطهدة .واحلقيقة �أن ال�س ّنة لي�سوا من الأقليات يف امل�شرق
العربي ،والدروز مل ي�أتوا �إىل لبنان هرباً من اال�ضطهاد ،فالتنوخيون كانوا �س ّنة واعتنقوا
املذهب الدرزي يف ما بعد .بر�أيكم ،يف �أي �سياق ارتفع �شعار «لبنان وطن ملج�أ» ؟
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الذي �أعرفه �أن الذي بلور هذه الفكرة هو الأب هرني المن�س .لبنان ،منذ البداية،
كان فيه كثافة �إ�سالمية �أكرث مما يت�صور النا�س .بريوت بعد الفتوحات الإ�سالمية ،بح�سب
�صالح بن يحيى ،راحت تتحول �إىل مدينة يتزايد فيها امل�سلمون بالتدريج ،ويتناق�ص فيها
امل�سيحيون حتى �صارت على ما هي عليه اليوم .هذا يف بريوت� .أما طرابل�س فكانت مدينة
�إ�سالمية �إىل �أن جاء الفرجنة وهدموا طرابل�س القدمية التي كانت تقع على البحر ،وبنوا
طرابل�س جديدة التي هي طرابل�س احلالية ،ثم ظهرت طرابل�س امليناء �أو اال�سكلة بالرتكي.
ومدينة �صيدا خ�ضعت للأمر نف�سه ،و�صور �أي�ض ًا .بينما الالذقية كان فيها ن�صارى كرث،
وكذلك طرطو�س .و�شمال �سورية كله ،مثل معرة النعمان ،كان يعج بالن�صارى .لكن منطقة
بعلبك ومعها البقاع كان الوجود الإ�سالمي فيها ظاهر ًا ،والإ�سالم هناك لي�س �شيعي ًا بل �سني ًا
مييل �إىل الت�ش ّيع .و�أعتقد �أنهم كانوا �سنة ممن اعتقدوا �أن الإمامة بعد الإمام احل�سني يجب
�أن تذهب �إىل حممد ابن احلنفية .وحممد ابن احلنفية مات ولديه ولد مفرت�ض ا�سمه �أحمد
بن حممد احلنفية ،ولكن هذا الإبن دخل �إىل جبل يف جند وغاب ،و�سيعود لإحقاق احلق
و�إزهاق الباطل بح�سب عقائدهم .وه�ؤالء هم الكي�سانية .ومن ه�ؤالء القرامطة.
�أَكان يف البقاع كي�سانية ؟
�أكرث النا�س يعتقدون �أن القرامطة هم ا�سماعيليون� .أنا �أخالف هذا االعتقاد ،لأن
من عا�ش يف ذلك الع�صر �أمثال الطربي وغريه يقولون ان عقيدة القرامطة هي الكي�سانية.
والكي�سانية هي فو�ضى قبلية .وك��ان بع�ض املفكرين ال�شيوعيني العرب ي��رون يف جتربة
القرامطة نواة لل�شيوعية العربية .ال �شيوعية وال �شعب كادح بل فو�ضى �شعبية ل�شعب فو�ضوي.
والقرامطة جماعة خربت ما �أ�صبح اليوم العراق ،وخربت اجلزيرة العربية ،وو�صلت �إىل
مك�سر ًا حتى
وك�سروه وال زال ّ
ن�صف اليمن فلم ِي ْبقوا فيها �شيئ ًا ،و�أخ��ذوا احلجر الأ�سود ّ
الآن .وبقيت احلال على هذا املنوال حتى ظهر رجل عايل الهمة على قدر املهمة ا�سمه كافور
الإخ�شيدي ،فحاربهم ومل ي�ستطع الق�ضاء عليهم فربطلهم ليعيدوا احلجر الأ�سود ،ثم عينّ
�أمري ًا على مكة .وهكذا ازدهرت �إمارة مكة وانتهت الفو�ضى� .أما الكي�سانية فبقيت �إىل �أن
اختفت نهائي ًا بعد نحو � 200سنة .وللأ�سف يف �ش�أن كافور الإخ�شيدي ،ظهر �شخ�ص طويل
الل�سان ا�سمه املتنبي هجاه بق�صيدة الذعة وجارحة .ولوال كافور الإخ�شيدي ملا بقي �إ�سالم
�سني يف العامل.
�إذاً القرامطة كي�سانية ولي�سوا ا�سماعيلية ؟
�أنا �أعتقد �أنهم كي�سانية ،والربهان على ذلك ما كتبه الطربي الذي عا�ش يف ذاك
الوقت .لكن الكي�سانية مل يدر�سها �أح��د ،بل ان�صبت الدرا�سات على الإ�سماعيلية ور ّكبوا
الإ�سماعيلية على الكي�سانية.
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ل��ك��ن ال��ت��اري��خ ي��ذك��ر ق��رام��ط��ة الإح�������س���اء وق��رام��ط��ة ه��ج��ر ،وث��م��ة ت�����ش��اب��ه مع
الإ�سماعيلية يف الوقت نف�سه.
نعم ،القرامطة مثل الكي�سانية يف بع�ض عقائدهم .فهم يعتقدون ب�أن هناك �سرداب ًا
يف جبل �سيظهر منه املهدي .ثم �أمروا �أن تكون ال�صلوات ثالث ًا ال خم�س ًا ،و�أن يتجه امل�صلي �إىل
القد�س ال �إىل مكة .فالقبلة هي القد�س خالف ًا للم�سلمني .ويوم ال�صالة لي�س اجلمعة بل ال�سبت.
‘خربطوا’ النظام العام.
‘خربطوا’ النظام كله .ويف كتابي  Syria Under Islamالذي ينتهي مبجيء الفرجنة،
قلت هذا الأمر� .أنا �أعتقد �أن الطوائف ال�شيعية الطابع �أو ذات الأ�سا�س ال�شيعي رمبا كان
بع�ضها من القرامطة .مث ًال ما كانت عقيدة املتنبي ؟ املتنبي كان �شيعي ًا .عال� ،أي نوع من
ال�شيعة .منذ نحو ثالث �سنوات ُعقد �سيمينار عن ديوان املتنبي� .أخذنا ديوان املتنبي وبحثنا
فيه كلمة كلمة ،حماولني اكت�شاف �أي نوع من ال�شيعة هو ،و�إىل �أي فرقة من ال�شيعة كان
ينتمي .ووجدنا �أنه مل يكن منتمي ًا �إىل الإ�سماعيلية �أو �إىل الإثني ع�شرية.
رمبا كان علوياً.
ميكن �أن يكون علوي ًا ،وممكن �أن يكون كي�ساني ًا.
�إذاً هو من الغالة يف احلالتني.
متام ًا� .إذا كان كي�ساني ًا ،عند ذلك ن�ستطيع �أن نفهم ملاذا حفظ له الدروز ديوانه
�أكرث من �أي طائفة �أخرى .لو تقر�أ �صالح بن يحيى الذي حفظ ديوان املتنبي .ثم ت�أتي �إىل
�شخ�ص �آخر هو �أبو العالء املع ّري� .أبو العالء املع ّري مل يكن �سن ّي ًا .ولكن ما كانت عقيدته؟
لقد عا�ش يف الوقت الذي ظهرت فيه الدعوة الدرزية ،ويف الوقت الذي كانت فيه الثورة
القرمطية على قدم و�ساق .رمبا كان هو �أي�ض ًا قرمطي ًا .أَ�مل يقل «يف الالذقية �ضجة ما
بني �أحمد وامل�سيح ».كانت الالذقية حتت حكم �أ�سرة من بني ُف�صي�ص امل�سيحية .وكانت
املجادالت �شائعة يف �ش�أن امل�سيحية والإ�سالم وعالقة امل�سيحيني بالروم .حتى جاءت فرن�سا
وف�صلت امل�سيحيني عن الروم .وهذه من جملة ف�ضائلها.
�أحدثوا ان�شقاقاً يف امل�سيحية.
نعم .ق�صارى القول �إن الإن�سان عندما يرى احلقيقة يحار ،ويبد�أ يف ترداد عبارات
مثل ‘رمبا’ و‘على الأرجح’� ...إلخ.
ح�سناً ،بنو بحرت التنوخيون �أَمل يكونوا �س ّنة ؟
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بنو بحرت كانوا دروز ًا يف زمن املتنبي .ولي�س بال�ضرورة �أن يكون املتنبي درزي ًا،
ولكن احتمال �أن يكون قرمطي ًا هو احتمال عال .جاء املتنبي �إىل ما ن�سميه اليوم �سوق الغرب،
و�إىل املكان الذي تقع فيه مدر�سة �أبناء �شهداء فل�سطني التي دمرتها �إ�سرائيل يف حرب .1982
املكان يدعى البرية� .إذ ًا ،جاء �إىل البرية التي كان يقطنها �آل بحرت ومل يذهب �إىل بري يجيك
قرب حلب كما يعتقد بع�ض الدار�سني .فكيف يكون جد بني بحرت يف حلب وابنه هنا يف البرية
من دون �أي عالقة بلبنان ؟ �إذ ًا ،جاء املتنبي وزار بحرت يف �سوق الغرب .يو�سف ال�شرياوي
�صديقي كتب ذلك وذكر �سوق الغرب ال البرية� .سوق الغرب غلط .ال�صحيح هو البرية .وكان
يجب �إي�ضاح ذلك ،لكن يو�سف ال�شرياوي كان يف �أواخر �أيامه ،وم�ستعج ًال �إجناز كتابه �أطل�س
املتنبي .الفكرة جميلة جد ًا .املهم �أن املتنبي جاء �إىل البرية ومدح بحرت .ميكن �أن ميدح
قرمطي قرمطي ًا �أو �أي واحد من غالة ال�شيعة� ،أو ميدح واحد ًا �آخر مثله .ولكن من امل�ؤكد �أن
الأمر ال يعني �أن �س ّني ًا ميدح �س ّني ًا .بعد فرتة ق�صرية� ،أي نحو � 100سنة ،جاء الفرجنة ،فبعث
بحرت للمت�سلط على ال�شام ر�سالة قال فيها � :أنا معك ،فما هو املقابل .فع ّينه �أمري ًا ومنحه
�إقطاع ًا .وهكذا بد�أت ق�صة بني بحرت يف لبنان .ويف حقبة احلروب ال�صليبية التي فتحت
التجارة يف البحر املتو�سط على نطاق وا�سع ،انتع�شت بريوت واغتنى ع�سكر بني بحرت فيها،
و�أن�ش�أوا ق�صور ًا يف بريوت واجلبل ،ثم ورث �أوالده و�أوالد �أوالده ما جمعه بحرت الذي اتفق مع
املماليك �أي�ض ًا ،وخدمهم �إىل �أن زالت دولة املماليك ،وجاء بنو عثمان.
بهذا املعنى ف�إن لبنان لي�س وطناً ملج أ� على الإطالق ؟
ال بالت�أكيد.
يقول بع�ض م�ؤرخي املوارنة �أن املوارنة جل�أوا من �سورية �إىل لبنان.
يف الوقت نف�سه يقول ابن جبري �أن امل�سلمني املتدينني واملت�صوفة كانوا يلج�أون
�إىل جبل لبنان لالنقطاع والتعبد .وكان �سكان جبل لبنان الن�صارى ي�سارعون �إىل تقدمي
اخلدمات لهم .والعجيب �أن ابن جبري يقول عن هذا ال�شعب كم هو لطيف وكم هو ناعم وكم
يحب النا�س التي حتب اهلل .ويت�ساءل � :إذا كانت معاملتهم للغرباء على هذا النحو فكيف
تكون معاملتهم يف ما بينهم ؟
مل يكت�شف احلقيقة .يف �أي حال دعني �أ�ستطرد بهذا ال�س�ؤال � :أنت تتحدث عن
اللبنانيني بو�صفهم �شعباً يعي�ش يف وطن كقبائل متذابحة (هذا التعبري يل يف �أي حال).
والقبيلة يف لبنان حتولت �إىل طائفة بح�سب ر�أيك� .أرجو �أن تف�صل هذا الكالم ؟
ما الفرق بني القبيلة والطائفة ؟ هل �إذا كان الإن�سان ماروني ًا �أو درزي ًا �أو �أرثوذك�سي ًا �أو
بروت�ستانتي ًا �أو �س ّني ًا �أو �شيعي ًا يق�ضي النهار والليل بال�ضرورة وهو يفكر يف �أموره الدينية والفقهية؟
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�أكيد ال.
�إذا كان يق�ضي الليل بالفعل على هذا املنوال فيلزمه مار�ستان ،لأنه خمالف لطبائع
الب�شر .فالدين لت�سهيل الأمور ولي�س لت�صعيبها ،وحلل الأمور ولي�س لتعقيدها� .إذ ًا ،ما الذي
يجعل الإن�سان ينتمي �إىل طائفة ؟ �إن الذي يجعل الإن�سان ينتمي �إىل طائفة هو العرف العام.
فالإن�سان ُيخلق يف طائفة حمددة ،فيتعلم �أعرافها وعاداتها .و�إذا كانت هذه الطائفة تعي�ش
�إىل جانب طائفة �أخ��رى ،فهما تتبادالن بع�ض العادات ،وت�أخذ الواحدة ع��ادات الطائفة
الأخرى .يقولون مث ًال �إن امل�سيحيني الذين يعي�شون مع الدروز يف ال�شوف لي�سوا م�سيحيني،
بل دروز ًا .ملاذا ؟ لأن هناك �شيئ ًا ما يف ت�صرفهم االجتماعي ي�شبه ت�صرفات الدروز ،وهناك
يف ت�صرفات الدروز ما ي�شبه ت�صرفات امل�سيحيني .ومع �أن بع�ضهم يذبح بع�ضهم فهم يحبون
بع�ضهم بع�ض ًا .ن�أتي الآن �إىل ر�أ�س بريوت ،ف�أهل ر�أ�س بريوت ال يق�ضون نهارهم وليلهم يف
املدائح .وقت املدائح مدائح ووقت اللهو لهو .وعلى مدى الزمن توافقوا على �أن هناك ق�ضايا
م�ستحبة مثل الأغاين التي يحبونها مع ًا ،ومثل امل�آكل �أي�ض ًا .واملر�أة عندما تر ِّوب اللنب فهي ال
تخجل من �أن ت�ستعري الروب من جارتها بغ�ض النظر �إن كانت هذه اجلارة م�سيحية �أو م�سلمة.
ون�ساء امل�سلمني ير�ضعن �أبناء امل�سيحيني وبالعك�س.
�صحيح .وه��ذا ما ي�ؤ�س�س تعاي�ش ًا متمدن ًا ،و�إذا مل حتدث مثل تلك الأم��ور تقع
البغ�ضاء .والبغ�ضاء تقوى �إذا وفد �أنا�س من اخلارج وراحوا يح�شون الر�ؤو�س بكالم تع�صبي
مثل القول � :أنت م�سيحي وهذا م�سلم ...ال ت�أمنوا �إ ّال لأهل دينكم ،وهنا يبد أ� ال�شك‘ .خرم�شهم’
قلي ًال تر متى تظهر ع�صبية امل�سلم فيهم ،و‘خرم�شهم’ قلي ًال ترى متى تظهر ع�صبية امل�سيحي
فيهم ،مثلما حدث يف �إحدى املرات للدكتور م�صطفى اخلالدي م�ؤ�س�س م�ست�شفى اخلالدي.
فقد كانت زوجته �سيدة جميلة وحمرتمة وحمبوبة يف و�سط املجتمع الربوت�ستانتي يف ر�أ�س
بريوت ومن�سجمة معه متام ًا ،وتعلمت كيف ت�صنع الـ  cakeو�شرب ال�شاي بعد الظهر .ويف
�إحدى املرات كانت الن�سوة جمتمعات عند �أ�سمى خياط زوجة الدكتور جورج خياط  .وكانت
جميع الن�ساء م�سيحيات ما عدا مدام اخلالدي .وراحت ال�سيدة خياط تروي ق�صة �سيدة
م�سلمة �أ�ساءت الت�صرف االجتماعي يف منا�سبة معينة ،وا�ستنتجت �أن هذه ال�سيدة امل�سلمة
مل تتعلم ح�سن ال�سلوك االجتماعي لأنها مل تعاي�ش امل�سيحيني .و�أ�ضافت  :ان امل�سلمني ،مع
�أنهم ي�سافرون كثري ًا� ،إال �إن تغريهم ال يتجاوز ثيابهم ويبقون على بغ�ضهم لنا ،وهم يظلون
«�إ�سالم ًا» مهما فعلوا .وهنا انتبهت مدام خياط �إىل �أن زوجة م�صطفى اخلالدي م�سلمة،
فرتاجعت يف اللحظة الأخرية وا�ستدركت ما قالته بكالم الئق� .إن ق�صة مدام اخلالدي هي
ملحمة لبنان ،لأن الأمور هكذا حتدث �أحيان ًا.
�شاهدنا كثرياً من احلوادث عن اندفاع النا�س �إىل بذل الدم للدفاع عن الطائفة،
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ويكون املندفع ،يف ال��ع��ادة ،غري متدين ،بل �إن �سلوكه يكون يف معظم الأح��ي��ان ،خمالفاً
لأوامر الدين .لكن ع�صبية الدم واالنتماء �إىل جماعة يجعالنه �أعمى الب�صرية.
االنتماء �إىل جماعة �أكرب يعلمه ُحب البعيد ولي�س حب القريب .حب البعيد يعني
�أنك عندما ترى ولد ًا ‘خمطته’ نازلة من �أنفه ال تقل �إنه ولد قذر ،بل ُقل « :يا حرام هذا الولد».
الأحوال القاهرة رمبا جعلته هكذا.
و ُقل «يا حرام هالولد� ،شو مه�ضوم» ...كل ما عليك �أن تفعله هو م�سح ‘خمطته’
وي�صبح ‘مه�ضوم ًا’ .ففي �إمكان املرء �أن يع ّلم نف�سه ح�سن ال�سلوك ويقوم بذلك ب�سهولة كبرية
جد ًا.
كما ذكرت ،الطفل يولد يف طائفة ،و�أهله يعلمونه منذ �صغره العادات والتقاليد
ورمبا عدم الت�سامح والكراهية �أي�ضاً ،لأن عدم الت�سامح والكراهية موجودان يف الديانات
جميعاً .و�أود �أن �أختم �س�ؤايل بطرفة عن �أحد املهاجرين اللبنانيني امل�سلمني �إىل �إحدى
ال��دول الإ�سكندنافية ال��ذي ن� أش� على التزمت الديني .وك��ان كلما ا�شرتى اخل�ضراوات
يذهب فيغ�سلها �سبع مرات حتت مياة جارية .ملاذا ؟ لأن �شيخه علمه �أال ي�شرتي طعامه
من عند غري امل�سلمني ،و�إذا ا�شرتاها من م�سيحي فعليه �أن يغ�سلها �سبع مرات لتطهريها.
والأمر نف�سه يف �شراء اللحمة ،فهو يبحث على بعد ع�شرات الكيلومرتات عن ملحمة يكون
�صاحبها م�سلماً لي�شرتي منه اللحمة؛ لأن اللحم احلالل هو الذي يتم التكبري عليه عند
الذبح .املهم� ،أن �أحد الأ�صدقاء قال لهذا املهاجر املتزمت  :طيب ،عندما تقب�ض النقود من
�صندوق املعونة االجتماعية هل تغ�سلها �سبع مرات ؟ �ألي�ست هي نقوداً للم�سيحيني و�أنت
بنف�سك ت�سلمتها من �أي��دٍ م�سيحية ؟ مع الأ�سف ،ف�إن امل�شايخ هم الذين يخلقون ثقافة
الكراهية هذه.
احلق معك .امل�شايخ والكهنة ،ويوجد كهنة يف جميع الطوائف وهم امل�س�ؤولون عن
هذه الروح .وهذا باب رزقهم .التع�صب هو باب رزق الكهنة ،وه�ؤالء يريدون احلفاظ على
مورد رزقهم .وللحفاظ عليه ال يتورعون عن بث البغ�ضاء والكراهية والتع�صب ،وهذه �أعمال
�إجرامية متام ًا.
فخر الدين اخرتاع لبناين
تقول �أن ال وجود لفخر الدين الأول .من اخرتع ُه ؟ وملاذا جرى اخرتاعه ؟
خالل القرن التا�سع ع�شر بد�أت املعلومات عن �أوروبا تنت�شر يف هذه البالد .ومن
جملة الأحداث �أن �شخ�ص ًا يدعى �أرن�ست رينان جاء �إىل هذه البالد و�سكن يف قرية معاد يف
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بالد جبيل وراح يعمل يف احلفريات الآثارية ،ويكتب عن فينيقيا .وكان معه �شخ�ص در�س يف
عني ورقة ا�سمه طنو�س ال�شدياق ،وهو �شقيق فار�س ال�شدياق .ويف كتابه �أخبار الأعيان يف
جبل لبنان يذكر فينيقيا.
وه�ؤالء اللبنانيون ،من خالل ات�صالهم بالأوروبيني� ،صاروا يعرفون �أن يف �إنكلرتا
وفرن�سا مث ًال لوردات ،و�أن توارث الألقاب وال�سلطات ينتقل من اجلد �إىل الأب الأكرب �إىل
الإبن بح�سب قوانني معينة ،وينطبق الأمر نف�سه على ملوكهم و�أمرائهم .وا�ست�ساغ بع�ض
امل�ؤرخني اللبنانيني هذه الفكرة وطبقوها على لبنان .وكان هناك �شخ�ص ا�سمه فخر الدين،
وفخر الدين هذا كان ملتزم ًا جباية ال�ضرائب يف �سنجقي بريوت و�صيدا .وبعد ذلك التزم
اجلباية يف بريوت و�صيدا و�صفد ،ثم يف بريوت و�صيدا و�صفد وعجلون� ...إلخ� .أي �أن الدولة
العثمانية كانت تو�سع له نطاق التزامه .وعندما كبرُ ر�أ�سه قام بالع�صيان ،فاعتقلته ال�سلطات
و�ساقته �إىل الآ�ستانة فحوكم و�أعدم .هذه هي ق�صة فخر الدين .وفخر الدين كان ،يف الوقت
نف�سه� ،شخ�ص ًا ذكي ًا جد ًا .فعندما �سافر �إىل �إيطاليا و�أقام فيها خم�س �سنوات...
يف تو�سكانا.
�صحيح .وق��د �سجل رحلته .وميكن �أن يكون �أح��د رج��ال حا�شيته هو من كتب
تف�صيالت هذه الرحلة .وهي رحلة تعد �أجمل من �أي رحلة غربية لل�شرق .ويف النتيجة
ا�ستفاد من رحلته فنظم طرق ًا لرتبية املوا�شي ولتطوير الزراعة والعمارة .وجاء بالطليان
ودفع لهم الأموال لين�شئوا له ،يف جملة ما �أن�ش�أوا ،حديقة حيوانات .وكان موقعها يف مكان
 Virgin Megastoreاليوم يف قلب بريوت.
كان ا�سم املبنى قبل احلرب ‘�سينما �أوبرا’.
�صحيح .وه��ذه �شهادة لفخر الدين .لكنه ك�شخ�صية تاريخية مل يكن �أك�ثر من
�سنجقدار.
�سنجقدار �أم حت�صيل دار ؟
كانوا ي�سمونه امللتزم� .أو �سنجق بيك التي ترتجم �إىل العربية �أمري اللواء .ولهذا
ال�سبب �صاروا ي�سمونه �أمري ًا.
هل يتطابق اللقب مع كلمة �أمرياالي ال�شائعة يف م�صر.
�أم�يراالي تعني قائد لواء �أو كتيبة .وفخر الدين هو قائد كتيبة ،كان �أمري لواء
بريوت و�صيدا ثم زيد عليها �صفد وعجلون.
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ال عالقة له بال�شوف ؟
ال .ال�شوف يتبع لواء بريوت و�صيدا .هذا من جهة الدولة� .أما من جهة العامة فكلمة
‘مري’� ،أي مري اللواء درجت على ل�سان العامة و�صاروا يقولون عنه ‘الأمري’ .ثم جاء طنو�س
ال�شدياق و�آخرون مثله ومنهم حيدر ال�شهابي ،وكتبوا تاريخ لبنان على �أ�سا�س �أنه �إمارة.
كتاريخ �أوروبا.
بل مثل �إمارة مونتي كارلو .وكتب ه�ؤالء امل�ؤرخون �أن فخر الدين حني مات اجتمع
النا�س يف �سهل ال�سمقانية وعقدوا الوالية .واحلقيقة �أنهم مل يجتمعوا يف ال�سمقانية وال من
يحزنون .هم اجتمعوا يف ال�سمقانية لريوا ما هي ال�ضرائب التي �ستُدفع عنه.
�أما فخر الدين الثاين فهو جمرد ت�سمية �أطلقت حني ز ّور امل�ؤرخون هذا التاريخ
وجعلوه تاريخ ًا لدولة بيت معن .واحلقيقة �أن ال فخر الدين الثاين وال �أمراء يف هذه البالد ،بل
مقدمون .وعندما كان �أحد املقدمني يع�صى الدولة� ،أو ال يقوم بواجباته ،تنحيه الدولة وت�أتي
مبقدم �آخر .وكانت حت�صر اختيارها بعائلة �أو بعائلتني �أو بثالث عائالت.
�أي العائالت ذات ال�شوكة.
هذه الوقائع حللتها ،مع �أن الوثائق مل تكن متوافرة .ويف الوقت احلا�ضر قام عبد
الرحيم �أبو ح�سني بدرا�سة اللغة الرتكية والتاريخ العثماين ،وللمرة الأوىل قر�أ املهمة دفرتي
ون�شر الوثائق املتعلقة بهذا احلدث .لكن ال �أحد يقر أ� لي�صحح تاريخ لبنان املزور� .أر�أيت كيف
�أن هذا الأمر تو�صلت �إليه بتحليل الوقائع ،و�أنا من الذين يتّكلون على حد�سهم� .إذ ًا مل �أجد
الأمري فخر الدين الأول.
يفرت�ض �أن يكون والده يدعى قرقماز.
ومل �أجد قرقماز �أي�ض ًا ،بل وجدت �شخ�ص ًا �آخر هو �سويرو�س .ووجدت فخر الدين
عثمان الذي �أن�ش أ� جامع دير القمر ،والذي ال ميكن �أن يكون له عالقة بفخر الدين الثاين لأن
�ساللته معروفة .ثم �أن فخر الدين عثمان هذا جاء يف �آخر الع�صر الذي كان اال�سم واللقب
ما يزاالن �شائعني يف الأ�سماء .فاال�سم هو عثمان ،واللقب هو فخر الدين� .إذ ًا ،هذا ال�شخ�ص
ا�سمه عثمان وفخر الدين لقبه.
كل حممد هو �شم�س الدين وكل ا�سماعيل هو �أبو الفداء.
كنت �أت�ساءل دائم ًا  :ملاذا امللك النا�صر ال�سلطان �صالح الدين ابن �أيوب .ماذا
تعني بامللك النا�صر ؟ وما عالقة ذلك بال�سلطان ؟ هل كان ملك ًا و�سلطان ًا ؟ وتو�صلت �إىل �أن
كلمة امللك هنا هي لقب ولي�ست ت�سمية .والنا�صر �صفة �أخرى تعني املنت�صر .و�صالح الدين
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لقب ديني� .أما ا�سمه فهو يو�سف.
مثل �أب��و عثمان عمرو بن بحر اجلاحظ .فاجلاحظ لقبه و�أب��و عثمان كنيته،
وا�سمه عمرو.
بني الأ�سماء والألقاب يف بالدنا ال يوجد فخر الدين الأول وال الثاين بطبيعة احلال.
هناك فخر الدين فقط .وفخر الدين هذا عندما كتب عنه �أحمد بن حممد اخلالدي ال�صفدي
مل ي�س ّمه فخر الدين الثاين� .إن من �أ�سماه فخر الدين الثاين هو َمن ن�شر كتاب ال�صفدي
�أي ف�ؤاد افرام الب�ستاين و�أ�سد ر�ستم .وهذان �أ�سمياه فخر الدين الثاين .ولكن عندما تقر أ�
التواريخ ال جتد ا�سم فخر الدين الثاين ،بل جتد �أن هذا الرجل كان جابي ًا لل�ضرائب .وتاريخه
كله عبارة عن �أعمال حتتاج حما�سب ًا .كان لديه فالن يف ا�سطنبول ،وهذا الذي يف ا�سطنبول
ّ
غ�شه بكذا من املال ،وهو الحقه يف ا�سطنبول و�أق��ام عليه دعوى .وجميع �أعماله الر�سمية
مق�صورة على جمع ‘امل�صاري’ للدولة العثمانية والإبقاء على ق�سم من هذه الأموال يف جيبه.
وعندما مات قتل جميع �أبنائه .والإبن ال�صغري تربى...
عند املوارنة.
يرتب �أحد عند املوارنة .هذه حكاية اخرتعها �آل اخلازن حتى يكبرّ وا
مهلك .مل ّ
�أنف�سهم .فقالوا ان ابنه الأ�صغر ر ّباه احلاج كيوان .واحلاج كيوان كان ‘�أزعر’ ّ
ون�شا ًال .كان
من االنك�شارية املحلية (يارلية) .وه�ؤالء كانوا ما بني الع�سكر والزعران .ويف احلاالت التي
مل يكن العثمانيون قادرين على �ضبط الأو�ضاع يلج�أون �إىل ت�سييبهم ،ويقولون لهم اجمعوا
ما ت�ستطيعون من الأموال لكن عليكم تهدئة الو�ضع و�ضبط الأمن .وكان العثمانيون �أنف�سهم
ي�شتكون منهم ،وكثري ًا ما كانوا يقتلونهم جراء ظلمهم النا�س .و�أخري ًا عندما جاء حاكم قوي
على ب�شامون قتل احلاج كيوان .ويزعم مزورو التاريخ �أن احلاج كيوان ه ّرب فخر الدين وهو
طفل مع �أخيه يون�س ليخبئهم لدى �آل اخلازن من �أ�صحابه املوارنة ،و�أن �آل اخلازن ما زالوا
يحفظون ق�ص�ص ًا كثرية عنه وعن �أخيه يون�س عندما كانا �صغريين .هذا كله ‘جتليط’ .هل
ر�أيت وقاحة يف تزوير التاريخ �أكرث من هذه الوقاحة ؟ منذ �سنة  1953و�أنا �أكتب يف التاريخ.
ومل �أكتب لأخبىء نتائج �أبحاثي ،بل ن�شرت ذلك كله ،و�ألقيت حما�ضرات كثرية .فهل أ� ّثرت
كتاباتي يف �إعادة النظر يف تاريخ لبنان املز ّور ؟ مل ت�ؤثر.
ال زال يعاد تدري�س تاريخ لبنان املزور.
جربت ن�شر املعرفة و�أخفقت.
لأن العقول مقفلة.
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لأن ال حياة ملن تنادي .والطريف �أنهم �ألفوا ق�ص�ص ًا عن فخر الدين ال�صغري وعن
�أخيه يون�س حني كانا يلعبان يف منازل �آل اخلازن ،وبيت اخلازن ما زالوا يحفظونها ويرددونها
حتى الآن ،وهي كلها حكايات مو�ضوعة.
ف�ؤاد افرام الب�ستاين كان يد ّر�س التاريخ كحكايات خرافية.
يف بداياته كان خمتلف ًا .ف�ؤاد افرام الب�ستاين كتب روائع .لكنه مع مرور الوقت،
تغريت فل�سفته .امل�سيحيون هم �أرباب الأدب العربي .جميع ال�شعراء الكبار يف اجلاهلية هم
ن�صارى ،وحتى يف الع�صور الإ�سالمية .مث ًال� ،أبو متام كان م�سيحي ًا.
والأخطل.
الأخطل كان م�سيحي ًا .و ِق ْ�س على ذلك حتى القرن التا�سع ميالدي .وكان اخلط هو
فل�سفة الدولة (اخلط الهمايوين) .لذلك �شدد ن�صارى لبنان على الرتاث العربي وارتبطوا
به .لكن عندما اختلفوا مع امل�سلمني ارتدوا عن تراثهم بطريقة قبيحة وتنكروا لكل ما هو
عربي� .أنا عندما كنت يف �صف الفر�شمان در�ست الروائع .والروائع فع ًال روائع .لكنني يف
نهاية املطاف مل يرق يل ف�ؤاد افرام الب�ستاين يف براجمه التلفزيونية ،وكيف يروي تاريخ لبنان
وتاريخ فخر الدين .وعندما كتبت عن فخر الدين اعتمدت على حتليل الوقائع ،ف�أ�صبت� .أما
اليوم ف�إن عبد الرحيم �أبو ح�سن ي�ؤكد ا�ستنتاجاتي .يقولون �أن �أباه ‘�سلطان الرب’� ،أو جده
�سلطان الرب .هذه نكتة �سخيفة.
�أمري عرب�ستان.
عرب�ستان تعني �سورية ،نفري �سورية بح�سب بطر�س الب�ستاين الذي يقول  :بلدنا
وم�شربنا هي �سورية املعروفة ببالد ال�شام وعرب�ستان ،جميعنا نتن�شق هواها ون�شرب مياهها
ون�أكل خرياتها� .أما فخر الدين فقد ح ّملونا �إ ّياه .و�أنا يف كتابي بيت مبنازل كثرية قلت �إن
الدروز ،الذين هم �أ�صحاب فخر الدين ،يعرفون حقيقته.
ملاذا ال يقولون احلقيقة �إذاً ؟
ال ي�سمونه �أم�ير البالد .فخر الدين ك��ان زعيم ًا حملي ًا وت�سلم مركزه يف زمن
العثمانيني ،وكان هناك َمن هم �ضده ،و�آخرون و�ضعهم يف ال�سجن .وه�ؤالء �ساهموا يف ت�سليمه
�إىل العثمانيني .وبعد اال�ستقالل قامت امل�ؤ�س�سة اللبنانية امل�سيحية ب�صنع متثال له ،ون�صبته
يف بعقلني ،فن�سفه الدروز �سنة .1983
كان وليد جنبالط يعتربه عمي ً
ال للغرب.
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�أنا �أفهم هذه العقلية لأنني ع�شت بينهم� .إن فخر الدين املز ّور الذي ن�سفوا متثاله
يف بعقلني ما زالت �صورته معلقة كزعيم درزي .هم �أ�صحاب الق�ضية يعرفون احلقيقة لكنهم
مل يكتبوا تاريخ ًا .وامل�شكلة �أن بقية الطوائف ما عدا املوارنة (�أو امل�سيحيني عموم ًا) مل تكتب
التاريخ .ف�صارت احلال كما يقول املثل ‘مثل ما بتطبخ الطرما بياكل جوزها الأعمى’ .ثم جاء
طنو�س ال�شدياق و�صاروا مثلما يطبخ ي�أكلون .يقول �أنتم �أ�صلكم من اليمن فيجيبون نعم �أ�صلنا
من اليمن؛ �أنتم �أ�صلكم لي�س من اليمن ،نعم �أ�صلنا لي�س من اليمن؛ �أنتم �أ�صلكم من حوران،
نعم نحن من حوران؛ �أنتم �أ�صلكم غ�سا�سنة ،نعم نحن �أ�صلنا غ�سا�سنة� ...إلخ.
تقوم النظرية العامة للم�ؤرخ جواد بول�س على �أن �سل�سلة لبنان ال�شرقية هي
فا�صل قومي بني لبنان و�سورية .كيف تنقد هذه النظرية ؟
�أين هو هذا الفا�صل الإثني ؟ حتى اليوم ال توجد منطقة �صافية للموارنة .البرتون
وجبيل فيها جمموعات �س ّنية.
و�شيعة يف جبيل حتى اليوم.
�شيعة يف جبيل وك�سروان �أي�ض ًا .وهناك ما تبقى من الأيوبيني يف را�س نحا�ش وقلعة
امل�سيلحة يف املنطقة التي ي�سمونها القاطع �أو القويطع .يف را�س نحا�ش ي�سمون �آل الأيوبي
الأمراء الأكراد .وه�ؤالء ا�سرتجعوا اال�سم بناء على التاريخ ،وكانوا َن ُ�سوا هذا اللقب منذ فرتة
طويلة .لهذا ي�سمونهم ‘الأمراء الفقراء’ �أو الأم��راء الأك��راد .وحني حت�سنت �أحوالهم بعد
انخراطهم يف اجلي�ش ويف وظائف الدولة جاء من يقول لهم � :أنتم �آخر الأيوبيني ،وفع ًال هم
�آخر بني �أيوب.
�أنت ت�سخر من اللبنانيني يف كثري من احلاالت ،فتقول �إنهم ك ّذابون ،منافقون
ويدّعون العك�س ،وي�شتغلون عند بع�ضهم بع�ضاً و ُيحِ ّبون الأ�شياء نف�سها ،ويكرهون الأ�شياء
نف�سها ،وي�شرتكون يف �صغر العقل ب�شكل مثايل .حتى لعب الورق يف اجلبل اللبناين ي�صبح
للنكايات و‘التزريك’ ولي�س للتمتع .وتنقل عن البطريرك بول�س املعو�شي قوله �أن املوارنة
�شعب ّ
خمه ياب�س مثل �صخور هذا اجلبل .هل يختلف املوارنة يف هذا ال�ش�أن عن بقية �سكان
اجلبل يف لبنان ،وعن بقية �سكان اجلبال يف بالد ال�شام ؟
املوارنة �أ�صدق من غريهم� .أحيان ًا يرون احلقيقة على حالها وال يخ�شون من قولها.
عندما قال يل بطريرك املوارنة هذا الكالم ،و�أنا ل�ست ماروني ًا ،وهو يعرف ذلك ،فهذا �أمر
ُيحرتم .وحتى عندما يكذبون يقولون  :هذه كذبة .الوعي لديهم متطور �أكرث من �سواهم،
ولديهم ثقة ب�أنف�سهم لأنهم ظلوا مدة طويلة يتخذون قراراتهم ب�أنف�سهم ،وحقبة طويلة
�أي�ض ًا كانوا يتخذون القرارات بالنيابة عن غريهم� .أخط�أوا �أحيان ًا ،وزادوها �أحيان ًا �أخرى،
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و‘خ ّب�صوا’ ،ومل تكن نهايتهم كبدايتهم ،هذا كله �صحيح .ولكن ال م�أخذ عليهم �إذا قالوا �إننا
�شعب ّ
خمه ياب�س ،و�أن تاريخنا قرون من معاندة ال�صخر .والبطرك املعو�شي كان �شخ�ص ًا
لي�س كالنا�س العاديني ،مل يكن خوري ًا ،كان رج ًال عظيم ًا� .أما عن لعب الورق الذي يتحول �إىل
‘تزريك’ يف اجلبل� ،أنا �أحب الربيدج .ف�إذا خ�سرت ال �أزعل .و�إذا ربحت ال �أهلل .املهم هو
لعب الورق وطريقة اللعب وال�شطارة .كنت �أفرح عندما يظهر مني بع�ض ال�شطارة ،وال �أزعل
�إذا ظهرت مني قلة �شطارة .و�إذا ‘ز ّرك’ يل �أحدهم ال �أزعل .رمبا هذه طباع .وطول حياتي
مل �أُناف�س �أحد ًا ومل �أتق ّدم جلائزة .وهذه الأمور �أبتعد عنها وال �أحبها.
يف االنتخابات النيابية الأوىل �سنة  1943كانت جماعة ال�شيخ ب�شارة اخلوري تهزج
بالقول « :فتح يا ورد اجلوري عا ِوج ب�شارة اخلوري ...عا ِوج ب�شارة وريا�ض وكل مني �ص ّوت
د�ستوري» .هذه لي�ست �سيا�سة ،لكنها دعاية قليلة احلياء ،وال احرتام فيها� .أنا مل �أ�شارك يف
تلك االنتخابات ،لكنهم كانوا يغنون هذه ‘الردة’ �أمامي ويتبارون فيها وي�ضحكون.
هذا جزء من الأخالق العامة.
جزء من الأخالق العامة .و�أمر يغرم به �أ�صحابه ،لكنني ال �أفرح به وال �أ�ست�سيغه.
رمبا الغلط ّيف .ورمبا هذا الطراز من احلياة ال�سيا�سية يف لبنان جيد ،و�أن هذه هي بال�ضبط
الدميقراطية .لكنني ال �أحب الدميقراطية .و�أ�شكر اهلل �أن لي�س لدي �سلطان ،وال �أريد �أن
�أفر�ض الدميقراطية.
ال دميقراطية وال ا�ستبداد.
ال دميقراطية وال ا�ستبداد وال �أي �شيء �آخر� .أنا م�ؤ ّرخ ،و�أحلم بالأ�شياء التي مل
حتدث ،ولكنني �أتخيل ما هو الأف�ضل للمجتمع ،و�أفرح �إذا ف ّكرت ب�شيء جيد للمجتمع .و�أحيان ًا
�إخال �أن هذا الأمر جيد للمجتمع و�إذ به يتحول �إىل �أمر قبيح.
�إذا ك��ان امل��وارن��ة على ه��ذا النحو كما تقول ،ف�إنهم ال يختلفون عن باقي �أهل
اجلبل كالدروز مث ً
ال.
ال يختلفون على الإطالق .لكنهم ‘قاب�ضينها جد’ �أكرث ،ويتحملون �أكرث .ف�إذا قلت
للموارنة �« :أنتم حتبون النكايات» جتدهم ي�ضحكون وال يفل�سفون الأمور.
هذا ما كان يف املا�ضي .هل ما زال �أهل اجلبل على هذا املنوال �أم تغريت الأحوال؟
مق�سم ًا �إىل حد ما ،ف�إن الإن�سان الذي ي�سكن هنا ال يرى النا�س
مبا �أن لبنان �صار ّ
الذين ي�سكنون هناك كما كان يراهم من قبل .لهذا ال �أ�ستطيع احلكم .ولكن من خالل
اجلرائد �أرى �أن الأحوال مل تتغري.
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مع �أن املوارنة ما عادوا �أبناء جبل ،بل �صاروا مدينيني.
�أعتقد �أن املوارنة ظلمتهم الطوائف امل�سيحية والطوائف غري امل�سيحية ،لأنهم نالوا
ح�صة الأ�سد من النظام ال�سيا�سي اللبناين .لكن لو مل يكن لهم ح�صة الأ�سد ملا كان هناك
لبنان يف �سنة  .1920وعندما كانوا ح ّكام ًا مل َيظلموا .وعندما َظلموا كانوا على معرفة ب�أنهم
يظلمون .فقد كان لديهم ن�ضج �سيا�سي غري موجود لدى غريهم� .أما باقي �أهايل البلد ،ومبا
�أنهم مل يكونوا �ضمن �شراكة كاملة يف م�ؤ�س�سات الدولة ،ومل ينالوا غري الفتات الذي كان
يتبقى على طاولة املوارنة ،فد�أبوا على �إح�صاء الأخطاء على املوارنة.
ك�أنك تقول �إن هناك ت�ضخيماً يف الكالم على �أن املوارنة مل ميار�سوا حكماً �سليماً.
هناك ت�ضخيم كبري ،وهناك حقيقة يف الكالم على الأغالط �أي�ض ًا .لكن الت�ضخيم
يوازي احلقيقة �إن مل يكن �أكرث منها .هم ،يف النهاية� ،أبناء هذه البالد.
�إنهم �سريان �أَلي�س كذلك ؟
ال ،بل عرب� .أكرث نا�س عروبة يف لبنان هم املوارنة� ،إنهم عرب �أقحاح.
بينما امل�سلمون تركمان و�ألبان و�أرنا�ؤوط و�شرك�س وعجم� .إذاً املوارنة عرب .لكن
طق�سهم �سرياين.
الطق�س الديني �سرياين .يف اليمن كان الطق�س �سرياني ًا لدى امل�سيحيني العرب.
ق�س بن �ساعدة الإيادي ،وهو �أف�صح العرب ،عندما كان يق ّد�س كان يق ّد�س بال�سريانية.
الكني�سة ال�سريانية ام��ت��دت �إىل الهند .وحتى ال��ي��وم هناك �سريان يف الهند
ي�سمونهم امل�سيحيون ال�سوريون.
ال�سريان موجودون يف �ساحل ماالبار.
�إذا كانت هناك اتهامات للموارنة ب�أنهم �صادروا البلد ،وال �سيما يف عهد ال�شيخ
ب�شارة اخل��وري ،ثم يف عهد كميل �شمعون ،فقد كانوا يف �شراكة مع ال�سنة ،ومل يكونوا
وحدهم.
كلهم ‘قابرين ال�شيخ زنكي �سوا’.
هل لبنان عربي �أم متو�سطي �أم �سرياين �أم فينيقي ؟
لبنان عربي� .أكرث بلد عربي عروبة هو لبنان .وفيه جميع �أخطاء العرب ،وجميع
�صفات العرب احلميدة .نحب احلرية ‘ونتزعرن’ .هات تاريخ العرب و�أع�صره جتد تاريخ
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لبنان .وبهذا املعنى ف�إن لبنان �أكرث بلد عربي يف العامل العربي� .إنه بلد عربي ال دين له.
كان املرء يذهب �إىل �إفريقيا ال�شمالية يجد ما ي�سمى ‘امل�سلمون الفرن�سيون’ ،وال توجد كلمة
عربي .اليوم �صاروا يقولون عن �أنف�سهم عرب .وعندما يقولون عربي فهذا يعني �إنه ‘م�سلم’.
�أنا جتولت يف العامل العربي امل�شرقي .مل �أجد مكان ًا �إال اعتقدوا فيه �أنني م�سلم .وعندما �أقول
لهم �أنا ل�ست م�سلم ًا بل م�سيحي ،كانوا ي�صابون بالده�شة ،ويروحون ي�س�ألونني � :إذ ًا كيف
تتكلم العربية ؟
ال ي�ستطيعون التفريق بني الدين والقومية .مي�شيل عفلق �أبو القومية العربية
احلديثة ،ومعه ق�سطنطني زري��ق ،وكذلك جورج حب�ش و�أنطون �سعادة .ه���ؤالء جميعهم
م�سيحيون .ه��ذه امل�شكلة م��وج��ودة يف �شمال �إفريقيا .ولكن يف امل�شرق العربي (لبنان
و�سورية وفل�سطني والأردن والعراق) �أعتقد �أن هناك و�ضوحاً يف �أن العروبة هي �إطار ثقايف
وح�ضاري� ،أما الدين ف�ش�أن �آخر.
بالدنا ،و�أنا �أحب ا�ستعمال كلمة بالدنا حتى ت�شمل �أبعد من لبنان ،وكي ال يقولون
عني هذا �سوري قومي �أو قومي عربي ،هي �أر�ض العروبة الأ�صلية .العروبة مل ت� ِأت من اجلزيرة
العربية ،بل ن�ش�أت هنا.
تق�صد العروبة كفكرة وكثقافة.
ال .العروبة كلغة� .أول كتابة عربية ظهرت يف ب�لادن��ا ،ق��رب درع��ا يف ح��وران.
ن�ص ًا
كان عامل الآثار الفرن�سي ال�شهري م�سيو دونان الذي ا�شتغل على جبيل ،وجد يف درعا ّ
باحلرف امل�سمى فينيقي ًا ،وهو احلرف الذي كتبت فيه لهجات خمتلفة من اللغة الكنعانية
ومنها العربية التوراتية ومنها ما ي�سمونه الفينيقية ،ومنها لغة �شرق الأردن امل�س ّماة مو�آبية...
�إلخ .هذا النق�ش حيرّ هم .ومل يتمكنوا من فك لغته �أو قراءته بالفينيقية �أو الكنعانية .جربوا
جميع اللهجات الكنعانية ومل ي�ستطيعوا �شيئ ًا� .أخري ًا ،خطر يف بالهم قراءته بالعربية .فتبني
�أنه عربي ،ومكتوب باحلرف الكنعاين .وهذا يعني �أن العربية لي�ست �أحدث لغة كنعانية.
الكنعانية ُكتبت قبل العربية ،لكن العربية هي �أقدم اللغات ال�سامية .واللغة الكنعانية هي
جمرد لهجة من لهجات العربية ،وكذلك اللغة الآرامية والتي �ألفظها هكذا � :إرامية (بك�سر
الألف) بح�سب لغة القر�آن.
مثل �إرم ذات العماد.
�إنها �إرام��ي��ة ،ولكن ال �أ�ستطيع الربهان على ذلك الآن .هي لهجة من لهجات
العربية ،وعالقتها بالعربية مثل عالقة العربية الدارجة بالعربية الف�صيحة.
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هذه نظرية تختلف عن الكالم الذي يقال ان العربية والآرامية والعربية هي
من املجموعة اللغوية نف�سها .و�أنت هنا تقول �إن الإرامية ابنة العربية.
الفكرة هي �أن هناك لغة النبط يف البادية ،يقال  :ا�ستنبط البدو.
�أي التحول من البداوة �إىل الفالحة.
ب���د�أوا يحفرون وي�ستخرجون امل��ي��اه وي�صبحون م��زارع�ين .ي�ستنبطون تعني
عرب ا�ستنبطوا� .أهايل ُعمان َن َب ٌط ا�ستعربوا.
ي�ستخرجون املياه .يقال عن �أهل البحرين انهم ٌ
والأنباط عرب ا�ستنبطوا .و�إحدى م�آ�سي التاريخ ان اليهود اتخذوا اال�سم الغلط لهم .هم
يهود ولي�سوا �إ�سرائيليني .ثم �إنهم �س ّكروا على �أنف�سهم الأبواب التي ميكن �أن ت�ساعدهم يف
فهم �أنف�سهم وتاريخهم ولغتهم و�أدبهم.
انتقلوا من غيتوات �أوروبا �إىل غيتو كبري.
انتقلوا �إىل غيتو �أ�سو�أ ،لأنهم حني كانوا يف غيتوات �أوروبا ظهر فيهم عباقرة.
علم الآثار الإ�سرائيلي مابرح يربهن �صحة نظريتك ولو ب�صورة غري مبا�شرة.
وعلماء الآثار الإ�سرائيليون مل يجدوا خ�شبة واحدة حتى الآن ،ال من هيكل �سليمان وال
من حقبة داوود وال �أي �أثر مما ورد يف الرواية التوراتية التقليدية.
�إنهم يقولون احلقيقة.
يقال ان البحر املتو�سط� ،أو البحر ب�شكل عام ،مثل الدوبرياج يف ال�سيارة  :فا�صل
ووا�صل .فهو يف�صل ويو�صل يف الوقت نف�سه ،على عك�س ال�صحراء التي من املمكن �أن
تف�صل بني ح�ضارتني .ما مدى �صحة هذا الكالم ؟ هل تعتقد �أن البحر الأبي�ض املتو�سط
قادر على �أن يجمع هذه ال�شعوب املنت�شرة على �شواطئه ،وال �سيما �أن الفكرة املتو�سطية
معرو�ضة اليوم يف ال�سيا�سة والثقافة معاً .وهل لهذه الفكرة �أي عن�صر من عنا�صر القوة ؟
�صورة ال�شرق الأو�سط لدينا م�ستمدة من خريطة بلدان ال�شرق الأو�سط التي
ظهرت بعد احلرب العاملية الأوىل ،وهي خريطة �سيا�سية ،وفيها بلدان مل يخلقها اهلل بل
خلقها الفاحتون من خارج نطاقها� .أنا منذ كنتُ أُ�ع ّلم كنت �أر�سم على اللوح �صورة املنطقة بال
حدود �سيا�سية .ثم �أحدد اجلبال وال�سهول والأنهر وال�شواطىء والأودية .الأودية مهمة جد ًا،
ففيها ت�ستطيع ال�سري ب�سهولة �أكرث ،و�أمان �أكرث من الأمكنة املفتوحة .وحيث توجد �أنهار �أو
�آبار ت�ستطيع ال�شرب .وحيث توجد قرى �أو واحات ت�ستطيع اال�سرتاحة والنوم والتزود بالأكل.
عندما حتدق يف هذه اخلريطة ،ترى ما ال تراه يف اخلرائط احلديثة .مث ًال ،انظر �إىل خريطة
م�صر ،جتد �أن م�صر ت�شبه امل�ستطيل .هكذا ر�سمها الإنكليز والفرن�سيون والدول الغربية بال
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تعب� .شقوها مثل قطعة الكعكة .لكن م�صر لي�ست هكذا .م�صر هي وادي النيل ويف �آخره
الدلتا� .إنها مثل زهرة القرنفل .الدلتا هي القرنفلة ،ووادي النيل هو العرق املتع ّرج .هذه
هي م�صر .ترتك الدلتا وترتك م�صر نحو اجلنوب فت�صل �إىل جهة �أ�سوان ثم �إىل الكرنك يف
وادي امللوك .تقطع النهر يف وادي امللوك فتجد القبور امللكية .تقف فتجد �أمامك م�صر كلها.
النهر من هذه اجلهة �أخ�ضر ،من اجلهة الثانية �أخ�ضر ،ثم �صحراء مرتامية.
�إنها �شريط من املاء واخل�ضرة.
هذه هي م�صر .عندما ت�صل �إىل الدلتا ي�صبح ال�شريط �أعر�ض ،وت�صبح �أ�شبه
بالبلدان التي لها �شكل حمدد� .أما الباقي فهو �صحراء .كم �شخ�ص ًا �شاهد م�صر هذه ؟
قالئل .لكن عندما نرى م�صر ب�شكلها هذا ميكن �أن نفهم أ�م��ور ًا كثرية .تفهم ق�صة املياه
يف م�صر ومنط احلياة فيها الذي ميتد �إىل ال�سودان جنوب ًا .ونعرف ملاذا يوجد ال�صعيد
والنوبة� ...إلخ .ون�أتي �إىل �سورية �أي�ض ًا� .سورية هي بالد ال�شام .وهي قطعة من الكعكة �أي�ض ًا
لكنها عوجاء قلي ًال.
عندما ذهب جدي �إىل اخلليل ليعمل هناك ،ثم انتقل �إىل ال�سلط ،كان ،بح�سب
مد ّوناته ،ك�أنه ينتقل من فل�سطني �إىل فل�سطني .وهو كان ي�ستعمل كلمة فل�سطني نق ًال عن
الأجانب لأن ال�سكان املحليني مل ي�ستعملوا كلمة فل�سطني .لي�س هناك تاريخ من دون الت�أمل
يف اجلغرافيا .ولأنني تعلمت التاريخ واجلغرافيا بعدما در�ست �أ�صول القراءة و�أ�صول الكتابة
على �أنا�س متمكنني �أج ّلهم و�أحرتمهم ،ف�أول ما قمت به هو �أنني ا�شرتيت �سيارة فولك�سفاغن
ودرت بها يف ال�شرق الأو�سط  .والأماكن التي مل �أ�ستطع الو�صول �إليها بالفولك�سفاغن ،طرت
بالطائرة �إليها .وعندما �أ�صل �أ�ست�أجر فولك�سفاغن للتجول يف �أنحائها� ،أو �أتدبر �سائق ًا حملي ًا
ي�أخذين �إليها .وعندما �أ�صل �أتوقف و�أم�شي� .أم�شي حتى �أرى كيف تت�صل الأماكن بع�ضها
ببع�ض .ج ّرب امل�شي ت َر �أ�شياء ال تراها و�أنت يف الطائرة .ال�شرق الأو�سط �أو ما ن�سميه ال�شرق
الأو�سط هو �شبكة م�سالك وطرق مبا فيها الطرق الرملية ،التي هي طرق جتارة وطرق هجرة
وطرق حركات وطرق رحالت وطرق �شم الهواء وطرق رعي وطرق تربط �أماكن ب�أماكن
�أخرى؛ تربط بالد الأنباط ببالد العرب �أو الأعراب ،وتربط البادية باحلوا�ضر املحيطة بها
وباحلوا�ضر املوجودة يف و�سطها .والبادية لي�ست جمرد قفر وحولها حوا�ضر .ال .يف احلوا�ضر
وبواد .ويف البوادي ثمة حوا�ضر .و�أنت قلت �إن ال�صحراء متنع والبحر ي�س ّهل.
هناك �صحا ٍر ٍ
البحر �أحد م�سالك ال�شعوب .وال�س�ؤال � :أيهما �أ�سهل �أن جتتازه ؟ امل�سالك الربية �أم امل�سالك
البحرية ؟
الربية.
الربية �أ�سهل ،ولكن البحرية �أ�سرع.
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وعندما تكون هناك دولة قوية وت�ستطيع �أن تتحكم مبداخل البحر ،ي�صبح اجتياز
البحر �أكرث �سهولة .وعندما ال تكون الدولة قوية ي�صبح البحر خطر ًا ،وتتحول التجارة �إىل
الرب .الآن هناك طرق اجلو ،وهذا �أمر مو�ضوعي ،ومل �أتو�صل حتى الآن �إىل فهمه .ولكن
ال بد �أن ي�صبح اجلو جزء ًا من اجلغرافيا التاريخية .لهذا ،ف�إن يف ال�س�ؤال الذي �س�ألتني
�إياه غلط � .أما الفكرة املتو�سطية التي رمبا ُي�ساهم البحر املتو�سط يف ربط �أطراف البلدان
الواقعة على �شواطئه ،فهذه لي�ست جديدة .دائم ًا كان البحر املتو�سط يربط الدول الواقعة
على �شواطئه جتاري ًا وثقافي ًا ،وهو ما كان يفعله الفينيقيون .وهذه الت�سمية �أطلقها اليونانيون
على ال�سكان املنت�شرين بني الالذقية وعكا وحيفا .وكلمة ‘فاينيكا’ تعني البلح .ومنها �شاطىء
البلح .والنا�س الذين �سكنوا �شاطىء البلح جا�ؤوا من بالد بلح� ،أي من �شواطىء البحر الأحمر
بح�سب ما يقول هريودو�س� .أما الذين يريدون �إنكار الأ�صل العربي للفينيقيني ،فيقولون �إن
هريودو�س كان خرف ًا وكثري احلكي .و�أنت ال حتتاج �إىل �أكرث من املنجد� .أنظر حتت اجلذر
بلح ت َر طري ال ُب َلح وهو العنقاء.
الذي ي�سمونه طائر الفينيق.
يقولون �إنه الفينيق .نحن نتفل�سف ون�ستعمل الكلمة اليونانية .ا�سمه العنقاء �أو طري
ال ُبلح الذي عندما يهرم يطري ويحرق نف�سه ويعود �إىل احلياة ثانية .وهذه الأمور تعلمتها من
�إن�سان مهم جد ًا جد ًا ،وقد مات و�أنا زعالن منه .لقد مات �شاب ًا ،وا�سمه حممود الغول ،وهو
من �أكرث النا�س علم ًا ،لكنه مات ومل ي�ؤلف كتاب ًا واحد ًا .هو من بلدة �سلوان قرب القد�س.
حممود الغول كان يع ّلم يف لندن وتع ّلم يف جامعة �أدنربه وع ّلم يف اجلامعة نف�سها ويف جامعة
لندن ،وكان �أكرب خبري يف �ش�ؤون اجلزيرة العربية ولغاتها .ف�إذا حتدث يف مو�ضوع حمدد �أُ�س ّلم
�أنا بكالمه .وقد تعلمت منه كثري ًا وكم كنت �أقول له  :يا حممود كلنا من النوع الفاين الذي ال
ي�ستمر يف العي�ش طوي ًال ...اهلل يطول عمرك أُ�كتب ما تقوله يف حما�ضراتك .فكان يجيبني
 :ال ،ال .ال زالت هناك م�س�ألة �أريد ا�ستكمالها ،ويجب �أن �أذهب �إىل اليمن لأرى .و�أجيبه  :يا
�سجل ما ُتلقي ثم ‘�ص ّلح بعدين’� .أبد ًا .مل يكتب
حممود يا حبيبي اهلل يخ ّليك ويطول عمركّ ،
�شيئ ًا ،ولكنه كتب مو�ضوعات يف املو�سوعة الربيطانية تتحدث عن اجلزيرة العربية .حممود
الغول قال يل �إن الذين ي�سمونهم فينيقيني �أ�صلهم من البحر الأحمر .والبحر الأحمر يجوز
�أن يكون اخلليج العربي �أو البحرين �أو ُعمان .ولكن الأرجح �أنه البحر الأحمر مع ج ّدة وع�سري
وجيزان واليمن .هذه بالد نخيل.
ويف هذه املنطقة تقع اجلبيل.
نعم .و�سكانها كلهم بحارة و�صيادو �سمك وجتار .وحتى يقوموا برحالت بحرية
طويلة كانوا يحتاجون �إىل وجبات متكاملة من طعام .وكان التمر هو الطعام الكامل .يحملون
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التمر وينطلقون �إىل الهند وال�سند وما جاورهما� ،أو نحو ال�ساحل امل�صري فال�شامي ويتجولون
يف موانىء البحر املتو�سط .وهناك بالتحديد التقوا اليونانيني �أو ا�صطدموا بهم .اليونانيون
كانوا بحارة �أي�ض ًا ،لكن لي�س لديهم متر ،بل تني .وعندما كانوا ينطلقون يف �سفراتهم ي�أكلون
التني ،و�أولئك ي�أكلون التمر .ف�أ�سماهم اليونانيون �أهل التمر� .أنا �أقنعني هذا الكالم خا�صة
عندما جاء حممود الغول وقال يل  :كلمة ‘فاينك�س’ تعني طائر ال ُبلح ،كي ال نقول العنقاء� ،أو
طائر جزيرة العرب .ه�ؤالء حني التقاهم هريودو�س يف �صور قال له �أكابر الأعيان  :نحن �أتينا
�إىل هنا قبل � 2300سنة .وكان هريودو�س التقاهم يف �سنة  450قبل امليالد� ،أي � 2750سنة
قبل امليالد جاء الفينيقيون ومراكبهم وعائالتهم وا�ستقروا على هذا ال�شاطىء ،وانطلقوا
منه �إىل مناف�سة اليونانيني .وانت�صر البلح على التني �إىل حد ما ،ثم التني على البلح� ،إىل �أن
�سقطت �سقط الفينيقيون وتركوا خلفهم �أماكن ونقو�ش ال زالت حتى الآن حتيرّ اليونانيني ،ثم
ق�ضى الإ�سكندر الكبري على ح�ضارة �أكلة البلح والذين ما عادوا ي�أكلون البلح .وبعد ذلك �أتى
الرومان وق�ضوا على اليونان ،وبقي البحر الأبي�ض املتو�سط �أو بحر الروم مرتابط الأطراف
�إىل �أن جاءت الفتوحات العربية .وهنا وقع ما ي�شبه احلرب العاملية التي دامت قرون ًا .ويف هذه
الأثناء �أقفل البحر ،فعادت القوافل وطرق القوافل الربية �إىل االزدهار .التجارة ال تتوقف.
كانت احلال �أح�سن يف الدولة العثمانية
كيف ترى امل�شهد العربي اليوم بعني امل�ؤرخ بعدما مررنا بحرب �أهلية يف لبنان،
فيما االحتالل يف فل�سطني ما زال م�ستمراً .والعراق بات حمت ً
ال .وال�سودان ذاهب �إىل
التق�سيم ،عالوة على ثورات ال�شعوب واحلروب املتمادية ؟
ع�شنا يف إ�ط���ار دول��ة عثمانية � 400سنة وك��ان و�ضعنا فيها مم��ت��از ًا ،م�سلمني
وم�سيحيني ويهود ًا .الظلم الذي وقع علينا وقع على الأتراك �أي�ض ًا .الأتراك مل يدفعوا �ضرائب
�أقل منا .والأت��راك حاربوا �أكرث منا و�أخ��ذوا �أبناءهم �إىل احل��روب �أكرث منا .والدرا�سات
احلديثة كالدرا�سات التي يقوم بها الدكتور عبد الرحيم �أبو ح�سني ،ولديه الآن درا�سة عن
الطوائف امل�سيحية ،تربهن �أن امل�سيحيني كانوا يعي�شون يف �أمان اهلل .وكانوا ،ملدة طويلة،
معفيني من اخلدمة الع�سكرية .حتى جاء القرن التا�سع ع�شر ف�صار العثمانيون يخيرّ ونهم
بني اخلدمة الع�سكرية �أو دفع البدل .كثرُ منهم اختاروا اخلدمة الع�سكرية .ونحن نفتخر
�أنهم كانوا يختارون اخلدمة الع�سكرية دائم ًا� .أنا �أقول ،كما يقول الكبار يف ال�سن «من�ستاهل
ال�شيء الذي �صار» لأننا خ ّنا �أنف�سنا .نحن انقلبنا على الأتراك من دون �أي فائدة ومن دون
�أي �سبب وجيه .لو مل ننقلب على الأتراك لكنا �أكرث احرتام ًا .لقد دا�سونا� ،أخذوا لنا برتولنا،
و�صار قدح البرتول يعادل �آالف الأرواح العربية .ثم ان ثالثة �أرباع الكالم الذي قاله العرب

الآخر | خريف 2011

335

336

البداية :ح�ضرموت

والقوميات الأخرى عن العثمانيني واحلكم العثماين غلط ،وثالثة �أرباعه م�أجور .ومع الأ�سف
ف�إن الذين ا�ست�ؤجرت �أقالمهم ماتوا ،ولكن ال زال غريهم �أحياء ،و�إخوانهم �أحياء .التاريخ
لي�س نظيف ًا .ومن كان تاريخه غري نظيف ال ي�ستطيع طلب العزة والكرامة.
باخت�صار� ،أفهم منك �أن ما يح�صل يف فل�سطني والعراق وال�سودان ولبنان هو يف
النهاية من �شغل �أيدينا ؟
بالطبع .وهو� ،إىل حد كبري� ،شغل �أيدينا� .أنا �أقول �إننا يف لبنان دخلنا مدر�سة
احلرية مبكر ًا و�أ�س�أنا ا�ستعمالها.
مل ي�ستطع اللبنانيون �إن�شاء نظام عادل للمواطنني ،ونظام للمواطنة املت�ساوية
بل �أن�ش�أوا نظاماً للطوائف.
فل�سطني م�شكلتها هي امل�شكلة الأ�سا�س .هناك م�ؤامرة عاملية عليها .ولكن امل�شكلة
تكمن يف املجتمع الفل�سطيني نف�سه ،فقد كان هناك بكوات وفالحون و�أعيان .وبني ه�ؤالء
وه���ؤالء مل تكن توجد عالقة دم ،وال توجد عالقة ح�ضارة .يعي�ش الأعيان يف املدن ب�شكل
حمدد ،ويعي�ش الفالحون يف القرى ب�شكل خمتلف� .أهل املدن يحتقرون الفالحني ،والفالحون
يبغ�ضون �أهل املدن .و�أهل املدن لي�س لديهم قوة ،بينما الفالحون لديهم القوة .وعندما حدثت
ثورة  1936مل ي�ستطع الفالحون �أن يطوروا قيادة لهم ،وجاءت القيادة من املتعلمني .لكن
ه�ؤالء مل ي�ستطيعوا قيادة الثورة لأن الثورة كانت م�ستقلة عنهم ،وهي التي كانت تقودهم،
وكانوا هم يتبعونها حتى يحافظوا على مكانتهم .هذه هي الق�صة� .أما الباقي فتف�صيالت.
لبنان �أمر خمتلف .الزعماء و�أب�سط النا�س هم �أقارب .نظام ع�شائري ال يوجد فيه بكوات
وفالحون .عندما يغني الواحد بعد �سكرة ي�سمي نف�سه ‘بيك’ .وعندما يكرب كر�شه قلي ًال
ي�صبح ‘بيك’ .و�إذا عاد و�ص ّغر كر�شه ال يعود بيك ًا� .إذا زادت �أمواله ي�صري �شيخ ًا� ...إلخ .وعلى
�سبيل املثال ف�إن الزعيم الدرزي والفالح الدرزي أَ�خ��وان .وامل�سيحيون مثلهم .الزعماء يف
ك�سروان والفالحون �أقارب ،والفوارق بينهم قليلة .بيت �صفري مث ًال منهم البطريرك ومنهم
�أب�سط النا�س .وحتى العائالت التقليدية ،لنقل �آل اخلازن و�آل حبي�ش ،هم على املنوال نف�سه.
�صحيح �أن بع�ض امل�شكالت تظهر بينهم �أو بني الأغنياء منهم والفقراء� ،إال �أن هذا يعترب �أمر ًا
اعتيادي ًا وهو الطبقة االجتماعية� ،أو كما يقال .Human relationships cut across social class :
وهذا ما جعل اللبنانيني قادرين على امل�شاركة يف تقرير م�صريهم �أكرث من الفل�سطينيني .هنا
جمال للتفاهم .هناك ال يوجد جمال للتفاهم .يف فل�سطني يذهب البيك �إىل القرية فيطبخون
له ّ
امل�سخن واملن�سف ،و�إذا مل يعجبهم ي�شتمونه ويقولون له ‘حل عنا’ .وعندما اندلعت الثورة
يف �سنة  1936راحوا يطالبون البيك بارتداء ّ
احلطة والعقال ،ويهددونه بالقتل �إذا مل يعتمر
احلطة والعقال.
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الداخلية.

منع الطربو�ش �آنذاك .ولكن كان هناك ق�ضاة يف الأرياف من �أعيان �أرياف املدن

الق�ضاة هم بقايا النظام العثماين� .أما النظام الذي �أدخلته بريطانيا فهو �ش�أن
�آخر� .أنا �أحتدث عن الأمور الطبيعية التي تربط املجتمع ،بغ�ض النظر عن الدولة امل�سيطرة.
تق�صد م�ؤ�س�سات املجتمع الأهلي التقليدي.
�صح .هناك انف�صال قوي بني الريف واملدينة.
�أمل يحدث ذلك يف �سورية �أي�ضاً .لنقل يف �أثناء الثورة ال�سورية الكربى التي
قادها �سلطان الأطر�ش ،مل تنجح هذه الثورة لأنها ظلت حم�صورة يف الريف.
يف �سورية �آنذاك ،كان جبل العلويني دولة ،وحلب دولة ،وال�شام دولة ،وجبل الدروز
دول��ة .جبل ال��دروز كان دولة ع�شائرية لأ�سباب ع�شائرية درزي��ة .وقد ت�صادمت امل�صالح
الع�شائرية لق�سم من �آل الأطر�ش مع خمطط الفرن�سيني الذي كان يهدف �إىل حت�سني الأو�ضاع
يف جبل الدروز مثل �شق الطرق وافتتاح املدار�س� ...إلخ� .أما �آل الأطر�ش فلم يكونوا جميعهم
را�ضني عن هذا املخطط الذي رمبا ي�سلبهم مكانتهم ،و�أرادوا ا�ستمرار العالقة القدمية مع
النا�س ،التي هي عالقة ُم ّالك بفالحني ،و�صار بينهم احتكاك .وهذا االحتكاك �أدى �إىل
ا�ستخدام لغة الع�صر آ�ن��ذاك� ،أي القوة .فالفرن�سيون م�ستعمرون ،و�آل الأطر�ش وطنيون،
وقامت ثورة درزية �ضد الفرن�سيني لأنهم �أرادوا التفاو�ض مع املفو�ض ال�سامي الفرن�سي يف
بريوت ،وكان هذا املفو�ض �أرعن ،ومل يعرف كيفية التحدث �إليهم باحرتام.
�إذاً الثورة كانت ردة فعل على التعر�ض للكرامة.
نعم .لكن من الذي ا�ستغل ثورتهم حينذاك ؟ الربجوازية ال�شامية� ،أي بكوات
دم�شق الذين راحوا يطالبون ب�سورية موحدة.
لكن الثورة ،مهما تكن دوافعها� ،أ�سقطت تق�سيم �سورية �إىل دول طائفية .وهذا
�أمر عظيم.
ال توجد عالقة ع�ضوية بني الثورة الدرزية والثورة ال�سورية .لكن يف نهاية الأمر
�أ�صبحت الثورة الدرزية ثورة �شاملة ،وال ي�ستطيع الإن�سان ر�ؤيتها منفردة جراء �سيطرة
اجلانب الدم�شقي عليها.
�أمثال عبد الرحمن ال�شهبندر ون�سيب البكري وفوزي البكري ...و�أقرانهما.
ه�ؤالء قادوا ال�سيا�سة .الدروز يقومون بالثورة امل�سلحة ،والدم�شقيون يفاو�ضون
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فرن�سا �سيا�سي ًا .ويف هذا ال�سياق كان ال�شهبندر �صديق والدي.
يقال �إنه كان ميتلك �شخ�صية جذابة و�إنه كان ما�سونياً.
نعم ،كان ما�سوني ًا .ولكن والدي كان يحبه مع �أنه كان يكره املا�سونية .وعندما �سمع
خرب اغتياله �أ�صيب بالك�آبة ،وراح يردد «�شو كان ب ّدو عبد الرحمن بهذه الق�ص�ص».
يف �سياق احلديث عن �أه��ل الريف و�أه��ل امل��دن ،و�أن ال ف��ارق �أحياناً بني ال�شيخ
تف�سر �إذاً انتفا�ضة طانيو�س �شاهني ؟
والفالح ،كيف ّ
هذه ق�صة حملية وهي �أن �آل اخلازن يف ك�سروان ،ومعهم عائلتان  :بيت الدحداح
و�آل حبي�ش ا�شرتوا من ر�ؤ�ساء ع�شائر �شيعية �أر�ض ًا يف املقلب الثاين من اجلبل� ،أي نحو بعلبك،
ومن مقلب جبة املنيطرة �أي�ض ًا� ،أي مقلب اجلبل نحو ال�شمال .و�صاروا يجلبون فالحني
موارنة من بالد البرتون وجبيل وي�سكنونهم يف هذه الأر���ض .وكما حدث يف فل�سطني جاء
الفالحون املوارنة و�سكنوا يف القرى ال�شيعية ،وكانوا ي�سمون ‘متاولة’ .وب�سبب هذه املجاورة،
ثم املناف�سات واالحتكاكات الالحقة� ،صاروا يت�شابكون� .إنها لغة الطبيعة بني �أنا�س ال ينتمون
�إىل الأ�صول نف�سها �أو �إىل الدين نف�سه .وكان للق�ص�ص واخلرافات املتوارثة لديهم �أثر يف
التباغ�ض� .أخري ًا تدخل �آل اخلازن مع م�شايخ ‘املتاولة’ واتفقوا على �سحب الفالحني ‘املتاولة’
�إىل الداخل .وبعد ذلك مت ّلك �آل اخلازن هذه املناطق .الفرن�سيون ع ّينوهم قنا�صل يف بريوت.
وهناك عالقة وثيقة بني التجارة وملكية الأر�ض.
وقد �سمعت عارف �أبو نكد الذي ي�سمونه عارف النكدي ،والذي كان يعرف ق�ص�ص ًا
كثرية عن �أ�سرار تلك الفرتة� ،أن �آل اخلازن لي�سوا م�شايخ كم�شايخ الدروز .فم�شايخ الدروز
هم م�شايخ ع�شائر ،مثل بيت جنبالط ،وه�ؤالء حتتهم ع�شرية جنبالطية م�ؤلفة من عائالت
عدة .وعندما جتتمع الع�شرية يكون مرجعهم بيت جنبالط  .ه�ؤالء امل�شايخ هم ،يف الوقت
نف�سه ،ر�ؤ�ساء ع�شائر� .أما عند املوارنة فلم تكن هناك ع�شائر .كانوا م ّالكني .وه�ؤالء ح�صلوا
على امللك بطرق غري وا�ضحة ،و�أحيان ًا ملتوية .وقد حاز �آل اخلازن كثري ًا من الأر�ض مب�ساعدة
فرن�سا .وجاء وقت �أ�صبح فيه �آل اخلازن يحتقرون �أعيان الفالحني املوارنة يف ك�سروان،
وراحوا ميار�سون عليهم بع�ض الت�صرفات التي كانت �سائدة يف فرن�سا يف عهود �سابقة .مث ًال
عادة التفخيت ،وهي �أن لل�شيخ يف ليلة العر�س احلق يف م�ضاجعة العرو�س �أو ًال.
حق الليلة الأوىل.
حق الليلة الأوىل و�أم���ور من ه��ذا ال��ن��وع .و�سيطر �آل اخل��ازن و�آل حبي�ش على
الأمالك ،عالوة على �أنهم �صاروا ورثة مار بطر�س .ومن ثمار ذلك �أنهم �أتوا ببول�س م�سعد،
وهو فالح ،بطريرك ًا على املوارنة .ولهذا قام طانيو�س �شاهني وكان بيطار ًا ومتوح�ش ًا قلي ًال،
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وحتى الفرن�سيون الذين كانوا �إىل جانبه قالوا عنه ان لديه طبائع وح�شية ،ومعه �آخرون من
وهجروهم من ك�سروان �إىل بريوت ،وقالوا لهم ابقوا يف
الفالحني بهجوم على �آل اخلازن ّ
بريوت.
�أما طانيو�س �شاهني فكان ي�أخذ الأمور بالهوبرة ،ثم يتبني �أنه جبان .وهذا ال�شخ�ص
�شكل جي�ش ًا يف �سنة  1860وهجم على ال�شويفات .وال�شويفات م�شهورة �أن فيها م�سيحيني
ودروز ًا ،وخرج �أهلها ليقولوا له  :نحن متفقون هنا وال م�شكلة لدينا .وتف�ضل حتى ن�ستقبلكم
يكتف
ونطعمكم ،لكن عليك �أن ترحل بعد ذلك .وما �إن خرج النا�س ملالقاته حتى هرب .ومل ِ
بذلك بل وعد هو ويو�سف كرم �أهل زحلة بالقدوم من ال�شمال لنجدتهم .ويو�سف كرم هذا
الذي ي�سميه بع�ضهم بط ًال ،طلب من �أهل زحلة معاندة الدروز قلي ًال حتى يتمكن من الو�صول
�إليهم مل�ساعدتهم .و�شرع الزحالويون يطبخون للقادمني من ال�شمال .م�ساكني ه�ؤالء� ،صدقوا
�أن جي�ش ًا عرمرمي ًا من ال�شمال بقيادة يو�سف كرم وطانيو�س �شاهني وغريهما �سينقذهم.
وبالطبع مل ي� ِأت طانيو�س �شاهني وال يو�سف كرم ،بل �أتى من قال لأهل زحلة  :انتبهوا لن ي�أتي
�إليكم �أحد .وقد �شاهدنا طانيو�س �شاهني وجماعته هاربني نحو ال�شمال .عند ذلك هرب �أهل
زحلة باجتاه نهر الكلب واحتل الدروز زحلة.

النا�س.

من غري معركة.
رمبا مبناو�شات ب�سيطة ،والأرجح من دون مناو�شات .فقد تركوا املدينة فارغة من
تركوا قدور طبيخهم على النار.
كانوا يطبخون ملن تو�سموا فيه اخلري.
ذلك الذي �أقاموا له متثا ًال يف �إهدن� .أَلي�س هو يو�سف كرم ؟
�صحيح.

ننتقل �إىل الكالم على هجرة امل�سيحيني ،وهو كالم كثري يف هذه الأي��ام .وتكاد
�أر����ض امل�سيح� ،أي فل�سطني ،ت�صبح ب�لا م�سيحيني ،وك��ذل��ك الأم���ر يف ال��ع��راق .ومل يبق
للم�سيحيني على ما يبدو �إال �سورية ولبنان وم�صر .وه��ا هم يف ال�سودان يتجهون �إىل
ت�أ�سي�س دولة لهم .هل تتخيل يف حلظة ما �أن تتطور الأمور يف م�صر مث ً
ال �إىل تفتيت هذا
البلد على غرار ال�سودان على قاعدة م�سلمني و�أقباط ونوبيني ؟
ال�سودان حالة خا�صة ،لأن امل�سيحيني يف ال�سودان كانوا من معتنقي الديانات
القبلية....
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ي�سمونهم ‘الأرواحيون’ .Animist
نعم .ثم حت ّولوا على �أيدي املر�سلني �إىل امل�سيحية ،وامل�سيحيون هناك م�سيحيون
باال�سم ال بالفعل .وه�ؤالء تعلموا العربية عندما بد�أوا التعامل مع ال�شمال� ،أو عند نزوحهم
�إىل ال�شمال� ،أو عندما �سيطر �شمال ال�سودان على جنوب ال�سودان .وحتى يتعاملوا مع الدولة
املك�سرة .ولكنهم يف الأ�سا�س لي�سوا عرب ًا ،وال يع ّرفون �أنف�سهم كعرب.
بد�أوا يتكلمون العربية ّ
ُ
لذلك ال �أعتقد �أن ال�سودان مثال يحتذى يف �ش�أن م�ستقبل امل�سيحيني .وثمة َمن يقول  :أ�كلتُ
يوم �أُكل الثور الأبي�ض .ويعيدون الكالم على ظهور الإ�سالم الذي حافظ على اليهود ومل
يحافظ على امل�سيحيني بالدرجة نف�سها .ويف ما بعد ،حدثت الفتوحات وكانت م�صر مليئة
بامل�سيحيني ،وبقيت كذلك �إىل زمن املماليك ،الذي هو بداية التحول الكبري .وال�سبب �أن دولة
املماليك كانت دولة ناجحة اقت�صادي ًا ،واجتذبت عنا�صر من جميع اجلهات .وهذه العنا�صر
كانت �إ�سالمية بالدرجة الأوىل.
ثم جاءت الدولة العثمانية ،ويف الدولة العثمانية كانت املعامالت جتري مبوجب
ال�شرع .وال�شرع �ش ّرع للوجود اليهودي والوجود امل�سيحي على �أ�سا�س �أن الإ�سالم هو الدولة،
وامل�سيحيون واليهود �أهل كتاب .لكن امل�شرعني الدينيني دائم ًا يحبون �أن يربزوا �سلطانهم على
الآخرين .فما ي�سمى ‘الغيار’ مل يكن يوم ًا كما و�ضعه الكهنة يف الإ�سالم� ،أي الفقهاء �أمثال
ابن تيمية وابن قيم اجلوزية� .إ ّال يف �أوقات ا�ستثنائية كاحلروب مع اخلارج .ويف هذه الأزمات
كان يت�ضح �أن اليهود يقفون دائم ًا مع الإ�سالم� .أما امل�سيحيون فمن املمكن �أن يكونوا مع الروم
�أو مع الفرجنة.
الغريب �أن امل�سلمني مل يعاتبوا امل�سيحيني عندما وقف ق�سم كبري منهم �إىل جانب
الفرجنة� .أنا ا�شتغلت على الفرتة التي كان الفرجنة يف بالد ال�شام مع الرتكيز على املوارنة.
ومل �أجد يف امل�صادر الفرجنية �أي �إ�شارة �إىل معاقبة املوارنة .لكن قد جتد كثري ًا من الأخبار
عن موارنة ج��ا�ؤوا �إىل الفرجنة وقدموا لهم ا�ستعدادهم ملنا�صرتهم ،مع �أن ال �أحد منهم
كان ماهر ًا يف القو�س ّ
والن�شاب .ووجدت كثري ًا من امل�صادر تتحدث عن م�ساعدة املوارنة
للفرجنة ،ولكن مل �أجد يف امل�صادر الإ�سالمية �أي �إ�شارة �إىل العتب على املوارنة �أو �إىل �أنهم
كانوا موجودين� .أر�أيت ؟ .م�ؤكد �أن م�ؤرخي تلك الفرتة ر�أوهم وهم يتعاونون مع الفرجنة.
ولكني �أعتقد �أنهم كانوا يفرت�ضون �أن من الطبيعي �أن ميا�شي الإن�سان �إخوانه يف الدين ،فال
عتب عليه .بينما عندما انتهت احلروب التي �أ�سموها احلروب ال�صليبية ...
�أَلي�س الأ�صح �أن ن�سميها حروب الفرجنة ؟
الفرجنة هو الأ�صح .وهذا ما كان يقوله يا�سر عرفات ،ويبدو �أنه �شخ�ص مثقف.
�إذ ًا ،عندما توقفت حروب الفرجنة مل يعاقب امل�سلمون املوارنة لأنهم تعاونوا مع الفرجنة ،بل
وقع العتب على ال�شيعة ،وكان يف ال�شام �آنذاك فقيه �أحيا املذهب احلنفي ؟
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ابن تيمية.
نعم .ابن تيمية .وما �إن دخل املماليك بريوت حتى مل يبق من الفرجنة �إ ّال القليل
ممن كانوا يتاجرون معهم ،وقد �أبقوا على جماعة جنوى يف جبيل حتى �سنة  1302ميالدية،
ّ
مع �أنهم �أخرجوهم من عكا يف �سنة  ،1291وكانت عكا �آخر موقع لهم .و�أر�سل املماليك ابن
تيمية �إىل ك�سروان ليتحدث �إىل زعماء ال�شيعة االثني ع�شرية .هل كان هناك �شيعة من نوع
�آخر ؟ ال �أدري ،لأن ال م�صادر يف هذا الأم��ر .و�أه��ل ك�سروان يقولون عنهم انهم راف�ضة.
والراف�ضة تطلق على ال�شيعة االثني ع�شرية .جاء ابن تيمية وقال ل�شيعة ك�سروان � :أنتم عملتم
كذا وكذا ،و�أنتم وقفتم �إىل جانب الفرجنة ،وعندما جاء املغول وقفتم �إىل جانبهم ،ويف عني
جالوت كنتم معهم ،ويف �أثناء عني جالوت كان الفرجنة ما زالوا يف هذه البالد ،وحتالفوا مع
املغول .ووقعت بينهم مناق�شات م�سهبة مل يتو�صلوا يف نهايتها �إىل �أي تفاهم .وذهب ابن تيمية
�إىل دم�شق و�أعلن �أن ه�ؤالء يحتاجون �إىل حملة ت�أديبية .و�سارت �إليهم ثالث حمالت ت�أديبية،
الأوىل �سنة  1291ميالدية ،والثانية �سنة  1300ميالدية .احلملة الأوىل حوكم قائدها وعزل
ورمبا قتل بتهمة تلقيه الر�شوة من ال�شيعة .احلملة الثانية ف�شلت لأن اجلي�ش مل يكن كافي ًا،
ومل ي�ستطع القيام ب�شيء .ويف احلملة الثالثة جمع املماليك ع�ساكرهم من جميع ممالك
ال�شام يف جي�ش عرمرم ،وجت ّمع هذا اجلي�ش يف �صوفر ،ونزل �إىل وادي حمانا ،ثم �صعد �إىل
ك�سروان اخلارجة التي تقع بني ر�أ�س املنت وبرمانا ،ومن هناك �إىل ك�سروان الداخلة واحتلوا
هذه البالد كلها و�أحرقوها واقتلعوا �أ�شجارها ،ومل يبقَ يف معراب �إال ح�صن معراب .ويقول
الزجال املاروين� ،أنه مل يبق يف معراب �إ ّال عيون عميان و�أج�ساد حترتق .وهذا
ابن القالعيّ ،
هو الق�صا�ص الذي �أنزلوه بال�شيعة.
وامل�سيحيون ؟
مل يحكوا معهم .ومل يفعلوا لهم �شيئ ًا .و�س�أروي لك ما يلي  :يف �سنة ُ ،1439عقد
يف فلورن�سا جممع دعا �إليه البابا بناء على �إحلاح امرباطور الروم ،بذريعة �أن الأتراك باتوا
على الأب��واب ،و�أن الق�سطنطينية �ست�سقط بني �سنة �أو �أخرى .ووجدها البابا فر�صة جلمع
امل�سيحيني كلهم .وجا�ؤوا من احلب�شة ،وكذلك جاء بطريرك املوارنة الذي ذهب ومل يفهم
كلمة؛ ف�أع�ضاء الوفد املاروين ال يعرفون الالتينية .وكان هناك �أحد رهبان الفرن�سي�سكان
الذي �أر�سلته الكني�سة الرومانية لري�سخ عالقته باملوارنة .فقال له البطريرك  :اذهب �أنت
وم ّثلنا يف املجمع ،وقل للبابا �إن ما ُيخيطه نلب�سه نحن .مل ُت ْع َرف هذه الواقعة بالتف�صيل ،ولكن
البع�ض ا�شتم ما يجري يف فلورن�سا .و�أهل طرابل�س (والأهل هنا تعني ال�شعب) اعتقدوا �أن
املوارنة ذهبوا �إىل فلورن�سا ،وهم يريدون العودة بحملة �صليبية جديدة .فهجموا على مركز
البطريركية يف ميفوق ،قرب البرتون ،و�أحرقوا عدد ًا من املنازل وقتلوا بع�ض الأ�شخا�ص.
وخاف البطريرك فهرب �إىل قنوبني يف جبة ب�شري ،وجل أ� �إىل مق ّدمي ب�شري الذين كان
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املماليك قد عينوهم ،وهم يعتمدون عليهم كثري ًا ،و�سلطتهم م�ستمدة من املماليك .وهكذا
�أ�صبح املماليك ،بطريقة غري مبا�شرة ،حماة البطريركية ،وانتهى الأمر .وكان هناك بطريرك
يتمتع ب�سمعة �سيئة وعالقاته الن�سائية كانت على كل ل�سان .وحني �شاعت حكاياته �أقام املوارنة
عليه دعوى لدى قا�ضي ال�شرع يف طرابل�س .ويقول ابن القالعي � :أربعني ن�صراين �شهدوا فيه
وكفر الدين مبا هو فيه .وحوكم مبوجب ال�شريعة الإ�سالمية ،وحرقوه.
من املفرو�ض �أن يرجم .بل �أن يجلد لأنه غري متزوج.
�أعتقد �أحرقوه� ،أو �شنقوه� ،أو خوزقوه ،والأرجح �أحرقوه .لكنه �صار ،يف ما بعد ،لدى
املوارنة �شهيد ًا.
�شهيد الن�ساء.
ا�سمه جربائيل احل��ج��والوي ،من حجوال .وه��ذه الق�صة من م��دون��ات امل��وارن��ة.
واحلقيقة �أن املماليك ‘ت�شتَ�شوا’ املوارنة ودللوهم كثري ًا.
بينما �ضربوا ال�شيعة و�شتتوهم من ك�سروان .وحتى اليوم ما زال��ت بقاياهم
موجودة يف ك�سروان ،فتجد �إ�سماً على غرار مارون احل�سيني مث ً
ال يف ك�سروان.
بيت احل�سيني م�سيحيون .نعم.
�أ�صلهم �شيعة.
م�ؤكد �أن بع�ضهم من �أ�صول �شيعية لأن �آل احل�سيني �شيعة ،وهم من ‘ال�سياد’،
وه�ؤالء يعرتفون ب�أن �أولئك من �أقربائهم .وجل�أ بع�ض ال�شيعة �إىل الرميلة و�صاروا موارنة
�أو روم كاثوليك .املماليك دللوا املوارنة ،وا�ضطهدوا ال�شيعة وبقايا الإ�سماعيلية .وا�ست�أ�صل
الظاهر بيرب�س الإ�سماعيلية و�أخذهم �إىل �أ�سوان� .أما العلويون فقد �صادر املماليك قالع
الدعوة التابعة لهم ،كقلعة املرقب� .إذ ًا ،كانت �أحوال امل�سيحيني جيدة يف عهد املماليك.
ثم جاء العهد العثماين الذي كان حنون ًا بدوره على امل�سيحيني .وامل�سيحيون كانوا
وم�سجلة ويدفعون عنها
فالحني �أو م ّعازة (رعيان ماعز) يف اجل��رد .و�أمالكهم معروفة
ّ
ال�ضرائب ،وال ي�سببون امل�شكالت للدولة ،وكانوا ين�صاعون للدولة دائم ًا ويخدمونها .بينما
ال�شيعة ،وحتى بع�ض ال�سنة ،كبرّ وا ر�ؤو�سهم على العثمانيني .والدكتور عبد الرحيم �أبو ح�سني
كتب مقالة طويلة وجميلة جد ًا عن � 150سنة من الثورة الدائمة للدروز على الدولة العثمانية.
�أما لدى امل�سيحيني فلم يحدث �أي نوع من �أنواع الثورات مثل ثورات الدروز �أو مترد ال�شيعة.
لعلهم متنوا النزول �إىل ك�سروان بد ًال من بقائهم يف �أق�صى �شمال لبنان ،و�أن يتمددوا �إىل
ال�شوف.
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ح�صل ذلك جراء التزايد ال�سكاين.
�صحيح .وك��ان امل�سيحيون حينذاك يخ ّلفون كثري ًا من الأب��ن��اء .ثم �أن املوارنة
وامل�ؤ�س�سات الكاثوليكية والروم الكاثوليك تو�سعوا يف م�صاحلهم �إىل ال�شوف ومنطقة �صيدا،
ف�صار لهم دير املخل�ص يف ال�شوف ،ودير م�شمو�شي يف منطقة جزين ،وكانت لديهم �أديرة
حتولت �إىل مراكز للن�شاط الزراعي مثل �إنتاج احلرير ،ف�ض ًال عن زراعة ال�صنوبر التي كانت
تدر �أموا ًال جمزية جراء بيع ال�صنوبر و‘الكناف�ش’ التي ت�ستعمل يف التدفئة ،واحلطب .وهنا
كان م�شايخ الدروز ي�شجعون امل�سيحيني على املجيء �إىل مناطقهم .كان و�ضعهم جيد ًا ومل يكرب
ر�أ�سهم ويجلبوا الويالت على �أنف�سهم �إ ّال يف القرن التا�سع ع�شر .فقد �أرادوا �أن يحكموا كيان ًا
مل يكن قد ظهر بعد� ،أي لبنان .وهم يف �سبيل ذلك دا�سوا �أقدام الدروز ،فقام الدروز عليهم
وذبحوهم .وعلى الفور جاء الفرن�سيون وجاءت الدول الأخرى حتى ال ي�ستفرد الفرن�سيون
وحدهم باملنطقة ،وركبوا ما عرف بـ ‘املت�صرفية’ حتت مظلة الدولة العثمانية� .إذ ًا ،حالتهم
مل تكن تدفع للبكاء ،وما كانت تفتت اجلماد .حدثت قبل ذلك هجرة مارونية �إىل قرب�ص.
ففي �أواخر حروب الفرجنة �سئم فريق من موارنة الفقر يف جبل لبنان ،ور�أى �أن من الأف�ضل
له �أن ينتقل �إىل فقر قرب�ص .وه�ؤالء مهمون لأنهم ما زالوا ،حتى اليوم ،حمافظني على اللهجة
املارونية .ووجود ه�ؤالء يف قرب�ص يك ّذب القول �إن املوارنة كانوا يتكلمون ال�سريانية ،فموارنة
قرب�ص يتكلمون العربية مع بع�ض التعديل كما يف العربية ،فيقولون � :صارت احلياة عالية
عالية �أي غالية� .أو  :هل بدك تروح تق�شع الكني�سة� ،أي ر�ؤية الكني�سة .وهم يتحدثون بالقاف.
مثل �أهل اجلبل الدروز اليوم.
كنا جميع ًا نحكي بالقاف�.أما م�شكلة امل�سيحيني فبد�أت يف القرن التا�سع ع�شر حني
ُفتح باب البحر و�أ�صبح ال�سفر �سه ًال .و�صارت البواخر ت�أتي �إىل بريوت .يف البداية كانت
البواخر �صغرية ثم راحت تكرب بالتدريج ،و�صار اللبناين يقفز �إىل الباخرة ليختبىء فيها.
ويف �أثناء الإبحار يظهر وينزل يف �أول ميناء ويحاول �أن يجد باخرة �أخرى متجهة �إىل مكان ما
يت�صور �أنه مفرو�ش بالذهب .وهكذا بد أ� امل�سيحيون يهاجرون .والغريب �أن �أكرث من هاجر هم
امل�سيحيون الذين كانت �أحوالهم �أف�ضل من �أحوال الآخرين .الهجرة الأوىل كانت م�سيحية.
وكان هناك بع�ض الدروز ممن هاجر �أي�ض ًا ،ولكن الأغلبية كانت من امل�سيحيني� .أما ملاذا
هاجروا ف�أنا �أعتقد �أنهم فعلوا ذلك لأنهم كانوا يعرفون �أكرث من غريهم ،و�سمعوا عن �أمور مل
ي�سمع عنها غريهم .ثم �أن لديهم ثقة ب�أنف�سهم �أكرث من غريهم .رمبا لأن ال�س ّني �أو ال�شيعي
�أو الدرزي كان يقول � :إذا ذهبت ماذا �س�أعمل ،ف�أنا ال �أتكلم لغتهم� .أما �أولئك امل�سيحيون
فلي�س لأنهم متعلمون �أكرث ،ولكن لأنهم متعلمون قلي ًال ،ويغامرون كثري ًا .يف عائلتنا مث ًال كان
وال��دي واح��د ًا من �أحد ع�شر ول��د ًا بقي منهم ت�سعة يف قيد احلياة .وقد هاجر ،و�إن كانت
هجرته لي�ست هجرة حقيقية� .سافر �إىل م�صر ،و�صار م�صري ًا .ثم عاد �إىل لبنان وتخ ّلى عن
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اجلن�سية امل�صرية و�أ�صبح لبناني ًا .وكان لدى والدي أَ� َخوان بقيا يف قيد احلياة .بينما الباقون
ماتوا �أطفا ًال� .أحد هذين الأخوين ما كان يف �إمكانه �أن يفلح يف العلم ،فذهب ‘هريبة’ من
دون �إبالغ �أهله .قفز �إىل باخرة خل�سة ،ومل يعرف عنه �شيئ ًا �إ ّال يف ما بعد ،وتزوج امر�أة من
زحلة يف املهجر ال نعرف عنها �شيئ ًا .كانت جيدة ،فقد التقيتها وتعرفت �إليها .والدي تع ّلم
ونال �شهادة الطب ،و�أخوه �سليم التحق باجلامعة ليتعلم ال�صيدلة .لكن الرق�ص الإفرجني
ا�ستهواه حتى الهو�س ،وبات ينال اجلوائز ،وال �أدري كيف كان الرق�ص يف تلك الأيام .وعندما
ذهب والدي �إىل م�صر حلقه عمي .ويقول يل والدي انه كان يعي�ش بهدوء ،ومل يتزوج �إ ّال يف
الثالثة والأربعني .وكانت لوالدي ع�صا ذات قب�ضة من العاج والذهب .ويف �أحد الأيام تلقى
برقية يقول له فيها عمي  sorry :لقد �سرقت لك الع�صا وبعتها حتى �أمتكن من الهجرة �إىل
نيويورك� .أما والدي فلطيبة قلبه ا�ستمر يف دفع �أق�ساط الدرا�سة ل�شقيقه .ولعله كان الوحيد
الذي كان هنا ويدفع �إىل َمن هناك� ،أي يف اخلارج.
هذا مثال على �أحوال العائالت .وهناك واحدة من �أخوات والدي تزوجت ابن جدي
�أبو عبد اهلل .وخ ّلفت �أحد ع�شر ولد ًا بقي منهم ت�سعة .وجميع عائلتها هاجرت ،وبع�ض ه�ؤالء،
عندما قرروا الهجرة ،باعوا والدي �أر�ضهم ،حتى �أوالد عمتي فعلوا الأمر نف�سه ،و�إن كان
ذلك وقع يف وقت مت�أخر .وعمتي التي تليه بالرتاتبية العائلية تزوجت يف حا�صبيا وذهبت
هي وزوجها مبا�شرة �إىل الربازيل .ولها الآن حفيد يف الربازيل يكتب يف ال�سيا�سة الربازيلية،
ولدي كتاب من م�ؤلفاته �أه��داين �إي��اه .بقيت لوالدي �أخت عا�شت هنا طوال حياتها .وكان
لديها بنات تزوجن يف لبنان ،وع�شن جميع ًا هنا� .أما �أخته ال�صغرية �سليمة فقد تزوجت من
بحمدون ورزقت �صبي ًا وبنت ًا .بعد احلرب العاملية الأوىل جمعت عائلتها �أغرا�ضها ،وباعت
البيت وهاجرت �إىل �أمريكا .وجميع من ذهب من عائلتي �إىل �أمريكا ا�ستقر يف �ساوث
كارولينا .وعندما تذهب �إىل �ساوث كارولينا �ستجد �صليبية كرث ًا .ولكن عندما تنظر �إليهم ت َر
�أن هيئاتهم مثلنا ،لكنهم ال يتكلمون العربية .هذه ق�صة عائلة التي مل يكن هناك داع لديها
ملغادرة البالد .فهم مل يهاجروا ب�سبب اال�ضطهاد ،وال ب�سبب �سفر برلك ،وال لأي �سبب �آخر.
هاجروا لأنهم اعتقدوا �أنهم �سيجدون ثروات يف الغرب.
�أو لتح�سني �أحوالهم املادية.
�أحوالهم املادية كانت جيدة هنا يف لبنان .والأمر نف�سه ينطبق على �أقربائنا الذين
تربينا مع ًا يف بحمدون� .س�أعطيك مثا ًال �آخر  :ن�ش�أنا مع �أقارب لنا يف بحمدون ،ولكن بع�ض
�أعمامهم ذهب �إىل �إفريقيا وبع�ضهم �إىل الربازيلَ .ومن يذهب اليوم �إىل �أمريكا ،وير�صد
نتائج الهجرة التي حدثت يف القرن التا�سع ع�شر ال يجد �أن �أحفاد ه�ؤالء املهاجرين �أح�سن
�أح��وا ًال من �أقربائهم الذين ظلوا هنا ،بل رمبا يجدها �أ�سو�أ .الذين بقوا هنا عا�شوا حياة
كرمية .هذه الهجرة مل حتدث لأ�سباب �سيا�سية� ،أو جراء اال�ضطهاد ،ولي�س لأن امل�سيحيني ما
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عادوا يجدون مكان ًا لهم يف هذه البالد ،ولي�س لأن الدولة العثمانية ‘ط ّف�شتهم’ ،وال نن�سى �أن
الفرن�سيني جا�ؤوا بعد العثمانيني وقدموا لبنان كله كدولة �إىل امل�سيحيني ،ومع ذلك ا�ستمروا
يف الهجرة .ثم اخرتعوا ميثولوجيا تقول �إن هذه البالد ما عادت لهم .ح�سن ًا� ،أنتم كنتم
حاكمني ،وكنتم ‘تلبطون’ النا�س ،ومن كان يريد القيام ب�أي �شيء يف لبنان ،كان عليه �أن
يرك�ض وراءكم ،ومع ذلك �صنعتم خرافة تقول  :علينا تدبر �أحوالنا واحل�صول على جن�سية
�أخرى� .إذ ًا ،نهاجر ونح�صل على جن�سية ،ثم نعود ،ونعي�ش يف لبنان .وعندما «يدق الكوز
باجلرة» نحمل جن�سيتنا بيد و�أمتعتنا بيد ونرحل.
متى ظهرت هذه امليثولوجيا ؟
قبل اال�ستقالل .وهي ،يف �أي حال ،موجودة منذ زمن بعيد .و�أنا �أتذكر ذلك منذ
الطفولة .والدي كان جبلي ًا قح ًا ومزروع ًا يف هذه البالد� .أحيان ًا كان يتكلم باللهجة امل�صرية،
لكنه عندما يتكلم العربية ميكنك �أن تدون كالمه و�أن تن�شره مبا�شرة لأنه يتكلم العربية
الف�صحى بطالقة مثل عربية �أهل بعقلني .ويف �إحدى املرات و�صلنا العدد اجلديد من جملة
 National Geographicوكان مكر�س ًا لكندا ،فقال لنا  :ما قولكم يف الذهاب �إىل كندا ؟ مل
تعجبني الفكرة ،ولكن مل �أقل �شيئ ًا لأنني كنت قا�صر ًا� .أمي قالت له � :أنا لن �أهاجر .لقد تركنا
م�صر و�أتينا �إىل لبنان و�صار لدينا بيت وقد فر�شناه بالأثاث اجلميل .ال �أريد الذهاب� .إخوتي
الكبار كانوا قد باتوا �شبان ًا ولديهم �صديقات يف ال�ضيعة ،فرف�ضوا الهجرة .فعدل والدي عن
الفكرة .ولكن الفكرة ،بحد ذاتها ،راودته .وهنا �أود �أن �أقول �إن �إخوتي الثالثة الكبار الذين
عا�شوا يف �سعة من العي�ش هاجروا الحق ًا� .أما الذين مل يعي�شوا يف العز من �أبنائه ال�صغار،
ومنهم �أنا ،لأن �أحوال والدي بعد احلرب العاملية الثانية ما عادت كما كانت ،مع �أنها ظلت
مقبولة ،فلم نطلب �شيئ ًا طول حياتنا .كنا نتعلم �أينما �شئنا ،لكننا مل نع�ش لوردات ،ونحن
ثالثتنا رف�ضنا االلتحاق ب�إخوتي يف �أمريكا.
امل�سيحيون يف فل�سطني خ�ضعوا لهجرة طبيعية معتادة ،مع �أن فل�سطني حالة
خا�صة .وال��ع��راق ال��ي��وم ح��ال��ة خمتلفة ب�سبب احل���رب ،م��ع �أن امل�سيحيني العراقيني ال
يهاجرون .الآن بد�أت الأمور تتغري ،وهجرة امل�سيحيني من فل�سطني والعراق خطرية جداً.
�أن��ا التقيت م�سيحيني من فل�سطني يف عمان .وك��ان لديهم �شعور ب���أن الدولة
الإ�سرائيلية ُت ّ
ف�ضل امل�سلمني عليهم .هذا ال يعني �أن على امل�سيحيني �أن يهاجروا .وهذا الو�ضع
يزهدين ب�أر�ض �أندل�س’ .يقولون ان فل�سطني مل ت�شهد فارق ًا بني امل�سيحيني وامل�سلمني.
‘مما ّ
لكن عندما تقر�أ مذكرات نقوال زيادة ،حني كان تلميذ ًا يف �إحدى املدار�س ،كيف كان امل�سلمون
‘ي�ستوطون حيطه’ .الآن ظهرت احلركات ال�سلفية وات�سعت .ومل يكن الأمر يف فل�سطني على
هذا النحو .فعندما انطلقت الثورة الفل�سطينية �صنعت تالحم ًا وطني ًا جمي ًال جد ًا يف �صفوف
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ال�شعب ،و�أنا ر�أيت ذلك يف اجلامعة الأمريكية .اجلميع �صار يف موقف موحد .و�إذا اختلفوا
اختلفوا على نظريات .هذا ماوي وهذا ن�صف ماوي وهذا ربع ماوي .وكان امل�سيحيون قادة
وفاعلني يف الثورة الفل�سطينية.
�أمثال جورج حب�ش ووديع حداد وكمال نا�صر ونايف حوامتة والأب �إبراهيم عياد
وغريهم كثريون.
�سورية مل تعرف ا�ضطهاد امل�سيحيني .امل�سيحيون �أقلية يف �سورية ،لكنهم حمرتمون،
ويعرفون كيفية الت�صرف ال�سيا�سي دائم ًا .واحلكم ال�سوري كان الئق ًا معهم.
نتذكر يف �سورية فار�س اخلوري وحنني �صحناوي وليون زمريا وخليل كال�س
وطعمة العودة اهلل و�سهيل اخلوري وكوليت اخلوري وميخائيل ليان وغريهم.
�أما العراق ف�أعتقد �أن الهجرة كانت موجودة دائم ًا .وكانت هناك هجرة دائمة
من م�صر .ماليني النا�س ترحل لتح�سني الأو�ضاع .القبطي يذهب �إىل �أمريكا ليعمل ،ف�إذا
به يجد نف�سه وهو ُيع ّلم العربية �أو يكتب يف ال�ش�ؤون امل�صرية .وبالتدريج يجد هذا القبطي
نف�سه منخرط ًا مع  undergroundقبطي ال يعرف ما هي عالقاته ال�سيا�سية املحلية .وه�ؤالء
ديدنهم هو الكالم على امل�سلمني يف م�صر وا�ضطهادهم الأقباط .والأقباط يف م�صر يت�أثرون
بالكالم الوارد من اخلارج ،فعقولهم يف ر�ؤو�س طرابي�شهم .وعالوة على ذلك� ،أنا مقتنع مئة
باملئة بوجود تدخل خارجي يف هذا ال�ش�أن .وهذا التدخل يغذي التمييز املوجود حقيقة يف
م�صر .نعم ،هناك متييز وق ّلة حياء وقوانني يجب تغيريها .فلدى الأقباط �إمكانات عظيمة
يف م�صر يجب �أال تذهب هباء� .أما يف العراق فالهجرة فيه قدمية .والهجرة اليوم �سببها
االحتالل الأمريكي ووجود الإيرانيني وحركات العنف املذهبية .ومهما يكن �أمر م�سيحيي
العراق ،فه�ؤالء هم م�سيحيو احلرية ،و�أحفاد املناذرة .وهم من ق�ضاعة وبني تغلب .وه�ؤالء
كانوا �أبطالنا مثل هند بنت النعمان .وكثري من �أبطال الإ�سالم هم من م�سيحيي العراق.
فلماذا يجري هذا يف ديارهم الآن ؟ ال �أدري متام ًا ،ولكن ما يجري لي�س بريئ ًا على الإطالق.
خال�صة جتربة
م��ا خال�صة جتربتك ك�إن�سان عا�ش يف لبنان يف مرحلة االزده����ار ،ويف ع�صر
النا�صرية وظهور حركات التحرر الوطني والي�سار ،ثم راقبت العنف الطائفي الذي ر ّوع
اللبنانيني ،وها �أنت الآن تر�صد معامل الإجنراف نحو هو�س التد ّين ؟
�أ�ستطيع القول �إنني مل �أجنرف طول حياتي يف تيار ديني �أو يف تيار �سيا�سي� .أحب
لبنان ،وهذا �أمر طبيعي .ودائم ًا كنت �أ�شعر ب�أن انتقاد لبنان مع ‘القر�صة’ لي�س يف مكانه.
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�أكيد �أن هناك َمن هو �أف�ضل منا كلبنانيني ،لكننا �أح�سن من غرينا يف �أمور كثرية .و�أنا مل �أقل
يف حياتي �أننا �أح�سن من غرينا .لقد تربينا نحن وال�سوريون مع ًا .وكذلك مع الفل�سطينيني،
وما زالت العالقات الطيبة واملتينة تربطني بهم بقوة .وال �أ�ستطيع �أن �أت�صور نف�سي من دون
ق�سمت بالدنا �إىل تق�سيمات
�أ�صحابي غري اللبنانيني ،على الرغم من خريطة �سان رميو التي ّ
عجيبة .والغريب يف الأمر �أن �شعب بالدنا ا�ستوعب هذه التق�سيمات �إىل درجة �صارت مق ّد�سة
لديه ،وهو كاذب عندما يقول العك�س .و�أود �أن �أ�شري �إىل ذلك بالت�سا�ؤل  :ملاذا ا�ستاء اللبنانيون
من ت�صرفات الثورة الفل�سطينية ؟ وملاذا ا�ستاء امل�سيحيون �أكرث من غريهم ؟ ال�سبب �أن
غريهم حاول ا�ستخدام الفل�سطينيني �ضد امل�سيحيني .ولكن �أخري ًا ال ي�صح �إ ّال ال�صحيح.
و�أعتقد �أن املو�ضوع الآن �صار م�ستهلك ًا .ورمبا ت�صبح هذه املو�ضوعات كلها م�ستهلكة يوم ًا ما.
املهم �أن تبقى النا�س لبع�ضها ومع بع�ضها .وهذه البالد جميلة ،وفيها عقل .لكن العقل فيها
يحتاج �إىل �صقل (بردخة) و�إىل القليل من العلمنة� .أنا تربيت تربية بروت�ستانتية ،وهي يف
ذاتها مفعمة بالعلمانية .وال �أعتقد مع هذا �أنني م�سيحي �أكرث من غريي.
امل�شكلة يف اجلماعات ال�سلفية اجلديدة هو اعتقادها �أن الدين عند اهلل الإ�سالم.
وهذا ي�ؤدي �إىل عن�صرية هذه اجلماعات وت�سلطها على اجلماعات الأخرى كالعلمانيني،
و�أنت منهم.
الإميان يف القر�آن هو الإميان باهلل واليوم الآخر والعمل ال�صالح والعبادات.
�أي القيام بالفرائ�ض.
كل جمتمع ميار�س هذه العبادات هو جمتمع �إ�سالمي .وامل�سلمون الذين كتابهم
الأ�سا�س هو القر�آن ،هم م�ؤمنون� .أما الباقون ف�أهل كتاب .ال�سلفيات اجلديدة بلوى من البالوي
ومن قلة الفهم� .أنا كنت يف الأردن طول ع�شر �سنوات مع الأمري احل�سن بن طالل .وكانت
‘�شغلتي وعملتي’ �شرح الإ�سالم للعامل ،وللم�سلمني �أي�ض ًا .وميكنك االطالع على هذا اجلهد على
املوقع الإلكرتوين الذي يعمل حتت هذا ال�س�ؤال  what do you wish to know about Islam ?:وكانت
الأ�سئلة ت�أتينا من امل�سلمني وغري امل�سلمني ،ونحن جنيب بر�سائل �إلكرتونية .وقد تعلمت الكثري
يف �أثناء عملي .جميع النا�س مث ًال يعرفون �أن الإ�سالم ال يعني املحمدية .وبح�سب القر�آن ف�إن
عي�سى بن مرمي كان م�سلم ًا .ونوح كان م�سلم ًا .و�آدم كان م�سلم ًا .ومو�سى كان م�سلم ًا .وجميع
الديانات التي تنت�سب �إىل �إبراهيم م�سلمة.

القد�س.

ما الذي مل تقله حتى الآن ؟ وملاذا مل تقله ؟
علي الروح
�أعتقد �أنني قلت كل �شيء .رمبا �أغري تفكريي .ال �أدري .رمبا ينزل ّ
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يف هذه الأيام ال ينزل الروح القد�س على �أحد.
لكنني �أعتقد �أنني مل �أكذب يف حياتي.
�أنا مت�أكد من ذلك .غري �أنني �أعيد ال�س�ؤال عما مل تقله فكرياً وتاريخياً.
كل ما فكرت فيه ،وتو�صلت �إىل نتائج يف �ش�أنه قلته .مل �أخ ّبىء �شيئ ًا .وهذا �أمر
�أراحني نف�سي ًا .و�أنا مل �أخاطب ،يف م�ؤلفاتي ،امل�ؤرخ ،بل خاطبت الإن�سان العادي .وكل ما
قمت به هو خماطبة الإن�سان العادي ،أَ�كان ذلك بالإنكليزية �أم بالعربية .وقد �س ّهلت لغتي
وط ّوعتها حتى ت�صل �إىل �أب�سط �إن�سان يف طريقة تفكريه .ثم انني ابتعدت عن التفل�سف.
ال �أحب الفل�سفة ،لذا لي�س بال�ضرورة �أن �أكون ‘مب�سوط ًا’ كثري ًا يف هذه الأيام ،ولكني ل�ست
زعالن ًا .عندي الآن كتاب �سي�صدر بالعربية عنوانه Syria Under Islam : The First Centuries
�أي من الفتح العربي �إىل حروب الفرجنية ،وهو يغطي نحو �ستة قرون .ويبدو �أن لي�س لدي
الوقت الكايف لأكمل هذا العمل كي يغطي تاريخ بالد ال�شام حتى نهاية العهد العثماين .و�إذا
�أجندتني الأيام لن �أت�أخر يف �إجناز هذا الكتاب الذي يحتاج �إىل وقت و�إىل قراءات ،علم ًا
�أنني غري مغرم بو�ضع احلوا�شي .ما ي�ضعه الآخرون يف احلوا�شي �أ�ضعه �أنا يف املنت .ثم لندع
القارىء �إذا كانت لديه ثقة بي �أن يقبل هذه الطريقة� .أما �إذا مل تكن لديه ثقة بي فال ينفع
الأمر �إذا و�ضعت احلوا�شي يف الن�ص �أو يف �أي مكان �آخر .والقارىء العربي كان �أكرث من
�أحببته ،لأن القارىء العربي �آدمي.
رمبا ال يحق يل �أن �أمتدحك مبا�شرة ،لكن �أود �أن �أقول �إنك من القالئل الذين
غريوا �أفكاري بنظريتك العظيمة والفذة واال�ستثنائية والفريدة عن التوراة التي جاءت
من جزيرة ال��ع��رب ،والتي ما برحت ،حتى الآن ،تت�أكد �أك�ثر ف���أك�ثر .كثريون تفل�سفوا
ومل يغريوا �شيئاً ،بينما �أن��ت ،ويف كتاب واح��د ،جعلت �أفكارنا الرا�سخة غري را�سخة على
الإطالق ،وجعلتنا ننقلب ر�أ�ساً على عقب ،ونفكر بطريقة جديدة .وهذا اجلهد العظيم هو
�إرث كبري لك ولنا بالت�أكيد.
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امل�شاركون
و�سيم �إبراهيم � :صحفي �سوري ،مقيم
يف ب��روك�����س��ي��ل ،م��ن م��وال��ي��د م��رمي�ين،
حم�ص.1988 ،
ع��ام��ر ع��ل��ي �أب���و ع��ا���ص��ي  :م��ن مواليد
 1982يف ال�ل�اذق���ي���ة .ن���ال �إج�����ازة يف
اجل��غ��راف��ي��ة وح�����ص��ل ع��ل��ى دب���ل���وم يف
اجل��غ��راف��ي��ة الطبيعية وم��اج�����س��ت�ير يف
الهيدرولوجيا ،ويعمل يف مديرية الرتبية
يف دم�شق.
�صقر أ�ب���و ف��خ��ر  :م��ن مواليد ب�يروت
ع��ام  .1953ح��از على بكالوريو�س يف
االقت�صاد ع��ام  .1976عمل باحث ًا يف
م��رك��ز ال��ت��خ��ط��ي��ط ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ،ويف
امل���و����س���وع���ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ،و�أ����ش���رف
على ال��ب��اب ال��ث��ق��ايف يف جملة امل�صري
الدميقراطي ،ثم �أ�صبح �أم�ين حترير
جملة الدرا�سات الفل�سطينية ،وملحق
«فل�سطني» ال�صادر عن جريدة ال�سفري.
���ش��ارك يف ت���أل��ي��ف ال��ع��دي��د م��ن الكتب
حل����وارات م��ط�� ّول��ة م��ع �أدون��ي�����س ،كرمي
مر ّوة� ،صادق جالل العظم وغريهم.
ع����ل����ي حم����م����د أ�������س��ب��ر  :ب���اح���ث يف
الفل�سفة يعمل على ر�سالة الدكتوراه يف
الفل�سفة .له ع��دد من امل�ؤلفات منها :
ومف�سروه ( ،)2004التحليل
الوجود
ّ
الأنطولوجي للعدم ( ،)2006ماهية
ال��وع��ي الفل�سفي ( ،)2010كما ن�شر
العديد من املقاالت والأبحاث يف جمال
الفل�سفة يف خمتلف املجالت وال�صحف
والدوريات العربية.
�سامر حممد ا�سماعيل  :ولد يف دم�شق
�سنة  .1977تخ ّرج من كلية ال�صحافة يف
جامعة دم�شق عام � .2002صدر له ديوان
�شعر بعنوان مت�س ّول ال�ضوء احلا�صل
على جائزة ال�شعراء ال�شباب عام .2008
له دي��وان �شعري قيد الطباعة بعنوان
�أطل�س لأ�سمائك احل�سنى .يعمل ك�أمني
حترير مللف امل�سرح يف جريدة �شرفات
ال�شام ،وكمحرر يف الق�سم الثقايف بوكالة
�سانا ال�سورية للأنباء.
نداء امري�ش  :كاتبة من فل�سطني مقيمة
يف روما ،من مواليد اخلليل.1985 ،
ع��ل��ي �أوم��ل��ي��ل  :ب��اح��ث وم��ف��كّ��ر مغربي
ح�صل على دكتواراه الدولة من ال�سربون
عام  .1977يعمل �أ�ستاذ ًا يف كلية الآداب
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وال��ع��ل��وم الإن�����س��ان��ي��ة يف ج��ام��ع��ة حممد
اخلام�س يف الرباط� .شارك يف ت�أ�سي�س
ّ
منظمات عربية ودولية حلقوق الإن�سان،
كما عمل �سفري ًا للمغرب يف ع ّدة بلدان
عربية و�أج��ن��ب��ي��ة وح��ا���ض��ر يف جامعات
خمتلفة �شملت ه��ارف��رد ،وال�سوربون
وجامعة مدريد امل�ستقلة .ن�شر م�ؤلفاته
بالعربية وال��ف��رن�����س��ي��ة منها اخل��ط��اب
التاريخي ( )1980يف �شرعية االختالف
( )1993و�س�ؤال الثقافة (.)2004
عبد الكرمي بدرخان � :صحفي وكاتب
من مواليد حم�ص.1986 ،
مت����ام ب���رك���ات ��� :ش��اع��ر و���ص��ح��ف��ي من
مواليد دم�شق.1977 ،
ك���م���ال ُب ّ
��ل�اط����ه  :ر���س��ام م��ن م��وال��ي��د
ال��ق��د���س ي��ع��ي�����ش وي��ع��م��ل يف ف��رن�����س��ا.
توجد �أعماله الفنية �ضمن جمموعات
املتحف الربيطاين بلندن ،معهد العامل
العربي بباري�س ،واملتحف الإ�سالمي
ل��ق�����ص��ر احل���م���راء ب��غ��رن��اط��ة .ت�شمل
م�ؤلفاته ،ا�ستح�ضار امل��ك��ان :درا���س��ة يف
ال��ف��ن الفل�سطيني امل��ع��ا���ص��ر ()2000
وباالنكليزية Palestinian Art From 1850
to the Present (2009).

ف��وزي��ة بلحاح امل���زّي  :احلا�صلة على
���ش��ه��ادة ال��دك��ت��وراه يف ع��ل��م االج��ت��م��اع
من اجلامعة التون�سية ،تعمل �أ�ستاذة
يف معهد ال�����ص��ح��اف��ة وع��ل��وم الأخ��ب��ار
يف ت��ون�����س ،وه��ي ح��ال��ي�� ًا رئي�سة حترير
ال�صفحة الوطنية يف جريدة ال بري�س
(ال�صحافة) ال�صادرة بالفرن�سية.
عبادة تقال � :صحفي من مواليد دم�شق،
.1974
ع��ل��ي ج���ازو � :شاعر ،مواليد ع��ام��ودا،
�سورية.1973 ،
م�صطفى ح��ج��ازي  :مفكر لبناين من
مواليد  .1936قبل تقاعده ع��ام 2007
عمل ك�أ�ستاذ علم النف�س يف اجلامعة
اللبنانية ويف جامعة البحرين ،كما عمل
خ��ب�ير ًا �أول يف ت��دري��ب وا�ست�شارات مع
منظمات عربية ودولية� .شملت م�ؤلفاته
ح�صار الثقافة ( ،)2000علم النف�س
وال��ع��ومل��ة ( ،)2001الإن�������س���ان امل��ق��ه��ور
( ،)2005الإن�سان امل��ه��دور (.)2005
ترجم عن الفرن�سية معجم م�صطلحات
التحليل النف�سي ( ،)1985وكتاب الكالم
�أو املوت ( )2008مل�صطفي �صفوان ،وعن

االنكليزية ترجم كتاب دافيد با�س علم
النف�س التط ّوري (.)2009
ع�لاء خالد  :من مواليد اال�سكندرية
عام  .1960بعد تخرجه من كلية العلوم
يف ج��ام��ع��ة اال���س��ك��ن��دري��ة ق��� ّرر التفرغ
للكتابة� .صدرت له خم�سة دواوين �شملت
ج�سد ع��ال��ق مب�شيئة ح�بر (، )1990
كر�سيان متقابالن ( )2006وت�صبحني
على خري (  .)2007يف النرث �صدر له
خ��ط��وط ال�����ض��ع��ف ( )1995وامل�سافر
( ) 2002وطرف غائب ( )2003ورواية
بعنوان �أمل خفيف كري�شة طائر تتنقل
ب��ه��دوء م��ن م��ك��ان لآخ���ر ( .)2009يف
ع��ام � 1996أ���س�����س م��ع زوج��ت��ه الفنانة
���س��ل��وى ر����ش���اد ج���ال�ي�ري ف���رادي�������س يف
اال�سكندرية ،وق��ام معها بتحرير جملة
�أمكنة التي تعني بثقافة املكان وبالعالقة
بني الن�ص وال�صورة.
وفاء خ�ضور  :مر�شدة اجتماعية ،من
مواليد الالذقية.1979 ،
وقا�ص ،من مواليد
وائل الدنيا  :طبيب ّ
حم�ص .1974
ع��ب��د امل��ن��ع��م رم�������ض���ان  :م��ن م��وال��ي��د
القاهرة عام  .1951منذ � 1980صدرت
له ثمان دواوين �شعرية �شملت قبل املاء
فوق احلافة ( ،)1994ملاذا �أيها املا�ضي
تنام يف حديقتي ( ،)1995بعيداً عن
ال��ك��ائ��ن��ات ( )2000الن�شيد (.)2003
كما �صدرت له جمموعة مقاالت يف كتاب
بعنوان ال�شهيق والزفري ( )2003و�سرية
ذاتية بعنوان متاهة اال�سكايف (.)2008
جن���وى ال��ري��اح��ي  :م��ن م��وال��ي��د تون�س
ح�صلت عام  2004على دكتوراه الدولة
يف اللغة والآداب العربية وتعمل حالي ًا
�أ�ستاذة حما�ضرة يف كلية العلوم االن�سانية
واالج��ت��م��اع��ي��ة يف اجل��ام��ع��ة التون�سية.
�شملت م�ؤلفاتها احل��ل��م وال��ه��زمي��ة يف
رواي��ات عبد الرحمن منيف (،)1995
الأب��ط��ال وملحمة االن��ه��ي��ار (،)1999
الو�صف يف ال��رواي��ة العربية احلديثة
( )2007احلائزة على جائزة الكريديف
عام  ،2008يف نظرية الو�صف الروائي:
درا�سة يف احلدود والبنى املورفولوجية
وال���دالل���ي���ة (‘ ،)2008الن�سائية’ يف
حمافل الغربة (.)2009
وقا�ص،
فيليب �سرجان  :فيل�سوف،
ّ
و�شاعر فرن�سي .يعي�ش يف باري�س ويع ّلم
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فل�سفة اجل��م��ال يف املدر�سة الأوروب��ي��ة
ال ُعليا لدرا�سة ال�صورة يف مدينة �أنغوالم.
ت�شمل م�ؤلفاته Passagers clandestins :
(2003), Nietzsche- De l’humour à l’éternel
retour (2010).

جرج�س �شكري  :من مواليد مدينة
�سوهاج ،جنوب م�صر ويقيم يف القاهرة.
�شملت دواوي��ن��ه امل��ن�����ش��ورة ب�ل�ا مقابل
�أ�سقط �أ�سفل ح��ذائ��ي ( ،)1996رجل
ط�� ّي��ب يكلم نف�سه (��� ،)1998ض��رورة
الكلب يف امل�سرحية ( ،)2000والأيدي
عطلة ر�سمية ( .)2005يف عام 2010
كتب درا�سة يف امل�سرح امل�ستقل بعنوان
مت���اري���ن احل���ري���ة ،كما كتب م�سرحية
ب��ع��ن��وان �أن����ا ط������ردوادة �أخ��رج��ه��ا ح�سن
اجلريتلي.
عهد كمال �شلغني  :باحث يف الفل�سفة،
مواليد ال�سويداء� ،سورية.1983 ،
كمال ال�صليبي ُ :ول��د يف ب�يروت �سنة
 .1929نال �شهادة الدكتوراه يف التاريخ
العربي والإ�سالمي من جامعة لندن عام
 .1953تر�أ�س ق�سم التاريخ يف اجلامعة
الأمريكية يف بريوت بعد �أن عمل مد ّر�س ًا
فيه��� .ص��درت ل��ه بالعربية واالنكليزية
�أكرث من ع�شرين كتاب ًا يف التاريخ العربي
واللبناين منها :منطلق ت��اري��خ لبنان
(.)1979
ر�شا ع ّبا�س  :ول��دت يف الالذقية �سنة
��� .1984ص��در لها جمموعة ق�ص�ص ّية
بعنوان �آدم ي��ك��ره التلفزيون احلائزة
على جائزة الكتابة ال�شابة عام .2008
لها م�شاركات يف ال�صحافة الثقافية
ال��ن��ق��دي��ة ع�بر جم��م��وع��ة م��ن امل��ق��االت
وامل���راج���ع���ات يف ال����دوري����ات وامل���واق���ع
الإليكرتونية العربية ،ولها رواي��ة قيد
الطباعة بعنوان تكنو.
�أ�����س����ام����ة ع���ب���د احل���م���ي���د ��� :ص��ح��ف��ي،
وم��ن�����س��ق ال��ع�لاق��ات ال��ع��ام��ة والإع��ل�ام
ملجل�س الأعمال ال�سوري يف دبي ،مواليد
الالذقية .1979
�سامر عبد اهلل عالوي  :باحث يف جمال
الفل�سفة من مواليد دم�شق.1980 ،
ج��ع��ف��ر حم��م��د ال���ع���ل���وين � :صحفي
ومرتجم عن اللغة اال�سبانية ،مواليد
دم�شق.1989 ،
�أن��������ور ال����ع����وا ���� :س���وري م���ن م��وال��ي��د

اال�سكندرية ع��ام  .1980ح�صل على
�إج����ازة يف الآداب م��ن ق�سم التاريخ
يف جامعة دم�شق ع��ام  2005ودب��ل��وم
الدرا�سات العليا عام  ،2006ونال درجة
املاجي�سرت يف وزارة الرتبية ال�سورية يف
مكتب التوجيه الأول ملادة التاريخ ،وهو
ع�ضو يف ت�أليف املناهج اجلديدة.
��ا���ص��ة ،من
ت��غ��ري��د ع��ي�����س��ى ق��ا���س��م  :ق ّ
مواليد بانيا�س� ،سورية.1976،
وائ����ل ق��ي�����س  :م��ن م��وال��ي��د دم�شق عام
 .1987له عدة م�شاركات يف ال�صحافة
الثقافية واملواقع الإليكرتونية العربية.
ل��وق��ا ك��ان��ت��وري  :ف��ن��ان ه��والن��دي من
م��وال��ي��د �أم�����س�تردام �سنة  .1983بعد
تخ ّرجه من �أكادميية جريي ريتفيل يف
بالده ،قدم �إىل فرن�سا ملتابعة درا�ساته
العليا يف ال��ف��ن يف الأك��ادمي��ي��ة العليا
لل�صورة يف �أنغوليم� .شارك يف العديد
من املعار�ض الدولية ،ويف كتابة ون�شر
بع�ض الأبحاث يف النقد اجلمايل.
كلود مارغا  :ناقد �أدبي ،و�شاعر ،وفنان
فرن�سي من مواليد رو�شفور �سور مار عام
 .1945ح�صل على �إج��ازة يف الفل�سفة
م��ن ج��ام��ع��ة ب��وات��ي��ي��ه .ذه���ب يف ُمه ّمة
�إىل ال�����ص�ين ،وه��ن��اك تعلّم ف��ن اخلط
ال�صيني ،وفن ر�سم املناظر� .شارك يف
العديد من املعار�ض الفن ّية داخل فرن�سا
وخارجها .له م�ؤلفات �إبداعية ونقدية
�شملت Ce que la langue continue :
)(1981), Poussière du Guangx (2004
)L’horizon des cents pas (2005

حممد م��ت��ويل  :من مواليد القاهرة
عام  .1970ح�صل على لي�سان�س اللغة
الإجنليزية و�آدابها من جامعة القاهرة
 .١٩٩٢يف نف�س العام نال جائزة يو�سف
اخل��ال التي نظمتها دار ريا�ض الري�س
عن ديوانه الأول ح��دث ذات م��رة �أن...
�ساهم يف ت�أ�سي�س جملة اجل���راد والتي
ظهر ديوانه الثاين الق�صة التي يرددها
النا�س هنا يف امليناء �ضمن �إ�صداراتها
عام  .١٩٩٨مثل بالده يف م�ؤمتر الكتابة
الدويل بجامعة �أيوا ،بالواليات املتحدة
عام  .١٩٩٧ا�ست�ضافته جامعة �شيكاغو
ك�شاعر مقيم �صيف  .١٩٩٨قام بتجميع
كتاب �أ����ص���وات غا�ضبة � :أن��ط��ول��وج��ي��ا
لل�شعر امل�صري اجلديد ،ال�صادر عن
جامعة �آركن�سو الأمريكية عام .2002
ن�����ش��رت جمموعته ال�����ش��ع��ري��ة الأخ�ي�رة

ال���ن���زه���ات امل���ف���ق���ودة �ضمن �إ����ص���دارات
الكتابة الأخرى عام .٢٠١٠
ن���ب���ي���ل حم���م���د ��� :ص��ح��ف��ي ،م��وال��ي��د
القدمو�س� ،سورية.1985 ،
���س��وزان امل��ح��م��ود  :م��ن مواليد دم�شق
عام  .1974ح�صلت على �إج��ازة بالأدب
العربي من كلية الآداب والعلوم االن�سانية
بجامعة دم�شق� .صدر لها ديوان بعنوان يف
الغ�ضا�ضة يزهر اخللق ( ،)2011كما
ن�شرت مقاالت تعني بال�سينما يف جملة
احلياة ال�سينمائية ،ويف بامل�سرح ال�سوري
يف جريدة �شرفات ال�شام .ولها مقاالت
متفرقة ن�شرت يف جملة ال��ر�ؤي��ة وجملة
ال�صدى ويف مواقع �إليكرتونية خمتلفة.
�إمي��������ان م���ر����س���ال  :ول�����دت يف ق��ري��ة
ميت ع��دالن بدلتا م�صر ع��ام .1966
ح�صلت ع��ام  1998على املاجي�ستري
م��ن جامعة ال��ق��اه��رة ع��ن بحثها حول
‘التنا�ص ال�صويف يف �شعر �أدوني�س’
ث���م ع��ل��ى ال���دك���ت���وراه ع���ام  2009عن
بحثها ‘�صورة �أم�يرك��ا يف �أدب الرحلة
العربي’ .تقيم يف �إدموننت ،كندا حيث
تعمل �أ�ستاذ ًا م�ساعد ًا ل�ل�أدب العربي
يف جامعة �ألبريتا� .صدر لها ات�صافات
( ،)1990مم��ر معتم ي�صلح للرق�ص
( )1995،2004امل�����ش��ي لأط�����ول وق��ت
مم���ك���ن ( ،)1997ج���غ���راف���ي���ا ب��دي��ل��ة
(.)2011 ،2006
ط����ارق م�صطفى  :خم��رج تلفزيوين
وعازف ،من مواليد حماه .1980
�آمال مو�سى � :شاعرة وباحثة توني�سية
من مواليد طرابل�س ال��غ��رب .تعمل يف
�إدارة بيت احلكمة  :املجمع التون�سي
للعلوم والآداب� .شملت دواوينها �أنثى
املاء ( ،)1996خجل الياقوت (،)1998
ي�ؤنثني مرتني ( ،)2005ج�سد ممطر
( ، )2010م���ث���ل���ي ت�����ت��ل���أ أل ال���ن���ج���وم
( .)2009ويف جمال علم االجتماع �صدر
لها درا���س��ة بعنوان ب��ورق��ي��ب��ة وامل�����س���أل��ة
الدينية (.)2008
أ�ل��ف��ة يو�سف  :احلا�صلة على دكتوراه
الدولة يف اللغة العربية تعمل ك�أ�ستاذة
اللغة واحل�����ض��ارة والآداب العربية يف
اجلامعة التوني�سية .ت�شمل م�ؤلفاتها
ت���ع��� ّدد امل��ع��ن��ى يف ال�����ق�����ر�آن،)2003( ،
ن��اق�����ص��ات ع��ق��ل ودي����ن ( )2005ح�يرة
م�سلمة (� ،)2008شوق (.)2010
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دليل ل ُكتّاب املج َّلة
ُيرجى اتِّباع ال�شروط ومراعاة القواعد التالية يف الن�صو�ص املر�سلة للمجلة :

 1ينبغي �أن تُخ�صَّ �ص الن�صو�ص ملجلة الآخر ،و�أال تكون من�شورة �سابق ًا� ،أو مع ّدة للن�شر يف دورية �أخرى.
ُ 2ير�سل الن�ص م�صفوف ًا �إليكرتوني ًا يف برنامج وورد ،و ُيرفق مع الر�سالة �إىل العنوان اخلا�ص باملرا�سالت.
الو�سطي للمقال حواىل  3000كلمة ،و�أال يتعدى  6000كلمة� ،إال يف حاالت
ُ 3ي ّ
ف�ضل �أن يكون احلجم َ
ا�ستثنائية ُيتّفق عليها ُم�سبق ًا.
ُ 4يرجى ا�ستخدام قيا�س واحد ومنط مفرد من اخلط يف املقال.
ُ 5يرجى الدقّة يف توثيق م�ضمون احلوا�شي والهوام�ش.
ُو�ضع املراجع واملالحظات املرقّمة يف �آخر املقال ،ولي�س يف �أ�سفل كل �صفحة منه ،وذلك وفق الرتتيب
 6ت َ
ِّ
ُ
ّ
الآتي  :ا�سم وكنية امل�ؤلف ،عنوان املرجع (باخلط العري�ض) ،دار الن�شر ،مكان و�سنة الن�شر ،الطبعة،
رقم ال�صفحة.
تو�ضع عبارة  :املرجع نف�سه ،يتبعه رقم ال�صفحة.
�  7إذا تك َّرر املرجع مبا�شرةًَ ،
تو�ضع كنية امل�ؤلف فقط ،يتبعها العنوان باخلط العري�ض ،ورقم ال�صفحة.
�  8إذا تك َّرر املرجع الحق ًاَ ،
 9املرجو عدم ا�ستخدام احلرف املائل وا�ستبداله باخلط العري�ض حيث يقت�ضي الأمر.
�ستخدم هالالن �صغريان
ُ 10ي�ستخدم القو�س املنفرد ال�صغري ‘ ’...للإحاطة بعنوان مقال مث َال ،بينما ُي َ
« »...لل�شواهد املبا�شرة.
ُ 11ي�ستخدم القو�سان امل�ستطيالن [ ]...فقط عند �إ�ضافة كلمات غري مقتب�سة مبا�شرة �ضمن
اال�ست�شهاد� ،أو يف حال �إ�ضافة مالحظة �ضمن ن�ص اال�ست�شهاد .وتُ�ضاف ثالث نقاط  ...فقط للإ�شارة
�إىل غياب كلمات من اال�ست�شهاد.
 12لتحديد ُجملة ُمعرتِ�ضة ,تُ�ستخدم ال�شَّ ْرطة ( ) -عو�ض ًا عن �أداة تطويل احلرف (.)Shift-J
 13يف حال انتهاء مقطع �شعري يف �آخر ال�صفحة ،املرجو حتديد مكان الفراغ با�ضافة هذه الإ�شارة (.)#
ُ 14يرفَق الن�ص املر�سل مع ال�سرية الثقافية للم�ؤلف�/أو الفنان (بني  30و 60كلمة) ت�شمل مكان الوالدة،
والإقامة والعمل ،عناوين امل�ؤلفات وتاريخ �صدور كل منها .وبالن�سبة للفنان الت�شكيلي تُد َرج الئحة املعار�ض
الفنية ،ومكان �إقامتها ،وتاريخها.
ُ 15يلحق الن�ص ب�صورة �شخ�صية للم�ؤ ِّلف �أو الفنان ،باملوا�صفات التالية .Tiff, 300 dpi, 20 cm :
 16يف حال ا�صطحاب �صور خا�صة باملقال ،يرجى �أن تكون باملوا�صفات التالية .Tiff, 400 dpi, CMYK, 28 cm :
 17يف حال ا�صطحاب �صور فن ّية ،يتح ّمل امل�ؤلف م�س�ؤولية احل�صول على حق ن�شرها قبل تاريخ ظهورها
يف املجلة ،وتر�سل �شروحاتها مع الن�ص .ويف حال كانت ال�صور لأعمال فنية ،يت�ض ّمن ال�شرح  :ا�سم الفنان،
عنوان العمل (باخلط العري�ض)� ،سنة الإنتاج ،املادة امل�ستخدمة يف حتقيقه ،احلجم ،ذكر ا�سم مالك
العمل �أو املانح حق ن�شر ال�صورة.
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