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ي�شدر ‘الربيع العربي’ عن هياٍم عريٍق عند العرب، هو هيام الن�شقاق والّرف�ص، ذلك الذي 
عرفه تاريخيا يف جميع مراحله. فهو جزٌء ع�شوّي من البنية ال�شيا�شّية العربّية.

وقد َعربرَّ عن نف�شه دائماً، وعلى َنْحٍو مبا�شر، برف�ص ال�ّشلطة القائمة. مل ُيْعَن باملجتمع 
يف ذاته، واإمنا ُعِنَي بحكمِه، ومبن يتوّل هذا احلكم. ومل يهتّم بتغيريه، اإذ يفرت�ص فيه 

اأّنه جمتمع كامل بالإ�شالم الذي ارت�شاه دينًا وحياًة، واإمنا اهتّم بانحرافات ال�شلطة، اي 
بالق�شاء عليها، واإحالل �شلطة جديدة حمّلها.

وكان جمهور هذا الهيام اثنني : الّول غري منّظم، جمموعات من الفراد، تطالب مبزيد 
من احلرّيات واحلقوق، دون اإهتمام مبا�شٍر بال�شلطة. والثاين منّظم يعمل، اأ�شا�شيًا، على 

الو�شول اإل ال�شلطة وا�شتالم مقاليدها.

وتوؤّكد التجربة التاريخية اأّن هذا الُهيام بقي حراكًا �شيا�شيًا-�شلطويًا، ومل يتناول ُبنى 
املجتمع العربّي، اإّل مع القرامطة، وكان ذلك اأمرًا عابرًا وا�شتثنائيًا، واإن كان، تاريخيًا، 

اأمرًا عظيمًا.

ول تنق�شنا الأمثلة يف الع�شر احلا�شر: ثورات عبد النا�شر، وحزب البعث يف بغداد 
ودم�شق، والقّذايف، متثياًل ل ح�شرًا. فلم تكن هذه ‘الثورات’ اإّل ا�شتحواذًا على ال�ّشلطة، 

وا�شتئثارًا بها، واتخاذها و�شيلة لطغياٍن ثاأرّي، على جميع امل�شتويات. وهكذا اأّدت ال مزيٍد 
من الف�شاد، ومن التفّكك، والنهيار.

يوؤّكد لنا هذا الواقع الّتاريخي اأّنه ل ثورة يف املجتمع العربي اإل اذا كانت قطيعًة مع ما�شيه 

هيام االن�سقاق والّرف�ض
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املتوا�شل : ل مع ال�ّشلطة وحدها، واإمنا مع الُبنى واملوؤ�ش�شات الجتماعّية والثقافّية والّدينّية.  

ونعرف جميعًا اأّن تفّكك نظام اخلالفة يف العامل العربي، اأّدى ال ن�شوء اأنظمٍة متعّددة، 
ا�شتن�شخُه كلٌّ منها، تبعًا لأو�شاعه وحاجاته وم�شاحله، تاركًا نظام املجتمع كما هو : دينيًا-

قبليًا، ينه�ص على روؤيٍة قرو�شطيٍة، يف كّل ما يتعّلق بالن�شان الفرد، وبحقوقه وحّرياته، 
وبخا�شة املراأة. وهكذا بقيت العالقة بني الّنا�ص والّنظام عالقة انتماءاٍت وقراباٍت وولءاٍت، 

يف معزٍل كامٍل عن الّروؤية املدنّية للحياة والن�شان واملجتمع. ومار�شت هذه النظمة 
طغيانًا تاأ�ّش�ص يف جوانبه ال�شيا�شية-القت�شادية على ‘حرّية وح�شّية’، حرّية المتيازات 

والحتكارات، مقرونًة بالّتنكيل، والْق�شاء، والَقْتل.

�شقوط هذه النظمة، اإذًا، لي�ص �شرورًة تاريخيًة وثقافيًة فقط، واإمنا هو �شرورة ان�شانّية. 
لقد عرف العربي يف تاريخه القدمي كثريا من املهانة والإذلل، غري اأّن اأوَج هذه املعرفة 

يتمّثل يف تاريخه احلديث.

ولئن كان �شقوط هذه النظمة اأقّل من اخلال�ص، فاإنه على القّل وعٌد به. والتحّية هنا، 
دائمًا واأبدًا، ال اأهل هذا الهيام يف ع�شرنا احلا�شر الذين يفّكرون ويعملون، لكي يرتقوا 

به ال م�شتوى الّثورة.

*

ليبي الذي ختم حياته الكتابّية بحوار  كان األيمًا جّدًا خرب وفاة املوؤّرخ الكبري كمال ال�شّ
نختتم به هذا العدد الثاين من جمّلة االآخر. وهو حواٌر ميكن و�شفه باأّنه خال�شٌة نّفاذٌة 

وحكيمٌة و�شجاعٌة لتجربته احلياتية والفكرية.

ليبي واحٌد متمّيز بني هوؤلء.  للخاّلقني حياٌة ثانيٌة يف اأفكارهم وكتاباتهم. كمال ال�شّ

هيئة الّتحرير

هيام االن�سقاق والّرف�ض
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علي اأوملـيل

هل ‘الفرد’ اخرتاع غربي ؟

انتقال املفاهيم اإل اللغة العربية كثريا ما يغري من معناها الأ�شلي، فال ترادف 
بني املفهومني الأ�شلي واملرتَجم.

ُينقل  ُينقل فهو  وتــداول. وهو حني  ن�شاأة  تاريخ  الأ�شلية  لغته  للمفهوم يف  اأن  ذلك 
جمردا من حمولته التداولية. ففي اللغة الأ�شلية قد يتكّون ‘ال�شيء’ اأول، ثم ي�شاغ املفهوم 
ليعرب عنه. اأما يف اللغة الناقلة فان البدء يكون بالكلمة املجردة، لتنوب عن ال�شيء، اآنذاك 
وهنا  بالتجربة،  البدء  فهناك  بالتجربة.  مار�شه  قد  الغري  يكون  فيما  املجرد  الفكر  يخو�ص 

البدء بالكلمات.

من هنا عدم تطابق مدلول املفهوم املرتجم مع معناه يف مفهومه الأ�شلي. واملثال 
ي�شبح  اأن  اإل  اأدى  تاريخ  وهو  تاريخ.  فــوراءه   .individualisme الفردانية  مفهوم  ذلك  على 
لها  واعتبارية  قانونية  �شخ�شية  الفرد  �شار  اإذ  ومعرفية،  واأخالقية  قانونية  دللة  للمفهوم 
حقوق وواجبات. واأ�شبح الفرد مبداأ حرية التفكري والتعبري، ومبداأ احلرية ال�شخ�شية، ولي�ص 
تعني  اأول ما  تعني  اإذ  الفردانية،  كلمة  تـُذكر عندنا  الذهن حني  اإل  يتبادر  ما  كله هو  هذا 

النعزال والأنانية واإيثار امل�شلحة ال�شخ�شية ولو من غري اعتبار لالآخرين.

اأ�سول مفهوم الفردانية

يرجع  ما  منها  ممهدات،  الغربي  الفكر  يف  والفردانية  الفرد  مفهوم  ن�شاأة  وراء 
م�شالة  اأرجعت  التي  الديني  الإ�شالح  حركة  اإل  اأ�شا�شا  يعود  العقليات  يف  عميق  تغري  اإل 
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الدين اإل �شمري الفرد، ويعود اإل تاأ�شي�ص الدولة الوطنية املدنية التي تكّون معها مفهوم 
الفرد املواطن كذات قانونية واأخالقية، ون�شاأت معها اإ�شكالية عالقة الفرد بالدولة، والفرد 
جعلت  التي  الفل�شفية  والعقالنية  الإن�شية  احلركة  اإل  اأي�شا  يعود  الفرد  ومفهوم  باملجتمع. 
الإن�شان منتج املعرفة العلمية والفل�شفية ومقيا�ص القيم. ومن ممهدات ظهور مفهوم الفرد 
الروماين، وتطور عالقة  القانون  باإحياء  القانوين  امِللـْكية اخلا�شة وتقعيده  اإقرار احلق يف 
امِللـْكية بالعمل واإقامتها على نظام تعاقدي، وجْعـل العمل �شلعة تبادلية يف عالقة العمل كقوة 

اإنتاج بامللـْكية.  

اأبعد،  زمان  اإل  الفردانية  اأ�شول مفهوم  يرجعون  الأفكار من  موؤرخي  اأن من  اإل 
فريدون جذوره اإل امل�شيحية الأول قبل تاأ�شي�ص الكني�شة، حيث كانت العالقة مبا�شرة بني 

الفرد وخالقه قبل تن�شيب الكني�شة و�شيطا بني الرب والرعية.

الثاين.  القرن  منت�شف  قبل  تتاأ�ش�ص  مل  الكني�شة  فــاإن  امل�شيحية  موؤرخي  ح�شب 
اإثبات  يف  روما  كني�شة  ا�شتندت  وقد  كني�شة.  �َص  اأ�شرَّ بول�ص  القدي�ص  ول  بطر�ص  القدي�ص  فال 
مرجعيتها املركزية على كونها ت�شم رفات القدي�ص بطر�ص، وعلى نـُ�شرتها م�شيحيي امل�شرق 
يف مواجهة الزحف الإ�شالمي على الأقطار البيزنطية، وقيادتها احلروب ال�شليبية ل�شتعادة 
الأماكن املقد�شة يف مهد امل�شيحية، وحروب ‘ال�شرتداد’ يف ا�شبانيا، واأي�شا ن�شرها امل�شيحية 

يف اجنلرتا ثم يف اأملانيا والبالد ال�شالفية.

لقد اأعلن يف العام 392 وحدة الكني�شة والدولة. لكن امل�شكل ظل قائما : ملن يكون 
للملوك  اأم  امل�شيحيني،  جناة  على  واملوؤمتن  امل�شيح  و�شّي  باعتباره  للبابا  هل  الرعية،  ولء 

احلري�شني على وحدة و�شمولية �شلطانهم ؟

اإل  ر�شالة   )496-492( الأول  جيال�ص  البابا  وجه  اخلام�ص،  القرن  اأواخــر  يف 
الإمرباطور انا�شتا�شي جاء فيها: »ان هناك مبداأين يدار بهما هذا العامل: �شلطة البابوات 
لأن  الــرب،  حمكمة  اأمــام  اأعظم  مل�شوؤليتها  الأول  ال�شلطة  واإن  امللكية.  وال�شلطة  املقد�شة، 
اأنكم حاكٌم  البار، ولو  اأيها البن  واأنتم تعلمون،  اأمامه حتى عن امللوك.  البابوات يحا�شبون 
على النا�ص، اإل اأن عليكم اأن تنحنوا اأمام الذين اأنيطت بهم الأمور الإلهية، لأن على هوؤلء 

علي اأوملـيل
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�شلطة  �شمولية  تن�ص على  اأنها  الأول   : الر�شالة قراءتني  لقد قرئت هذه  تتوقف جناتكم.« 
البابا، دينا و�شيا�شة )و هو مو�شوع اجلدل الكبري الذي �شوف يثار يف القرنني احلادي ع�شر 

والثاين ع�شر(. والثانية، اأن الر�شالة الآنفة الذكر ل ترمي اإّل اإل تاأكيد ا�شتقالل الكني�شة.

و مع ذلك، فاإن طموح كني�شة روما كان اأكرث من �شيانة ا�شتقاللها جتاه امللوك. فهي 
قد اأ�ش�شت لها دول تقل�شت مع الزمان لتنح�شر يف حا�شرة الفاتيكان. وباملقابل، فاإن ملوكا 
البيزنطية،  الإمرباطورية  يف  ذلك  ح�شل  ل�شلطانهم،  الكني�شة  اإخ�شاع  اإل  �شعوا  واأباطرة 
ويف الإمرباطورية الرومانية اجلرمانية املقد�شة اإبان �شارملان )768-814(. فملك الفرجنة 
هذا اأقام اإمرباطورية نتيجة غزوات �شنها على �شمال ايطاليا واأملانيا وبالد ال�شالف. ورغم 
ا�شتيالئه على بر�شلونة فهو مل ي�شتطيع غزو ممالك ا�شبانيا الإ�شالمية، اإذ هزم يف �شرق�شطة. 
وقد جعل من تو�شيع اإمرباطوريته ر�شالة لن�شر امل�شيحية. ورغم حر�شه على تتويجه يف كني�شة 
القدي�ص بطر�ص بروما من قبل البابا ليون الثالث، فانه كان عمليا رئي�ص الكني�شة الفرجنية، 
يْرِئ�ص املجامع الكن�شية، ويعنّي رجال الدين، وميّول الكني�شة واأعمالها ب�شريبة فر�شها على 

الرعايا.

و �شي�شعى اأول ملك يف الإمرباطورية الكارولجنية، اأوطون الأول )936-973( اإل 
ا�شتتباع الكني�شة رغم حر�شه على اأن يـُتـّوجه البابا )يوحنا الثاين ع�شر(. اأما حفيده اأوطون 
نقل  فقد  ولذا  م�شيحية.  رومانية  اإمرباطورية  اإقامة  حلمه  كان  فقد   )1002-980( الثالث 

عا�شمته اإل روما. ون�شب اأ�شتاذا له رئي�شا للكني�شة الكاثوليكية )البابا �شيلف�شرت الثاين(.

و هنا يرد �شوؤال : هل ما قام به هوؤلء امللوك من اإخ�شاع الكني�شة ل�شلطتهم امللكية 
بفر�ص وحدة الدولة هو نف�شه ما �شيذهب اإليه رواد الفكر ال�شيا�شي احلديث حني دعوا اإل 
ب�شط �شلطة الدولة املوّحدة حتى على الكني�شة ؟ الأمر هنا يختلف. فوحدة الدولة التي دعا 
اإليها هوؤلء تعني عمومية ال�شاأن ال�شيا�شي واملدين مع �شمان خ�شو�شية ال�شاأن الديني وحرية 
ممار�شته. لقد عار�شوا اأولوية ولء الرعايا للكني�شة كما ذهب اإل ذلك دعاة عمومية الدين، 
واأن هوؤلء هم رعّية الكني�شة قبل اأن يكونوا رعايا امللك، كما دعوا اإل اإنهاء ازدواجية الولء 
الرواد  هــوؤلء  ولكن  للملوك.  وولئهم  للكني�شة  ولئهم  بني  موزعني  امل�شيحيني  يجعل  الذي 
عار�شوا اأي�شا امللـَكيات املطلقة التي تّدعي اأن حكمها ي�شتند اإل تفوي�ص �شماوي اأو ما �شمي 

باحلق الإلهي.
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لي�شتخل�ص  املقد�ض قراءة معمقة  الكتاب  توما�ص هوبز )1679-1588(  لقد قراأ 
منه اأن احلواريني وتابعيهم  مل يرثوا عن امل�شيح اأية �شلطة �شيا�شية، واأن مهمة رجال الدين 
هي التعميد، واإ�شداء الن�شيحة )غري امللزمة( للملوك والرعية، وهم خا�شعون ل�شلطة امللك 
كما اأو�شاهم احلواري بول�ص. وقد بنّي من حتليله النقدي للكتاب املقد�ص اأن البابا لي�ص هو 
�شيد العامل، ولي�شت له �شلطة احلكم حتى يف الأمور الدينية. فللملك وحده ا�شتنباط الأحكام 
من هذا الكتاب، وهو الراعي الوحيد ل�شعبه، وهو الذي يعني رجال الدين، وحتى لو عينهم 
البابا فهم حتت �شلطة امللك، ولي�ص لهم �شلطة احلكم، واأق�شى ما يفعلونه هو اإر�شاد النا�ص 

باحلجة وتركهم بعد ذلك اأحرارا يف فعل اأو ترك ما ُين�شحون به.

لي�ص هناك �شوى �شلطة الدولة املدنية القوية، اأو الالفياتان كما �شماها هوبز. لقد 
اآنذاك   ».اإليه من »حرب الكل �شد الكل توؤدي  ال�شلطة، وما  انهيار  خرب هذا الأخري خطر 
ت�شبح احلاجة الأول هي �شرورة �شلطة حتفظ النظام والأمن، ابتداء من اأمن الإن�شان على 
حياته. فانهيار الدولة هو انهيار املجتمع بكامله، فال زراعة ول �شناعة ول اأمان، بل العودة اإل 
»احلالة الطبيعية« التي هي عدوان الأقوى والفو�شى العارمة، )و لي�شت هي »احلالة الطبيعية« 
التي اأ�شاد بها رو�ّشو وجعلها اأ�شا�شا لعقده الجتماعي(. ل بد اإذًا من اخلروج من هذه احلالة 
والإنتاج،  والنظام  واملمتلكات  احلياة  حلفظ  الطبيعي«  »القانون  اإل  بالحتكام  الطبيعية 

وتاأ�شي�ص جمتمع �شيا�شي تعاقدي وتن�شيب ملك اأو هيئة »يتوقف عليها �شلمنا وحمايتنا.«

على  اعتمادا  الدين،  اإل  ال�شيا�شية  ال�شلطة  اإ�شناد  لنقده  العميقة  الدللة  تبقى 
قراءته النقدية للكتاب املقد�ص. والواقع اأن موؤ�ش�شي الفكر احلديث هم قراء نقديون للرتاث 
الكتابي املقد�ص. معنى ذلك اأن تاأ�شي�ص الفكر ال�شيا�شي احلديث اقت�شى نقدا عقالنيا للفكر 
الديني ومرجعيته، اأي الكتاب املقد�ض وتاريخه، كما فعل هوبز ولوك وهيوم ورو�ّشو و�شبينوزا.

و كان رو�ّشو الأ�شد يف نقده امل�شيحية، خا�شة يف الف�شل الذي عنوانه »الدين املدين« 
واأنها تربى  اأنواع ال�شتبداد«،  اأعنف  اأن »امل�شيحية هي  العقد االجتماعي. فعنده  من كتابه 
على نقي�ص املواطنة، اإذ جتعل امل�شيحيني »م�شتقلني عن امللك، وبدون اأية عالقة بالدولة«، فال 
يعرف الفرد امل�شيحي »ملن جتب الطاعة، هل لالأمري اأم للكاهن«، وهذا ما مينعه من اأن يكون 
مواطنا لدولة مدنية. هدف رو�ّشو اإذًا هو »ا�شتعادة الوحدة ال�شيا�شية التي بغريها ل ميكن 
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اأبدا لدولة اأو حكومة اأن تقوم.« وتوحيد ولء املواطن لدولته املدنية كان اأي�شا هدف اأقطاب 
الفكر ال�شيا�شي احلديث من هوبز اإل هيجل.

لكن الغريب هو اأن رو�ّشو ي�شيد بدولة الر�شول وخلفائه الرا�شدين منوذجا ملا ينبغي 
اأن يكون عليه نظام الدولة. ملاذا ؟ لأنها يف راأيه وحدت ال�شلطتني الدينية وال�شيا�شية حتت 
�شلطة الدولة الواحدة، فقد اعترب اأن »حممدا كانت له روؤية �شليمة اإذ وّحد نظامه ال�شيا�شي 
حكومة  بذلك  فكانت  موحدة،  الدولة  هذه  كانت  لقد  والتابعني.  خلفائه  مع  ا�شتمر  الــذي 

�شاحلة.«

رو�ّشو يقول هنا كالما يناق�ص به ما جاء يف عقده الجتماعي. فاإ�شادته بدولة نبي 
الإ�شالم هو اإ�شادة بدولة اأ�شا�شها الدين، يف حني اأن العقد االجتماعي هدفه اإقامة دولة مدنية 
اأفكارها ومبادئها �شيادة ال�شعب، م�شدر ال�شلطات )و لي�شت ال�شريعة(،ومدنية  بالأ�شا�ص، 

القانون، والإرادة العامة، واحلريات املدنية وال�شيا�شية.

قد يقال هنا اإن املواطنني قد تتفق اإرادتهم العامة على تاأ�شي�ص دولة دينية، ورو�ّشو 
اإذًا يناق�ص نف�شه. لكن الّرد، ومبنطق رو�ّشو نف�شه، هو اأن هذه الإرادة العامة ينبغي اأن تظل 
تغيريها  فيمكن  دينية  دولة  قامت  لو  وحتى  ال�شيا�شي،  النظام  لختيار  مفتوحا  مبداأ  دائما 
بتعاقد جديد. وال�شوؤال : هل يف حال اإقامة دولة دينية بناء على اإرادة املواطنني، فهل �شت�شمح 
هذه الدولة بتغيري نظامها الديني واإقامة دولة مدنية بناء على املبداأ نف�شه اأي الإرادة العامة؟ 
اأو انتخاب، ف�شيكون ذلك يف حدود الدولة  اأن الدولة الدينية حتى ولو �شمحت با�شتفتاء  اأم 

الدينية ولي�ص خارجها ؟

العقد  على  �شابقة  حالة  رو�ّشو  افرت�شها  التي  الطبيعية  احلالة  هذه  دللة  ما  ثم 
العقد  اأ�شا�شهما  على  يبنى  التفاوت  وانعدام  احلرية  حالة  هي  عنده  األي�شت  ؟  الجتماعي 
الجتماعي ؟ األي�شت توؤدي اإل اإقامة جمتمع مدين �شيا�شي ولي�ص اإل جمتمع ديني ؟ وعلى 
الإن�شان وقد جترد من كل ما  امل�شلمني حني ت�شوروا  املفكرين  اأن  اإل  ن�شري  املقارنة  �شبيل 
الطبيعة.  اإن�شان  ولي�ص  الفطرة،  اإن�شان  ت�شوروه  وعــادات،  وعقائد  تراث  من  عليه  تراكم 
فالإن�شان عندهم اإذا ترك لفطرته فال ميكن اأن يكون اإل م�شلما، ولذلك قالوا اإن الإ�شالم 
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يكون عندهم  اأن  ال�شالح ل ميكن  ال�شيا�شي  املجتمعي  النظام  فان  لذلك  الفطرة.  هو دين 
اإل نظاما مرجعيته دين الإ�شالم. وعليه فاإن منوذج دولة الر�شول وخلفائه الرا�شدين مباين 

متاما ملنطق الفكر ال�شيا�شي ل�شاحب العقد االجتماعي.    

لي�شت احلالة الطبيعية حقبة تاريخية ذهبية كان فيها النا�ص اأحرارا مت�شاوين، اإذ 
ل عالقة لها بالتاريخ، بل هي فكرة معيارية لبناء املجتمع على التعاقد. ومبداأ التعاقد و�شع 
ملواجهة نظام ال�شتبداد، �شواء با�شم حق الهي اأو غريه، وهو يجعل ال�شعب �شاحب ال�شيادة 
ديدرو،  عنها  قال  والتي  العامة،  اإرادتــه  هي  التعاقد  مرجعية  دامت  ما  ال�شلطات  وم�شدر 
معا�شر رو�ّشو، »اإنها مل تخطئ، ولن تخطئ اأبدا.« رو�ّشو ل ي�شفي كل هذه الع�شمة وال�شداد 
على الإرادة العامة حني يقول »اإن املبداأ الذي تهتدي به ل يكون دائما م�شتنريا.« ومع ذلك 
فهو ي�شادر با�شمها حريات الأفراد: »اإن اأي واحد يرف�ص المتثال لالإرادة العامة فاإنه يرغم 
على ذلك من قبل اجل�شم ]الجتماعي[، وهذا يعني اإرغامه اأن يكون حرًا«! من الذي يرغم ؟ 

قد يكون اأي طاغية يختزل ال�شعب يف ذاته ويدعي احلكم با�شم اإرادته العامة املزعومة.

و هكذا فاإن الفرد، وهو حجر الزاوية يف فكرة العقد، يذوب يف اإرادة عامة ل�شعب 
ما  وهو  املفرت�ص.  ال�شعب  هذا  با�شم  حتكم  لدكتاتوريات  ال�شبيل  �شهل  مما  جمرد،  مثايل 
تف�شي  قد  خالبة  فكرة  العامة  الإرادة  اأن  من  ع�شر،  التا�شع  القرن  منذ  مفكرون  لحظه 
الإرادة  :»اإن  بنجامان كون�شتان )1830-1767(  يقول  الباب لال�شتبداد،  تفتح  �شعبوية  اإل 
الع�شور.«  الأزمان والطغاة يف كل  املتاآمرون يف كل  التي ي�شتغلها  الكلمات  الوطنية لهي من 
ويجعل رو�ّشو باأفكاره عن العقد الجتماعي والإرادة العامة م�شوؤول عن هذا النحراف :»اإن 
رو�ّشو جعل من عقده الجتماعي –و الذي طاملا ا�شتـُ�شهد به دفاعا عن احلرية– اأفظع اأداة 
ت�شاوى  ولذلك  للجماعة.«  الفرد بكل حقوقه خ�شوعا مطلقا  الطغيان وخ�شوع  اأ�شناف  لكل 
ا�شتبداد امللكيات املطلقة مع ال�شتبداد با�شم ال�شعب:»هناك عقيدتان خطريتان : الأول هي 
احلق الإلهي، والثانية �شيادة ال�شعب بال �شابط لها ول حدود«، واخلال�شة اأن »كل ا�شتبداد 
فال �شرعية له، ول �شيء يربره، مبا يف ذلك اإرادة ال�شعب التي يدعيها.« واملثال على ذلك هذا 
الطاغية الذي كان ميثل اجلناح الراديكايل يف الثورة الفرن�شية، وهو روبي�شبيري، املتحم�ص 
لأفكار رو�ّشو، والذي يقول : »يف النظام الثوري ت�شطر القوة العمومية ]ال�شلطة الثورية[ اإل 

الدفاع عن نف�شها �شدا على كل الفئات التي تهاجمها.«
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اأي  ال�شيا�شة من  ال�شيا�شي. فهي حترير  الفكر  العقد دور حا�شم يف تطور  لفكرة 
الدولة  نظام  وجعل  الغيبيات،  وف�شلها عن  الرباين،  التفوي�ص  على  �شرعيته  يقيم  ا�شتبداد 
وموؤ�ش�شاتها قائمة على تعاقد املواطنني، وقطبه اجلاذب هو امل�شتقبل. العقد اأنـْ�َشنة ال�شيا�شة، 

واإمكانية مفتوحة لإعادة التعاقد ل�شتيعاب املتغريات.

يحن  �شعيدة  زاهية  لي�شت حقبة  فهي  الطبيعية.«  »احلالة  فكرة  دللة  و هذه هي 
احلرية  مبادئ  على  وتاأ�شي�شه  ال�شيا�شي  املجتمع  بناء  اإعــادة  بل  ا�شتعادتها،  اإل  الإن�شان 
وامل�شاواة يف املواطنة. احلالة الطبيعية هي اإذًا معيار ال�شيا�شة، اأو �شيا�شة معيارية، مفرداتها 
ال�شيا�شة  يجعل  الذي  الطبيعي  والقانون  وامل�شاواة،  احلرية  يف  املواطنني  حق  هي  احلافزة 

طبيعة، باأن حترر من كل ما لي�ص طبيعيا،كال�شتبداد والفوارق الجتماعية اجلائرة.

الرد  على  يقوم  املعرفة  نظرية  كما يف  ال�شيا�شي  الفكر  فكر حديث يف  ن�شاأ  قد  و 
بالتعاقد على نظام املجتمع وال�شيا�شة، وهو  البدء  اإل نقطة ال�شفر الطبيعي، وهذا معنى 
اأي�شا معنى البدء من اأفكار العقل الب�شيطة )ديكارت( اأو النطباعات احل�شية لبناء املعرفة 
)التجريبيون(. لي�ص للحالة الطبيعية عالقة بالتاريخ، بل مبعيار ال�شيا�شة. اإن عودة رو�ّشو اإل 
فكرة احلالة الطبيعية لتاأ�شي�ص العقد الجتماعي، لها ما يناظرها يف »كوجيتو« ديكارت، ويف 
منهج بناء املعرفة عند التجريبيني. ينبغي –هنا على الأقل– جتاوز الت�شنيف الذي اعتاده 
منهج  وبني  املثايل  العقلي  ديكارت  منهج  بني  تباينا  يقيمون  الفل�شفية حني  املذاهب  موؤرخو 
هيوم التجريبي. فمقاربتهما واحدة يف تفكيك العقل ورده اإل عنا�شره الب�شيطة لبناء معرفة 
العادة  تراكم عليه من موروث بحكم  لتخلي�شه مما  العقل  بتفكيك  الأول  قام  لقد  جديدة. 
والتلقني: »فقد تعلمت اأن ل اعتقد يف اأ�شياء ملجرد القتداء والعادة.« معا�شروه يف نظره لي�شوا 
معا�شرين لع�شرهم، بل م�شافرون باأذهانهم يف املا�شي، وهو ل يريد ال�شفر معهم، بل اأن 
يفتح ‘كتاب العامل’ يقراأه ابتداء من اأفكار ب�شيطة وا�شحة. يراجع ما تعلمه من اآداب )نحو، 
اخلرافة  يف  غارقة  علوما  يراجع  كما  عامله،  يف  نافعة  غري  فيجدها  تاريخ(  خطابة،  �شعر، 
)التنجيم، ال�شحر، ال�شيمياء(، وينف�ص يده من كل ما تعلمه من فل�شفة. تبقى الريا�شيات. 
فمهما اختلف الب�شر يف اأي زمان ومكان فهم ل ي�شتطيعون اأن يختلفوا على معادلة ح�شابية اأو 
برهان ريا�شي. وي�شتغرب ديكارت من القت�شار على ال�شتعمال النفعي للريا�شيات يف فنون 
احلرب والطوبوغرافيا وامل�شاحة، ول تـُعّمم هذه العقالنية الريا�شية لتكون منوذج التفكري. 
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هو اإذًا مبداأ واحد يف امل�شاواة بني الب�شر يف اإعمال العقل كما يف بناء التعاقد ال�شيا�شي على 
حرية الفرد و�شمريه. فالنا�ص مت�شاوون لأن العقل اأعدل ق�شمة بني النا�ص كما يقول ديكارت. 
الإدراك  يف  النا�ص  ل�شرتاك  احل�شية  التجربة  على  التجريبيني  عند  تقوم  العلمية  واملعرفة 
التعاقد  الأفراد يف  يتاأ�ش�ص على حرية  العقد  اأ�شحاب  ال�شيا�شة عند  اأن نظام  احل�شي. كما 

وامل�شاواة يف املواطنة. 

و قد اأدرك ديكارت قبل غريه خطورة منهجه حني ميتد منهجه هذا ليتناول نظام 
املجتمع وال�شيا�شة. ولذلك فهو يتحدث يف كتابه خطاب يف املنهج ب�شمري املتكلم، وكاأن الأمر 
يخ�شه وحده، وهو يحاول دفع تهمة النية يف تغيري النظام ال�شيا�شي باإعالنه المتثال لقوانني 
كل  فيها  يغري  باأن  الدولة  »اإ�شالح  لي�ص  ق�شده  واأن  املاأثورة،  وعاداته  العامة  واأخالقه  بلده 
�شيء من الأ�شا�ص، واأن يقو�شها لكي يعيد بناءها.« لكن، األي�ص الفرد الذي يـُعمل العقل لبناء 
معرفة علمية وفل�شفية جديدة، هو نف�شه الذي ُيعمله يف نظام العقيدة واملجتمع وال�شيا�شة ؟ 
فال ينبغي اأن تكون هناك ازدواجية ت�شطر املعرفة �شطرين: �شطر علمي يدرك بالعقل واآخر 
الفرد،  ولء  ازدواجية يف  تكون هناك  اأن  ينبغي  ل  الإميــان. كما  م�شلـرَّمات  يقوم على  روحي 
فيتوزع بني ولئني، ولِئه للدولة كمواطن وولئه الديني. العقالنية واحدة، تبنى املعرفة العلمية 
ال�شحيحة كما توؤ�ش�ص نظام ال�شيا�شة، على الرغم من تطمينات ديكارت من اأن منهجه ل 
يق�شد اإل اإ�شالح دولة اأو تغيري نظام، وعلى الرغم من اإرجائه البحث يف امل�شاألة الأخالقية.

لقد اعتاد مدر�شو املذاهب الفل�شفية اأن يقيموا تباينا بني ديكارت ك�شاحب مذهب 
عقلي مثايل وبني التجريبيني اأمثال لوك وهيوم. واإذا كان ذلك �شحيحا يف ما يتعلق بنظرية 
املعرفة املح�ص، فان مقاربة اأولئك وهوؤلء واحدة : اجلميع يبداأ من العقل الطبيعي. فديكارت 
يبداأ من طبائع العقل الب�شيطة، والعقل عند التجريبيني تركيب لنطباعات ح�شية، فال وجود 
عندهم لأفكار فطرية، مبا يف ذلك فكرة الألوهية، بل هناك �شعوب ‘بدائية’ لي�شت لها اأية 

فكرة عنها.

لوك ليربايل ؟

اعترب لوك ليرباليا خال�شا. فقد جعل امللكية الفردية مقد�شة. وقد اأعطى للملكية 
معنى �شامال يبداأ من حق الإن�شان يف ملكّية حياته وحقه يف حريته و�شون ممتلكاته: »احلياة 
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واحلريات واملمتلكات هي ما اأ�شعه حتت ا�شم عام وهو امللكية.«

تدبري  يف  ــرار  اأح فـ»النا�ص  مرتبطتان،  وهما  الليربالية،  ركنا  واحلرية  امللكية 
اأعمالهم، والت�شرف يف ممتلكاتهم واأ�شخا�شهم كما يريدون، يف حدود احلق الطبيعي، دون 
تكون مالكها،  اأن  ينبغي  اأر�شا  ت�شتغل  فلكي  مل�شيئته.«  اأو يخ�شعوا  اأحد  الإذن من  اأن يطلبوا 
فاأنت مالك الأر�ص ومالك عملك اأي�شا. ال�شرتاكيون �شوف يركزون على ملكية العمل، لي�ص 
لتعظيم حقوق العمال وح�شب، بل ولقلب العالقة بني امللكية والعمل، فعندهم اأن عالقة العمل 
راجحة على عالقة امللكية. لكن لوك مل ي�شتنتج هذا ال�شتنتاج. فللملكية اخلا�شة اعتبار يبلغ 
حد التقدي�ص، ول حدود لت�شاعها. وحتى اإذا �شاقت الأر�ص الجنليزية على مالكها فهناك 
وطبيعي  التملك.  يف  مالك  حلق  حدود  فال  امل�شتعمرات.  واأرا�شي  اجلديد،  العامل  اأرا�شي 
نادرا احلد  اإل  باأن دخل هوؤلء الأجــراء »ل يتعدى  واأجــراء، وهو يقّر  اأن يكون هناك عمال 
الأدنى للعي�ص«، وهو ما يقبله ول يناق�شه، بل يبني عليه نتيجة �شيا�شية : وهي اأن »هذه الطبقة 
]الأجراء[ لي�ص لها ل الوقت ول الظروف التي ترفعها فوق م�شاكل احلياة اليومية املبا�شرة، ول 
اأن تنا�شل كمجموعة لها م�شالح م�شرتكة �شد املالك الأغنياء، ما عدا حني »توحدهم �شائقة 
كربى )...( اآنذاك ين�شون الطاعة ويحملون ال�شالح )...( وي�شبحون كالطوفان يكت�شح كل 
�شيء يف طريقه«، وهو ما يف�شي اإل حرب اأهلية. فاأين اإذًا ما يقوله هذا الليربايل من اأن 
احلكم يكون بالأغلبية مع حفظ حقوق الأقلية مما يعني تداول �شلميا لل�شلطة ؟ التف�شري هو 
اأن لوك يخرج الأجراء والفقراء عموما من اجل�شم ال�شيا�شي، لي�ص فقط لأنهم غارقون يف 
�شرورات العي�ص مما ل يـُبقي لهم الوقت لالرتفاع اإل م�شتوى الن�شغال بال�شاأن ال�شيا�شي، 
املدارك  لتبلغ  ترتفع  ل  »روؤو�شهم  يجعل  اليومي  العي�ص  م�شاكل  يف  غرقهم  لأن  اأي�شا  واإمنا 
العالية اأو تخو�ص يف املفاهيم الدقيقة.« لي�ص العقل عنده اإذًا موزعا بالعدل بني النا�ص كما 
قال ديكارت، بل هو متفاوت بينهم بتفاوت م�شتوى العي�ص ومدى التحرر من �شروراته لرتقية 

مدارك املعرفة والوعي ال�شيا�شي.

لي�ص للفقراء حق امل�شاركة ال�شيا�شية. فالذين ينتخبون هم الذين ميلكون. والفقراء 
اإما �شحاذون اأو ل ميلكون �شوى قوة عملهم يبيعونها للذين ميلكون. فهم اإذًا لي�شوا مواطنني 
لأنهم ل ميلكون،  اأحرارا على احلقيقة  لي�شوا  اأنهم  الأول   : ل�شببني  ال�شيا�شية  لهم حقوقهم 
فامللـْكية هي �شرط ممار�شة احلرية. والثاين اأنهم غارقون يف �شرورات العي�ص فال وقت لهم 
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ول اإمكانيات لرتقية مداركهم العقلية ووعيهم ال�شيا�شي. لوك يوؤكد ما كان �شرطا للم�شاركة 
ال�شيا�شية، وهو امللكية، فقد كان احلق يف النتخابات موقوفا على املالكني، قبل اأن ي�شري حقا 
عاما. وهكذا فاإن ليربالية لوك ظلت اإل حد كبري تعك�ص اأو�شاع اجنلرتا القرن ال�شابع ع�شر.

اإن الفرد هو املبتداأ �شواء كان البدء بالعقل الطبيعي لبناء املعرفة اأو تاأ�شي�ص العقد 
الجتماعي. ولي�ص معنى العقد الجتماعي اأن املجتمعات الإن�شانية تاأ�ش�شت منذ بداياتها على 
تعاقد، واأن النا�ص تنادوا فيما بينهم اأن تعالوا نوؤ�ش�ص جمتمعا. بل العقد فكرة معيارية من 
اأجل جمتمع امل�شتقبل. ينتقد فيل�شوف املنفعة العامة بنتام نظرية جون لوك عن العقد فيقول : 
»اإن لوك ين�شى اأنه مل يكن را�شدا حني جاء اإل هذه الدنيا. وح�شب راأيه فاإن النا�ص ياأتون اإل 

هذا العامل وهم يف متام الن�شج واكتمال العّدة.«

على  ُبني  الإن�شاين  املجتمع  اأن  فكرة  على  اعرتا�شا  كان  اإذا  ي�شتقيم  النقد  هذا 
تعاقد منذ بدايته. لكن العقد فكرة معيارية ولي�ص اإحالة و�شفية اإل كيفية تاأ�شي�ص املجتمع. 
لذلك فاإن نقد بنتام ينطوي على خلط بني املجتمع كمعطى طبيعي )جمتمع النرثوبولوجيني( 

وبني املجتمع ال�شيا�شي املعياري كما دعا اإليه اأ�شحاب نظرية العقد.

و لأن نظرية العقد معيارية، فاإننا نفهم ملاذا هاجمها منتقدوها )خا�شة نظرية 
اأن فل�شفة العقد الجتماعي تنطوي على تهديد لل�شلطة  العقد عند رو�ّشو(. فقد راأى هوؤلء 
بع�ص فال�شفة  زّيـنه  الباب ل�شتبداد  وفتح  الدين،  والنبالء ورجال  امللوك  �شلطة  التقليدية، 

القرن الثامن ع�شر للحكام و�شموه »ال�شتبداد امل�شتنري.«

ال�شتبداد.  قب�شة  من  لل�شيا�شة  اإخــراج  اأنه  هو  للعقد  العميق  املعنى  اأن  الواقع  و 
مت�شاوين  مواطنني  فيه  في�شريون  �شيا�شي  نظام  على  يتعاقدون  ــرار  اأح ــراد  اأف فالبداية 
املجتمعية  الأو�شاع  تطور  اقت�شى  كلما  بنائه  اإعــادة  اأحــرار يف  وهم  ال�شيا�شية،  يف حقوقهم 

وال�شيا�شية ذلك. فاحلرية جوهرية يف فكرة العقد.

اأنف�شهم اأمام خيارين:  و هنا، وعلى �شبيل املقارنة، ن�شري اإل اأن فقهاءنا وجدوا 
اإما قبول نظام ولو كان جائًرا لأنه يحفظ الأمن والنظام، واإما خطر الفتنة يف حال انهيار 
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ال�شلطة. ون�شري اأي�شا اإل اأن فقهاءنا ومفكرينا القدماء كان تطلعهم اإل العدل، ولي�ص اإل 
احلرية مبعناها املدين وال�شيا�شي، اإذ كانت من غري املفكر فيه اأ�شال. والتطور احلا�شم الذي 
اأحدثته فكرة العقد الجتماعي هو اخلروج من البديلني ال�شالفني )حكم ولو كان م�شتبدا اأو 
اأ�شا�شه حرية املواطنني  ال�شيا�شة على تعاقد  الفو�شى(، وذلك بتقدمي بديل ثالث وهو بناء 

املتعاقدين.

اإن الفرد ك�شخ�شية اأخالقية وحقوقية مفهوم حديث. ونعني به الفرد املالك حقوقا 
حجر  وهو  وال�شيا�شية،  املدنية  للحقوق  مالكا  مواطنا  وباعتباره  اإن�شانا،  باعتباره  اإن�شانية 
الزاوية يف نظام ي�شمن حرية الراأي والتعبري والعقيدة، وحرية الختيار ال�شيا�شي، ويف نظام 
بناء  لالأفراد جميعا  وامل�شوؤولية. وهذه حقوق وحريات  ال�شخ�شية  يقوم على احلرية  تربوي 

على مبداأ اآخر هو مبداأ امل�شاواة، اأي امل�شاواة يف الإن�شانية واملواطنة.

اقرتانهما  يخلو  ل  احلديث  ال�شيا�شي  الفكر  مبادئ  من  مبداأَين  هناك  فاإن  لذا 
من مفارقة : وهما مبداأ الفرد ومبداأ امل�شاواة. فمبداأ الفرد يعني اأنه كفرد له حرية الراأي 
والتعبري، وحرية الختيار ال�شيا�شي، وحريته ال�شخ�شية. وهناك مبداأ امل�شاواة بني الأفراد 
باعتبارهم مت�شاوين يف احلريات الأ�شا�شية واحلقوق الإن�شانية. لكن الأفراد غري مت�شاوين 
كون�شتان  بنجامان  اأمثال  الفردانية،  عن  املدافعني  جعل  ما  وهذا  ال�شخ�شية.  القدرات  يف 
للفرد يف احل�شد، وف�شح املجال  اإغراقا  النف�ص الجتماعي يرون يف امل�شاواة  وموؤ�ش�شي علم 

ل�شتبداد الأغلبية، وخلق مناخ �شعبوي ميهد الطريق للحكم الفردي.  

تت�شور  فهي  اليونان.  منذ  قدمية  ظاهرة  ال�شعبوية  اإل  الدميقراطية  انــزلق 
ال�شعب موحد الكيان والإرادة، وفاعال �شيا�شيا كليا وكاأنه ذات واحدة، تـُ�شفى عليه البطولة 
ال�شعبوية لظهور زعيم منقذ،  العام. ومتهد  للعدل وال�شالح  واأنه مريد ب�شليقته  والع�شمة، 
يختزل ال�شعب يف ذاته، يحتكر اخلطاب ويت�شرف يف ال�شعب با�شم ال�شعب، اأراد اأم مل يرد، 
فهو وحده احلر املريد. يرفع �شعار وحدة ال�شعب ليتوحد ال�شعب كله يف طاعته. يفتـّته لي�شري 
مثل كومة الرمل حّباتها تت�شابه، وكما ل ترى �شوى الكومة فكذلك ي�شيع الفرد يف ال�شعب، 
والزعيم وحده هو الكائن البارز فوق كومة احل�شد. امل يقل موؤ�ش�شو علم النف�ص الجتماعي 
يف القرن التا�شع ع�شر وقد اأفزعهم �شياع فردانية الفرد يف احل�شد اإن الفرد ومتى وجد و�شط 
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ح�شود اجلماهري هبط م�شتوى ذكائه وانقاد بقوة الإيحاء والتقليد اإل �شلوك احل�شد ؟

لل�شعب يف اليدولوجيا ال�شعبوية �شورة ملّاعة. فهو مت�شور كذات كلـّية مع�شومة. 
وقد روج املثقفون هذه ال�شورة اخليالية لل�شعب. وهنا املفارقة : اإذ كيف للمثقف وهو املعتّد 
ل  اأنه  الواقع  ؟  فيه  فردانيته  مذيًبا  ال�شعب  هو  كلـّي  كائن  الن�شهار يف  يقبل  اأن  بفردانيته 
مفارقة هناك. فاملثقف ال�شعبوي امللتزم ُيعلي من �شاأن ذاته حتى ت�شري هي وال�شعب ذاتا كلية 
واحدة. تت�شخم ذاته فتتجاوز فردانيتها اخلا�شة بحيث اإذا قال »اأنا« فهو يعني »اأنا ال�شعب.« 
يقدم اللتزام ال�شيا�شي على خ�شو�شية الفعل الثقايف. وعي املثقف يراه نابعا من ال�شعب، 
واإذا كان وعي املثقف متقدما على وعي ال�شعب فاإل حني، ذلك اأن الوعي كامن يف ال�شعب 
كمون الرماد حتت اجلمر، ما على املثقف �شوى النفخ فيه ليتوهج جمر الثورة. الوعي موجود 

بالفعل عند املثقف وموجود بالقوة لدى اجلماهري ح�شب امل�شطلح الأر�شطي القدمي.

اأنظمة  اإل  الطريق  تف�شح  اأن  اإل  لها  كــان  ما  اللتزاميني  مثقفينا  �شعبوية  اإن 
تعميق  غري  من  والهدف  والإرادة  الكتلة  موحد  مثايل  �شعب  على  التعويل  لأن  ا�شتبدادية، 
عند  ال�شعب  دام  فما  لال�شتبداد.  متهد  �شعبوية  �شوى  هو  ما  وممار�شة  فكرا  الدميقراطية 
ال�شعبويني واحدا موحدا، فاملطلوب اأن تنت�شب على راأ�شه �شلطة واحدة موحدة، ومتامها اأن 

تتوحد يف قب�شة حاكم واحد.    

لعقود طويلة مل يكن الطريق الدميقراطي لدى غالبية مثقفينا هو الطريق ال�شيار 
اإل التغيري. ذريعتهم يف ذلك اأن النظام ال�شلطوي يحتل كل املجال العام، في�شغل وحده �شاحة 
ال�شيا�شة بحزبه الوحيد، بل هناك دول عربية ل وجود فيها لأي حزب اأ�شال، ويحتكر و�شائل 
�شعبية  ثورة  على  التعويل  كان  ولذلك  معينة،  ملجال  وجود  اأو ل  النتخابات  ويزور  الإعــالم، 
انقالبات  بالفعل  قامت  وقد  الثورة،  با�شم  انقالب  على  اأو  تاأتي،  ول  الزمان  يطول  غام�شة 

ع�شكرية اأحلت اأنظمة ا�شتبدادية جديدة حمل ال�شتبداد القدمي.

اأحد كان ينتظرها. اندلعت ثورات �شعبية عميقة  ثم جاءت املفاجاأة من حيث ل 
حكم  باإنهاء  طالبت  ا�شتبدادية.  اأنظمة  واأ�شقطت  والكرامة  والعدالة  احلرية  مطالب  ترفع 
ال�شلطة والرثوة والتحكم يف الإعالم وت�شخريه  الوحيد وتزوير النتخابات وحتالف  احلزب 
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للكذب والت�شليل، كما طالبت بد�شتور ا�شا�شه احلريات ال�شخ�شية والعامة واعتبار ال�شعب 
�شيء  ل  لكن  دميقراطية.  مطالب  اإذًا  اإنها  ال�شلطات.  وبف�شل  وال�شيادة  ال�شلطة  م�شدر 
ي�شمن اأن ثورات قامت من اجل الدميقراطية �شوف ت�شفر حتما عن اأنظمة دميقراطية، واأن 
النظام  فاأ�شقطت  التي توحدت  فــالإرادات  ثمارها.  �شيقطفون  بالثورة هم من  قاموا  الذين 
�شوف تتعدد وتختلف لختالف ما تريده من نظام �شيا�شي جديد. اأ�شف اإل ذلك اأن اإطالق 
ال�شيا�شية  القوى  خمتلف  و�شدام  والعت�شام،  والإ�شراب  التظاهر  يتيح  اأ�شبح  احلريات 
ال�شتبداد  بعد  ما  حكومات  و�شتجد  اجلديد.  النظام  يف  املواقع  على  لتناف�شها  والعقائدية 
نف�شها اأمام تناق�شات، منها التناق�ص بني �شمان احلريات التي اأ�شبحت مك�شبا وبني �شرورة 
�شرعية  بني  التناق�ص  ومنها  القت�شاد،  و�شري  الدولة  وهيبة  لالأمن  ال�شامن  النظام  حفظ 

املطالب وبني حمدودية الإمكانيات املتاحة لتلبيتها.

قلنا اإن التغيري مل يكن يعّول فيه على الطريق الدميقراطي بالو�شائل الدميقراطية 
واملراقبة، وحّرمت  القمع  العام. فهي عّممت  املجال  كل  واحتاللها  الأنظمة  نظرا ل�شتبداد 
انتخابات.  هناك  يكون  حني  النتخابات  وتــزّور  الإعــالم،  و�شائل  على  و�شيطرت  املعار�شة، 
النا�شري  النقالب  كان  انقالبية  بثورة  القائم  بالنظام  الإطاحة  على  التعويل  كان  ولذلك 
منوذجها، فاقتدت به �شل�شلة انقالبات يف بلدان عربية رفعت نف�ص �شعاراته: حّل الحزاب 
ومواجهة  املــوجــه،  والإعـــالم  والتاأميمات،  ال�شعب،  وحــدة  با�شم  الوحيد  احلــزب  وفر�ص 
المربيالية وحلفائها واأحالفها. وكانت النتيجة هي ما نعرف : اإقامة نظم �شمولية حلت حمل 

ال�شتبداد التقليدي.

لكن املرجعية يف ما يتعلق بالطريق اإل التغيري قد تغريت الآن مع الثورات اجلارية، 
اإذ اأ�شبحت املرجعية دميقراطية، ل ك�شعار عام بل كحاجة نابعة من جتربة قا�شية مع اأنظمة 
والفقر  القهر  جتربة  اإليه  والدافع  الكرامة،  مطلب  منها  مطالب  يف  مف�شلة  ا�شتبدادية، 
والبطالة واحلرمان من احلقوق الإن�شانية الأ�شا�شية، ومنها مطلب احلرية، �شدا على الرقابة 
التع�شفي،  والعتقال  املزورة  والنتخابات  امل�شخر  الإعالم  وعلى  والتعبري  الراأي  حرية  على 
وتروي�شه  النق�شام  اإذكاء  على  �شدا  املدنية  والدولة  املن�شف  القانون  �شيادة  مطلب  ومنها 
بالتلويح ب�شبح الفتنة، ومنها مطلب تخليق احلياة ال�شيا�شية والقت�شادية �شدا على حتالف 

ال�شلطة والرثوة اإذ ل �شفافية هناك ول مناف�شة عادلة.
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قد تفلح بالد عربية يف م�شار بنائها الدميقراطي رغم �شعوباته وتعقيداته، وقد 
تتعرث اأخرى يف بناء دولتها الوطنية الدميقراطية ب�شبب انق�شامات طائفية و�شراعات داخلية. 
ال�شرعية. طبعا،  ولتاأمني  ال�شيا�شة،  لتاأ�شي�ص  اأ�شبحت الدميقراطية مرجعا  ومع ذلك، فقد 
لي�ص كل القوى ال�شيا�شية التي �شتحتل �شاحة امل�شتقبل موؤمنة بالدميقراطية، لكن، وحتى يف 
هذه احلال، فاإن ال�شراع ال�شيا�شي �شوف ي�شتقطبه طرفان : الدميقراطيون ومن �شواهم. 
احلقوق  مرجعية  على  توؤ�ش�ص  بل  وح�شب،  النتخابية  العملية  يف  تختزل  ل  والدميقراطية 
الإن�شانية واحلريات الأ�شا�شية وامل�شاواة الكاملة يف املواطنة بني الرجال والن�شاء. اإن هذا هو 
رهان امل�شتقبل، والفي�شل فيه هو موقف القوى ال�شيا�شة املتناف�شة من ق�شية الدميقراطية 
اأن الق�شية الدميقراطية قد دخلت املعرتك ال�شيا�شي  اأ�شلفناه. ذلك  باملعنى املتكامل الذي 
�شيكون بني  القادم  ال�شراع  اأن  اأ�شبحت ق�شية عامة بحيث  بل  �شاأن نخبة،  تعد  العام، ومل 

الدميقراطيني ومن �شواهم. 

اللغة  تــرتادف بني معناها يف  ل  ما  املفاهيم كثريا  اإن  البحث  بداية هذا  قلنا يف 
يف  فالفرد  ذلك.  على  مثال  الفرد  ومفهوم  النافلة.  اللغة  يف  معناها  وبني  فيها  ن�شاأت  التي 
قوامي�شنا القدمية يعني الإن�شان املتميز، والذي يتفرد بخ�شال يتميز بها ويتفوق. اأما الفرد 
ك�شخ�شية قانونية، ومبداأ حلقوق اأ�شا�شية يف الإن�شانية واملواطنة، وحماية اخل�شو�شية فهو 

مفهوم حديث.

ُيـلتفت هنا كثريا ملا يقال من اأن هذا الفرد جند التعبري عنه يف جوانب من  و ل 
مكررة.  مطروحة  معانيها  تكون  ما  فكثريا  الغزل،  اأو  كالفخر  اأغرا�ص  يف  كال�شعر  تراثنا، 
والت�شوف اأي�شا جتربة ذاتية لكن التعبري عنها يت�شابه حني يتحدث عن الأحوال واملقامات 
واحلب الإلهي ومعراج ال�شالك. ويوؤكد اأي�شا ما تقوله ندوة ال�شرية الذاتية يف تراثنا الأدبي. 
القليل مما  النزر  اإل  فيها  فلن جتد  الذاتية  ابن خلدون  اإل �شرية  اإذا رجعت، مثال،  فاأنت 
هو ذاتي. وحتى حني غرق اأهله يف �شفينة كانت حتملهم اإل م�شر حيث التجاأ فهو يعر�ص 
باقت�شاب لهذا احلدث الفاجع يف حياد غريب. وجُممل هذه ال�شرية ‘الذاتية’ عر�ص لأجماد 

اأ�شالفه و�شريته العلمية وال�شيا�شية.

قد يقال وملاذا يتحتم علينا اأن ننقل مفهوما كمفهوم الفرد وهو قد ن�شاأ يف الغرب 
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لظروف تاريخية اأ�شلفناها، واأن عدم نقل هذا املفهوم اإل ثقافتنا خ�شا�ص ونقي�شة ؟ قد 
يبدو العرتا�ص وجيها. لكن الذي نق�شد اإليه �شيء اآخر، يتعلق ب�شوؤال اجلدوى، فلي�ص الق�شد 

وجود املفهوم يف حد ذاته، بل جدواه بالن�شبة اإلينا. فما جدوى مفهوم الفرد ؟

جدواه يف �شرورته. ل�شيما يف جمتمعات كمجتمعاتنا تكون فيها ماهية اجلماعة 
�شابقة على وجود الفرد، فردانيته غارقة يف ماهية الطائفة واملذهب والقبيلة واجلماعة.

ال�شخ�شية وممار�شتها. لكن  اإل احلرية  الوعي باحلاجة  الفرد تقت�شي  فردانية 
باحلريات  املطالبة  على  مقدمة  العامة  احلريات  اإل  احلاجة  تكون  ال�شتبدادية  النظم  يف 
ال�شخ�شية، بل تكون هذه م�شمولة بتلك. فالنظام ال�شتبدادي ي�شتحوذ على كل املجال العام، 
بل يحاول التغلغل يف خ�شو�شيات الأفراد، و�شائله يف ذلك الدعاية، والقولبة الإيديولوجية 
والعقدية، والإعالم ونظام الرتبية والتعليم. اإنه ي�شعى اإل طم�ص احلدود بني حيز اخل�شو�شية 
واملجال العام. لذلك ففي النظام ال�شتبدادي تكون الأولوية لتحرير املجال العام من �شمولية 
قب�شة هذا النظام، وذلك بحّده بحدود القانون الذي اأ�شا�شه احلريات العامة )حرية اإن�شاء 
ال�شلمي، حرية  والتظاهر  التجمع  ال�شحافة، حرية  واجلمعيات، حرية  والنقابات  الأحزاب 
العامة  باحلريات  م�شمولة  الفئوية  واحلقوق  ال�شخ�شية  احلريات  واعتبار  النتخابات...( 
)حقوق الأفراد وحرياتهم ال�شخ�شية، حقوق الأقليات الثقافية والثنية والطائفية واملذهبية، 
حقوق الن�شاء...(. وهكذا حتال احلريات الفردية واحلقوق الفئوية اإل الظل، اأو ترجاأ اإرجاء 

ب�شبب تقدمي احلاجة اإل الوحدة املرتا�شة ملواجهة النظام ال�شمويل.

ل يتميز املجال اخلا�ص )جمال خ�شو�شية الفرد وحرياته ال�شخ�شية( عن املجال 
العام اإل يف املجتمع الدميقراطي الذي حتققت فيه احلريات العامة. ينبغي اأن يتحقق اأول 
عامة  بحريات  مكفولة  كلها  تكون  واأن  املدين  ونقاباته وجمتمعه  باأحزابه  العام  املجال  هذا 
ي�شمنها القانون واملمار�شة، اآنذاك فقط ميكن للمجال اخلا�ص –حيز احلريات ال�شخ�شية– 
اأن يتحقق، واإل اأرجئ لأن الأولية تكون للن�شال من اأجل احلريات العامة، والتي هي �شرط 

وجود املجال العام الذي ينبغي حتريره اأول من قب�شة النظام ال�شتبدادي.

الفرد اإذًا مفهوم حديث. ونحن ل نعني به الفرد هو يتحدث انطالقا من ذاته عن 
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العامل، اأو الفرد الذي ل يبحث �شوى عن م�شلحته ال�شخ�شية، مثل هذا الفرد وجد دائما. 
واإمنا نعني به الفرد كقيمة يف ذاته، وك�شاحب حق يف حرية املعتقد والتفكري والتعبري، ويف 
اإن مثل هذا الفرد ل  املبادرة ال�شخ�شية، وكناخب يديل ب�شوته بحرية يف معزل القرتاع. 
ميكن لأحد اأن يثبت اأنه قد وجد يف كل الع�شور واملجتمعات، بل هو نتاج احلداثة الدميقراطية.

 عا�شر ثورة كرومويل التي اأطاحت بامللك �شارل الأول. وقد بداأ هذا الثائر حياته الر�شمية قا�شيا عرف 
والكني�شة  الأول  �شارل  امللك  املعار�شة �شد  فقاد  الربملان  انتخب ع�شوا يف  وقد  الب�شطاء.  الدفاع عن  عنه 
الجنلكانية. وبعد ثورات �شعبية )يف اإيقو�شيا وايرلنده( اأ�شعفت النظام وجه الربملان اإنذارا اإل امللك باحلد 
من �شلطانه، فحاول امللك اعتقال قادة املعار�شة فواجهته ثورة قادها كرومويل بجي�ص من املتطوعني هزم 
نظاما  ليقيم  لكن  اإعدامه،  ثم  امللك  اإل  اتهام  لتوجيه  الربملان  من  تفوي�ص  على  وقد ح�شل  امللك.  جي�ص 

ا�شتبداديا طائفيا )عني برملانا اأع�شاوؤه جميعهم من الطائفة البوريتانية(.
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بعد  املتحرك،  والتاريخ  التحولت  ع�شر  يف  العربية  املجتمعات  دخلت  قد  ها 
طول جمود يف التاريخ الآ�شن الذي فر�ص على الأمة باإ�شم الإ�شتقرار واحلفاظ على ثوابت 
من  تعاين  اأنها  املفكرون  ظن  اأن  بعد  اجلماهري  يف  احلياة  طاقات  دبت  قد  وها  الأ�شالة. 
طوب  قد  الأمر  اأن  امل�شتبدون  وظن  والإنقياد.  والتبعية  الإ�شتكانة  عليها  تفر�ص  بنيوية  علل 
لأجهزتهم الأمنية وممار�شاتهم القمعية التي تخمد الأنفا�ص، كي يتاأبد حكم الكرا�شي ويتم 
الإ�شتحواذ على خريات البالد ومقدراتها، والت�شرف بها مبثابة ملكية خا�شة خال�شة. اإنها 
زائد  عبء  اأنه  اأو  له،  عابث  اأو  عاجز،  خامل  اإما  اأنه  الدار�شون  ِاعتقد  الذي  ال�شباب  ثورة 
عن اللزوم يف خمططات التنمية املوهومة. ثورة فاجاأت اجلميع مبا اأطلقته من حيوية، وما 
اأبدية.  وكاأنها  بدت  التي  اللعبة  موازين  وقلب  والفعل،  القول  على  هائلة  قدرات  من  حركته 
تفاجاأت �شلطات الإ�شتبداد يف الداخل، كما تفاجاأت مراكز قوى ال�شيا�شات الدولية.  وبدًل 
من التاريخ الدائري الآ�شن املكرر لذاته، اإنطلقت حركية احلياة وطاقاتها الوثابة كي حتدث 
حتولت بنيوية يف نظم القوى احلاكمة ملجتمعاتنا. ولي�ص المر جمرد حتول �شحري من حال 
ال حال، مما ين�شط يف خميال املقهورين واملهدورين، كما انه لي�ص كناية عن ظهور البطل 
املنقذ، او عودة الغائب املخل�ص الذي يرفع الغمة عن المة. بل هو انطالق للطاقات احلية 

التي تعر�شت لالخماد عقودا طويلة بدا المر معها وكاأنها غري موجودة.

انه بداية خما�ص قد يكون ع�شريا، وهو بالتاكيد حماط باملخاطر املتكاثرة داخليا 
وخارجيا لنطالق عملية بناء ومناء، من خالل فر�ص الدارة وممار�شة القدرة على املواجهة، 

ثورة ال�سباب وحتوالتها الثقافية

م�شطفى حجازي
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وانتزاع حق الوجود، واخذ زمام املبادرة ل�شرتداد ان�شانية الن�شان املغيبة.

يف  نوعي  حتــول  ب�شدد  بل  واحلــريــة،  باخلبز  مطالب  جمــرد  ب�شدد  ل�شنا  اننا 
ا�شتعادة الكرامة والعتبار وحق الوجود ومرجعية اجلماهري يف احليز العام، تلك اجلماهري 
حمرمًا  كان  الــذي  وال�شوارع(  وامليادين  )ال�شاحات  العام  املجال  يف  كيانها  فر�شت  التي 
الأمنية  واأجهزتها  هي  وحدها  احليوي  حيزها  وكاأنه  الإ�شتبداد،  قبل  من  وم�شادرًا  عليها 
اأن�شت طوياًل لهيمنتها،  القمعية.  قواعد اللعبة ب�شدد التغيري ما بني موازين ال�شلطة التي 
وطاقات ال�شعب احلية. فال ال�شلطة، مهما اإ�شتفحل بط�شها وقمعها، ول ال�شعب مهما عظمت 
ال�شيا�شي  الثقايف  التحول  هو  يكون ذلك  قد  ال�شابق.  القوى  ميزان  اإل  �شيعودان  ت�شحياته 
املجتمعي الأ�شا�ص، مع العديد �شواه من التحولت. �شرنكز يف هذا املقال على هذه التحولت 
وتبيان مداها واأبعادها. ولكي نفعل ل بد من البدء ببع�ص الإعتبارات املنهجية، والتحديدات 
املفهومية: ما هو املق�شود بال�شباب وما هو حتديده وما هي �شرائحه ؟ ما هو املنهج البحثي 
بتحرك  اأ�شا�شًا  املق�شود  هو  وما  ؟  الثقافية  التحولت  ملعاجلة  تو�شله  ب�شرورة  نعتقد  الذي 
الطاقات احلية ؟ وهو كله ميهد للخو�ص يف هذه التحولت التي نقول بها، فيما يتجاوز جمرد 
التحرك ال�شيا�شي واملطلبي. واأما اإطار البحث وجماله فهو كل التحركات اجلارية يف العديد 

من البالد العربية، وخ�شو�شًا ثورتا تون�ص وم�شر.

ال�سباب حتديده وخ�سائ�سه 

يرد يف قامو�ص حميط املحيط للمعلم بطر�ص الب�شتاين ما يلي يف مادة ال�شباب: 
»�شب النار اأوقدها، و�شب ال�شيء اإرتفع ومنا، و�شب الغالم وي�شب �شبابًا �شار فتيًا.« اأما يف 
القوامي�ص الأجنبية )اإجنليزية، فرن�شية( فلي�ص هناك ت�شمية قائمة بذاتها لل�شباب، بل هناك 
م�شطلح احلداثة Youth وهي ال�شفة التي تدل على الفرتة ما بني املراهقة والن�شج. املعنى 
اللغوي لل�شباب هو اإذًا الربوز والنماء وتوقد الإمكانات والطاقات احلية، وبدايات اخلروج اإل 
الدنيا. واأما دميوغرافيًا فال�شائع هو اإعتبار ال�شن ما بني خم�ص ع�شرة �شنة وخم�ص وع�شرين 
هي مرحلة ال�شباب؛ وهو التحديد املعتمد دوليًا وعربيًا. اإل اأن هناك تباينات على هذا ال�شعيد 
ترجع اإل كون ال�شباب ظاهرة حمدثة على �شعيد الدرا�شة والبحث. من الطريف مثاًل اأن 
يفعل يف تف�شيل درا�شة  بذاتها، كما  قائمة  لل�شباب  يفرد مرحلة خا�شة  النمو ل  نف�ص  علم 
الطفولة ومراحلها، واملراهقة وحتولتها واأزماتها، حيث يتم الإنتقال مبا�شرة اإل احلديث 

م�سطفى حجازي



الآخر | خريف 2011

30

عن مرحلة الر�شد. ذلك اأنه حتى وقت قريب ن�شبيًا كان يتم الدخول يف �شن الر�شد يف مرحلة 
مبكرة عمومًا )العمل والزواج(. 

املهني  )العمل  الكاملة  الإجتماعية  الع�شوية  يف  الدخول  اأ�شبح  فلقد  الآن  اأمــا 
راد لدى �شريحة كبرية من  املنتظم، الزواج والوالدية وامل�شاركة يف احلياة العامة( يتاأخر باطِّ

ال�شباب، مع ما يرتتب عليه من اإمتداد فرتة الإعالة واأزمات البقاء خارج �شوق العمل.

وهكذا تربز ق�شية ال�شباب يف عاملنا العربي مبثابة ظاهرة ت�شري باإجتاه التفاقم. 
اإذ مل تعد مرحلة ال�شباب تقت�شر على درا�شة الن�شج العام )ج�شميًا، نف�شيًا، عقليًا، ومهنيًا(، 
بل هي تطرح ذاتها على ال�شعيد الإجتماعي املهني الزواجي، اأي منظور الع�شوية الإجتماعية 
مكتملة املقومات. وتربز اأزمة ال�شباب حتديدًا يف هذه الفرتة امل�شتجدة تاريخيًا واإجتماعيًا 
الإجتماعية  الع�شوية  اإكت�شاب  تاأخري  وتزايد  ناحية،  من  العام  الن�شج  تبكري  تزايد  ب�شبب 
الكاملة من الناحية املقابلة، مع تزايد حدة وعي هوؤلء ال�شباب بواقعهم املاأزمي نتيجة للن�شج 
الأكرث تبكريًا، وولوج عامل العمل والع�شوية الإجتماعية الكاملة الأكرث تاأخريًا. ذلك ما ُيعَرف 
لل�شيا�شات  والتخطيط  البحثي  الإهتمام  �شدارة  اإل  تقفز  ويجعلها  راهنًا،  ال�شباب  مرحلة 

الإجتماعية. 

اإننا ب�شدد حالة متزايدة من الن�شج املبكر على جميع ال�شعد، وخ�شو�شًا على 
ب�شدد جيل جديد  اإننا  العوملة.  الذاتي يف ع�شر  بالواقع  والوعي  واملعلومات  املعرفة  �شعيد 
املعلومات  تقنيات  �شعيد  على  لهم  املرجعية  ي�شكل  ويكاد  ومعلميه،  اآبائه  من  اأكــرث  يعرف 
واآفاقها الالحمدودة، والإت�شال وطفراته التقنية، والإنفتاح على الدنيا املعوملة حيث ي�شكل 
علم  اإقامة  ب�شرورة  املناداة  اإل  دعانا  ما  وهو  واإ�شتقطابًا.  اإ�شتهالكًا  الأ�شا�شي  جمهورها 
خا�ص بال�شباب قائم بذاته يدر�ص ظواهر ال�شباب املركبة واملعقدة التي ل ي�شتطيع اأي فرع 
معريف مبفرده الإحاطة الكافية بخ�شائ�شها ومعطياتها. هناك حاجة اإل علم �شباب قائم 
النف�شية  العلوم  اإ�شهامات  فيه  تتكامل  والر�شد،  واملراهقة  الطفولة  علوم  غرار  على  بذاته، 
والرتبوية والإجتماعية والإقت�شادية وال�شيا�شية واملعلوماتية والإعالمية والأنرتوبولوجية. وهو 
ما ينطبق حتديدًا على ثورة ال�شباب التي نحن ب�شددها والتي حتتاج، كما �شرنى، اإل تكامل 

منهجيات كل العلوم الإن�شانية. 
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من  مزيد  اإل  حتتاج  بالتايل(  )وثــورتــهــم  ال�شباب  ظــاهــرة  يف  البحث  اأن  اإل 
التمايز املنهجي. فلقد درجت العادة على احلديث عن ال�شباب وكاأنه كتلة واحدة مت�شاوية 
�شلبها  اإيجابها كما يف  والأحكام، يف  التعميمات  واإطالق  واملقومات واحل�شور،  اخل�شائ�ص 
اإذا كان هناك وحدة على امل�شتوى العمري، فاإن هناك  اأنه  اإل  على هذه ال�شريحة العمرية. 
اأربع  واملواقف. هناك  الوجودي واخلربات  وال�شرط  تعددًا على �شعيد اخل�شائ�ص  باملقابل 
لبناء  املكافح  ال�شباب  املحظي،  ال�شباب  النخبة،  �شباب  بينها:  فيما  تتمايز  �شبابية  �شرائح 
حياة كرمية، و�شباب الظل. وتنطبق هذه ال�شرائح على كال اجلن�شني )ذكورًا واإناثًا( على حد 

�شواء )حجازي 2008(. 

اأما �شباب النخبة فيمثل تلك ال�شريحة املميزة التي حظيت باأف�شل رعاية اأ�شرية، 
وباأعلى م�شتويات الرتبية والتعليم والإخت�شا�ص املهني والإعداد للم�شتقبل. اإنها تلك ال�شريحة 
التي حظيت بفر�ص بناء ‘هوية جناح’ ومفهوم اإيجابي عن الذات وال�شحة النف�شية، والتي 
‘ثقافة الإجناز’ التح�شيلي، والتاأهيلي املهني. تدخل �شوق العمل عايل الإخت�شا�ص  متثلت 
بناء مكانة  اإمكان  لها  توفر  قيادية  اإل م�شتويات  و�شرعان ما ت�شل  واملهارة يف �شن مبكر، 
الأكرث حظاأً يف  ال�شائع، وهي  باملعنى  الأزمات  �شباب ما فوق  �شريحة  اإنها  اإجتماعية لئقة. 
خو�ص غمار العوملة والإ�شتفادة من فر�شها واأ�شواقها واإ�شتهالك تقنياتها. ولقد كان لها دور 
حمرك هام يف ثورة ال�شباب، من خالل الإعالم الإجتماعي، وي�شرتك يف ذلك كال اجلن�شني. 

كان  الذين  من  النعمة  اأبناء حمدثي  املحظي  ال�شباب  �شريحة  هناك  املقابل  ويف 
لهم ن�شيب كبري من الإ�شتئثار برثوات البالد بو�شائل عديدة لي�ص اأقلها تقربهم من ال�شلطان 
امل�شتبد )مالك البالد والعباد( و�شراكتهم معه يف م�شادرة خريات الأوطان. هذا ال�شباب 
املحظي، �شبابًا و�شابات، ي�شكل الفئة التي تربت على الرتاخي يف ال�شبط واملحا�شبة وتدين 
اإغداق العطايا املادية مبثابة ر�شوة  متثل البديل لهذه الرعاية.  الرعاية الأ�شرية يف مقابل 
مل تتعلم معنى اجلهد ول ترى من �شرورة لالإعداد والتكوين، طاملا اأن ثروة الأ�شرة جاهزة. 
على  بالإثارة  متــالأه  الــذي  الوجودي  والفراغ  املفرط  والإ�شتهالك  الآنية  امللذات  يف  تعي�ص 
اإختالفها، امل�شروعة منها كما غري امل�شروعة، يف ظل حماية الأهل الذين ميار�شون نفوذهم 
لدى ال�شلطات حني يجنح هوؤلء ال�شباب يف ممار�شات يطالها القانون. ل �شاأن لهذه ال�شريحة 

ل باأزمات ال�شباب، ول بق�شايا الأوطان.
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واأما الفئة الطاحمة اإل احلياة الكرمية فهي التي ت�شكل كتلة ذات �شاأن، كما اأنها 
مو�شع اإهتمام الباحثني. اإنها من اأبناء الأ�شر املتو�شطة التي حتظى برعاية والدية مقبولة، كما 
اأنها تتابع حت�شيلها يف التعليم العام ما قبل اجلامعي كما اجلامعي. ونظرًا لتوا�شع م�شتوى 
هذا التعليم يف خمتلف مراحله فاإنها ل حتظى بالإعداد العلمي واملهني املتني الذي ميكنها 
اإنها  من دخول �شوق العمل ب�شهولة والتناف�ص فيه؛ ولذلك فهي تتعر�ص لبطالة اجلامعيني. 
تكد من اأجل الإرتقاء الإجتماعي من خالل الدرا�شة ولكن تخيب اآمالها حني تقع يف البطالة؛ 
وهنا تظهر املاأ�شاة: وعي عال مبا يجري يف العامل حولها وقدرات حمدودة على الإ�شتهالك 
واأخذ احلظ منه، وتاأخر متزايد يف الو�شول اإل الأهلية الإجتماعية. هنا تربز اأزمات ال�شباب 
الذائعة يف الإعالم والأبحاث. ورغم مت�شكها بالإنتماء الوطيد اإل الوطن، فاإنها تهم�ص عن 
مواقع امل�شاركة يف ال�شغل على ق�شاياه واإيجاد احللول لها. ت�شكل هذه ال�شريحة قوة فاعلة 
يف ثورة ال�شباب الباحثة عن اإنتزاع احلق يف حياة كرمية، وتعي�ص درجة عالية من الإحتقان 
الوجودي الذي يتفجر حني تتحرك طاقات احلياة يف الثورة ال�شبابية واجلماهرية، ي�شتوي يف 

ذلك ال�شبان وال�شابات. 

واأما �شريحة �شباب الظل فهي تتكون من اأولئك املقهورين واملهدورين من ال�شرائح 
املوؤهل  املهني  والتدريب  التمدر�ص  من  حمرومة  اإنها  حظوظًا.  والأقل  فقرًا  الأكرث  ال�شعبية 
اأعمال غري متمهنة وحالت من  لالأعمال احلرفية املجزية. تعي�ص يف حالة هام�شية ما بني 
تلك  تظل  بحيث  اإليها،  الو�شول  ل�شعوبة  والدار�شني  الباحثني  اإهتمام  من  تخرج  البطالة. 
الإنتفا�شات  العنف يف  ي�شكل وقود  الذي  الظل  اإنها �شريحة �شباب  املهملة واملهم�شة.  الكتلة 
ال�شعبية. ق�شم منها ل يعي�ص مرحلة �شباب اإذا فر�ص عليه دخول عامل  العمل يف �شن الطفولة 
املتاأخرة للم�شاعدة يف اإعالة الأ�شرة. ق�شم اآخر ي�شكل كتلة النا�شئة غري املتكيفة اإجتماعيًا. 
اإنها �شريحة املجهول الأكرب الفائ�ص عن اللزوم والذي ي�شكل ال�شباب العبء الذي ت�شيق به 

ال�شلطات ذرعًا، وتقابله بالقمع والعنف. 

ت�شكل هاتان الفئتان )الثالثة والرابعة( كتلة جمهور ال�شباب الذي يندفع خماطرًا 
باأمنه وم�شحيًا 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 �شيا�شات تدخل تلبي اإحتياجاتها، كما اأن م�شاركتها يف ثورة ال�شباب تتنوع بدورها. 
اإل اأنها جميعًا تتطلع اإل اإنتزاع الإعرتاف باإن�شانيتها، بعد تزايد اإنغالق �شلطات الإ�شتبداد 
على ذاتها وحميطها ال�شيق، وبعد اأن �شجنت ذاتها يف ق�شور مكونة من قاعات املرايا التي 
ل تعك�ص لها �شوى م�شاحلها وتاأزيل �شلطانها، يف حالة من ت�شخيم مفرط لرنج�شيتها؛ مبا 

يعميها عن روؤية الواقع الفعلي، ناهيك عن الإعرتاف بالنا�ص �شيبة و�شبانًا.

ِاعتبارات منهجية يف مقاربة ثورة ال�سباب

تعددت الروؤى واملقاربات لثورة ال�شباب. هناك من ذهب مذهبا تاريخيا فربطها 
ب�شجل حافل من النتفا�شات النقابية والعمالية املطلبية والتي كانت ثورة ال�شباب هي التتويج 
ال�شيا�شية،  باحلرية  املزمنة  املطالبات  ال  فردها  �شيا�شيا  منحى  انتحى  من  وهناك  لها. 
)حرية التجمع، وت�شكيل الحزاب، والنقابات والهيئات، وحرية ال�شحافة والعالم والراأي 
ال�شيا�شي من النقابيني واملفكرين وال�شيا�شيني الذي  و�شواها(؛ م�شريا ال �شحايا البط�ص 
ا�شتعادة  ثورة  ال�شاحة من ح�شور املجتمع املدين وطاقاته احلية. وهناك من اعتربها  فرغ 
املنتظم  الفقار  على  اخــرون  وركــز  ال�شلطات.  قبل  من  ال�شلبية  املواطنة  وحقوق  الكرامة 
الكرمي. وهناك من ذهب مذهبا  العي�ص  املادي فاعتربها ثورة اخلبز واحلق يف  واحلرمان 
حتليليا نف�شيا فاعتربها ثورة البناء ال�شباب على الآباء املق�شرين املتخاذلني اأمام امل�شتبدين 
الذين اأزَلوا �شلطانهم. وهناك من ركز على افال�ص اأنظمة الإ�شتبداد التي حتجرت وت�شنمت 
غرقت  التي  الإ�شتبداد  اأنظمة  وكذلك  و�شيا�شته،  املجتمع  �شوؤون  اإدارة  على  القدرة  وفقدت 
البالد جمرد مرعى لرعي  الوطن هي وبطانتها، معتربة  والإف�شاد ونهب ثروات  الف�شاد  يف 
خرياته، مما هو اأبعد عن القول باملزرعة التي حتتاج اإل خدمة طوال العام حتى تعطي مو�شم 
من  زبانيتها  عن  امل�شيطرة  الإ�شتعمارية  العوملة  قوى  بتخلى  ربطها  من  وهناك  ح�شادها. 
احلكام املحليني بعد طول حماية لهم، حيث اأ�شحوا غري ذي نفع لها، فتخلت عن هذه الأوراق 
اخلا�شرة حتقيقا لإ�شرتاتيجية الفو�شى البناءة، الهادفة اإل اإعادة ت�شكيل املنطقة؛ ل�شمان 
املزيد من ال�شيطرة على ثروتها ومقدراتها من خالل جتديد �شباب حكامها. وهناك من حلل 
الإختاللت البنيوية يف دول العامل العربي معتربا اإياها دول متخلفة تفتقر اإل الإدارة املدنية  
وتكر�ص حكم الزعامات الع�شبية  وخلق تركيبات زبائنية، وتفاوتات مناطقية فادحة �شدعت 
بنى الوطن واأفقدته مناعته اأمام اإنفالت العوملة املايل؛ مما اأو�شل الإختاللت اإل حد تفاقم 
ماأزق احلكم واإدارة الدولة واملجتمع، وجعل الأنظمة تتهاوى اأمام زخم الإنتفا�شات. ومنهم 
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ك�شر  ال�شرقية، من خالل  اأوروبــا  اأنظمة  بتهاوي  تون�ص وم�شر،  النظام يف  تهاوي  قارن  من 
حاجز اخلوف من الأبواب العالية واأجهزتها الأمنية القمعية. وتو�شل اخرون مدخل تقنيات 
الإت�شال احلديثة واإنت�شار الإعالم الإجتماعي وقدرته الفائقة على الك�شف والف�شح والتعبئة 

حيث فقد الإعالم املطوع كليا من قبل �شلطات الإ�شتبداد كل م�شداقيته لدى اجلماهري. 

كل هذه املقاربات لها ن�شيبها من ال�شحة وامل�شداقية يف تلم�شها جلوانب خمتلفة 
من ثورة ال�شباب. اإل اأن م�شكلتها تكمن منهجيا يف اأحاديتها، وبالتايل عجزها عن الإملام بواقع 
هذه الثورات، ذات الغنى الفائق يف مكوناتها وعواملها ودينامياتها وعملياتها ونتائجها. ول 
واحدة من هذه املقاربات ت�شتطيع مبفردها اإ�شتيعاب كامل هذا الغنى والدينامية واحليوية. 
ذلك اأن هذه املقاربات الأحادية لزالت تتو�شل النماذج املعرفية القائمة على العزل والف�شل 
الغربية حيث  ال�شناعي يف املجتمعات  الع�شر  الإخت�شا�شات. وهي مناذج موروثة من  بني 
احلدود جامدة بني اإخت�شا�شات العلوم الإن�شانية التي كانت تت�شابق على توكيد اإ�شتقالليتها 
من ناحية، وعلى القطعية فيما تقدمه من حتليالت وتف�شريات، مع اإدعاء اإحتكار احلقيقة من 
خالل اإختزالها �شمن نطاق منوذجها املعريف وحدوده واإدعائه باإطالقية ال�شواب والأحقية 
التحليلي  والنموذج  املارك�شي  املعريف  النموذج  بني  ما  التعار�ص  مثاًل  )اأنظر  التف�شري  يف 
النف�شي، والنموذج الإ�شرتاكي والنموذج الراأ�شمايل(، و�شوًل اإل اإدعاء اإ�شتخال�ص قوانني 
تف�شري ال�شلوك الإن�شاين ب�شكل قطعي، حيث ماعداها ل يعد وكونه جمرد اإدعاءات لي�شت من 
العلم يف �شيء. وكانت النتيجة اأن اأ�شحاب كل مذهب اأو اإخت�شا�ص اأوقعوا اأنف�شهم يف �شجن 
مذهبهم، حارمينها من اإنفتاح الروؤى. ولقد ورث علماوؤنا ومفكرونا هذه النزعة الأحادية يف 

ما يقدمون من حتليالت وتف�شريات، مما جعل الواقع يف كل غناه وتعقيده يفلت منهم.

ومع اأن العزل والف�شل بني املذاهب هو يف طور الزوال مع قدوم ما بعد احلداثة، 
واأن علوم املعرفة هي ب�شدد ك�شر حدود التخ�ش�شات، حيث بلغ الإخرتاق بني املذاهب مدى 
هامًا يف العقدين الأخريين )Payne, 2004(. اإل اأن علماَءنا ومفكرينا ل زالوا متم�شكني مبا 

لغوه من منهجيات مقاربة وحتليل اأحادية الروؤية، مما يهدد بالتخلف عن الركب. 

وك�شرها  احلداثة،  بعد  فيما  املتمثلة  اجلديدة  ثقافتها  معها  العوملة  حملت  لقد 
لكل القوالب التقليدية يف الفن والأدب والفل�شفة، كما يف العلم وتقنيات الإت�شال والإعالم. 
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العامل  واأدخلت  الزمان.  ت�شارع  اإل  املتالحقة  حتولتها  اأدت  كما  املكانية،  احلدود  ون�شفت 
يف حالة من الإعتماد املتبادل، واإنعدام اليقني. من كان يعتقد باإمكانية قيام ثورة �شباب يف 
كل من تون�ص وم�شر، و�شقوط نظامني را�شخني ومتجذرين ومهيمنني بهذه ال�شرعة ؟ ومن 
كان يتوقع اإنت�شار الثورات يف العديد من اأقطار العامل العربي، وخ�شو�شًا يف تلك التي كانت 
والإ�شت�شالم؟  بالإ�شتكانة  اإل  الذي ل خال�ص منه  املحتوم  القدر  �شكل  تتخذ  ال�شلطات فيها 
العارية  بال�شدور  واملجابهة  احلا�شدة  اجلماهريية  التعبئة  هذه  باإمكانية  يعتقد  كان  ومن 
اجلماهري  من  اخلوف  حتول  باإمكانية  يظن  كان  ومن  ؟  احلي  الر�شا�ص  الهادر،  وال�شوت 
التي فر�ص عليها الرعب، اإل الأنظمة الرا�شخة يف اإ�شتبدادها، واإل اأجهزتها الأمنية �شانعة 
الرعب واملوت ؟ ومن كان يعتقد باإمكانية تعاظم ظاهرة الذكاء اجلماعي التي وفرتها �شبكات 
ال�شارع من  واللحظة، ما يجري يف  التو  العامل يف  تن�شر على مدى  التي  والإعــالم  الإت�شال 
جمابهات ومواجهات متزايدة الزخم ومتعالية ال�شوت ؟ ثم من كان يتوقع اأن يتول ال�شباب 
اإمتالكه  خالل  من  الثورة  هذه  قيادة  املتو�شطة  الفئة  وبع�ص  النخبة  فئة  اإل  ينتمي  الذي 
تنطلق طاقات  اأن  بباله  وباإخت�شار من كان يخطر  ؟  وت�شغيلها  الإجتماعي  الإعالم  لو�شائل 
يف  ذاتها  فتفر�ص  عليها،  الإ�شتكانة  فر�ص  تاأبد  التي  اجلماهري  لدى  وثابة  وتتفجر  احلياة 
ال�شاحات وت�شرتد احليز احليوي العام الذي طالت م�شادرة ال�شلطات له، وتبدي م�شتويات 
م�شرفة من الت�شاند والتالحم، والتنظيم، واإدارة اأمور ال�شاحات وامليادين، وحرا�شتها، وتلبية 
اإحتياجات ال�شمود فيها، يف حالة من جتاوز ال�شراعات الإجتماعية على اإختالف األوانها ؟ 
ثم من كان بخطر بباله اأن تت�شدر ال�شابات حتى املحجبات منهن عمليات املواجهة والن�شال 

يف ال�شاحات، حيث مل يعد هناك من فارق ما بني فتى وفتاة ورجل وامراأة، وكبري و�شغري ؟

اإننا فعاًل ب�شدد ظواهر ثورية باملعنى احلريف للكلمة، اأي اإنفجار التحولت. وهي 
ظواهر حتتاج اإل منوذج معريف paradigm جديد لبحثها حتلياًل وتف�شريًا، يتجاوز النماذج 
املعرفية التقليدية التي األفها مفكرونا وباحثونا، بحيث اأ�شبح من غري الي�شري عليهم جتاوزها 
والتخلي عنها، رغم اأنها اأ�شبحت حمدودة الفاعلية يف در�ص هذه الظواهر الثورية. هنا يتعني، 
كما يقول كون )1992( التحول اإل منوذج معريف جديد اأكرث فاعلية وقدرة على التعامل مع 
التحولت اجلارية ووقائعها. وهو ما يتمثل يف التحول من الأحادي اخلطي اإل املتعدد ال�شبكي، 
ومن الب�شيط اإل املعقد. ولقد �شبق لنا طرح �شرورة هذا التحول على مناهج البحث يف علم 
النف�ص يف ع�شر العوملة )حجازي، 2010(. وقدمنا مثاًل على ذلك ق�شية ال�شباب حتديدًا. فهو 
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على  قدرة  الأكــرث  الالعب  هو  معًا.  اآن  يف  ووقودها  جمهورها  وهو  العوملة،  اإع�شار  عني  يف 
تويرت،  )فاي�شبوك،  التقنيات  هذه  خمرتع  الأ�شا�ص  يف  وهو  امل�شتجدة،  تقنياتها  مع  التعامل 
يوتيوب اإلخ.(. اإذ اأن الذين طوروها هم يف الع�شرينات من العمر، وخ�شو�شًا مارك زوكربرغ 
مطور الفاي�شبوك الذي هو دون اخلام�شة والع�شرين. وكان من راأينا اأن علم النف�ص مبفرده 
غري قادر منهجيًا على اإ�شتيعاب ظاهرة ال�شباب يف ع�شر العوملة. فهي ظاهرة مركبة تتطلب 
تكامل علم نف�ص النمو وال�شحة النف�شية، والرتبية والتعليم والتوجيه املهني والإعالم، وعلوم 
الإقت�شاد واأ�شواق املال والأعمال واملعلوماتية وتقنياتها، والنظم ال�شيا�شية، وعلم الإجتماع 

وال�شكان والأنرتوبولوجيا )حجازي، 2010(. 

التفاعلية  الرتكيبية  الطبيعة  املناخ ذات  درا�شات  الأ�شل يف  التعقيد يف  ن�شاأ علم 
عالية الدينامية والتعقيد، مما يعرف باأثر الفرا�شة حيث حتوُل يف مكان ما ب�شيط يوؤدي اإل 
�شل�شلة كربى، وقد تكون متعاظمة من التحولت على م�شتوى املناخ الكوين. ثم اأخذت العلوم 
الإن�شانية تتبناه  تدريجيًا. يقول اإدجار موران، الفيل�شوف وعامل الإجتماع اأن فهم تعقيد الواقع 
يبدو ذا اأهمية متزايدة مع تقدم الزمن. وي�شري اإل �شرورة التاأكيد على قدرة التعقيد على 
و�شع كل �شيء مو�شع الت�شاوؤل، حيث ت�شابك وتداخل العديد من املقومات التي يوؤثر بع�شها 
عامل  ويدخلنا يف  اليقينيات  ين�شف  التعقيد  علم  اأن  كما  متبادل.  ب�شكل  الآخر  البع�ص  على 
الإحتمالت، ومعها ين�شف الإ�شتئنا�ص )الذي األفناه ونتم�شك به( اإل الثوابت واحلتميات التي 
الواقع ما نعي�شه من ت�شاوؤلت م�شوبة  األي�ص هذا هو يف  ن�شبغها على حتليالتنا وتف�شرياتنا. 
العربي راهنًا. هناك  العامل  التي ي�شهدها  الثورات  التاأكد ب�شدد م�شري هذه  بالقلق وعدم 
�شرورة ملقاربات جديدة تت�شف بالإنفتاح الفكري واليقظة الذهنية، والتنبه اإل امل�شتجدات 
املتوالدة، والذهاب اإل ما وراء الظواهر لتلم�ص القوى الفاعلة حتت ال�شطح. وهو ما يفر�ص 
واقع مير مبرحلة عالية من  قوالب فكرية ومعرفية قدمية وجاهزة على  التخلي عن فر�ص 
اإّذا اأردنا  األفناه ومت�شكنا به من مناذج فكرية،  الغنى واحلركية. يتعني علينا فتح حدود ما 

فعاًل تعاماًل فاعاًل وخ�شبًا مع هذا الواقع احلي واملتحول.

يف  احلديث  هذا  م�شتهل  يف  اإليها  اأ�شرنا  التي  التحليالت  كل  اأن  القول،  خال�شة 
املنهجيات، لها ن�شيبها من ال�شحة واجلدوى املعرفية، اإذا اأدرجت مبثابة عنا�شر من منوذج 
معريف  منوذج  بالطبع  وهو  معقد.  كل  �شمن  تفاعلها  درا�شة  خالل  من  يعمل  �شبكي  معريف 
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يتجاوز الإ�شهامات الفردية على اإختالفها. اإننا بحاجة يف درا�شة ثورة ال�شباب وحتولتها اإل 
فرق بحثية متعددة الإخت�شا�شات التي تتكامل حتليالتها فيما بينها، كي ت�شتخل�ص ال�شورة 
اأمريًا  نف�شه  منا  كل  ين�شب  التي  الفكرية  اأوان اخلروج من قالعنا  اآن  الغنى.  عالية  الكلية 
على واحدة منها، ُمَتمرِت�شًا وراء اأ�شوارها، بحيث نتحول اإل اإقامة حتالفات بحثية تعاونية 
تكاملية، تبني منوذجًا معرفيًا يتميز باخل�شوبة والقدرة على الك�شف. ذلك اأن اأطوار التحول 
الكربى تتطلب تكيفًا فكريًا تغيرييًا يلبي خ�شائ�شها واحتياجاتها. من �شمن هذا النموذج 
لبع�ص  وجودية  نف�شية  حتليلية  مبقاربة  التايل  العنوان  يف  �شنقوم  الأبعاد  املتكامل  املعريف 
الدللت التي اأ�شبحت ت�شكل معامل بارزة من ثورة ال�شباب، مبثابة اإ�شهام ي�شاف اإل �شواه 

من الإ�شهامات يف عملية متكاملة من الأغناء املتبادل.

ثورة ال�سباب واإطالق طاقات احلياة

وعملياتها  املحركة  وقواها  اأبعادها  يف  الغنى  من  عالية  درجــة  على  الثورة  هذه 
واإجنازاتها املفاجئة ورموزها ودللت �شلوكياتها وحتركاتها ذات املعاين املتعددة واملتداخلة، 
مبا يجعلها تفلت من اأي تاأطري اأحادي. متامًا كما تتنوع معاين الكلمات يف اللغة تبعًا لل�شياقات 

واملقاربات.

نتناول بالتحليل النف�شي الوجودي كل من ال�شرارة التي فجرت بركان اجلماهري 
الكامن واملتمثلة يف اإ�شعال حممد بوعزيزي الناريف نف�شه، وهو رمز من رموز عدة تكررت يف 
بقية ال�شاحات. ثم نتحول  اإل اآليات التعبئة التي قام بها ال�شباب مما اأطلق طاقات احلياة 
�شانعة  وال�شراعات،  والع�شبيات  الإنق�شامات  عنعنات  فوق  اإرتفعت  التي  اجلماهري،  لدى 

تاريخها، الذي طال �شلبه منها.

الرواية معروفة اإل اأن دللتها اأغنى بكثري من جمرد حادثة اإحتجاج فردي. حممد 
بوعزيزي ذلك الريفي ذي التاأهيل املهني والعاطل عن العمل يرتزق من خالل البيع على عربة 
على الر�شيف بدون ترخي�ص، فُي�شفع من قبل �شرطية ويطرد من املوقع. يحاول ال�شكوى لدى 
م�شوؤويل املحافظة فال ي�شتجاب له، فيقوم باإ�شعال النار يف نف�شه. هذه واقعة لي�شت فردية 
مبتذلة، بل اإنها اأ�شعلت النار يف اجلماهري املقهورة واملهدورة واملحرومة واملهانة ب�شكل مزمن. 
ما هي الدللت الوجودية لإ�شعال بوعزيزي النار يف ج�شده علنًا اأمام مبنى املحافظة ؟ وملاذا 
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الإنتحار باإ�شعال النار ؟ كان ميكن اأن يلجاأ اإل و�شيلة اإنتحار اأقل م�شهدية من الإنتحار بالنار، 
الأكرث اأملًا ووح�شية وم�شهدية. اإنها �شرخة ِاحتجاج واإدانة جذرية لل�شلطات امل�شتبدة: اأنظروا 
ماذا فعلتم بنا واإل اأي جحيم اأو�شلتمونا ! لقد فَعل بوعزيز جحيمه الوجودي يف فعل اإ�شعال 
الوجودي من  اإ�شهدوا على جحيمنا  اإل جحيم م�شهدي:  الداخلي  نار اجلحيم  النار حموًل 
بطالة ومهانة واإ�شتبعاد وحرمان. فَعل الإحرتاق بالنار مبا هي جهنم يف الثقافة والرتاث، ومبا 
هي جهنم العي�ص، فَجر جهنم عي�ص الفقراء املقهورين واملهدورين )غري املعرتف باإن�شانيتهم 
ول بحقوقهم( والذي اإعتمل وتراكم طوال عقود من الإ�شتبداد واحلرمان التي حولت حياتهم 
اإل جحيم ي�شتعل يف النفو�ص ويكويها من الداخل. كما اأن فعل الإنتحار مبا هو خرق للمحرم 

الديني هو دخول يف الكفر الأكرث تعبريًا عن الفقر واحلرمان )كاد الفقر اأن يكون كفرًا !( 

تعر�ص بو عزيزي لإهانة كيانية فجرت كل اإهاناته الوجودية املرتاكمة )احلرمان 
من العمل وك�شب الرزق، احلرمان من التواجد يف املكان( من خالل �شفعة ال�شرطية للقيمة 
املراأة،  ي�شفع  من  هو  الرجل  حيث  ذكوري  جمتمع  يف  الرجولة  قيمة  له:  املتبقية  احلميمية 
بقاء احلرمي يف  الذكورة )يف مقابل  التواجد فيه على قدرة  الذي يدل  ال�شارع  والطرد من 
البيوت خارج احليز العام(. �شفعة ال�شرطية هي يف املخيال الثقايف دو�ص على نواة الكيان، 
مما و�شعه يف حالة رد الفعل احلرج حيث مل يبق لديه اأي اآلية تعوي�شية تربيرية: اإنه الالرجل، 
فكيف ميكن بعدها اأن يواجه الزوجة والأم، حيث الرجولة تقا�ص مبقدار القدرة على حت�شيل 

الرزق من خالل التواجد يف املكان العام.

وغبنه  حرمانه  جحيم  من  املرتاكم  فجرت  ال�شارع  من  وطــرده  ال�شرطية  �شفعة 
ل  اأنت  وبالتايل  ال�شارع،  يف  لك  مكان  ل  اأن  له  قالت  والطرد  ال�شفعة  هذه  وهــدره.  وقهره 
�شيء؛ اإذ اأنه من ميتلك املكانة ميتلك املكان، وبالتايل ميتلك قوة احل�شور واإثبات الوجود. 
وكر�شت  لك،  كيان  ل  اأي  م�شروع  اأن وجودك هنا غري  ال�شرطية  له  قالت  بعدما  يفعل  ماذا 
اإعتبار يف نظر ذاته ونظر ذويه والآخرين ؟  نزع هذا الكيان بال�شفعة. ماذا يتبقى له من 
الدللت النف�شية واحليوية الوجودية لل�شفعة والطرد اإل الالمكان تلقي بالكائن احلي يف 
خطر الفناء. يقا�ص الأمن والقوة وبالتايل توفري اإمكانات البقاء والتكاثر يف عامل احليوان 
ويطرد  يهزم  الذي  دفاعًا عنه. احليوان  والقتال   territoire اإمتالك جمال حيوي  من خالل 
اأي�شًا حال املهجرين  اأقوى، م�شريه الهالك. ذلك هو  من املجال احليوي، من قبل مناف�ص 
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اأن ي�شبح الكائن بال جذور متده بالقوة والأمن واأ�شباب البقاء(،  واملنفيني واملقتلعني )اأي 
وماأ�شاتهم الكربى. 

هي  تلك  الكيانية.  القوة  مقومات  من  للتجريد  امل�شاحب  الوجودي  اخل�شاء  اإنه 
الذي  العام  احليز  يف  الوجود  من  مبعدًا  تكون  اأن  هو  مهم�شًا  تكون  فاأن  املهم�شني؛  ماأ�شاة 
يقت�شر على الأقوياء وذوي الإقتدار، وذلك ب�شرف النظر عن م�شاألة العدالة الإجتماعية. 
وتلك هي ماأ�شاة بطالة ال�شباب الذين ل مكان لهم يف حيز املدينة العام. اإنهم املطرودون من 
الوجود لأنهم مطرودون من اإ�شتحقاق التواجد يف املجال العام. اإنهم دخالء على هذا احليز 

ومو�شع �شك وريبة، مما يف�شر امليل اإل التخريب والتحطيم يف التحركات امل�شماة �شغبًا.

املكان هو ملك ال�شلطة واأجهزتها الأمنية، واإل فما معنى منع التجمع  اإل برتخي�ص. 
حق التواجد والت�شرف والقول والفعل حمظور على اجلماهري املقهورة واملهدورة )الغريبة يف 
اأطلقت يف ال�شاحات العربية وخ�شو�شًا �شعار  ديارها(. من هنا تربز دللة ال�شعارات التي 
»اإرحل يا علي، اإرحل يا مبارك.« اإنه اإ�شرتداد حق الوجود من خالل اإ�شرتداد ملكية املكان 
الآمر   Dégage تعبري  القمعّيقة.  اأجهزتهم  خالل  من  طوياًل  امل�شتبدون  �شادره  الذي  العام 
وامل�شحوب بال�شفعة من قبل ال�شرطية والذي ن�شف كيان بوعزيزي وفجر جحيمه، هو ذاته 
الذي عادت اجلماهري الثائرة فرفعته يف وجه بن علي، ومبارك و�شواهما: هذا احليز العام 
لنا، ولي�ص لك يا من اإغت�شبته طوياًل. �شلب املكان هو �شلب الوجود، واإ�شقاط من �شلبه هو 
وجود  اإمكانية  يلغي  امل�شتبد  احليوي.  ملجالها  مالكة  تكون  اأن  يف  اجلماهري حلقها  اإ�شتعادة 
يتم من  اأن  بد  ل  الوجود  واإ�شرتداد احلق يف  الوحيد هو.  وجوده  تكري�ص  ال�شعب من خالل 
خالل احل�شد واملواجهة يف احليز العام واإ�شتعادة اإمتالكه. ذلك ما عرب عنه بدر خان علي 
ال�شورية املزمنة غياب امليدان العام’؛ حيث مت تفريغ املجتمع،  ‘املع�شلة  يف مقالته بعنوان: 
على نحو �شبه نهائي من املنظمات النقابية والأحزاب ال�شيا�شية، واحللقات الثقافية امل�شتقلة 
الفاعلة يف املجال العام. مت تغييب ‘امليدان العام’ كليًا مبا هو ميدان من ينتجون ال�شيا�شة 
واحلياة الثقافية والنقابية والإجتماعية، حيث ي�شبح تغييب امليدان العام هو تغييب لوجود 
ال�شعب ال�شيا�شي. )بدر خان علي، 2011(. ومن هنا عبقرية امليدان التي هزمت بال�شلم همجية 
القمع ال�شلطوي، حيث حتول امليدان اإل �شاحة املولد العظيم )يف القاهرة وم�شر عمومًا( 

)دربا�ص، 2011(. اأنه مولد الوجود بعد اإ�شتعادة اجلماهري مللكيتها للحيز املكاين.
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احلرية  خــالل  من  والكرامة  اخلبز  �شعارات  اإمــتــزاج  يف  الــدللت  تتداخل  هنا 
واإ�شتعادة ملكية زمام القول والفعل، وبالتايل امل�شري: اأن نكون يف ال�شارع ومنتلك امليدان هو 
اأن ن�شتعيد الوطن وحقنا يف املواطنة. النزول اإل ال�شارع والإعت�شام يف امليادين وخ�شو�شًا 
ال�شوارع  كل  فيه  ت�شب  حيث  املدينة،  يف  النواة  العام  احليز  ميثل  الــذي  الرمزي  امليدان 
وعلى  امليدان  على  �شيطرت  طاملا  التي  القمعية  ال�شلطة  اأدوات  مواجهة  ومعارك  وامل�شالك، 

احليز العام، هو تغيري للدللة وامل�شري وامليالد اجلديد.

لقد مت اإي�شال اجلماهري العربية اإل احلالة احلرجة التي فجرت اجلحيم الكياين 
معربًا عنه باإ�شعال بوعزيزي النار يف ج�شده، وهو امل�شهد الذي ما لبث اأن تكرر يف اأكرث من 
مكان، مما يدل على تعميم هذا اجلحيم. ولذلك فلي�ص غريبًا اأن تقوم اجلماهري بهذا ال�شكل 
احلا�شد الذي �شحى بالدم والروح بدون تردد، مما اأخاف ال�شلطة امل�شتبدة فاإنهزمت هي 
واأجهزتها، واإ�شتعاد اجلمهور كيانه وحقه يف الوجود. ولقد جتلت عبقرية امليدان من خالل 
ونظافته  امليدان  على  اأبدتها اجلماهري يف احلفاظ  التي  )بعلبكي، 2011(  »العفوية اخلالقة« 
وحمايته وتوفري مقومات ال�شمود من طبابة وغذاء للمحت�شدين فيه، وكاأن ل�شان حالها يقول 
هذا مكاننا وجمالنا احليوي ونحن باحلفاظ عليه جديرون كل جدارة. اإننا ل�شنا قا�شرين ول 
خم�شيني اأو فاقدين لالإ�شتحقاق بل نحن الأحق بالتواجد هنا ورعاية كياننا ومكاننا اللذين 

طال �شلبهما منا.

تكلم بوعزيزي بلغة احلريق �شارخًا: �شاأحرق نوعية الوجود الذي فر�شتموه علينا، 
والهدر واحلرمان  والقهر  الت�شلط  بب�شط  املتمثلة  فاعليته  واأبطل  �شاأحرق نظامكم  وبالتايل 
واملهانة وفر�ص الر�شوخ واملوت الكياين. لقد تكلم بلغة احلريق الذي هو جهنم وهو املطهر 
الذي فجر جحيم  ال�شاعق  �شكلت  الكارثي  بوعزيزي  فعل  الــدللت يف  الآن عينه. هذه  يف 
اجلماهري الذي طال اأمده وبدا كاأنه القدر املفرو�ص الذي ل راد له. ومع هذا التفجري حتركت 
طاقات احلياة يف امليادين وال�شاحات وال�شوارع واإنت�شرت مبثابة التفجري الذري الذي يتوالد 
هذه  اإليها  �شتوؤول  التي  التطورات  كانت  اأيًا  وامل�شري،  الوجود  دللة  �شيغري  متعاظم  ب�شكل 

الثورات.

خالل  من  واحل�شد  التعبئة  عملية  قــادوا  للثورة.  املحرك  الدينمو  ال�شباب  �شكل 
ِامتالكهم نا�شية تقنيات الإي�شال والإعالم الجتماعي املتفلِّتة من كل الرقابات التقليدية. 
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ت�شطيح  الأمد من  لعملية طويلة  تعر�شوا  الذين  املي�شورة  الجتماعية  الطبقات  �شباب  اإنهم 
الوعي وال�شرف عن الق�شايا الوطنية من خالل اإ�شرتاتيجية ‘ر�شاعة الت�شلية’ التي اإبتدعها 
احل�شية  احلا�شر  وملذات  والإثـــارة  الفرجة  متع  اإل  ودفعهم  ال�شباب  لإلهاء  بريجن�شكي 
)حجازي، 2005(. وهم ال�شباب الذين طاملا اأخذ عليهم الكبار اإنعدام جديتهم وم�شوؤوليتهم، 
مع اأن هوؤلء الكبار اأنف�شهم هم من ميتلك قنوات الت�شلية الف�شائية وي�شغلها. وذهب اإتهام 
الكبار لهم اإل حد القول باأنهم جيل طفيلي ل يرجى منه خري، فاإذا بهم يفجرون طاقات 
اأذهلت  اخلالقة  والعفوية  والإلتزام  القدرة  من  درجة  بلغت  متحفزة  دفاقة  ال�شابة  احلياة 
هوؤلء الكبار. اإن ال�شباب من حيث التعريف ين�شد الإثارة واملغامرة واملخاطرة واحلما�ص ومتع 
احلياة تلبية لنداء طاقات احلياة لديه، واإ�شباع نهم اإمتالء الوجود. ولقد كانت اإ�شرتاتيجية 
‘ر�شاعة الت�شلية’ تركز على هذا التوق اإل اإثارة احلياة لديهم، فاعتقد الكبار اأن وجودهم 
لديهم خمزونًا كامنًا من  يلغ  الإقبال على احلياة مل  اأن  والواقع  التوق.  كله يختزل يف هذا 
الإلتزام بق�شايا الأمة وامل�شري، كما مل يعطل طاقاتهم على العطاء بدون ح�شاب. فكما يبحث 
والبذل  والت�شحية  العطاء  اإل  يندفع  القدر  وبنف�ص  فاإنه  احلياة،  ومتع  الإثارة  ال�شباب عن 

بدون ح�شاب حني يجد اجلد؛ اأو لي�ص جل جمهور الثورات عرب التاريخ من ال�شباب اأ�شا�شًا ؟

الإعالم  لتقنيات  املبتكر  الإ�شتخدام  خالل  من  ال�شاحر  على  ال�شحر  ِانقلب  لقد 
توا�شل  اأدوات  مبثابة  الأ�شل  يف  تطويرها  مت  والتي  واأخواتها(،  بوك  )الفاي�ص  الجتماعي 
اجتماعي يتوخى املتعة والت�شلية وحب الظهور. من املعروف اأن الفاي�ص بوك حتديدًا والذي 
�شكل اأداة التوا�شل والتعبئة الأ�شا�شي بال�شورة والن�ص اإنت�شر بني ال�شرائح ال�شبابية وال�شكانية 
اإ�شتعرا�ص الأخبار  اإ�شتعرا�ص اجتماعي للرنج�شية الذاتية:  اأداة  التي متلك و�شائله، مبثابة 
اأحوال  و�شرد  واملباهاة،  والــربوز  الظهور  عن  البحث  بغية  ال�شخ�شية  اليومية  الجتماعية 
ور�شاعة  الوعي  وت�شطيح  الإلهاء  اإ�شرتاتيجية  يدخل يف جله �شمن  ما  وهو  العي�ص.  حظوظ 
الجتماعي  التفاعل  من  بدًل  الفرتا�شي  الواقع  م�شتوى  على  العي�ص  اإل  والدفع  الت�شلية، 
املبا�شر، وامل�شارك يف ق�شايا الوطن. حتولت هذه التقنيات على يد ال�شباب، وبعملية اإبداعية 
حقيقية، اإل اأكرث اأدوات الك�شف والف�شح ملمار�شات الإ�شتبداد فاعلية وتاأثريًا، حيث حتولت 
اإل بناء الذكاء اجلماعي الذي يتجاوز ُكاًل من حماولت القمع واملنع وال�شيطرة من قبل هذه 
ال�شلطات. وبالطبع مل يقت�شر الأمر على الف�شح املحّلي والتعبئة واحل�شد املحليني واإمنا تعمم 
ببع�ص  بع�شها  اأجزاءه  وت�شل  الكوكب  تغلف  التي  التوا�شلية  املعلوماتية  ال�شبكة  على حممل 
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يف التو واللحظة، مما �شكل و�شيلة للحماية والوقاية وك�شر جدران الّتعتيم، واأعلى من زخم 
الق�شايا املحقة يف التحرير من القهر والهدر واإ�شرتداد الكرامة. لقد كان اإبداعًا فعليًا من 
وظف  فاعليته.  من  والإ�شتفادة  منه  التعلم  باإمكانية  اأجمع  العامل  اأقر  العربي  ال�شباب  قبل 
بو�شائل  ي�شاهي  ول  م�شبوق،  غري  ب�شكل  وتعبئتها  اجلماهري  حل�شد  التقنيات  هذه  ال�شباب 
وبذلك  ال�شيا�شية.  واحلركات  الأحــزاب  تاريخيًا  تو�شلتها  التي  التقليديني  واحل�شد  التعبئة 
من  املقبل  يف  �شيتكر�ص  الجتماعية،  التحولت  �شناعة  يف  جديدًا  تاريخًا  ال�شباب  اإ�شتهل 
الأيام يف كل حركات التحرر من القهر والهدر واإ�شرتداد الكرامة، واإنتزاع الإن�شان لالعرتاف 
باإن�شانيته. تفاجاأ الكبار بزخم الأحداث وت�شارعها، وحجم التعبئة واحل�شد والتاأثري، فاأ�شلموا 
الطويل.  والهدر  القهر  ليل  بعد  الفجر  باإنبالج  م�شتب�شرين  فرحني  لل�شباب  القيادة  زمام 
ذات  اللحظات  هذه  وعي�ص  بالركب  الإلتحاق  اإل  منهم،  املرجعيني  حتى  الكبار،  وت�شابق 
اأقر جميع الكبار بانتهاء مرجعيتهم، وحتى بق�شورهم؛ ول  الزخم التاريخي غري امل�شبوق. 
زالت ماثلًة �شورة ذلك امل�شن التون�شي ي�شرخ ممررًا يده على �شعره الأبي�ص: »هرمنا، هرمنا 

ونحن ننتظر هذه اللحظة«، مع الإمتنان لل�شباب الذين اأتاحوا ظهورها له.

قد يكمن اأحد اأ�شباب متكن ال�شباب من قيادة الثورة يف كونهم مل يتم تدجينهم على 
غرار جيل الكبار. اإ�شرتاتيجية الإلهاء ور�شاعة الت�شلية هي التي اتبعت معهم بغية حتييدهم 
امل�شتبدين  من  ال�شرتاتيجية  هذه  م�شغلي  فاإن  احلظ  وحل�شن  العام  ال�شاأن  عن  واإبعادهم 
واأدواتهم الإعالمية الإلهائية مل يتنبهوا اإل حقيقة فعلية هي اأن ال�شباب ي�شح بطاقات احلياة 
الوثابة بني جوانحه، ويتطلع اإل البذل والعطاء، بقدر ما يبحث عن املتعة والإثارة. واأنه يف 
�شميم كيانه، ودخيلة نف�شه يتوق اإل الدخول اإل ال�شاحة واحليز العام ولعب الدور الن�شط 
التي هرمت،  القيادات  اإق�شاء من خالل  بعد طول  امل�شتقبل وامل�شري،  امل�شارك يف �شناعة 
ومت�شكت بتاأزيل وجودها، وح�شرية اإحتكارها للحيز العام. يف البالد املتقدمة التي تعرتف 
بتجدد دماء احلياة وحيويتها يتم قتل الأب رمزيا، مبعنى اأن جيل ال�شباب يتجاوز جيل الكبار 
يف عملية مناء م�شتمر. وهكذا ترى ان قادة ال�شيا�شة واملال والعمال هم يف جلهم من ال�شباب 
الذي يبتدع دوما �شبال جديدة وتقنيات جديدة وروؤى تتجاوز املا�شي التقليدي. اأما يف اأنظمة 
ال�شتبداد فيتم تاأزيل جيل الكبار امل�شتبدين، ما يعيق جتدد احلياة ومنو حيويتها. اإنهم يقتلون 
الأبناء من خالل تهمي�شهم واإق�شائهم واإتباعهم مما يتعار�ص مع قانون احلياة ذاتها املتمثل 
باإنطالق الطاقات وجتديدها. اإل اأن احلياة عنيدة وثابة، قد تكمن بع�ص الوقت، اإل اأنها ل 
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بد اأن تنطلق وتفر�ص حيويتها. تلك هي ثورة ال�شباب الذي ياأبى اأن يقتل دورا ومكانة. حترك 
دينامية ال�شباب، اأطلق ثورة اجلماهري التي دفعت اإل مراكمة جحيمها الكياين، الذي ج�شده 
بو عزيزي يف �شرخة اإ�شعال النار يف ج�شده. اإنفجر بركان اجلماهري الذي طال اإحتقانه. اإل 
اأن هذا النفجار لي�ص جمرد رد فعل �شلبي على القهر والهدور واملهانة واحلرمان، بل هو يف 

املقام الأول اإنطالق طاقات احلياة لديها والتي طال قمعها وتنوعت اأ�شاليب احلرب عليها. 

العالقة ما بني اخلبز والكرامة لي�شت عالقة م�شاف وم�شاف اإليه، واإمنا هي تعبري 
اأبعاده. ح�شد اجلماهري املحرومة املطالبة باخلبز  الكرمي بجميع  الكيان  عن املطالبة بحق 
يلتقي مع ثورة اجلماهري املطالبة باحلرية وحق احل�شور والقول والفعل. ذلك اأن احلرمان 
من اخلبز املعرب عن ما دون خط الفقر، هو يف الواقع دفع الإن�شان اإل ما دون خط الب�شر. 
وبذلك تالقت كرامة املطالبني باحلرية، واملطالبني باخلبز يف هذه الثورة التي اإنخرط فيها 
اجلميع كبارًا و�شغارًا، ن�شاًء ورجاًل. الكل يطالب بِا�شتعادة كيانه املهدور من خالل املطالبة 
باحلقوق واإ�شباع احلاجات واحل�شور. احلما�ص منقطع النظري، وفرحة احلياة الكربى التي 
دبت يف اجلماهري، والدرجة الأكرث رقيا يف تالحمها على اإختالف فئاتها، وم�شارعة الكل اإل 
امل�شاركة يف احل�شور يف امليادين وال�شاحات، كلها تعبريعن اإنطالق طاقات احلياة املعطاءة، 
املت�شامنة، امل�شتعدة للت�شحية ودفع الثمن الغايل من اأجل اإ�شرتداد حق الوجود الذي طال 
تغييبه. مل يكن هناك حزب قائد، ول زعيم ملهم، ول برنامج �شيا�شي مرجعي، بل هي العفوية 
اخلالقة النابعة من اإنطالق طاقات احلياة، والتي دفعت كل املرجعيات ال�شيا�شية والفكرية 
العفوية اخلالقة كل  اأذهلت هذه  لوائها.  التقليدية لاللتحاق بها والن�شواء حتت  واحلزبية 
املراقبني واملنظرين يف قدرتها على التنظيم وتوفري كل مقومات احلماية والرعاية والعناية 
اأ�شحاب  اإل  عاد  الذي  امليدان  و�شيانة  العام،  الأمن  على  واحلفاظ  للمحت�شدين  ال�شحية 
احلقوق الطبيعية فيه. فاجاأت جتليات طاقات احلياة هذه الكل، بحيث اأم�شت اأمنوذجا �شارع 
اجلميع اإل التعلم منه. فر�شت اجلماهري اإرادتها يف احلياة من خالل ح�شودها ون�شالتها 
ومطالبها باإ�شقاط النظام. لي�ص الأمر ق�شية تنحي هذا اأو ذاك من املت�شلطني الذين اأزَلوا 
وك�شر  وت�شحياتها  اجلماهري  اإ�شرار  خالل  من  الكيان  حق  اإنتزاع  هو  واإمنــا  اإ�شتبدادهم 
املعادلة التي دامت طويال واملتمثلة يف تنايف وجود احلاكم واملحكوم وال�شلطة وال�شعب. اأ�ش�ص 
امل�شتبدون وجودهم على اإلغاء ال�شعب مبختلف فئاته و�شرائحه، ولو اأن هذا الإلغاء اتخذ عدة 
اأ�شكال تبعا ل�شروط وجود كل فئة. ولذلك اإ�شرتدت اجلماهري وجودها من خالل فر�ص اإلغاء 
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النظام: على النظام اأن يرحل حتى تتوفر لنا �شروط الوجود. 

ملكيات  اإل جمرد  الوطنية  الكيانات  التي حولت  الإ�شتبداد  اأنظمة  لطاملا عملت 
خا�شة، من خالل اتباع توجيهات الأدب ال�شلطاين : »على احلاكم اأن يحذر الدهماء لأنها اإذا 
ا�شتطاعت اأن تقول، قدرت ان ت�شول« اأي ان تهدد وجوده ذاته. �شادرت �شلطات الإ�شتبداد 
جماهري  على  الوجودي  املــوت  تلقائيا  وفر�شت  الكالم  منعت  والفعل.  والتجمع  القول  حق 
املواطنني، تبعا ل�شيغة لكان ال�شهرية التي جعلها تلميذه �شفوان عنوانا لكتاب فائق الغنى 
اأن يكون هناك حق قول  اإنها معادلة جامعة فاإما  اأو املوت )�شفوان، 2008(.  الكالم  والعمق : 
املدمر  العنف  يتفجر  ان  واإما  واملحكوم  وملزم، بني احلاكم  وكالم وحوار ملىء وذي معنى 
بينهما. املوت يف حالة جماهري الأمة هو موت وجودي، ولو اأنه عرب عن ذاته يف اإنتفا�شات 
جماهري  اإ�شرتدت  ال�شمت.  عليها  ويفر�ص  الــدوام  على  تقمع  كانت  ومطالب  واإحتجاجات 
بالتايل حق  وانتزعت  اخلــوف،  جــدران  وهدم  ال�شمت،  ك�شر  الكالم من خالل  الثورة حق 
الوجود و�شناعة امل�شري. قد تكون معادلة ‘الكالم اأو املوت’ هي التي �شكلت القا�شم امل�شرتك 
املفكرون  والن�شاء،  الرجال  وال�شابات،  ال�شباب   : الثورة  يف  امل�شاركة  ال�شرائح  جميع  بني 
واأ�شحاب املهن احلرة، خمتلف الطوائف واملذاهب، كلها رفعت ال�شوت عاليا ومار�شت لغة 

القول والفعل من اجل اإ�شرتداد حق الوجود.

فوجئت �شلطات الإ�شتبداد واأجهزتها القمعية بزخم هذه الثورة ومداها واإ�شرارها 
على القول والفعل واإ�شتعادة ملكية احليز العام. واأ�شقط يف يدها بعد حماولت البط�ص التي 
التخويف  فاعلية  اإل  اأن�شت  لقد  عليها.  ال�شمت  موات  وفر�ص  اجلماهري،  قمع  يف  ف�شلت 
والإرهاب املزمنني، وظنت ان اجلماهري قد اإ�شتكانت ور�شحت لقدر مفرو�ص ل راد له. اإل 
انها مل حت�شب ح�شابا لطاقات احلياة التي ي�شتع�شي الق�شاء عليها، ولو فر�ص عليها الكمون 
زمنا يطول اأو يق�شر. وقعت �شلطات ال�شتبداد يف خطاأ حيوي اإذ اعتقدت اأن اآلية التخويف 
واأنظمتها  ذاتها،  احلياة  مبداأ  مع  يتنافى  الفاعلة حياتيا، مما  الوحيدة  والهدر هي  والقهر 

احليوية الثالثة املوجهة لل�شلوك. 

اأنظمة حيوية ع�شبية  اأن هناك ثالثة  النف�شية  البيولوجية  الأبحاث  اكت�شفت  لقد 
م�شتقلة عن بع�شها البع�ص توجه ال�شلوك، بحيث اأن اإ�شتغال اأحدها ل يلغي وجود الآخر الذي 
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احلياة  طاقات  بتفعيل  يرتبط  والذي  لل�شلوك  ر  املَُي�شِّ اجلهاز  هو  اأولها  كمون.  حالة  يف  يظل 
والنماء والتو�شع والتمدد والإقدام واملواجهة واملغامرة. اإنه اجلهاز الذي يتيح النماء وال�شيطرة 
على البيئة، كما يتيح البناء والتوا�شل والرتابط، وهو الأقرب اإل نزوة احلياة التي قال بها 
فرويد )لبالن�ص، 2011(. ين�شط هذا النظام من خالل ن�شاط املو�شل الع�شبي املعروف باإ�شم 
‘دوبامني’ امل�شووؤل عن حالة احلما�ص والن�شوة وال�شعور بالتو�شع والقدرة والإقدام، مما يتجلى 
يف حلظات النت�شار وما يرافقه من حما�ص و�شعور بالن�شوة. ويقابله اجلهاز الذي ي�شد ال�شلوك 
ويكبح املواجهة واملجابهة، ويفر�ص الهروب اأو التجنب وال�شتكانة مبثابة اآلية دفاعية حيوية يف 
مواجهة الخطار املهددة للحياة والتي تتجاوز القدرة على التعامل معها. اإنه نظام احلماية من 
اأبينفرين’  ‘نور  خالل اإيثار ال�شالمة. وهو ين�شط من خالل املو�شل الع�شبي املعروف باإ�شم 
الثالث فهو  الع�شبي احليوي  واأما اجلهاز  ين�شط.  والقلق حني  يولد حالة اخلوف  الذي  وهو 
النظام الذي يعقلن ال�شلوك ويوازنه من خالل ح�شن تقدير معادلة القوى الذاتية يف مقابل 
التهديدات والأخطار. يحول دون الإنخراط  يف مغامرات موؤذية اأو مهلكة، يف الآن عينه الذي 
ل يدع الكائن احلي ي�شت�شلم للخوف و�شلوكات التجنب واإيثار ال�شالمة. ويقوم بتن�شيطه املو�شل 
 .)Carr ،2004( الع�شبي املعروف باإ�شم ‘ال�شريوتونني’ الذي يدفع باإجتاه العقالنيه والعتدال

)اخلــوف  الــثــاين  اجلــهــاز  على  القمعية  واأجهزتها  ال�شتبداد  �شلطات  راهــنــت 
والتجنب( بفر�ص ال�شتكانة على جماهريها. واإعتقدت ان هذه الآلية احليوية هي الوحيدة 
الفاعلة. وغاب عنها اأن نظام تي�شري ال�شلوك املرتبط بانطالق الطاقات احلية موجود وقابل 
يتحرك  اأن  واأنه لبد  ولو كمن طويال.  لذاتها  والن�شاط يف حالة من فر�ص احلياة  للتحرك 
ويكف عمل نظام اخلوف وال�شتكانة حني ت�شنح الفر�شة. الثورة والتعبئة واحل�شد  وت�شغيل 
اآلية التاآزر والتعا�شد واإطالق القوة الفردية من خالل الذوبان يف اجلماعة، اأعادت ت�شغيل 
نظام تي�شري ال�شلوك، حيث حتققت اإجنازات مل تكن تخطر يف البال، اأدت اإل فر�ص احلياة 
لذاتها واإنطالق طاقاتها الوثابة مع م�شاعر الإح�شا�ص بالوجود. اإ�شتغل نظام التمدد وال�شيطرة 
والنماء، ولو اأن الثمن كان باهظا. ذلك هو تف�شري م�شاعر العتزاز والن�شوة والقوة التي عمت 
اجلماهري الثائرة يف امليادين وال�شاحات واملدن والأرياف. اإنه اإنت�شار احلياة الذي عرب عنه 
ذلك امل�شري الذي قال »عمري اربعني �شنة، ولأول مرة يف حياتي اأ�شعر اأنني رجل.« وذهبت 
الإح�شا�ص  التعبري عن  نف�شه يف  املذهب  املحجبات(  كما  )ال�شافرات منهن  ال�شابات  اأقوال 

بالكيان احلي واحل�شور املوؤكد لذاته.
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التحوالت الثقافية

مهما ع�شر املخا�ص وتعرقلت م�شرية الثورة يف حتقيق اأهدافها، فاإن واقعا جديدا 
قد ولد يف العامل العربي، هو ب�شدد التو�شع والنت�شار يف حركية تاريخية غري قابلة لالإجهاز 
عليها، ولو ربحت اأنظمة الإ�شتبداد اجلولة يف موقع اأو اآخر. فب�شقوط جدار اخلوف الناجم 
عن اإيقاف ن�شاط نظام الر�شوخ والتجنب واآلية الحتماء، بف�شل ت�شغيل نظام تي�شري ال�شلوك 
واإطالق طاقات احلياة والنماء، انتزعت اجلماهري القدرة على القول وال�شول حمولة اأنظمة 
ال�شتبداد اإل موقع الدفاع، ولو اأنه اتخذ طابعا مفرطا يف عنفه و�شرا�شته. اأر�شى هذا الواقع 
بتعبري  ونق�شد  عندها.  التوقف  ت�شتحق  التي  الثقافية  التحولت  من  هاما  عــددا  اجلديد 
واملعايري  املرجعيات  يف  يتمثل  مما  للكلمة،  النرتوبولوجي  املعنى  املقام  هذا  يف  ‘الثقافة’ 
ونظم  واملمار�شات،  والتفاعالت  والأدوار  والفكر،  للروؤية  املوجهة  القيم  ونظم  ال�شلوكية، 
التقنيات واملعتقدات. وهي حتدد يف جمموعها املتفاعل واملتكامل، نظرة اجلماعة اإل ذاتها 

واإل عاملها، مما يحدد خياراتها وممار�شاتها، مبثابة بنية فوقية موجهة.

��التحول الأول والأ�شا�ص هو متكن ال�شعب)امل�شري خ�شو�شا( من اإ�شقاط فرعونه 
لأول مرة منذ خم�شة اآلف عام، وك�شر بنية الإ�شتبداد التاريخية. هذه البنية كر�شها 
الن�شو�ص  اإختزال  خالل  من  ال�شيا�شي؛  الإ�شالم  بروز  منذ  الديني  الثقايف  املوروث 
اجلابري،   ( ب�شواء  �شواء  واخلا�شة  العامة  على  وفر�شها  الطاعة  اأخالق  اإل  والدعوة 
عن  البعد  اأو  القرب  لدوائر  تبعا  مراتب  ومادونه  له،  �شريك  ل  فال�شطان   .)2001
ال�شلطة. اإل اأنهم كلهم �شواء اإزاءه، كما يدعو اإليه الأدب ال�شلطاين. لأول مرة يك�شر 
الغنب  ويرفع  الك�شر  عملية  يقود  منقذ  بطل  بدون  فرعونه  وي�شقط  اأ�شنامه  ال�شعب 
اإن  املعيار.  هي  �شلطته  وت�شبح  املرجعية،  ال�شعب  ينتزع  مرة  لأول  اجلماهري.  عن 
اإ�شقاطات هذا التحول الثقايف البنيوي اأبعد بكثري مما قد يبدو لأول وهلة، اإذ اأ�شبح 
الإن�شان مرجعية ذاته، واجلماعة مرجعية ذاتها. ك�شرت مع اإ�شقاط الفرعون اأخالق 
الطاعة التي تختلف جذريًا عن اأخالق التوافق. ومع ك�شر اأخالق الطاعة الأبعد دللة 
ال�شبيل  يفتح  والجتهاد،  التاأويل  يحتمل  الذي  ال�شيا�شي،  وتاأثريًا من مفهوم احلرية 
كلية  فوقية  لإرادة  واإرتهانها  اأ�شرها  ويفك  اإنطالق طاقات احلياة ومرجعيتها،  اأمام 

اجلربوت تفرغ كيان التابعني من كثافته جتاه الفرعون. 
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��العالقة  تقت�شر  الذين  ال�شغار  الفراعنة  من  �شل�شلة  يف  ذاتها  البنية  هذه  تكرر 
معهم على اأخالق الطاعة امل�شنودة ب�شلطان الغيب الديني. لأول مرة اأ�شبحت الثورة 
التي اأ�شقطت الفرعون تطالب ال�شلطة ال�شيا�شية احلاكمة بت�شريع اإجراءات الإ�شالح 
والق�شاء على الف�شاد وحماكمة من اعتدوا على ال�شعب، واإ�شرتداد حقوق الوطن التي 
�شلبت. اأ�شبحت الإرادة الأ�شا�ص هي اإرادة ال�شعب، مما ي�شكل حتوًل بنيويًا جذريًا ل 
جمال لإلغائه اأو جتاوزه. هذا التحول الثقايف �شوف يفتح الباب اأمام اإنطالق طاقات 
العطاء والنماء النابعة من الكيان الذاتي، مما ي�شكل اأهم �شمانات ح�شانة املجتمع 

واإقتداره ويكر�ص عافيته. 
��اأدى هذا التحول الرئي�ص اإل حتول ثقايف اآخر يتمثل يف ك�شر البنية البطريركية 

من  معدلة  ن�شخة  هي  البنية  هذه  املجتمع.  يف  والتفاعل  العالقة  نظم  على  املهيمنة 
لقاء  �شرابي(  ه�شام  يقول  )كما  الكالم  و�شماع  الطاعة  اأخــالق  تفر�ص  الفرعنة 
بالأبناء، والإناث  الروؤ�شاء باملروؤو�شني، والآباء  الرعاية واحلماية. تتكرر يف عالقات 
و�شلبهم  اإتباعهم  لالأبناء من خالل  الأب  قتل  تتمثل يف  البطريركية  البنية  بالذكور. 
اإرادتهم ومرجعيتهم. اأبرز ما مييز الثورة هو التحول من العالقات العمودّية الفوقّية 
اإل العالقات الأفقّية الت�شاركية يف حالة من امل�شاواة ما بني الرجل واملراأة وال�شاب 
مقومات  وتوفري  الثورة  قيادة  يف  والفاعلية  القدر  نف�ص  يف  اأ�شهموا  الذين  وال�شابة 
جناحها. حتى املحجبات واملنقبات اأ�شهمن بالزخم نف�شه، مما يفتح الباب اأمام حترر 
اأجله. مل يقت�شر الأمر على ك�شر البنية البطريركية،  فعلي للمراأة طال ن�شالها من 
واإمنا جتاوزه اإل قلب حقيقي لالأدوار حيث اأ�شبح ال�شباب هم املرجعية. وحيث �شلم 
الأقل.  على  املواكب  اأو  التابع  دور  لأنف�شهم  اأرت�شوا  حني  املرجعية  بهذه  لهم  الكبار 
والتي طال  الأ�شيلة،  الدميوقراطية  لنمو  الباب  يفتح  باأن  كفيل  الثقايف  التحول  هذا 
تغني مفكرينا بها ومطالبتهم بقيامها. ل ميكن قيام دميوقراطية �شيا�شية وجمتمعية 
حقيقية من خالل القت�شار على املطالبة ال�شيا�شية، لأن ر�شوخ العالقة البطريركية 
اإل جمرد  تتحول  اأن  يندر  ل  بحيث  فاعليتها؛  يفقدها  �شوف  الجتماعي  الن�شيج  يف 
اإ�شتثماره،  اأح�شن  اإذا  يوؤ�ش�ص،  �شوف  الثاين  الثقايف  التحول  هذا  �شكلية.  �شعارات 
لنه�شة جمتمعية حقيقية تقوم على اإطالق الطاقات احلية واملبادرات من موقع حترير 

الإرادات.
��»العفوية  يف  يتمثل  مما  �شابقيه،  عن  الثالث  الأ�شا�ص  الثقايف  التحول  يندرج 
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اخلالقة.« لأول مرة حتدث الثورة بدون حزب قائد اأو زعيم تاريخي، وبرنامج �شيا�شي 
مقرر م�شبقًا، ومرجعية فوقية تعبئ اجلماهري وتقود ن�شالتها. اإنها القيادة اجلماعية 
ملهم.  رئي�ص  اأو  منقذ  قائد  هناك  لي�ص  واجلماهريية.  ال�شبابية  الت�شاركية  الأفقية 
ولي�ص هناك تنظيم طليعي يخطط ويقرر ويجر اجلماهري وراءه مزينًا لها الفردو�ص، 
ال�شيا�شة  كما  منها  النقابية  والتنظيمات  الأحــزاب  املفقود.  الفردو�ص  اإ�شتعادة  اأو 
والنتماءات  الطبقات  عابرة  اجلماعية  القيادة  اإنها  تقوده.  ومل  بالركب  التحقت 
وامل�شاركة  والتنظيم  التعبئة  يف  اخلالقة  العفوية  هذه  اأبدعت  الكيانية،  والظروف 
واحلماية والرعاية. اجلماهري قائدة نف�شها و�شيدة ذاتها، بدون مراتب اأو رتب حزبية 
اأو تنظيمية، فتحت ال�شبيل اأمام جتلي كل طاقات احلياة والعطاء، مما يب�شر بالتحول 
واملدبر  املبادر  الفاعل  الأمــل  اإل  التاريخي،  العجز  وم�شاعر  والت�شاوؤم  الياأ�ص  من 
واجلماعية  الذاتية  الفاعلية  واإطــالق  الكربى،  الأهــداف  حتقيق  اإل  و�شوًل  واملثابر 
واإ�شتعادة الثقة املفقودة بالنف�ص، والتي طالت م�شادرتها: اأنه املدخل لبناء الإقتدار.

اإبتداع  على  قــادرة  فوقية،  مركزية  مرجعية  لها  يكن  مل  التي  اخلالقة،  العفوية  اإن 
نوعيتها ومقارباتها عن  اإفراز قيادات تخرج يف  والت�شيري، وعلى  للتقرير  بديلة  اأطر 
تفكرينا  يف  اأ�شرى  اأ�شبحنا  لقد  املمهدة.  الــدروب  على  ال�شري  يكرر  الذي  التقليدي 
لل�شيغ النمطية: قيادة رائدة وجمهور تابع، والتي تكرر العالقات الفوقية الإتباعية. 
وهو ما يتجلى يف ذلك التوج�ص املاألوف وال�شائع من غياب القيادة املركزية/ املرجعية، 
الذي يرتدد عند الكثريين ويدفع بهم اإل اخل�شية على ثورة ال�شباب التي تفتقد الأبوة 
الأحادية. هناك دومًا جمال لإبداع �شيغ مبتكرة يف القيادة والت�شيري، كما يعلمنا علم 
البدائل. وهناك دومًا اإمكانات وفر�ص غري منظورة قد تكون اأكرث فاعلية من التقليدي 
النماء  يف  م�شبوقة  غري  جمالت  فاحتة  ذاتها  احلياة  جتدد  هكذا  ذاته.  يكرر  الذي 
والبناء. كل الإبداعات الكربى يف التاريخ ويف خمتلف املجالت قامت على التجروؤ على 
خو�ص غمار املجهول والتجا�شر على الإقدام على غري الأكيد. هناك بالطبع اأخطار 
ممكنة، اإل اأن هناك يف  الوقت عينه اإمكانات غري م�شبوقة يف الإجناز والنماء: فمن 

يجروؤ يك�شب.

��ي�شكل توظيف الإعالم الجتماعي يف الثورة التحول الثقايف الرابع. يتكون الإعالم 
الجتماعي من برامج التوا�شل التفاعلي على الإنرتنت من مثل املدونات على اإختالفها، 
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والفاي�ص بوك التي يعر�ص فيه كل م�شرتك اأخباره و�شوره ومنا�شباته كي يطلع عليها 
يتمثل يف ر�شائل ن�شية ق�شرية  الذي  والتويرت  ويتفاعلون معها،  الآخرون  امل�شرتكون 
متنوعة املو�شوعات تلقي اإجابات من امل�شرتكني، وكذلك تبادل الفيديو على اليوتيوب. 
ك�شر هذا الإعالم الجتماعي الإحتكار الإعالمي الر�شمي ون�شف قيود املنع واحلظر 
)التحجيم،  اخلا�شة  اأو  الر�شمية  الوكالت  قبل  من  بالأخبار  والتالعب  والنتقاء 
الت�شخيم، التكرار، التحريف، التوكيد والتهمي�ص(. حرر الإعالم الجتماعي جمهور 
اإل  يرمي  الــذي  الجتــاه  اأحــادي  الفوقي  التوا�شل  من  عمومًا  واجلمهور  امل�شرتكني 
التالعب بالعقول واإدارة الإدراك مبا يخدم ال�شلطات الر�شمية اأو املالية، اإل توا�شل 
وحماور  وم�شتقبل  مر�شل  فرد  كل  ي�شبح  بحيث  اجلميع،  فيه  يت�شاوى  تفاعلي  اأفقي 
مرحلة  ولوج  ي�شكل  مما  والقرارات،  املواقف  �شناعة  اإل  و�شوًل  معًا  اآن  يف  م�شارك 
والأهم  الإعالمية.  املادة  على  ال�شفافية  ي�شفي  ما  وهو  فعليًا.  الإعالم  دميوقراطية 
يوفرها،  التي  وال�شور  الأخبار  تناقل  �شرعة  يف  الجتماعي،  الإعــالم  اأن  ذلك  من 
اأ�ش�ص لقيام الذكاء اجلماعي intelligence collective الذي وفر و�شائل التعبئة واحل�شد 

اجلماهريي واإ�شتقطاب التاأييد وامل�شاركة حمليًا وعامليًا )حجازي، 2000(.
قام الإعالم الجتماعي، كما تدل عليه �شفته، يف الأ�شل لأغرا�ص الت�شلية والتوا�شل 
اجلميع  فاجاأ  وب�شكل  وظف  اأنــه  اإل  ال�شخ�شية.  الأحــوال  يف  والت�شارك  الفرتا�شي 
اإل  بالأ�شل  ذلك  ويعود  وح�شدًا وحتريكًا.  وم�شاركة  وف�شحًا  ك�شفًا  الثورة  يف خدمة 
املدونات Blogs قدمية العهد ن�شبيًا على الأنرتنت والتي احتلت يف الأ�شا�ص مكانة هامة 
يف الإعالم الجتماعي نظرًا لطابعها الذي يهتم بالق�شايا العامة وك�شف امل�شتور منها، 
وخلق منتديات حوار لنقا�شها وتبادل الآراء ب�شددها )العيا�شي، 2009(. ومن املعروف 
من  وتعر�شوا  واملكتوب،  امل�شور  الر�شمي  الإعالمي  بالت�شليل  كفروا  قد  املدونني  اأن 

خالل التجروؤ على الك�شف والف�شح حلمالت �شر�شة من املالحقة وال�شجن واملنع.

��التحريك  يف  الجتماعي  الإعــالم  وفاعلية  بقدرة  املحلي  القمع  �شلطات  فوجئت 
الثوري، كما فوجئت الأو�شاط العاملية به واأخذت ت�شري يف ركابه خلدمة م�شاحلها. 
كما اأن �شلطات الإ�شتبداد اأخذت تتبع ثورة الإعالم الجتماعي ال�شبابية، من خالل 
خلق مواقع فاي�ص بوك تروج لها ولطروحاتها. هذا التوظيف الثوري اأدخل جمتمعاتنا 
يف مرحلة ح�شارية جديدة على ال�شعيد الإعالمي املنفتح وامل�شارك واملتفاعل، مما 
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هم  املواطنون  اأ�شبح  الر�شمي.  الت�شليل  يف  جديد  من  وقوعها  لعدم  �شمانة  ي�شكل 
وهو  الإرتهان.  حالت  خمتلف  من  بذلك  متحررين  الأحــداث،  و�شانعي  احلا�شرين 
التجهيل  اأ�شر  التحرر من  اإنه  او منعه.  حتول ثقايف ل عودة عنه، ول جمال ل�شبطه 

والإتباع و�شول اإل الإخ�شاع.
��جد  لأنها  فيها  نخو�ص  لن  واإقت�شادية،  �شيا�شية  اخــرى  عديدة  حتــولت  هناك 

معروفة. اأهمها التحول من ح�شرية املطالب اإل كيانيتها: لي�ص خبزا فقط واإمنا كرامة 
عي�ص وحرية �شيا�شية وفكرية، وحق يف الإعرتاف باإن�شانية املواطن التي طال اإلغاوؤها. 
جرت العادة تقليديا اأن تتظاهر اجلماهري من اأجل مطالب معي�شية اأو �شيا�شية على 
اإختالفها، ترفع اإل ال�شلطات لتحقيقها واإن�شاف النا�ص. واإذا بالأمر يتجاوز املطالب 
اإل امل�شاءلة، ومنها اإل التغيري اجلذري. وهناك فارق جوهري ما بني مطالب حمقة 
ال�شلطة  الأول  احلالة  يف  ذاتها.  ال�شلطة  م�شاءلة  وبني  تلبيتها،  اإل  ال�شلطة  ُتدعى 
يف  الطبيعية  مرجعيتها  ت�شرتد  اجلماهري  فاإن  الثانية  يف  اأما  ت�شاوؤل،  مو�شع  لي�شت 
احلكم على ممار�شات ال�شلطة. ذلك حتول ثقايف �شيا�شي من الت�شليم بحكم ال�شلطة 
اإل م�شاءلتها حول �شرعية ممار�شاتها، و�شوًل اإل الت�شكيك ب�شرعية وجودها ذاته 
التي فقدتها ب�شبب الإ�شتبداد والنهب. بذلك تخرج جماهرينا من مرجعيات الأدب 
ال�شكوى من  اإ�شتحكمت فيها عقودًا طويلة، بل قرونًا مديدة )لي�شت  التي  ال�شلطاين 
الإعــرتاف  فر�ص  تنتزع  وبذلك  وف�شادها(.  ــه  اأدوات جور  من  واإمنــا  ذاتــه،  ال�شلطان 

باإن�شانيتها باإعتبارها م�شدر كل ال�شلطات، واحلكم على ممار�شاتها.

�

املقاربات  خــالل  من  �شواها  تــردف  وجــوديــة،  نف�شية  مقاربة  وليدة  اأفــكــار  تلك 
قيد  زالت  ل  التي  العامة  ال�شورة  وتغني  واملتكامل،  املعقد  الدرا�شة  الأخــرى، �شمن منوذج 
التكوين والتطور. وبالطبع فاإن التوج�شات حول م�شري الثورة م�شروعة، بل وحتى �شرورية، 
ما  الأبعد  الوردية،  الرومان�شية  الغرق يف  الذهنية وعدم  اليقظة  ي�شاعد على ممار�شة  مما 
تكون عن الواقع وما يحمله من حتديات، ومقاومات جدية من قبل القوى امل�شادة للثورة. اإل 
اأن ما هو اأكيد وميثل �شمانة لبناء امل�شتقبل هو اأن التحولت الثقافية التي عر�شنا لبع�شها، 
وهناك العديد غريها بال �شك، �شوف ت�شكل مرتكزًا ذا �شاأن يف عملية �شناعة امل�شتقبل الذي 

ي�شتحقه اإن�شاننا عمومًا، واأجيالنا الطالعة على وجه اخل�شو�ص.
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الإيجابيات  عن  نفت�ص  اأن  الدنيا  ق�شايا  مع  التعامل  يف  الإيجابي  التفكري  يعلمنا 
وُنعظمها، يف الآن عينه الذي نتلم�ص ال�شلبيات ونعمل على عالجها والوقاية من مرتتباتها. 
امليل  اإل  التنبه  خ�شو�شًا  علينا  لثمارها.  وت�شحياتها  الثورة  اإعطاء  ن�شمن  وحــده  بذلك 
وقائع  مع  تعاملنا  يف  ي�شيع  مما  واإبرازها،  ال�شلبيات  اإلتقاط  اإل  تفكرينا  اآليات  يف  العفوي 
احلياة، واأن نقاوم هذه النزعة التي تخلق نوعًا من العدوى الفكرية. التنقيب عن الإيجابيات 
بها  اإذ تدفع  للعيان لأول وهلة،  بادية  اأنها قد ل تكون  واع ومق�شود، حيث  اإل جهد  يحتاج 
ال�شلبيات الأ�شهل بروزًا اإل موؤخرة الوعي الفكري. اإل اأن الإيجابيات وحدها هي التي تفتح 

اآفاق امل�شاعي وال�شري على درب حتقيق الأهداف. 

وفاعلية  الذاتية  بفاعليتهم  والقناعة  واملثابرة  الإ�شرار  وجماهرينا  �شبابنا  على 
الذهنية،  اليقظة  مهمة  بالتايل  تقع  وباحثينا  مفكرينا  وعلى  جمتمعاتنا.  يف  احلية  القوى 
واإمنا يف عملية  �شيا�شيًا فقط،  لي�ص  وتثمريه  الثوري،  املد  الإيجابيات يف هذا  والتنقيب عن 
تغيري �شاملة اأ�شبحت يف غاية الإحلاح، اإذا اأردنا �شناعة مكانة لنا يف هذا العامل ذي التغري 

املت�شارع.
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الثورتان  هما  املعا�شر،  تاريخنا  من  الثالثة  لالألفية  املتّوجان  الأبــرزان  احلدثان 
ة اأهميرَّتهما عامليًا وعربيًا وقطريًا. ال�شعبيتان التون�شية وامل�شرية. من ثمرَّ

ا يرّوجه �شا�شته وفئات غربية، عن وجه فيه بلغ من  فقد ك�شف العربي غ�شبا عمرَّ
الوعي بالذات والهوية الوطنية ما حفزه على الإطاحة باأ�شنام ال�شلطة واأذنابها وعلى جتاوز 

القناعة باإ�شالحات ل ُتوؤ�ّش�ص لبناء دولة مدنية دميوقراطية حديثة.

 2010 دي�شمرب   18 حتديدا– يوم  بوزيد  �شيدي  –ولية  تون�ص  من  املنطلق  وكان 
حني اأ�شرم ال�شاب حممد البوعزيزي يف نف�شه الناراحتجاجا على م�شادرة ب�شاعته وبطالته.
حدث لئن جهدت ال�شلطة التون�شية يف احتوائه با�شرتاء �شمت عائلة البوعزيزي من جهة، 
عبية  ورّد فعله اإل الع�شاب واملر�ص النف�شي من جهة اأخرى، فقد اأ�شعل فتيل احلركات ال�شرَّ
املتنامية املت�شاعدة يف كامل جهات البالد التون�شية حتى تنّحي الرئي�ص بن علي عن ال�شلطة 

وهروبه يوم 14جانفي 2011.

ولئن تنورَّعت الترَّ�شميات املطلقة يف و�شائل الإعالم الداخلية واخلارجية على ثورة 
عب الترَّون�شي بني ثورة اليا�شمني وثورة الكرامة وثورة الأحرار وثورة الأنرتنيت والف�شائيات،  ال�شرَّ
فقد كان احلافز للتون�شيني خالل تلك الثورة، الفعل واحلركة بعيدا عن هواج�ص الت�شميات 
ات اندفاعية �شريعة  والتو�شيفات والت�شنيفات. وهو ما يف�ّشر اأنرَّ حركاتهم كانت يف �شكل هبرَّ
قلة والترَّحول عن اأو�شاع اقت�شادية واجتماعية و�شيا�شية بلغت من الف�شاد  يحكمها هاج�ص النرَّ
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حدرَّ التجّذر والدميومة تقريبا. ومن انتقل بني حلقات املتظاهرين واملعت�شمني اأثناء الثورة، 
العدالة  انعدام  وعن  اجلامعيني،  ال�شباب  �شفوف  يف  ة  خا�شرَّ البطالة  عن  اأحاديث  التقط 
قبل  من  الرثوة  احتكار  اأمام  ال�شرائية  قدرتها  وتدهور  الو�شطى  الطبقة  وتاآكل  الجتماعية 
الد�شتوري  التجمع  انفراد  فلكها، وعن  يدور يف  ومن  العائلة احلاكمة  راأ�شها  قليلة على  فئة 
غياب  وعــن  العام،  اأن  وال�شًّ الدولة  منظومة  بت�شيري  احلاكم  احلــزب  وهــو  الدميوقراطي 
�شات املدنية واإق�شاء ال�شباب واملثقفني والأحزاب املعار�شة والربوليتاريا من امل�شاركة  املوؤ�شرَّ

اأي والفعل. اأن العام بالررَّ يف ال�شرَّ

ابط بني الندفاع اإل الفعل والعزم على الإطاحة باأو�شاع  ومل يخف عن اأحد اأنرَّ الرترَّ
�شائدة لدى التون�شيني اأثناء الثورة وبعدها، قام �شمن حركة مترَّ�شعة من النقد واملحا�شبة بل 
واأذنابها  احلاكمة  والعائلة  ودواليبه  واأجهزته  ال�شابق  ال�شيا�شي  النظام  اإدانة  حترَّى  والإدانة 
ن ثبت توّرطهم مع ال�شلطة اأو مل يثبت  وهو طبيعي واإل ما كان للثورة مرّبر، واإدانة املثقفني ممرَّ
وهو املثري يف راأينا لل�ّشوؤال. فقد راأى اأغلبهم –ول اأقول بع�شهم– اأنرَّ منجزي الثورة التون�شية 
بكة العنكبوتية  باب وال�شرَّ ال�شرَّ ُيقال عن الثورة امل�شريرَّة– هما  –ونف�شه  وفاعليها الأ�شا�شيني 
ا لو مل يناأ اأ�شحاب هذا الّراأي بالأمر عن كّل ملمح ثقايف  والفاي�شبوكية. وهو �شحيح ال حّد مرَّ

واإيديولوجي ومل يجزموا بخلّو الثورة ال�شعبية يف تون�ص من كل ّ خلفية ثقافية وفكريرَّة.

من  الثورة  اأفقر  اإ�شهارية،  بواجهة  لرواجه  الأ�شبه  للثرَّورة  الترَّو�شيف  هذا  فمثل 
ة اإل  اكم والفكر. فكاأن البالد الّتون�شية تخرج فجاأة وب�شرعة من ا�شتكانة تامرَّ تي الرترَّ خا�شرَّ
متّرد كّلي. وكاأنرَّها وقد ثبت تراجعها يف ال�شنوات الأخرية ثقافيا وفنّيا، مل تفرز على اأهّمية 

فني واأ�شحاب ال�شهادات العليا فيها كفاءات فكريرَّة. ن�شبة املثقرَّ

اأُدين به املثقف هنا، قعوده عن العمل الوطني الثرَّوري. فلم يهيئ للثورة  واأبرز ما 
ر بفواعلها وحوافزها ففوجئ بحدوثها  ن حترَّى من التنّبه لعواملها والتب�شّ ال�شعبية ومل يتمكرَّ
واأجلمته املفاجاأة فلم ي�شتوعب ما يحدث ومل ُي�شارك فيه واتًّ�شمت اأقواله ومواقفه بالغمو�ص 

وال�شطراب.

الثرَّورة  اأنرَّ  على  الدلئل  اأبــرز  من  باملثقف  امللحقة  فات  ال�شّ هذه  مثل  كانت  وملرَّــا 
التون�شية ترتّد على ذاتها فتطم�ص بع�ص رجالتها منكرة عليهم دورهم فيها مثقلة كواهلهم 
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اعية اإل ال�ّشوؤال عن  تها، اعتربنا ذلك من املحاذير الدرَّ مبا يرّدهم عن رعايتها وتوجيه دفرَّ
الثورة ودوره فيها فكريا وعملّيا. ولي�ص  التون�شي وعن موقعه من  ُيرَمى به املثقف  خلفية ما 
ذلك مّنا حتّيزا اإل املثقف التون�شي بقدر ما هو حماولة يف التعريف بفواعل نراها اأ�شا�شيرَّة 
من واإن كان  يف الثورة التون�شية. هذا واإن خفيت تلك العوامل بحكم طبيعتها وامتدادها يف الزرَّ

كذلك يع�شر حلداثة الثورة التون�شية، ا�شتك�شاف اآلياتها والعوامل الفاعلة فيها.

، يف البداية، من الإقرار اأنرَّ ما ُو�شم به املثقف التون�شي يجد مرّبره يف �شياق  ولبدرَّ
فته اإثر الثورة  ة وما ينجّر عنها من انفعالت ومواقف. فاملجتمع التون�شي تلقرَّ الأحداث العامرَّ
ة. فمبداأ  مبا�شرة اأزمة تخّوف وثقة ب�شبب من عوامل عديدة لعلرَّ اأبرزها طبيعة الثورات عامرَّ
ة كّلية فجئّية غايتها، الإطاحة بنظام �شائد وجوهرها، خليط من  اأ�شبه بهبرَّ كل ثورة حركة 
وتقدمية.  ورجعية  واإ�شالمية  اأو متطرفة  ي�شارية معتدلة  املتباينة  واملطالب  والقيم  املفاهيم 
اأ�شف اإل ذلك اأنرَّ املجتمع التون�شي مل يغب عنه اإمكان اأن تهّدد الثورة التُّون�شية قوى خارجية 

ة �شلفيرَّة راغبة كلرَّها يف اللتفاف على الثرَّورة. ة واأخرى داخلية اأ�شوليرَّ غربيرَّ

عن  هياآتها،  اأعمال  وانعقاد  تة  املوؤقرَّ احلكومة  انت�شاب  منذ  فمتاأّت  الّتخوف،  ا  اأمرَّ
ك  �شكرَّ ابق  ال�شرَّ النظام  من  عنا�شر  على  احلكومة  ا�شتمال  ب�شبب  �شواء  باملوؤامرة.  عور  ال�شُّ
اجحي  الررَّ فرحات  ال�شابق  الداخلية  وزيــر  ت�شريحات  مثاله  توّرطهم  اإمكان  يف  هم  بع�شُ
رموز  اإبطاء احلكومة يف حماكمة  ب�شبب  اأو  اجلي�ص.  اأركان  ورئي�ص  الأول  الوزير  بخ�شو�ص 
النظام ال�شابق ومنحها رموزا منه اأخرى احلّق يف ت�شكيل اأحزاب �شيا�شية. اأ�شف اإل ذلك 
ة وفاقم من عدد  ة العامرَّ تعايل اأ�شوات مذّكرة باأن تعطل احلياة القت�شادية اأ�شر بالنتاجيرَّ
العاطلني عن العمل وقد ل مُينح على اإثره العاملون واملتقاعدون اأجورهم ومنحهم. وهو ما 

ُيف�ّشر اأعمال النرَّهب واحلرق من جهة، وتزايد ال�شرابات والعت�شامات من جهة اأخرى.

اظر يف ما اعتمل  اأ�شكال ن�شالها. والنرَّ باأنواعها ومن  القيادات  الياأ�ص، فمن  ا  واأمرَّ
جوهر الثورة التون�شية وما حلقها من جمادلت، ُيالحظ خالف ما قيل اأنرَّ قيادات واأحزاب 
تقاطعت فيها، واأّن هذه الأحزاب والقيادات القدمية واجلديدة املتباينة اإيديولوجيات واأهدافا، 
ة اإلرَّ يف حدود  فقات اأخرى غري معنيرَّ مل تاأل جهدا للترَّجادل والتناحر تارة وعقد التحالفات وال�شرَّ
ا�ص وباخلو�ص يف حاجياتهم  ما ت�شمح به �شفقاتها وحتالفاتها بعر�ص مبادئها على عموم النرَّ
ف غري املنخرط يف حزب من الأحزاب ينظر  املعي�شيرَّة. واملواطن التُّون�شي العادي وحترَّى املثقرَّ
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يف ما يكون بني ال�شيوعّيني والإ�شالمّيني وما يكون بني الإ�شالمّيني والّليرباليني، فُيدرك اأنرَّ 
الثورة التي قامت لرت�شيخ العدالة واحلّرية اآلت بني الأحزاب وقياداتها اإل م�شاحنات تارة 

ومراوغات و�شفقات اأخرى.

فني  ويف خ�شّم اأزمة التخوف والياأ�ص التي يعي�شها املواطن الّتون�شي، ينظر اإل املثقرَّ
تا التفكري والترَّحليل، فريى �شمتهم واكتفاءهم باملراقبة ور�شد ما  وهم املن�شوبة اإليهم خا�شرَّ

يحدث وي�شتح�شر اأمناطا منهم فيجزم بقعودهم وُيعلن ياأ�شه منهم. 

املثقف  ومنهم  الأكــادميــي  اجلامعي  منهم  خليط،  هنا  املق�شودون  واملثقفون 
قيا�شها  معار�شة  املعار�ص  ومنهم  الي�شاري  ومنهم  الإ�شالمي  الأ�شويل  ومنهم  ة  عامرَّ ثقافة 
النتهازية واملنا�شب ومنهم من ثبت ولوؤه للنظام ال�شابق وانف�شح ترويجه لإجنازاته وتلميعه 
لنتهاكاته. وبع�ص هوؤلء لب�ص بعد الثورة اإهاب املعار�ص وغريرَّ يف مرونة -بل وقاحة- عجيبة 

غريبة خطابه.

تة ويف  وقد بدا من ذلك كلِّه واأمام اهتزاز ثقة ال�شعب التون�شي يف احلكومة املوؤقرَّ
تها اأو هي  اأنرَّ الثورة مل ت�شنع لها اأنا�شا يحمونها وُيوّجهون دفرَّ الأحزاب املتكاثرة املت�شاحنة 
ف خالل  فني ال�ّشجالّيني ال�شتعرا�شّيني. من هنا كانت اإدانة املثقرَّ �شنعت لها جماعة من املثقرَّ

الثورة وبعدها.

الثرَّورة  بعد  تقريبا  املنخرط يف منظومة حزبيرَّة، �شمت  ف غري  املثقرَّ اأنرَّ  واحلقيقة 
ذلك  من  ملخاطرها.  والتنّبه  مراقبتها  �شرورة  ومن  دها  وتعقُّ الأحــداث  ت�شارع  من  ب�شبب 
البطالة  تفاقم  اأمــام  املطلبية  وتزايد  بدله  موؤقتة  حكومة  وانت�شاب  علي  بن  نظام  �شقوط 
ق من  وظهور ال�شلفية والتيوقراطية الإ�شالمية ب�شكل اأكرث حّدة ُيهّدد احل�صرَّ اللربايل وما حتقرَّ
مكا�شب للمراأة يف تون�ص اإ�شافة اإل ما نراه من حماولت يف اللتفاف على الثرَّورة التون�شية 

والهو�ص باملنا�شب واملواقع.

واقع  عن  انف�شاما  اأو  يحدث  ا  عمرَّ اإ�شاحة  لي�ص  فني  املثقرَّ �شمت  اأنرَّ  يعني  ما  وهو 
املجتمع التون�شي، بل تاأّمل يف الأو�شاع وتدّبر خللفياتها. وهو اأمر طبيعي من راأينا مهما كان 
هذا  ممكن.  وقت  باأ�شرع  الأو�شاع  تنقلب  اأن  على  التون�شي  املجتمع  ولهفة  الأحــداث  ت�شارع 
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اإ�شافة اإل اأنرَّ �شيطرة الف�شائيرَّات وو�شائل الت�شال احلديثة وما بلغته حركة التاريخ اليوم 
امل�شدر  ف  املثقرَّ يكون  اأن  ُيحّتم  وب�شرعة، ل  ة  بدقرَّ فيها  الفواعل  يع�ُشر معه حتديد  تعّقد  من 

ن من ا�شت�شراف الثورات اأو حتىرَّ تخمني الوقائع الكربى. الأ�شا�شيرَّ للمعرفة ول اأن يتمكرَّ

ا ُحّدد للمثقف من دور يف الفكر الغرام�شي والفكر الي�شاري  ولنتفق هنا بعيدا عمرَّ
ال�ّشوفياتي اأو الأوروبي ويف بع�ص الدرا�شات العربية احلديثة ، اأنرَّ املثقف هو  �شاحب الكفاءة 
�ص اأدواءه ويقرتح امل�شالك لتجاوزها.  اأن العاّم وُي�شخرَّ العقلية واملعرفية التي توؤّهله لأن ُيدرك ال�شرَّ
من  ولي�ص  خال�شها  م�شلك  وحتديد  وحتري�شها  اجلماهري  تعبئة  الثقافة  �شروط  من  فلي�ص 

�شروطها ا�شت�شراف الثورات.  وهو اأمر ل ينفي عن املثقف �شمتي الفاعلية  واجلراأة  فيها.

الجتماعي  املخيال  فيه  فــرغ  اأُ �شيا�شّي  حــراك  يف  طرف  تون�ص  يف  املثقف  اإنرَّ  ثم 
والنظام التعليمي والثقايف، من روحيهما وجوهريهما. فربُط التعليم مبتطلبات ال�ّشغل بحيث 
ة، وامل�شادرُة من حّرية  ُهّم�ص دوره املعريف، ون�شُر ثقافة ال�شتهالك والّربح وامل�شلحة اخلا�شرَّ
اأوحد  مقيا�شا  احلاكم  للحزب  الولء  وفر�ص  اأ�شحابهم،  ومطاردُة  واملعتقد  والتعبري  الفكر 
والإحباط وجعل  بالقمع  عور  ال�شرَّ �ص  كررَّ كّل ذلك  والعلمية.  املعرفية  الكفاءة  بدل من  للنرَّجاح 
ت�شيق  الوطن  هاربني خارج  اإّما  على م�شاحله  املجتمع احلري�شني  بواقع  املعنّيني  فني  املثقرَّ
باأو�شاعه  تترَّ�شع معرفتهم  اأو هم داخله  تون�ص  والجتماعي يف  ال�شيا�شي  معرفتهم باحلراك 
راأى فيه بع�شهم تقاع�شا  واإن  العزلة  اأو فر�شا. واختيار املثقف  بالتوازي مع عزلتهم خيارا 
اإل  وت�شعى  اأو�شاعها  ا�ص  النرَّ ة  عامرَّ تعي  اأن  من  بالياأ�ص  اإح�شا�شا  عك�ص  وفوقيرَّة،  ونرج�شية 
ة ال�شباب التون�شي املتلّهي  تغيريها. فلي�ص ببعيد عن الثورة ما كان املثقفون يرّددونه عن �شلبيرَّ
ا عملت  عن واقعه بالفي�شبوك واقتنا�ص فر�ص الت�شلية والّربح ال�شريع وهو –كما ذكرنا– ممرَّ

املنظومة ال�شيا�شية الر�شمية على تكري�شه.

ا  هذا ما يف�ّشر كون الثورة ال�شبابية يف تون�ص فاجاأت مثقفيها. فالفجاأة متاأتية ممرَّ
اأ له ال�شباب التون�شي بف�شل ال�شبكات الإعالميرَّة واملنجزات التقنية من وعي وفاعليرَّة. ول  تهيرَّ
تعني هذه الفجاأة اأنرَّ املثقف التون�شي مل ُيهّيئ للثورة ومل ي�شهم يف �شناعتها. بل نحن نذهب 
املثقف  لإدانة  ُي�شتغلرَّ  اأن  يجب  ل  امل�شرية-  –ومثلها  التون�شية  الثورة  ة  فجئيرَّ اإنرَّ  القول  اإل 
واحلكم بعطالة الفكر. فالثورة يف اأ�شل تعريفها حتّول اجتماعي و�شيا�شي كّلي �شريع ومفاجئ. 
اإل  واأثر قد ميتّدان  اأ�شل  كّل  وانبتاتها عن  الثورة  ة  اإل ع�شوائيرَّ ُت�شري  ل  فيه هنا،  والفجاأة 

جنوى الرياحي



الآخر | خريف 2011

58

اأجيال وحقب. فالرتاكم يف الأحوال الجتماعية والقت�شادية املرتّدية ويف معاناتها والنفعال 
ة واملثقفة  وافع على الثورة ومن �شروطها متاما كما هو اترَّ�شاع الكتلة ال�شعبّية العامرَّ بها، من الدرَّ

من موا�شفاتها.

املكتوبة  الإعــالم  و�شائل  وبع�ص  املثقفني  كتابات  بع�ص  يف  للمتاأّمل  ميكن  لذلك، 
واللكرتونية يف تون�ص  قبل الثورة، الوقوف على نقد ملظاهر الف�شاد واإن مل يدع اأ�شحابه اإل 
التُّون�شي  باب  اأي�شا ُندرك حني ننظر يف ما لقى ال�شرَّ اأف�شل. ولذلك  الثورة ومل يعدوا بواقع 
نوات الأخرية من تهمي�ص واإق�شاء وبطالة، اأنرَّ الثرَّورة الترَّون�شية نتاج تفاعل بني الفكر  يف ال�شرَّ
املخزون  بني  تفاعل  ونتاج  ة  الع�شريرَّ الترَّوا�شل  اآليات  من  ن  املتمكِّ بابي  ال�شرَّ والفكر  الترَّنويري 
الثقايف والذاكرة ال�شعبية وواقع احلال ومالب�شاته. فمن �شقاء الوعي و�شقاء املعي�ص اندلعت 

الثورة التون�شية.

الثورة  الثقايف مبعنى م�شيرَّق وعام دافعا على  ولي�ص هذا فح�شب فقد كان الفكر 
و�شندا لها. وم�شداق ذلك :

��اأنرَّ النرتنيت والفاي�شبوك وغريهما من اأجهزة الّت�شال التي ل ينكر اأحد دورها 
ثقافية  و�شائل  هي  وخاللها،  التون�شية  الثورة  قبيل  والت�شعيد  والتعبئة  الإعــالم  يف 

باملعنى العاّم ملفهوم الثقافة.
��املفاهيم  الظاهر-  –يف  حُتّوطها  ومل  الأحــداث  �شحنتها  واإن  التون�شية  الثورة  اأنرَّ 

والعدالة  الكرامة  قيم  والإ�شرار،  املقاومة  قيم حفزت على  اإل  ا�شتندت  والترَّحاليل، 
الّتون�شيني  األ�شنة  ‘احلقرة’ املرتّددة على  والترَّعبري. فعبارة  الفكر  الجتماعية وحّرية 
اب حممد البوعزيزي  اأثناء الثورة، تعك�ص �شعورا عاّما بالذّل والنك�شار كان ما حدث لل�شرَّ
اه، �شبب يف قهره ويف  منوذجا له. فافتكاك موظفة الرتاتيب مواعني �شغله و�شفعها اإيرَّ
فة �شوى جزء منها. واإحراقه نف�شه ثاأرا  ة لي�شت املوظرَّ متّرده على منظومة تع�ّشفية قمعيرَّ
لكرامته وحّقه يف حياة عزيزة، كان ال�ّشعلة حلركات احتجاجية اأعلنت اإمكان ا�شرتداد 

رت. ته مهما طالت �شنني القهر وجتذرَّ ته وكرامته وعزرَّ التون�شي اإن�شانيرَّ

ة املطالب املعي�شيرَّة يف الثورة التون�شية، مل متنع عنها امللمح  وهو ما يثبت اأنرَّ حموريرَّ
مع  التون�شي  ارع  ال�شرَّ يف  توازت  اأف�شل،  واقت�شادية  اجتماعية  حياة  اإل  فاحلاجة  الثقايف. 

فيها ون�ساءها تاريخ تون�ض ؟ هل تغّي ثورة ُتق�سي مثقَّ
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فعية والإق�شاء والطغيان والفوقية.  احلاجة اإل قيم اأخرى حتّل حملرَّ الف�شاد واملحاباة والنرَّ
الدميقراطية  حتّقق  دون  غيابها  حال  ما  بقدر  قيم  واحلّرية،  العدل  يف  واحلــّق  فالكرامة 

ة واإن�شانية. والعدالة الجتماعية، طم�ص معامل ح�شاريرَّ

وغري خفي اأنرَّ هذه املعامل احل�شارية والإن�شانية التي مثرَّلت حافزا للثورة و�شندا، 
نتاج لرتاكم ثقايف فكري وفل�شفي واأدبي ونقدي وم�شرحي و�شينمائي وت�شكيلي، وهو ما يف�ّشر 
اأنرَّ قول ال�شاعر الّتون�شي اأبوالقا�شم ال�شابي )1933( : »اإذا ال�شعب يوما اأراد احلياة   فال 
بدرَّ اأن ي�شتجيب القدر«، حفز على ال�شمود �شدرَّ بط�ص البولي�ص وخراطي�شهم. وُيف�شر كذلك 
ظهور كتب ُتنّدد بال�شلطة ال�شيا�شية ومظاهر الف�شاد وقد كانت من قبل الثورة ممنوعة من 

�شر والترَّداول. النرَّ

فال�شباب الذي قاد الثورة اأغلبه -ورمبا بع�شه فح�شب باعتبار اأهّمية عدد خّريجي 
دة وا�شحة املعامل، قد ن�شاأ  ة واإيديولوجية حمدرَّ اجلامعة فيه- واإن مل يك�شف عن منظومة ثقافيرَّ
يف مناخ فكرّي حداثّي تنويرّي. ومن مل يقراأ منه ملحمد الطالبي وعبد املجيد ال�شريف وه�شام 
ودرفكره ولقى �شروبا من الإق�شاء والترَّهمي�ص،  جعيط وفتحي بن �شالمة وغريهم ممن �شُ
وخربات  �شيا�شية  اأدبيات  واحلقوقي  قابّي  والنرَّ والطالبي  املجتمعي  احلــراك  بف�شل  اأدرك 
ن�شاليرَّة. واإن األقينا نظرة على واقع الثقافة يف تون�ص منذ نهاية القرن التا�شع ع�شر، لأدركنا 

ما ا�شطلع به املثقفون من دور فاعل يف اخل�شم الجتماعي وال�شيا�شي.

الّت�شدي  بنزعة  ع�شر  التا�شع  القرن  نهاية  اترَّ�شل  التون�شي  الثقايف  �شاط  فالنرَّ
�شمن  الفرتة  تلك  يف  والأدبيرَّة  ال�شالحية  احلركات  يف�ّشرتعّدد  ما  الفرن�شي،  لال�شتعمار 
اهر  ة اأو بقيادة اأفراد مثل خريالدين التون�شي )1890( والطرَّ ة وثقافيرَّ منتديات وجمعيرَّات �شبابيرَّ

احلداد)1935( واأبو القا�شم ال�شابي.

وما �شاد امل�شهد ال�ّشيا�شي التون�شي بداية من �شّتينات القرن الع�شرين اإل حدود 
اأحيانا  التون�شية واإن مل حُتّقق  الثقافة  اأنرَّ  ت�شعيناته ومطلع القرن احلادي والع�شرين، يثبت 

رت يف اإطار من الرقابة واحلظر والترَّهمي�ص. الإ�شافة على م�شتوى نوعّي، انبثقت وجتذرَّ

ولي�ص من احلّق تبعا لذلك القول اإنرَّه مل يكن للمثقف التون�شي دور يف الثورة. فهذا 

جنوى الرياحي
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املثقف الذي ينعك�ص على كتاباته واأقواله يف حرم اجلامعة التون�شية اأو خارجها ما لقى من 
د للثورة التون�شية ب�شفتها حراكا تراكمّيا وفكرّيا ونف�شّيا ُتتّوجه املمار�شة. ظلم واإق�شاء، مهرَّ

ته من �شنوات  ومن راأينا اأنرَّ ذلك من العوامل التي اأفقدت نظام بن علي م�شروعيرَّ
فاملثقفون  هنا،  ُفجاأة  ة  ثمرَّ كانت  فاإن  الكثريين.  لدى  املفاجئ  ب�شقوطه  لت  فعجرَّ الثورة  قبل 
د مثقفون اأكرثهم يف دعم الثورة مادّيا ومعنوّيا ويف  التون�شيون من �شانعيها. لذلك مل يرتدرَّ

�شة القمعيرَّة. عارات �شدرَّ املوؤ�شرَّ اللتحاق بح�شودها تظاهرا واعت�شاما ورفعا لل�شرَّ

لذلك نعترب اأن اإق�شاء املثقف التون�شي من احلراك الثوري، يجعل الثقافة من اأول 
�شحايا الثورة، الثقافة ب�شفتها �شلطة معرفية حُتّذر من خطر اللتفاف على الثورة التون�شية 
ة والدميقراطية و�شرورة اإخ�شاع جهاز الّدولة  وُت�شّدد على العدالة الجتماعية وعلى التعدديرَّ

ملراقبة املجتمع املدين.

م، اأنرَّ امل�شعى اإل اإدانة املثقف �شواء يف تون�ص اأو يف م�شر،  ومن راأينا تبعا ملا تقدرَّ
�شون للكرا�شي والإ�شالمّيون  موؤامرة على املثقف والثقافة العربية كلرَّها ي�شرتك يف حبكها املتعطِّ
اأنني ال�ّشيا�شي والعاّم وقمع الفكر العقالين  ف عن التدّخل يف ال�شرَّ لفيون، غايتهم رّد املثقرَّ ال�شرَّ
ة  الترَّنويري يف العامل العربّي. وهو اأمر مو�شول يف ما نرى مبحاولة يف اإجها�ص الثورة العربيرَّ
ة املراأة العربيرَّة ورّدها  وق�شرها على تنحية نظام �شابق من جهة، وحماولة يف اإجها�ص حريرَّ
ة ال�ّشوؤال كيف لثورة ل يقودها الفكر وحتفزها  اإل حظرية احلرمي من جهة اأخرى. من ثمرَّ

اليديولوجيا، ثورة ُتقمُع الن�شاء بعدها با�شم الّدين اأن ُتغرّي وجه الترَّاريخ يف تون�ص ؟ 

�من هذه الدرا�سات مثال :

عابد اجلابري : املثقفون يف احل�سارة العربية:حمنة ابن حنبل ونكبة ابن ر�سد. مركز درا�شات الوحدة 
العربية، 2000.

غايل �شكري : املثقفون وال�سلطة يف م�سر. دار اأخبار اليوم، القاهرة، 1990.
ندمي البيطار : املثقفون والثورة : االنتلجن�سيا كظاهرة تاريخية. دار بي�شان، بريوت، 2001. 

اإدوارد �شعيد: �سوراملثقف. ت.غ�شان غ�شن. دار النهار، بريوت، 1996.
الطاهر لبيب : �سو�سيولوجيا الثقافة. عيون املقالت، الدار البي�شاء، 1986.
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ال�ّشيا�شّية   خلفّيتها  هــَي  ومــا  ؟  لها  اأعــّد  ومــن  ؟  التونـ�شّية  الــّثــورة  اندلعت  كيف 
والفكرّية ؟ ومن هَي ال�ّشخو�ص الأ�شا�شّية يف الّدراما ؟ بع�ص من هذه الأ�شئلة حتمل جوابًا يف 

ما يبقى البع�ص الآخر ملفوفًا بالغمو�ص والإبهام.

قربانًا  تقّدم  حتــرتق،  ذات  رائحة  على   ،2010 دي�شمرب   17 ذات  البالد  اأفاقت 
لكرامة اأبت اأن تتحّقق اإّل بعبق اأ�شحية ا�شتبطنت القهر والقمع ل�شنوات امتّدت، �شاربة يف 

تاريخ البالد.

ل يذهب اإل الظّن اأّنها خامتة الأزمة، بل اإّنها اأّول حلقة يف البداية. فاإّن الوح�ص ما 
تزال فيه بقّية روح تتخّبط، وها هو يطالب بقرابني ويريد منها املزيد. �شهر َاخر من القرابني 
واحلرائق واملذابح، على وقع �شمفونّية الّطلقات الّنارّية وال�ّشطحات البهلوانّية للقّنا�شة فوق 
الع�شافري  ملاأوى  اإّياها  تاركني  اأ�شحابها،  ون�شيها  الأفق  لعقود يف وجه  اأغلقت  التي  الأ�شطح 
يف احلارقة يلجوؤون اإليها طلبا ل�شويعات راحة قبل ا�شتئناف يوم  تع�ّش�ص فيها اأو لليايل ال�شّ
جديد قدمي يكابدون فيه الفقر بروؤو�ص تثقلها الأّيام ولكّنها، وهي تعاند الّذّل، تتعب وتوؤول 

اإل الإنحناء.

وهي اأي�شا بداية ت�شّتت الأوراق وتداخلها: اأطراف كثرية �شارعت ب�شبط ح�شاباتها 
وامل�شالح  الّنوايا  من  املعرتك  اخل�شّم  ذلــك  يف  �شريه.  بــداأ  وقــد  القطار  اإدراك  وحاولت 
والأهداف، ت�شّكلت قّوة قلبت كّل املوازين واأطاحت بالّطاغية، دون اأن تتيح له جمال للّتفكري 

... وال بّد للقيد اأن ينك�سر
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يف خّطة ترّجح كّفته من جديد ومتّكنه من وقت اإ�شايّف ي�شمن اإعادة ترّبعه على عر�ص تفكري 
ال�ّشعب وتعمد اإل ا�شتنزاف مداركه كاملة.

اإّن  هل  اأم  ؟  فعال  رحل  اإّنــه  هل  دائما:  ال�ّشوؤال  يلّح  الّرحيل،  من  اأ�شهر  �شّتة  بعد 
اجلّثة خّلفت َاثارها واأّن روا�شبها ما تزال تتف�ّشى يف �شماء البالد، يف �شوارعها، يف موؤ�ّش�شاتها 
القدمية وامل�شتحدثة ويف خفاياها الكامنة ؟ بالّرغم من هذه الأ�شئلة املحرّية، يبدو امل�شهد 
اليوم يف تون�ص، قابال لل�ّشرح والّتحليل، ولو ب�شفة م�شتعجلة، يف انتظار ما �شتفرزه النتخابات 

القادمة واملوعودة لتاريخ 23 اأكتوبر 2011.

رجوعا اإل ما قبل 17 دي�شمرب، نادرا ما وقع الّتعّر�ص اإل معاناة ال�ّشعب الّتون�شي، 
الّطبيعي الحرتاز  بها. ومن  يكن معرتفا  التي مل  ال�ّشيا�شّية  الأحــزاب  بع�ص  اإّل من منظور 
من الّروايات التي ت�شاغ يف اإطار ا�شتدرار امل�شاندة ال�ّشعبّية، فلقد دخلت البالد دون انتظار 
يف دّوامة حملة انتخابّية غري معلنة، �شابقة لأوانها، واحلال اأّن الّثورة ما تزال تتخّبط بفعل 

روا�شب حتّطم َالة القهر التي مل ت�شّلّم بعد بواقع انهيارها.

امل�شهد، يف تفّككه وانحالله لي�ص غريبا على من يعرف من اأبناء ال�ّشعب املثّقفني، 
وهم اأحفاد ابن خلدون وابن ر�شيق والفا�شل بن عا�شور والّطاهر احلّداد وال�ّشاّبي، اأّن ثورة 
اأن توؤّدي اإل ما ل حتمد عقباه واأن تخّلف وراءها دخان الّنار امللتهمة و�شور  ال�ّشعب ميكن 
الأ�شى واأب�شع م�شاهد الّدمار. كما وقع يف ثورات �شابقة وكما يقع راهنا يف بلدان قريبة من 

تون�ص واأي�شا بعيدة عنها.

اإّل اأّنه، باملوازاة، كان رحيل الّطاغية على نحو من ال�شرعة بحيث يكاد ل ي�شّدق. 
تتمّثل يف  كانت  ما  بقدر  الّثورة  اندلع  اإّبان  تت�شّكل  البالد مل  التي اخرتقت  الفعلّية  فالأزمة 
تف�ّشي ظواهر العنف وت�شفية احل�شابات التي عقبت الثورة والتي اّت�شح اأّنها كانت ت�شّب يف 

الّتناف�ص على الإنفراد باأبّوة الّثورة.

تعّلة  وحدها  الكرامة  يّتخذ  اأن  وللّتمّرد  ما  �شرعّية  يّدعي  اأن  للغ�شب  ميكن  فهل 
لالندلع ؟ اأ�شباب اأخرى �شاربة يف ال�ّشنني كانت وراء ال�شتفاقة، بالّتاأكيد. مل َيْن�ص الّراأي 

...وال بّد للقيد اأن ينك�سر
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تها قنوات الإعالم مبا فيها القنوات الّر�شمّية التي مل  العام �شنوات اجلمر التي ابتلعت غ�شّ
مائر احلّية والتي جابهت الّنظام القائم منذ عهد الّزعيم بورقيبة –حّتى  تخل يوما من ال�شّ

هو- اإّل اإذا فقد الّذاكرة، ومل يفعل.

امل�شهد تغرّي اإذا، وبالّنظر اإل خلفّيات الّثورة ال�ّشيا�شّية والإجتماعّية والإقت�شادّية 
والفكرّية، نالحظ اأّن الّتغيري مل مي�ّص جوهر املعطيات املتعّلقة بكّل من هذه املجالت ولكّنه 

ترّكز على طريقة الّتعاطي مع احلكم الإنتقايل يف معاجلتها.

�شيا�شيًّا، ميكن القول باأّن ال�ّشاأن العام اأ�شبح من مهاّم ال�ّشارع. فبعد اأن كان القرار 
هو  كما  الّذكر  واأهل  احلكومة   يف  واأع�شاده  الّرئي�ص  فيه  يتحّكم  ل  الق�شر،  م�شمولت  من 
الأمور.  ل�شري  املحّددة  بكلمته   ال�ّشارع  نطق  الأخطبوط،  اأ�شابع  له  تخّطط  واإمّنا  مفرو�ص، 
ولتمثيل ال�ّشارع يف اإدارة ال�ّشاأن العاّم، ت�شّكلت هيئة اأطلق عليها اإ�شم ‘الهيئة العليا لتحقيق 
وليدة  الهيئة  هذه  تكن  فاإن  الّدميقراطي’.  والإنتقال  ال�ّشيا�شي  والإ�شالح  الّثورة  اأهــداف 
الوقت  يف  فاإّنها  ورعايتها،  عليها  احلفاظ  مقت�شيات  من  ونابعة  ال�شعب  قادها  التي  الّثورة 
ذاته جمعت يف �شلبها نا�شطني حقوقّيني وممّثلني عن الأحزاب واملنّظمات املدنّية التي كانت 
قّدمت ت�شحيات عديدة يف عهد حكم الّطاغية ودفعت ثمن ن�شالتها من حّرّيتها ومن توازنها 

الجتماعي والعائلي والّنف�شاين.

مل يتوّفرال�شعب على اأدنى فر�شة للّتمّر�ص على ال�ّشاأن ال�ّشيا�شي ومنع من ممار�شة 
اأدنى حقوقه يف الّتفكري يف م�شريه. لقد وقع عزله عن احلياة ال�ّشيا�شّية با�شتثناء املواقف 
التي كانت متلى عليه لتزكية القرارات الفوقّية. فهل حتّقق له تدارك ذلك يف وجود الهيئة 
العليا لتحقيق  ‘الهيئة  اليوم،  لها،  تتعر�ص  الثورة ؟ م�شاءلت عديدة  اأهداف  العليا لتحقيق 

اأهداف الثورة’ حول :
��مدى متثيليتها للقوى الفعلية التي ا�شطلعت بالثورة وهي القوى ال�شبابية وال�شعبية، 

الفاعل احلقيقي لندلع الثورة والتي دفعت ثمن تخلي�ص البالد من فكي الوح�ص، ثمنا 
باهظًا، دفعته من فلذات اأكبادها مت�شي على الأر�ص ثم، فجاأة، خّرت مطاأطئة ليكمل 

ال�شعب م�شريته.
��الهيئة تتخذه واّلذي يحيل على ممار�شات قريبة  اّلذي ما تزال  امل�شار الإجرائي 
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وامل�شت�شارين  الــنــواب  مبجل�شي  م�شتعينا  ت�شيريها  يف  يتفّن  الطاغية  كــان  العهد 
لـ‘نعم’  ا�شتعمالهما  فرط  وي وي’ من  ‘بني  ينعتهما مبجل�شي  ال�شعب  اأ�شبح  الّلّذين 

الالم�شروطة.
��املوؤقت، وهو  الرئي�ص  الهيئة على �شياغة م�شاريع مرا�شيم وعر�شها على  اإ�شرار 

ت�شرف ل يدخل يف �شالحياتها اعتبارا باأن مهمتها تنتهي مبجرد ت�شّكل اللجنة العليا 
لالإعداد لنتخابات املجل�ص التاأ�شي�شي.

��اأخرى.  لتاأثري ح�شا�شيات �شيا�شية دون  عدم تيقظها ملخاطر النحياز وان�شياقها 
الأمر اّلذي اأّدى اإل �شحن اخلالفات يف �شلب الهيئة واآل بها اإل الت�شّتت والنق�شام.

اإّن الهيئة كرمز لّهبة ال�شعب والنطق يف تالحم منقطع النظري بالكلمة الف�شل : 
‘اإرحل’ )م�شهد كان مبثابة الإعالن عن الربيع العربي( وبو�شفها امتدادا بيداغوجيا للثورة 
بت  وحمفال من ثقاة املجتمع وعقالئه، و�شعت رمزيتها يف مهب املخاطر الإيديولوجية ون�شّ

نف�شها و�شّيا على الثورة كهدف يف حّد ذاتها.

ماآل  بقدر ما هي حمددة يف  الهيئة فرتة ح�شا�شة  الّراهنة من م�شار  تبدوالفرتة 
الثورة.واملعادلة ما تزال مطروحة يف ما يتعلق بفّك اأطراف ال�شبكة الأخطبوطّية التي اأحكم 

ّلّفها حول املجتمع التون�شي.

��هل تابعت الهيئة منهج حكومة ت�شريف الأعمال ؟
��هل طالبت مبحا�شبة الفاعلني احلقيقيني يف ق�شايا العنف والتخريب التي ما تزال 

تع�شف بالبالد بني الفينة والأخرى واّلتي ما تزال احلكومة املوؤقتة متاطل يف تقدمي 
التو�شيحات التي يطالب ال�شعب بها يف هذا ال�شاأن ؟

��التاأهيل  لــربامــج  العاجل  التنفيذ  على  املعنّية  املوؤ�ش�شات  لــدى  حر�شت  هــل 
الإقت�شادي للجهات املنكوبة اإّبان الثورة وبعدها واحلال اأّن و�شائل الإعالم تطالعنا، 
يومّيا بتفا�شيل جديدة عن حقيقة ما كان املخلوع ي�شّر على ت�شميتها مبناطق الّظّل 
التي كان يبتّز ال�شعب بدعوى تهيئتها وتاأهيلها اقت�شادّيا واجتماعّيا وثقافّيا وقد تبنّي 

اأّنها باقية تتخّبط يف الفقر واجلهل والإفتقار اإل اأب�شط املرافق ؟
��هل قامت مبراقبة احلدود ال�شرعية لأعمال احلكومة املوؤقتة ؟
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اأ�شئلة جتيب عليها الأزمات الإقت�شادية والإجتماعية وال�شيا�شية التي تت�شّلل يومّيا 
وت�شي  موؤّقتة،  كانت  واإن  ال�شيا�شية،  اخليارات  �شالمة  ت�شّكك يف  تربكه،  العام،  امل�شهد  اإل 
ب�شعف الأداء ال�شيا�شي للّنخبة وبعجزها عن اأخذ الأمور ماأخذ اجلد ومن منظور امل�شلحة 

العليا للبالد وللحفاظ على ا�شتمرارية الثورة.

عوبات املعي�شّية للمواطن بارتفاع ملفت لالأ�شعار  األي�ص من الغريب اأن جتابه ال�شّ
وبانعدام ال�ّشيطرة على اأ�شباب الأمن بكّل اأبعاده املاّدّية واملعنوّية واأن تبادر احلكومة املوؤّقتة 
على  ترقد  اأكيدة  ملّفات  واأّن  علما  اخلــارج،  لدى  الّتداين  مثل  م�شريّية  اإجــراءات  باّتخاذ 
مكاتبها ول حتتمل النتظار ؟ ماذا اأفرزت الّزيارات امليدانّية التي اأّدتها، يف مّرات متتالية، 
ت�شكيالت حكومّية متعّددة ومل ت�شهد لها نتائج تذكر ؟ يف ال�شاأن الثقايف، �شوؤال حمرّياآخر : 

ما من اأحد يجهل الوزن اجلاذبّي للم�شاألة الثقافية يف ثورة ما.

يف  اأحدثته  الذي  العدوى  مفعول  ويف  الّتون�شّية  الثورة  خطورة  يف  الكثري  قيل  لقد 
املنطقتني املغاربّية وامل�شرقّية معا بو�شفها اأّول ثورة يف فرتة ما بعد احلداثة. لقائل اأن يقول 
اأفرزها البحث اليائ�ص عن  الثورة يف تون�ص، �شنيع ال�شعب واأنها، جوهريا، ثورة حياتية  اإن 
الكرامة يف مفهومها الأّويل اأي مبعنى املطالبة باأ�شباب العي�ص بحيث ل ي�شطّر الفرد اإل مّد 
يده لطلب القوت واملعونة. اإل اأّن لهذه الدوافع خلفّية فكرّية وثقافّية ل ميكن جتاهلها. لقد 

ا�شتعاد ال�شعب �شارعه لي�شغط على الطاغية ويرغمه على الرحيل.

ويف ذلك مغزى فكري راق بعيد املدى ينبئ باأّن ال�شعب عقد العزم على ا�شرتجاع  
�شيادته يف تقرير م�شاره وم�شريه واأّن الوعي الذي كان وراء هذا القرار لي�ص من قبيل انفجار 
ر وتقييم لتجربتني امتّدتا على مدى اأكرث  الغ�شب اجلماهريي بقدر ما ينّم عن حكمة وتب�شّ

من ن�شف قرن وبرهنتا على اإفال�شهما.

هذا اخليار يحمل يف ثناياه تقليدا ممتّدا يف العراقة، اأ�ّش�ص له امل�شلحون التون�شّيون 
منذ اأكرث من قرن، وثّبتته جتربة تعميم الّتعليم يف تون�ص اإّبان الّدولة الوطنّية. وما عمق الثورة 
وخلفّيتها الفكرّية اإّل دليل على ذلك مع اعتبار اأّن الأزمة التي بداأت تت�شّرب اإل ن�شق ال�ّشيا�شة 

التعليمية يف العقدين الأخريين ميكن اأن حتت�شب اأي�شا �شمن خلفّيات الّثورة.
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و لأّن هذه اخللفّية على قدر من الأهّمّية فاإّن لالأداء الّثقايف للحكومة املوؤّقتة اأهّمّية 
اأي�شا. يبدو اأّن اإدراج العمل الّثقايف يف الثورة اّتخذ منحى متذبذبا. اإذ ذهب يف ظّن احلكومة 
املوؤّقتة اأّنه يتوّجب عليها، من باب ‘الأمانة الثورية’، اأن ت�شّلم مقاليد ال�ّشاأن الثقايف ملن كان 
يعتقد اأّنهم مطاردون من طرف الّنظام ال�ّشابق واّلذين التجوؤوا يف اأغلبهم اإل �شماوات اأخرى 
‘اأرحم’ من �شماء الوطن. واإن يكن يف هذا التقدير رّد لالإعتبار واإن�شاف ملن حلقه الظلم، 
فاإّن فيه اأي�شًا خلطًا يف تقدير املدلولت والأبعاد الواقعّية للمنحى الّن�شايل. فهل يقا�ص مدى 
ن�شال املواطن مبغادرة البالد وههجرتها اأو ببقائه و�شموده ومعاناته يف الّداخل؟ اأّيهما اأعمق 
ومل  تون�ص  يف  بقوا  اّلذين  املثّقفني  بني  ؟  الوطني  بالبناء  التم�ّشك  ويف  املعاناة  يف  انخراطا 
املّرات مّمن غادروها. ومن بني هوؤلء  اأكرث مئات  كانوا م�شطهدين ومنفّيني  يربحوها من 

العديد من بارحوا لأّن ح�شابات اأخرى غري احلّرّية والوطن راودت معادلتهم.

ورة اجلماعّية ملا�شكي زمام ال�ّشاأن الثقايف املوؤّقت اليوم، مالمح ل�شخو�ص  يف ال�شّ
معه  تعاملت  باأّنها  ذلك  عن  وتعّللت  لها  ال�ّشابق  الّنظام  بتدجني  قبلت  اأّنها  بالأم�ص  تاأّكد 
كطاقات احرتافّية ل غري. جندها اليوم تعود لتنخرط يف الثورة ب�شهولة  ت�شبه العجب وهي 
التي كانت، ب�شهادة اّلذاكرة املرئّية وامل�شموعة، تهّلل وتكرّب للّنظام ال�ّشابق ويف اأحيان كثرية، 

دون اأن يطلب منها ذلك.

و اخلطر يف ت�شّللها اإل امل�شهد الثوري ل يكمن يف �شرعة تلّونها و‘انقالبّيتها’ بقدر 
ما يتمّثل يف الأ�شرار التي ميكن اأن تلحقها بال�ّشاأن الّثقايف وبالذات يف هذه الفرتة احل�ّشا�شة 
يكمن  هنا  البالد.  اأعمال  ت�شريف  يف  يعتربها  اأن  ال�شيا�شي  املت�شّرف  على  يتوّجب  التي 
املق�شود بالبعد البيداغوجي لالإنتقال الّدميقراطي. نادرا ما �شّخر امل�شدح لالإقرار لل�شعب 
ارب يف  باأّن ثورته ل حتمل فقط طعم اخلبز ولكّنها تتاأ�ّش�ص على الوعي اأي�شا وعلى احللم ال�شّ

نبل امليثيولوجيا، احللم مبدينة اأف�شل.

لاّلئيكّية  واملكرّبة  املهّللة  الأبواق  اأ�شداء  البكر يف  العادّي خّلف حما�شته  املواطن 
والّت�شامح وف�شل الّدين عن الّدولة : م�شطلحات �شغلت جرائدنا واإذاعاتنا املرئّية وامل�شموعة 

لعقود. وعادت مو�شمّية الكلمات بالّن�شق نف�شه ويف اأحيان كثرية على ل�شان الأفراد اأنف�شهم.
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لن ي�شّلم ال�ّشعب باأّن الّلغة اخل�شبّية قّررت العودة لغزو الوطن. لقد األف األعيبها 
اإّن يف ال�ّشاغل الأ�شا�شي للمواطن اليوم مكان لهذه  للّتاأثري. وهل  ومل يعد لإغراءاتها جمال 
ب�شباب  ملفوفة  تــزال  ما  اأمامه  والآفــاق  رهينة  تــزال  ما  مــوارده  اأّن  واحلــال  امل�شطلحات، 

الألعوبة ال�ّشيا�شّية ؟ 

اأغ�شان ربيعها يف حركات ت�شبه املّد  اأّن ال�شنة لهب الثورة ما تزال تالعب  يبدو 
واجلزر وتنحو منحى اجلدل يف دربة يومّية بحثا عن امل�شلك املوؤّدي للفكر الّدميقراطي.

اإن يكن يف جوهر الّثورة ق�شط وافر من احليوّية واّلذكاء ال�ّشيا�شي الذي يجعلها 
متيّقظة اإزاء احل�شابات ال�ّشيا�شّية يف عكاظّية الأحزاب واملنّظمات غري احلكومّية امل�شتحدثة، 
باأّن  وعي  للثورة، عن  نتيجة  ت�شّكلت  التي  العفوّية  املبادرات  اإل  يرجع  الف�شل يف ذلك  فاإّن 
الهيئة العليا �شرعان ما وقع احتواوؤها من طرف قوى تبّنت الثورة يف حني مل يكن لها فيها اأّي 

م�شاهمة مبا�شرة، بل اإّنها التحقت بها بعد رحيل الّرئي�ص املخلوع.

هل توّفق الإعالم اإل التقاط هذه اخللفّية الواعية؟ بل هل ا�شتطاع الّتعامل معها 
من منطلق تدارك تخّلفه عن نب�ص ال�ّشارع على امتداد اأكرث من ن�شف قرن ؟

احلاجة  اأق�شى  يف  والبالد  الــّذات،  وجلد  باملحا�شبة  ي�شمح  ل  املجال  اأّن  �شّك  ل 
اإل طاقاتها اخلاّلقة وامل�شاندة املتناغمة مع وترية الثورة. يف �شلب الإعالم ترعرعت اأفكار 
حّرة ت�شّبثت باحلّد الأدنى من كربيائها املهني ومن غريتها على قطاع يتح�ّش�ص الكّل اأهّمّيته 
اأن�شطة املجتمع ويف مرافقة املعاناة ال�ّشعبّية على هام�ص الربامج التنموّية  وفاعلّيته يف جّل 

الوهمّية القائمة على املغالطة والّتهومي.

الإعــالم  مببدئّية  مت�ّشكها  خالل  من  ال�ّشابق  يف  بــرزت  عديدة  اإعالمّية  قامات 
مت  ال�شّ واآثرت  الكلمة  تعّففت عن  اليوم  ولكّنها  لالأمري،  اإر�شاء  للّتمّلق  والّراف�ص  ال�شادق 
املوؤّقت يف ح�شور اإعالم موؤّقت غلبت عليه الهرولة واللهاث وراء ‘الف�شائح’ والّت�شهري بالآخر 
م�شخ  ويف  الإعــالم  تدجني  احلقيقّية يف  امل�شوؤولّيات  ي  تق�شّ العاّم عن  الــّراأي  وجهة  لتحويل 

وظائفه الّطبيعّية وتطويعها خلدمة ال�ّشلطة ولتلميع �شورتها يف الّداخل ويف اخلارج.
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اإّن املتمّعن يف البدائل الإعالمّية ملا بعد الثورة ي�شطدم بتكري�ص ن�شق اإعالمّي ل 
يختلف يف اأدواته عن الّن�شق ال�ّشابق الذي �شعى جاهدا للّتغطية والّت�شوي�ص على الأداء املهني 
املحايد وامل�شتغل على احلّد الأدنى من ا�شتق�شاء احلاجات الفعلّية للمجتمع: ال�ّشيا�شّية منها 
والإقت�شادّية والّثقافّية. يرجع ذلك، رمّبا، اإل نوعّية الّتكوين يف املدر�شة اجلامعّية والّثانوّية 
اأي�شا والذي تعّمد منهجا تربوّيا يهّم�ص كّل فكر نقدّي وينبذ الف�شول العلمي لفائدة املعلومة 
اأب�شط  املنّمطة واجلاهزة لالإ�شتعمال املعروف م�شبقا والذي ل يتعّدى اإطار املدح وت�شخيم 

الإجنازات ليجعل منها اأعجوبة الع�شر وفتحا من فتوحاته الّنادرة.

وكرّدة فعل على الأمنوذج الإعالمي ال�ّشائد �شابقا، دخل قطاع الإعالم، وب�شفة 
اآلّية، يف �شطحات ت�شابق فيها الإعالمّيون لت�شّيد اجلديد دون الّتثّبت من �شّحته اأو عدمها 
املواطن  املبيعات والفرجة ويحرّي لدى  واأ�شبح اخلرب هدفا يف حّد ذاته، ي�شمن املزيد من 
وهو م�شار  البحث عن احلقيقة.  اإل  وتوقه  العقالين  الف�شول  البدائي على ح�شاب  ف�شوله 
الذي يحدثه يف م�شداقّية  ال�ّشرخ  اإل  اإ�شافة  ويهّم�شه  بل  املهني لالإعالمي  الّتم�ّشي  يرجئ 
و�شائل الإعالم التي عانى ب�شببها العديد من الإعالميني، يف الأّيام املوالية للثورة، ملّا تعّر�شوا 

اإل غ�شب ال�ّشارع وت�شكيكه لهم.

يبدو امل�شهد العاّم بعد الثورة يف تون�ص، على قدر من الغمو�ص ويبعث اأحيانا على 
الّت�شاوؤم. اإّل اأّنه يف ذات الوقت ومن منظور �شو�شيولوجي، يبقى باب ال�شتب�شار م�شرعا.

لقد اأفرزت الثورة جممل العقد ال�شيا�شية والجتماعية والثقافية التي كانت تعيق 
احلراك الجتماعي ومنو البالد منوا �شليما ومتكافئا. ومن الطبيعي، والبالد جتتاز مرحلة 
انتقالية، من حيث ال�شرعية القانونية واملوؤ�ش�شاتية، اأن تطفو هذه العقد على ال�شطح واأن ينتج 
عن ذلك انفالت على م�شتويات متعّددة. ومن املوؤكد اأن حتمل انتخابات املجل�ص التاأ�شي�شي 
فاإّنه  مت،  اآثرت ال�شّ واإن  التي،  النقدية  القوى  واأن ت�شتفّز من جديد  التعقيد  بوادر لنفراج 
اإعادة بناء  اأن يكون �شمتًا ا�شرتاتيجيًا ت�شتجمع فيه طاقاتها للم�شاهمة الفاعلة يف  ل يعدو 
البالد و�شياغة الأ�شكال واملناهج التنموّية املالئمة واملتوازنة. فاخليارات الكربى واملحّددة 
لجّتاه الإعالم يف املنحى املنا�شب لليقظة الثورّية لن يجد له مدلول ثابتا ويتفّعل اإّل يف توّفر 
املناخ الت�شريعي املالئم ويف اإعادة تنظيم الّتكوين املخت�ّص مبا يوّفيه حّقه من اجلّدّية والعمق 

ح الّروؤية واأن ي�شتكمل بركان الغ�شب العاّم �شورته. وبعد اّلّنظر. يف انتظار اأن تتو�شّ

...وال بّد للقيد اأن ينك�سر
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متثل امل�شاألة الدينية حمورا رئي�شا ل غنى عنه يف مرحلة النتقال الدميقراطي وما 
يعرتيها من جدل حول عالقة الدولة بالدين وموقع مقوم الدين من جممل مقومات الهوية 
للمجتمع التون�شي، باعتبار اأن الدين كما عرفه اأب ال�شو�شيولوجيا الفرن�شية اميل دوركايهم 
»جزء ل يتجزاأ من الظاهرة الجتماعية وتعبري عن املجتمع ذاته« 1وهو اأي�شا والو�شف ملاك�ص 

فيرب روح املجتمع.

الدين  جلدلية  الأ�شا�شية  باملالمح  الإم�شاك  حماولة  اأن  نرى  املنطلق  هذا  من 
والدولة منذ تاريخ بناء الدولة الوطنية امل�شتقلة اإل اليوم اإمنا هي يف جوهر ر�شم خريطة 
طريق دقيقة مل�شاألة الدين والنتقال الدميقراطي يف تون�ص. و�شنحاول الإحاطة باأهم ما ميكن 
يف حتديد خ�شائ�ص هذه العالقة من خالل العتماد على اخلطاب ال�شيا�شي كاأداة اأ�شا�شية 

يف العمل ال�شيا�شي من جهة وللمكانة التي احتلتها امل�شاألة الدينية من جهة اأخرى.

امتداد  على  بالدين  الدولة  عالقة  عند  للوقوف  الأولية  املحاولة  هذه  مثل  ولعل 
العقود اخلم�شة املا�شية حت�شر لنا بع�ص الإخفاقات والنحرافات التي من املهم النتباه اإليها 
يف املرحلة الراهنة اأي مرحلة النتفال الدميقراطي –اأي هذه املرحلة- يف وجه من وجوهها 
نتاج م�شار حتديثي عرفته الدولة الوطنية يف اأطوار بنائها، مما جعل النتقال الدميقراطي 

ا�شتحقاقا ا�شتوجب الثورة اآلية لتحقيقه.

فكيف اإذًا اأر�شت الدولة الوطنية احلديثة ال�شتقالل اآنذاك عالقتها مع امل�شاألة 
الدينية ؟

اآمال مو�شى

وم�سات من جدليات الدولة والدين يف تون�ض
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�شعيا اإل اإخ�شاع الهياكل التقليدية الثقافية والجتماعية والقت�شادية ملوؤ�ش�شات 
الإ�شالحات. ومن  تون�ص مبجموعة من  الأول احلاكمة يف  ال�شيا�شية  النخبة  الدولة  قامت 
هذه الإ�شالحات اإ�شدار جملة االأحوال ال�سخ�سية ونقل م�شاألتي الزواج والطالق من املجال 
الو�شعي، وكذلك حتجري تعدد الزوجات مّما يفيد  القانوين  اإل املجال  الديني الجتماعي 

قلب النظام التقليدي للمجتمع التون�شي.

واإل جانب اإ�شدار قوانني جملة االأحوال ال�سخ�سية، مّت اإ�شالح الق�شاء من خالل 
عقلنته وتون�شته وعلمنته، وذلك باإزالة املحاكم ال�شرعية وتعوي�شها باملحاكم املدنية.

الدولة  فقامت  والع�شرنة.  والتعريب  التون�شة  يف  متثل  اإ�شالحا  التعليم  و�شهد 
احلديثة باإنهاء التعليم الزيتوين واإخ�شاعه للتحديث وملبداأ دميقراطية التعليم.

ومن الإ�شالحات املوؤ�ش�شة الكربى اإلغاء نظام الأحبا�ص وهو ما يرمز اإل تفكيك 
وو�شع  اجلمهورية  مفتي  خطة  اإحداث  اإل  اإ�شافة  التقليدية.  للهياكل  القت�شادية  القاعدة 
ن�شتنتج حدوث  اأن  لنا  ي�شمح  الذي  ال�شيء  ال�شت�شارية،  ال�شفة  تتعدى  �شكلية ل  �شالحيات 

دولنة لل�شعائر الدينية.

العلمنة واملوقف  الر�شمي يف تون�ص من مظاهر  ال�شيا�شي  ول يكاد يخلو اخلطاب 
املتوتر �شد �شيوخ الزيتونة، واأي�شًا حالت من التوا�شل مع الدين بدًل عن التوتر معه.

البورقيبي  اخلطاب  يف  التواتر  حيث  من  كثافة  والأكــرث  اجلوهرية  املفاهيم  ومن 
ن�شري اإل مفهومي الأمة الذي يوظفه بورقيبة طبقًا للمعنى الأوروبي حيث يت�شكل من مكونات 
ثقافية ل دينية، واأي�شا مفهوم العقل، اإذ يزخر اخلطاب مبقولت تاأليه العقل وباأمارات تبني 

العقل الو�شعي.

واإل جانب املفاهيم، يك�شف خطاب بورقيبة عن مظاهر العلمنة التي هي تتبنى 
منظومة  قيمية بديلة يقوم عليها م�شروع التحديث. ومن املظاهر املق�شودة الدعوة ال�شهرية 
لالإفطار يف رم�شان وما تك�شف عنه من نظرة للتيار العلماين للدين. وتوا�شل مت�شي العلمنة 
يف مظاهر اأخرى كق�شية الربا مبا تعنيه من عملية الرت�شيد املادي وتقلي�ص الدور املعياري 

وم�سات من جدليات الدولة والدين يف تون�ض من تاريخ اال�ستقالل اإىل 14 جانفي 2011
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للدين. واأي�شا م�شاألة حتديد الن�شل، وما تنطوي عليه من تكري�ص للنظرة الإرادوية وتر�شيد يف 
اإطار معطيات دميوغرافية وقومية. وكذلك ق�شية امل�شاواة يف الإرث التي ميثل جمرد طرحها 

ال�شتعداد للتعار�ص ال�شكلي وامل�شموين مع الن�ص القراآين.

فكرة  على  اخلطاب  واإحلاح  الدنيوي  تقدي�ص  ظاهرة  اأي�شا  العلمنة  مظاهر  ومن 
العوامل  من  اخلطاب  يف  الدولة  �شورة  وتعترب  الديني.  عن  الدنيوي  امل�شتوى  ا�شتقاللية 
امل�شاعدة يف عملية فهم عالقة اخلطاب ال�شيا�شي الر�شمي بامل�شاألة الدينية حيث يربز �شطو 

الدولة على املجال الديني واحتوائها له.

كما متثل عالقة بورقيبة ب�شيوخ الزيتونة اإطارا مهما لك�شف مدى متايز املرجعيات 
الفاعل  جتريد  على  القائم  موقفه  يف  املو�شوعي  عن  الذاتي  ومتييز  الت�شورات،  واختالف 
الديني من دعائم الهيبة ومما ي�شميه جان بول ويليام بـ »اجلاذبية ال�شعبية املوؤ�ش�شة« وذلك 
من خالل ا�شتعمال اأ�شاليب التحقري وال�شتم والتخوين والطعن يف الوطنية والأخالق  خ�شو�شًا 
يف اخلطاب الذي تال مظاهرة القريوان يف 17 جانفي 1961 ذات اخللفيات الدينية القوية.

الفاعل  توخى  الطاغية  العلمنة  ومظاهر  اإليها  امل�شار  الإ�شالحات  مقابل  ويف 
ال�شيا�شي خطة التوا�شل املوقفي ما بني الدولة الوطنية والدين ونق�شد بذلك ظاهرة التلب�ص 
ف�شل  اإثر  على  وذلك  الدين  مع  اجلزئي  التعامل  تراجع  مع  تزامنت  التي  وتوظيفه،  بالدين 

جتربة التعا�شد وقرار الدولة الوطنية مواجهة الإ�شالم الراديكايل.

وجتلى ذلك يف �شعي الفاعل ال�شيا�شي اإل حمو التوتر بني الإطار املرجعي مل�شروعه 
وا�شتدعاء  الدينية  باملظاهر  الوطنية  الدولة  اهتمام  واإظهار  الإ�شالمي  والدين  التحديثي 
النبوية  والأحــاديــث  القراآنية  بــالآيــات  وال�شت�شهاد  املعروفة  الدينية  الأ�شا�شية  النوايات 
واللتبا�ص بالنموذج املثايل لل�شرية النبوية، وذلك بتوظيف اأ�شلوب املزايدة بنوعيها الو�شفي 

والنتمائي.

مثاًل،  والتجني�ص  احلجاب  ق�شيتي  من  كل  يف  والزدواجية  التناق�ص  ظاهرة  اإن 
الوظيفة  من  ت�شتفيد  اأن  والتوظيف، حتاول  واملناورة  للت�شيي�ص  عمليات خمتلفة  تك�شف عن 
املوقف  علمانية  لفر�شية  الطمئنان  معرفيا  ال�شعب  من  يجعل  ما  وهو  للدين.  الجتماعية 

اآمال مو�سى
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الدين يف  فال�شائ�ص، يرتاوح بني �شرورة ح�شر  مادية مطلقة.  لفل�شفة  البورقيبي لفتقادها 
املجال ال�شخ�شي واإق�شائه عن املجال الجتماعي، ثم �شرعان ما يتناق�ص ويوظفه يف الدعوة 
اإل بع�ص اأفكاره ويف �شراعه �شد �شيوخ الزيتونة وظهور الإ�شالم الراديكايل. هناك حنكة 
�شيا�شية يف ا�شتبطان عك�ص الظاهر واملنطوق به، والن�شياع الظريف ملوقف مقيد مبالب�شات 
معينة. وبالتايل فان اخلطاب البورقيبي ل ينطلق من مواقف دينية ثابتة بل اإن املوقف من 
امل�شاألة الدينية قابل للتحول ولالنقالب عليه اإن حتمت النفعية ذلك م�شتجيبًا اأحيانًا لتكوينه 

املعريف الذي يت�شم بتوجهات علمانية وحينا اآخر ل�شغط املوقف ال�شيا�شي. 

ال�شتنتاج  اإل  بورقيبة  عّينة من خطب  يقودنا حتليل م�شمون  املنطلق  ومن هذا 
اأن تعاطي بورقيبة مع الدين يت�شف بالنفعية والرباغماتية وبالأ�شلوب النتقائي والواقعية. 
ومثل هذه الأو�شاف تعني باأن �شروط حتقق الدولة العلمانية التي تف�شل بني ال�شلطة الروحية 
الدولة  تتجاوز عالقة  ول  البورقيبي.  متوفرة يف مرحلة احلكم  تكن  ال�شيا�شية مل  وال�شلطة 
بالدين حدود التوظيف ول حتمل اأية اعتبارات فكرية و�شيا�شية. لذلك فاإن ظاهرة التناق�ص 
التكتيك  اإطــار  يف  تندرج  كلها  والتمايز،  والتوا�شل  والتجلي  التخفي  وجدلية  اخلطاب  يف 

ال�شيا�شي وتلبي م�شالح الدولة وت�شتجيب ملقت�شيات التعبئة ال�شيا�شية.

املقابل  يف  فاإنه  بالتحديثية  و�شفها  بورقيبة  جتربة  على  ن�شبيا  ي�شح  ما  وبقدر 
مع  العلمانية  �شروط  تعتق  �شرورة  اإل  ذلك  يعود  ورمبا  الكلية،  بالعلمانية  و�شفها  ي�شعب 
يف  خلفيات  اأية  عن  بعيدا  التفكري  باأن  علما  واملمار�شة.  اخلربات  وتراكم  والأجيال  الزمن 
لكت�شاف  مغايرًا  ومدخاًل  معرفيًا  مهمًا  يكون  قد  الإ�شالمي  للدين  اخلا�ص  بورقيبة  ت�شور 
للواقعي  ينت�شر  الذي  ال�شيا�شي،  اخلطاب  مادة  طبيعة  خذلته  الذي  الثوري  املفكر  �شورة 

والآين. 

�شفة  على  التعريج  املهم  من  والعلمنة،  الوطنية  الدولة  م�شاألة  تناول  قبل  ولعله 
غري  �شفة  ا�شتعمالها  يف  تبدو  والتي  تون�ص  يف  ال�شيا�شي  النظام  على  ت�شحب  التي  الالئكية 
مراقبة. فالالئكية بو�شفها مفهوما �شيا�شّيا يف�شل املجتمع املدين عن املجتمع الديني ويحجر 
احلديثة  الوطنية  الدولة  لعالقة  مطابقة  غري  تبدو  الدينية1،  ال�شلطة  ممار�شة  الدولة  على 

بالدين، حتى ولو و�شعنا يف العتبار اأنها ذات جوهر يت�شف بالن�شبية.   
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ولعل ظاهرة دولنة ال�شعائر الدينية واحلقل الديني موؤ�ش�شات وفاعلني، حتبط اأي 
و�شف للدولة الوطنية بالالئكية. فال�شلطة الدينية اأ�شبحت تابعة اأو هي من �شميم ال�شلطة 
ال�شيا�شية وجوهرها2. اإ�شافة اإل اأن اأطروحات التيار الليربايل التوفيقي حول اإ�شكالية الأ�شالة 
والتفتح والذي ي�شفه املن�شف ونا�ص باأنه ميثل امتدادا للم�شروع التحديثي ومرتبط مب�شروع 
الدولة اجلديدة3، يوؤكد ما ذهبنا اإليه باعتبار اأن دعوة هذا التيار اإل التعريب واإل احرتام 
مراجع الرتاث العربي الإ�شالمي4، حتى ولو كانت مقولت تندرج �شمن مناورة �شيا�شّية، فهي 
تظهر جلوء الدولة الوطنية اإل م�شّوغات دينية للتوظيف ال�شيا�شي من جهة واإل تراجعها يف 

جمال القطيعة مع الثقافة ال�شابقة خلطة النطالق يف التحديث من جهة اأخرى.

ويف كال احلالتني ن�شجل ترددا يف جمال القطع والو�شل مع التقليدي، مما ينعك�ص 
تلقائيا على طبيعة الإفرازات الجتماعية، التي �شتكون نتاج حتديث �شعيف من حيث منطقه 

وخطواته.

الــذات  قائمة  العلمنة  مظاهر  فــاإن  الوطنية،  الدولة  لئكية  يف  ن�شكك  كنا  واإن 
خ�شو�شا ما ينتمي منها اإل ما تنطبق عليه بع�ص خ�شائ�ص ما ي�شميه عادل �شاهر»بالعلمانية 
ال�شراعية.« فالعلمنة كاإميان باإمكانية اإ�شالح حال الإن�شان من خالل الطرق املادية5 تظهر 
وتقدي�ص  املادي  الرت�شيد  مبنظومة  يت�شل  الذي  اجلديدة،  للدولة  القيمي  النظام  يف  جليا 
الدنيوي وما له عالقة باحلياة وهو ما يت�شادم مع ثنائية الدنيا والآخرة التي حتكم �شلوك 

امل�شلم وت�شوراته الذهنية. 

وهنا نعود اإل املثال ال�شهري املتمثل يف دعوة بورقيبة اإل الإفطار يف رم�شان6 التي 
�شكلت اأكرث براهني التوجه العلماين قوة من جهة ومنا�شبة اأخرى للوقوف عند تذبذب املنطق 
الذي تقوم عليه النزعة التحديثية وخيار العلمنة. ذلك اأنه راهن على اإيقاظ الكوامن النف�شية 
التحتية للمجتمع واعتماد القيا�ص يف دعوته اإل الإفطار من اأجل ك�شب معركة اخلروج من 
اأ�شحابه  الذي طلب من  النبي حممد  اأي  الإ�شالمي  للدين  الأ�شا�شية  النواة  بدعوة  التخلف 
يف غزوة فتح مكة الإفطار. واإذ و�شفنا هذه الدعوة باأنها تنتمي اإل ما ي�شمى بالعلمنة ذات 
الطابع ال�شراعي فالأنها كانت مبثابة الإعالن الر�شمي عن التوتر بني النظام واملجتمع وبني 

النظام وم�شت�شاره الديني اأي مفتي اجلمهورية7 الذي رف�ص تقدمي فتوى جتيز الإفطار.
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طابعًا  الــرتدد  عليها  يطغى  التي  الوطنية  للدولة  التحديثية  النزعة  اتخذت  لقد 
اعرتفوا  الذين  اأن  والالفت  التحديث جتزيئيا.  ملقاربة  الطبيعي  التقدم  اأعاق حتى  �شموليًا 
باملنجز ذي النزعة التحديثية هم الذين متتعوا بجراأة النظر بعينني ل بعني واحدة. واإذا كان 
حممد ال�شريف قد اأ�شاد مبعامل التحديث يف تون�ص ويف مقدمتها جملة االأحــوال ال�سخ�سية 

وجمال التعليم، فاإنه مل يتاأخر يف املقابل يف و�شف بورقيبة بال�شتبداد.

املمار�شة  معّرفات  واأغلب  املواطنة  ومفهوم  ال�شيا�شي  التحديث  غياب  ويعني 
احلداثية لل�شيا�شة، ب�شبب ظاهرة الّدولنة الطاغية، اأن الدولة الوطنية واإن ات�شفت بنزعة 
حتديثية ومبعامل وا�شحة وملمو�شة للتحديث، فاإنها مار�شت التحديث بذهنية تقليدية اأبوية 
بلغت حد حماولة ن�شف  اأزمات حقيقية  اإل  الوطنية  الدولة  اأي غري حديثة. وهو ما عر�ص 

امل�شروع التحديثي والدولة معا بحكم التواأمة التي ن�شاأ عليها منذ ال�شتقالل. 

اإن مثل هذا الرتاث الإرث يف العالقة بني الدين والدولة والذي من اأهم عناوينه  
فكرة ‘ل دين فوق الدولة’ قد ا�شتثمرته النخبة احلاكمة فيما بعد يف بيان ال�شابع من نوفمرب 

1987، وذلك من خالل ت�شويق مفهوم »امل�شاحلة« بني الدين والدولة. 

والظاهر اأن اخلطاب املنظم للمجال الديني خالل العقدين الأخريين، الذي �شكل 
بث الأذان يف التلفزيون والإذاعة التون�شية اأول موؤ�شراته النوعية دينيا، ل ي�شري على الوترية 
نف�شها ول يتبع الجتاه ذاته. فهو خطاب يربز، كنتاج تفاعل مع املتغريات التي هي بدورها 

بتاأثري ظاهرة العوملة، اأ�شبحت من اإفرازات ت�شابك عوامل داخلية وخارجية معا.

رفع  ا�شتحقاقات  الأول   : وا�شحني  منعطفني  عرف  قد  اخلطاب  هذا  فاإن  لذلك 
اإل  ال�شعي  �شبتمرب 2001، حيث مت   11 تاريخ  اأحداث  بعد  والثاين ح�شل  امل�شاحلة  �شعار 
تاأكيد مقولت رئي�شة مثل الت�شامح ونبذ الإرهاب، مع حماولة جمابهة ظاهرة ال�شلفية من 
اإنتاج خطاب موؤدلج تاأطريي، �شد الوهابية و�شد مظاهر الت�شيع التي هي يف م�شاق  خالل 

اإيديولوجيا الإ�شالم الر�شمي، مهددة للهوية الفقهية واملذهبية للبالد التون�شية. 

الّلغوي  اجلهاز  مع  القطع  الدين  حول  الّر�شمي  اخلطاب  على  ظاهريا  فالغالب 
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الجتماعي  الديني  الوجدان  اإل  بالن�شبة  جاذبية  ذات  مقولت  ون�شر  لبورقيبة  النفعايل 
التون�شي وتعمل على اإيقاظ الكوامن النف�شية التحتية. 

يف  بالدين  ال�شيا�شة  عالقة  قــراءات  جتمع  تكاد  التي  امل�شاحلة  هذه  اأن  ويبدو 
العقدين الأخريين يف تون�ص على كونها موؤدجلة اإمنا هي مت�شلة بالرتاكم التاريخي للدولة 
القانونية  املنظومة  احتكار  من  �شيا�شيا  ال�شتفادة  متت  حيث  بالدين،  عالقتها  يف  الوطنية 

وتغيري الرتكيب الد�شتوري. 

التي   2001 �شبتمرب   11 اأحــداث  تاريخ  بعد  لل�شلفية  الدولة  معاجلة  انتقلت  ولقد 
كان ي�شيطر عليها الهاج�ص الأمني اإل املزاوجة بني الأمني والرتبوي والثقايف، حيث تتالت 
مبادرات تعزيز مفاهيم احلوار بني الأديان والثقافات. واإذا كانت الندوات الفكرية الدولية 
اآليات تنظيم التدين يف تون�ص بدليل كثافة تواترها وانتظامه، اإ�شافة اإل  اآلية اأ�شا�شية من 
تاأطري اجلهاز الديني الر�شمي والأئمة اخلطباء طبقا لقراءة الدولة لالإ�شالم، فاإن املجال 
مفاهيمه  ومتثل  ال�شيا�شي  اخلطاب  عليها  يقوم  التي  القيم،  لن�شر  توظيفه  مّت  قد  الرتبوي 
املركزية ونق�شد بذلك قيم احلوار والت�شامح والعقالنية والو�شطية ونبذ الغلو، ولعل قانون 
23 جويلية 2002 املتعلق بالرتبية والتعليم والتي ين�ص على النهو�ص بقيم الت�شامح الديني 

والعرقي وامل�شاواة بني اجلن�شني، ترجمة ت�شريعية ملدى توظيف الدولة للحقل الرتبوي.

ال�شيا�شيتني  النخبتني  بني  والأطروحات  والروافد  املرجعيات  اختالف  رغم  اإذًا 
اللتني حكمتا تون�ص منذ تاريخ ال�شتقالل وبناء الدولة الوطنية اإل تاريخ ثورة 14 جانفي، فاإن 
هناك ما يطبع العالقة بني الدولة والدين ببع�ص اخل�شائ�ص الكربى وهي الّدولنة الطاغية 
واملفرطة لل�شعائر الدينية وهيمنة اليديولوجيا واملراقبة الأمنية وال�شيا�شية  للف�شاء العمومي 

من اأجل ‘تنقيته’ من العالمات وعلى راأ�شها احلجاب.

بعملية  وا�شتئثارها  الدولة  قوة  ا�شتعمال  اأن  كيف  الأخــرية  الأحــداث  اأثبتت  ولقد 
فر�ص ت�شور ايديولوجي خا�ص بروؤيتها قيما و�شلوكا، مل مينع من النفالت من �شطوة قوة 

الدولة ومراقبتها.
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والتوتر  املناورات  من  ال�شلبي  الإرث  تتجاوز  وا�شحة  عقد  بنود  و�شع  فاإن  لذلك 
والتوظيف اليديولوجي من اأوكد مدارات الهتمام التي ل بد من اأن ل تغفل عنها العالقة بني 
الدين ومرحلة النتقال الدميقراطي يف تون�ص. ذلك اأن عالقة الدولة بالدين يف تون�ص ما بعد 
الثورة من امل�شائل املهمة  التي دونها ي�شعب ر�شم اآفاق الثورة بعيدًا عن اإعادة اإنتاج عالقة 

مل تكن كما يجب.

1 امل�شريي، عبد الوهاب، العلمانية اجلزئية والعلمانية ال�ساملة، دار ال�شروق، القاهرة، 2002، الطبعة 
الأول، �ص. 54. 

2 اأحدثت الدولة الوطنية خطة مقني اجلمهورية وهو مفتي واحد جلميع التون�شيني ويتمثل دوره يف حفظ 
املثل العليا للدين ولالأخالق واإقامة مرا�شم ال�شعائر والتقليد ال�شادرة من رئي�ص احلكومة. وين�ص اأمر 1962 
ال�شريعة واأ�شول الدين واملرا�شم الإ�شالمية. وهو ما  اأن مفتي اجلمهورية »م�شت�شارا للدولة يف �شوؤون  على 
مفتي  دعية،  بن  نويرة  اأ�شماء   : اآنظر  ال�شيا�شية.  ال�شلطة  م�شمولت  من  اأ�شبح  الديني  »القرار«  اأن  يعني 

اجلمهورية يف تون�ض : املوؤ�س�سة والوظيفة، �شريا�ص للن�شر تون�ص، 2001، الطبعة الأول، �ص.52. 
والن�شر  للطباعة  امليثاق  دار  الأول،  الكتاب  تون�ض،  يف  الثقافية  وامل�ساألة  الدولة  املن�شف،  3 ونا�ص، 

والتوزيع، طبعة 1988، �ص.287. 
4 امل�شدر ال�شابق، ال�شفحة نف�شها.

5 امل�شريي، �ص.54. 
6 دعا بورقيبة اإل الإفطار يف رم�شان من خالل ثالثة خطب )18 فيفري 1960، 17 مار�ص 1960، 3 

�شبتمرب 1960(.
7 املفتي عبد العزيز جعيط هو الذي رف�ص تقدمي الفتوى ومتت اإقالته من طرف بورقيبة وظل من�شب 

الفتاء �شاغرا ملدة �شنتني.
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التون�شية  املــراأة  عيون  يف  التون�شية  الثورة  حول  مقال  لكتابة  بي  اّت�شلوا  عندما 
ت�شاءلت: هل الّثورة يف عيون املراأة الّتون�شّية خمتلفة عن الّثورة يف عيون الّرجل الّتون�شّي ؟ 
ورغم اأيّن مّمن يوؤمنون باأّن مفهوم املراأة كائنا م�شتقاّل هو مفهوم حديث فاإّن تخ�شي�ص روؤية 
الّثورة من منظور الّنوع الجتماعّي مل يجد يف نف�شي هوى للكتابة واأنا ل اأكتب اإّل عن الهوى.

ويف مقابل ذلك وجدت نف�شي راغبة يف كتابة مقال عن الّثورة الّتون�شّية من املنظور 
اأن يكون للمراأة والّرجل نف�ص  باأّنه من املفرو�ص  اإميانا عميقا  اأومن  الأنثوّي. فاأنا واإن كنت 
احلقوق والواجبات، اأمّيز بني الّروؤية الّذكورّية للعامل والّروؤية الأنثوّية وفق ما ت�شري اإليه كثري 

من الكتابات يف جمال الّتحليل الّنف�شّي اأو يف املجال الفل�شفّي.

الإن�شان -ذكرا كان اأو اأنثى- له بعد فاعل ولن�شّمه البعد الّذكورّي وله بعد منفعل 
ولن�شّمه البعد الأنثوّي. واحل�شارة الغربّية احلديثة ترّكز على البعد الأّول للمرء مهملة البعد 
رغباته  كّل  وبــاأّن  الكون  على  امل�شيطر  الفاعل  وحده  هو  باأّنه  الإن�شان  توهم  اإّنها  اأي  الّثاين 
قابلة للتحّقق. األي�ص اأّن الإن�شان ب�شغطة زّر على الكمبيوتر يح�شل على اآلف املعلومات التي 
يريدها ؟ األي�ص اأّن الأدوية واجلراحة و�شواها حتاول اأن متنع عنه املر�ص وال�ّشيخوخة ؟ األي�ص 

اأّن الإ�شهار ي�شّور له كّل �شيء يف خدمته من اأجل توفري كّل حاجاته وحتقيق كّل رغباته ؟ 

ولكن ما عالقة هذا الكالم بالّثورة الّتون�شّية ؟ 

االأنثوّي يف الّثورة الّتون�سّية
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هذه  يقّدم  و�شواهم  اإعالمّيني  من  الّتون�شّية  بالّثورة  املهتّمني  من  كثري  تعامل  اإّن 
الّثورة وكاأّنها فعل من ال�ّشعب خمّطط له ومق�شود. عندما ت�شمعهم يتكّلمون يذهب يف ذهن 
من ل يغو�ص يف اأعماق الكلم اأّن الّتون�شيني )على فر�ص حتديد عددهم ونوعهم( قد اّتفقوا 
فجاأة منذ 17 دي�شمرب تاريخ انطالق ال�ّشرارة الأول للّثورة على اأن يكون يوم 14 جانفي يوم 
حتّقق الّثورة بخروج الّرئي�ص ال�ّشابق للبالد. عندما ت�شمعهم يتكّلمون جتدهم يرّكزون على 
ن�شاأت  الّثورة طفرة  وكاأّن  الّذكورّي  البعد  يرّكزون على  الّرمزّي  املنظور  اإّنهم من  اأي  الفعل 
فجاأة من عدم، وكاأّن كّل من خرج ملواجهة قوى القمع وكّل من كتب على �شفحات الأنرتنت 

تعليقا ناقدا اأو �شاخرا اأو ثائرا كان يعرف م�شبقا نتيجة فعله. 

اإّن �شورة الفاعل ذات البعد الّرمزي الّذكورّي هي التي �شاعت وانت�شرت ب�شفتها 
رورّي لتحّقق اأّي حدث  متثيال رمزّيا للّثورة. ومل يفطن كثريون اإل البعد الأنثوّي املنفعل ال�شّ

مبا ينطبق اأي�شا على حدث الّثورة الّتون�شّية، وقد جت�ّشم هذا البعد وفق وجهني :

الّطريق اأهّم من املنطلق والهدف

يغلب على الّنا�ص -وفق الت�شّورات ال�ّشائعة يف هذا الع�شر- الهتمام بالّنتيجة دون 
�شواها. فعندما مير�ص �شخ�ص وُي�شفى نرّكز على �شفائه وعندما نلقي بذرة وتزهر نرّكز على 
الّزهرة وعندما يعي�ص �شعب ّما �شنني من الّدكتاتورّية ثّم تتحّقق ثورة هدفها الكرامة واحلّرية 
الّنتيجة واأن  اأن نقت�شر فح�شب على  الّثورة. وهذا لي�ص م�شكال يف ذاته. امل�شكل  نرّكز على 
نن�شى املراحل اّلتي مّر بها الفعل ليتحّقق. فبني املر�ص وال�ّشفاء مراحل واأحوال، وبني البذر 
واأحوال.  مراحل  احلّرية  اأجل  من  والنتفا�ص  الّدكتاتورّية  وبني  واأحــوال،  مراحل  واحل�شاد 
هذه املراحل هي الّطريق اإل الهدف. ولولها ملا كان. فعلى طريق الّثورة الّتون�شّية ح�شلت 
تراكمات وتراكمات هي ن�شالت كثري من احلقوقّيني والإعالمّيني واملمار�شني للعمل ال�ّشيا�شّي 
وهي تعذيب و�شجن كثريين وهي رف�ص الكثريين الندراج يف منظومة الف�شاد ب�شكل اأو باآخر 
وهي تراكمات من الّظلم والقهر والف�شاد كان ل بّد من بلوغها اأوج ما يتحّمله املخيال ال�ّشعبّي 

حّتى يلفظ الّظلَم والقهَر والف�شاَد انطالقا من فعل الّثورة.

رت للّثورة هي �شبيهة بالأ�شهر اّلتي يق�شيها اجلنني يف رحم  اإّن ال�ّشنوات اّلتي ح�شّ
اأّمه يف �شمت يتغّذى ويكرب حّتى حتني حلظة الولدة. ولول هذه ال�شهور الت�شعة ملا ُولد اأحد، 

االأنثوّي يف الّثورة الّتون�سّية
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الّتون�شّية. هذا هو  الّثورة  ولول �شنوات القمع وت�شّدي البع�ص لها عرب زمن طويل ملا ولدت 
اّلذي   processus التاأثري النفعايل للحدثان  : تذّكر  الّثورة  الّرمزّي الأنثوّي الأّول لهذه  البعد 

بدونه ل يتحّقق الفعل. 

العامل باعتباره قّوة

الّذكورّي  املنظور  من  الّتون�شّية  الّثورة  عن  يتحّدث  من  ين�شاه  اّلذي  الّثاين  الأمر 
الفاعل وحده هو اأّن حتّقق اأّي ثورة �شاأنه يف ذلك �شاأن حتّقق اأّي فعل ل ميكن اأن ينتج فح�شب 
عن الفعل يف ذاته. فلو كان الأمر كذلك لتحّققت اأهداف جميع الّنا�ص ما اأن ي�شطلعوا بفعل 
اآخر ل ميكن حتديده ول متّثله. هذا املو�شع �شبيه  اإل  اإّن حتّقق الفعل مفتقر  من الأفعال. 
مبا ي�شمه �شوبنهاور بالقّوة اّلتي حتكم العامل. وهذا العن�شر اخلارج اّلذي ل ميكن اأن يتمّثله 
الإدراك العقلّي ول ميكن اأن يحّده العقل الب�شرّي هو من �شميم جمال النفعال الب�شرّي. اإّنه 
جوهر حدود الإن�شان ي�شعى ويعمل ولكّنه يعرف اأّنه غري قادر منذ البدء على اأن ي�شمن نتيجة 
اإذًا �شعفا ول عيبا ولكّنه من �شميم املنزلة الب�شرّية  فعله. فلي�ص النفعال من هذا املنظور 
يف بعدها الّرمزّي الأنثوّي. وهذا هو البعد الأنثوّي الّثاين للّثورة الّتون�شّية : الوعي باأّن هناك 
اإرادة اأخرى عليا اإل جانب اإرادة الب�شر حكمت باأن تتحّقق الّثورة يف ذلك الوقت دون �شواه 

وبذلك ال�ّشبيل ل بغريه.

واليوم وبعد اأن حتّققت الّثورة الّتون�شّية اّلتي اأّدت اإل تغيري �شيا�شّي تاله تغرّي يف 
امل�شهد الإعالمّي والجتماعّي، اآن الأوان يف راأينا للتفكري يف حتّقق الّثورة الأهّم ونعني بها 
الّثورة الّثقافّية والفكرّية. فبعد اأ�شهر قليلة من الّثورة ميكن اأن نقول اإّن كثريا مّما حولنا قد 
تغرّي ولكّن الّتغيري الأ�شا�شّي اجلوهرّي ما زال اأفقا من�شودا مل ُيدرك بعد. يقول اهلل تعال : 
وا َما ِباأَْنُف�ِشِهْم« )الّرعد/11(. وكثري مّما يف اأنف�ص الّتون�شّيني  ُ ُ َما ِبَقْوٍم َحترَّى ُيَغريِّ َ َل ُيَغريِّ »اإِنرَّ اهللرَّ
مل يتغرّي. عقلّية امتالك احلقيقة هي ذاتها، الّنا�ص تتبادل الّتهم وال�ّشتائم، والعنُف يتجاوز 
اأحيانا اللفظّي ليغدو ج�شدّيا. وعقلّية »ان�شر اأخاك ظاملا اأو مظلوما –يف قراءتها اخلاطئة- 
يف  وي�شتنكره  الآخرين،  هم  واملعنرَّفني  جماعته  فون  املعنِّ كان  اإذا  للعنف  يرّبر  البع�ص  جتعل 
كانت  »واإن   : خليل جربان  قولة جربان  الأّيــام  هذه  مّرة  من  اأكرث  تذّكرت  العك�شّية.  احلال 

طاغية توّدون خلعه عن عر�شه فانظروا اأوًل اإن كان عر�شه القائم يف اأعماقكم قد تهّدم.«

األفة يو�سف
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الّنا�ص  توهم  اأن  اأرادت  اّلتي  ‘الّذكورّية’ للّثورة  للت�شّورات  انهيار  الو�شع  اإّن هذا 
باأّن حلول فجر اخلام�ص ع�شر من جانفي �شيحّول البالد اإل جّنة، �شيحّقق ال�ّشغل والكرامة 
البعد  ن�شي اجلميع  والت�شّورات فجاأة.  العقلّيات  �شيغرّي  للكّل.  القانون  للجميع ويكفل علوّية 
الآن نف�شه حّتى تن�شج  العمل والنتظار يف  باأّن علينا  اّلذي يذّكرنا  الأنثوّي، ذاك  النفعايّل 
هذه الّثورة بعد �شنوات بفعل الّنا�ص الغيورين على م�شلحة البالد وبتاأثري الّزمن والّتعّلم من 
اإّن اأفق امل�شتقبل �شاأن كّل ما يف الكون تكامل بني الّذكورّي : الفعل والعمل،  الأخطاء اأي�شا. 

والأنثوّي : تراكم م�شّوغات ذلك الفعل وحتّقق اأوان قطف ثماره.

االأنثوّي يف الّثورة الّتون�سّية
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د باُب اجلامُح : املَْفُهوم والَتَمرُّ ال�سَّ

�شبابية يف جوهرها.  باأنرَّها  العربّي،  العامل  الآن يف  التي حتدث  ات  التغريُّ تو�شُف 
ورِة، ُمكتنفًا  لذلك جاَءت ب�شكٍل مفاجٍئ، وهذا اأ�شفى على ما يحدث الآن طابعًا غرائبيرَّ ال�شُّ
ي�شت�شرف  اأو  اأ�شبابه،  يك�شف عن  اأن  فيه  ل  املتاأمِّ َي�ِشقُّ على  للقلق، بحيُث  بالغمو�ص، ومثريًا 
اآفاقه. فلئن كاَن جيُل ال�شباِب العربّي الآن هو اأ�شا�ص هذا التغيري التاريخّي، الذي �شوف يقوُد 
ِغ اأو املقبول  ًة باأكملها اإل ُمنعطٍف، يوؤوُل بها اإل حتّول ح�شاريِّ عظيم، فهل يكوُن من امل�شورَّ اأُمرَّ
اأن ُيف�شَح يف املجال لهوؤلء ال�شباب كي يتحكموا مب�شائر الب�شر دون م�شاَءلتهم عن فهمهم 
لأنف�شهم، اأو حتديدهم للمبادئ التي ي�شدرون عنها، اأو تو�شيحهم لالآمال التي يتطلرَّعوَن اإل 

حتقيقها ؟
قد تكوُن هذه املُ�شاَءلُة ُمفتتحًا لإثارِة اإ�شكالُيٍة تتعلرَُّق بالختالف بني ال�شباب اأنف�شهم 
يف طبائعهم، وانتماءاتهم وثقافاتهم. ول ريَب يف اأنرَّ هذا الختالف عينه بني ال�شباب يف�شي 
اإل تباين، يف اأ�شاليِب تفكريهم اإل حدٍّ يدعو للتناق�ص. خ�شو�شًا اأنرَّ املرء يف هذا املُقام ل 
ٍة متماثلٍة يف الواقع الفعلّي،  يكوُن اإزاء مفهوٍم عقلّي واحٍد لل�شباب، ينطبُق على حالٍت عينيرَّ
ا يكوُن اإزاء مفاهيم متنوعة ل تنطبُق اإلرَّ يف اأُفِق تباينها، على ما ين�شوي فيها، من تعُّينات  واإمنرَّ

ُم�شاوقٍة لها.
ُر تكويُن َت�شوٍُّر نظريٍّ ملفهوم ال�شباب الذي يقوم مبا ُيدعى ‘التغيري’. لذلك يتعذرَّ

د معنى التغيري يف هذا  ويرتتُب على ذلك اأنرَّ الكالم على وجوِد معياٍر ملنطلقاٍت عقائديٍة حُتدِّ
ُر هو كذلك. وهذا يعوُد اإل اأنرَّ املعايري يف ما يرتبط بهذا ال�شاأن، ل ميكن اأن  املنحى، اأمر يتعذرَّ
ا هي تابعٌة للتناق�شات  لًة ملنظوٍر واحٍد وحيٍد خا�صٍّ بفئٍة من ال�شباب بعينها؛ واإمنرَّ تكون حم�شِّ
د خالفاٍت عار�شٍة، بل لها  القائمة بني فئات ال�شباب اأنف�شهم. وهذه التناق�شات لي�شت جُمررَّ
ُد بن�شوِب �شراعاٍت من املرجح اأن تكون داميًة يف م�شتقبِل احلياة. واآيُة ذلك اأنرَّ  دللت، ُتهدِّ
للعرق  الولء  الآن من  تتخلرَّ�ص حتى  اأنها مل  املمكن  العربي من  ال�شباب  الكاثرة من  الكرثة 

اِئَفِة. ب للدين واملذهب والطرَّ والقبيلِة والع�شرَية والعائلة، اأ�شف اإل ذلك التع�شُّ



الآخر | خريف 2011

83

ْر  ُة ال�شباب العربّي مل تتحررَّ ه اإذا كانت غالبيرَّ وهناك اأمٌر اآخُر ل يِقلُّ خطورًة، وهو اأنرَّ
ة باأ�شكالها املختلفة، فاإنرَّ هناك باملقابل و�شَعًا مًن الالانتماء اأخَذ يلفُّ جمموعاٍت  من الع�شبيرَّ
ٍة مُتّيزُهم يف عالقاتهم  ٍة حقيقيرَّ باب يف عاملنا العربّي، ب�شكٍل ُيف�شي اإل منع وجوِد ُهويرَّ من ال�شرَّ
ياع. ول  مع ذواتهم ومع الأ�شياء والعامل. وهذا يدفُع بهم اإل احلياة يف نوٍع من احلريِة وال�شرَّ
ريب اأنرَّ يف حماولة و�شع ت�شنيفاٍت جلموع ال�شباب اختزاًل ق�شريًا وا�شحًا للتنّوِع الالحمدود 
عن  يندُّ  وحده،  َن�شيُج  ُمْفَرٌد  موجوٌد  جوهره  يف  هو  فال�شاب  ية.  عوررَّ ال�شُّ عواملهم  يف  الكامن 
ة بالن�شبِة لهذه احل�شوِد الهائلِة من ال�شباب العربيِّ الثائر ؟ الت�شنيفاِت كافًة، لكن ما احلريرَّ

ُة دللٍت متعددة: �شيا�شيرَّة، دينيرَّة، اجتماعيرَّة، ثقافية،  هنا مُيكن اأن حتمَل احُلريرَّ
ُد  َة ها هنا تنطوي، من بني الدللت التي حتملها على دللٍة تهدِّ جن�شيرَّة ... الخ. غري اأّن احلريرَّ
يِة نف�شها. فال�شباب العربّي يف جزء كبري منه على الأقل يثور الآن با�شم الدين يف  حقيقَة احلررَّ
لطة. والغاية من ذلك هي احل�شول على احلُرّية. لكن األ ُيَعدُّ الدين بحكم التجربة  وجه ال�شُّ
؟  ة  للحريرَّ تقييدًا  ها  واأ�شدرَّ ثباتًا  واأكرثها  لطات  ال�شُّ اأنواع  اأق�شى  الإن�شايّن،  وع  للنرَّ ِة  التاريخيرَّ
فكيف يعلن اأتباعُه الآن �شراحًة اأنرَّهم �شّد ال�شلطة ال�شيا�شيرَّة املفرو�شة عليهم، لأنرَّها ت�شلبهم 
ة ؟ وهم مبطالبتهم بحريتهم َيْن�شدون ب�شَط نفوذهم، وبالتايل اإعادة اإحياء �شلطتهم،  احلريرَّ

لكن باأ�شلوب جديد.
لطة يف حاِل حتّققِه، هل يهيئهم، من حيث ُمْنَطَلقه،  بيد اأنرَّ تبواأهم املفرت�ص لل�شُّ
ة املُطلقة، من منظوٍر ينتزُع منها اإطالقها، ويحّدها  اأ�شِل �ُشلطتهم الدينيرَّ لإعادة النظر يف 
التي متتلك  الدين هي فقط  �ُشلطة  تكون  األرَّ  بالن�شبيرَّة ها هنا  واملق�شود  ؟  ن�شبيرَّة  اأنرَّها  على 
بان الذين ي�شدرون  املعنى النهائي للوجود. واإذا كان ذلك كذلك؛ كان لزامًا على هوؤلء ال�شُّ
ة، اأن ل يفهموا معناها يف �شوء  عن منطلقات دينيرَّة، من حيث اأنرَّهم يطالبون بحريتهم اخلا�شرَّ
اأنرَّهم  ر لهم بالفعل اأن ينالوها. لأنرَّهم اإذا فهموها هذا الفهم لن يزيدوا على  الدين، اإذا ُقدِّ
لطة التي  لون ُحّريتهم املن�شودة اإل �ُشلطة قامعة ل تعدو اأن تكون اإعادة اإنتاج لل�شُّ �شوف يحوِّ

يواجهونها، ولكن بلبو�ٍص جديد.
واملفارقة الغريبة اأنرَّ �شنف ال�شباب الثائر هذا ذا  النزعة الدينية، يجد الآن َمْن 
رة  ة ُمغايرة ُمكفرَّ يت�شامن معه من �شنوف ال�شباب الأُخرى: ممن ينتمي اإل اجتاهات دينيرَّ
وْفقًا ملركزيرَّة مزعومة يف الدين ال�شائد، وممن ل يكرتث على الإطالق بالدين؛ وممن ميكن 
ائتالف غري متوقع بني قوى  اإذًا وجود  الدين. يالحظ  والعداء مع  الإحلــاد  و�شعه يف خانة 

ى ‘�شوارع التغيري’، حتت ا�شم ‘�شباب الثورة’.  متنافرة َيْجَمُعها ما ُي�شمرَّ
�شبابيرَّة،  �شخ�شيرَّات  من  يتاألف  هذه،  التغيري  �شوارع  يف  غريبًا  ح�شدًا  نرى  وهنا 
وال�شناعي  والفالح  والروائي  والفنان  اعر  وال�شرَّ والأكادميي  املتدين  ي�شمل   ، خليطًا  ل  ُت�شكِّ
والتاجر ... الخ. واإذا اأردنا اأن نذهب ب�شجاعة القول اإل اأبعد من ذلك لبدرَّ من التاأكيد على 
كر تكتنف ب�شرًا كان من غري املتوقع اأن يوجد اأي اإمكان للتقائهم  اأنرَّ هذه ال�شوارع اآنفة الذِّ

علي حممد ا�سرب
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ق هذا اللتقاء عينه يبارك الآن من ِقَبِل اأ�شخا�ٍص ُتعزى مرجعياتهم اإل  ِة �شيغة . وحتقُّ يف اأيرَّ
م�شارب ُمت�شاِربة.

ر القومي واملعار�ص ال�شيا�شّي  ُد الأمري احلاكم والفقيه الديني واملُفكِّ فما الذي يوحِّ
الذي  اأقول: ما  الخ،  املتدينة...  واملثقفة غري  املتدينة  واملراأة  والنا�شط احلقوقي  والإعالمي 
ل عاملنا العربّي فجاأًة  ا حتورَّ د هوؤلء جميعهم يف الإ�شادة ب�شباب التغيري الغام�ص ؟ رمبرَّ يوحِّ

ة ! ومن دون كفاح تاريخيٍّ �شابٍق اإل عامٍل مثايل ل ت�شودُه اإل املبادئ الإن�شانيُة ال�شموليرَّ
ى دعمًا ل  فال�شباب العربي الآن بو�شفِه ُمغريًا لواقعه ال�شيا�شي ال�شتبدادّي يتلقرَّ
ة والثقافية،  ى ذلك اإل ُعمق الدوائر ال�شيا�شيرَّ يقُف عند حّد موؤيديه من اأبناء جلدته؛ بل يتعدرَّ
ُكلِّيٍّ ل مثيَل له على ُن�شرِة  اإجماٍع  الغربيرَّة. هذا يعني متامًا وجود  ة  والإعالمية والجتماعيرَّ
بان. لذلك ال�شوؤال الأ�شا�شي الآن هو: ما الذي يعنيه مفهوم ال�شباب بالرغم من  هوؤلء ال�شُّ
ة، مبعزل عن  ية اخلا�شرَّ الفردرَّ اأنف�شهم يف �شوء جتاربهم  لل�شباب  بالن�شبِة  �شعوبة حتديده، 

التاأويالت التي ُتقحمهم يف ما ل مُيثلهم فعاًل ؟
ومن اأجل احل�شول على جواب جوهريٍّ َقْدَر الإمكان ُقمنا بطرح هذا ال�شوؤال نف�شه 
على عدٍد من ال�شباب املثقف ممن يعي�ص جتربة ال�شاب وحدها، دون اأن يعني ذلك انتماَءه اإل 
هذا الطرف اأو ذاك؛ بل يعني انتماَءه حلياة ال�شباب ذاتها . فمن املجال الوجوديِّ اخلال�ص 
عة ومتفاوتة، ت�شاعد يف فهم جيٍل  ية، �شوف يطلع القارئ على اآراء �شبابية متنوِّ للمعاناة ال�شبابرَّ

باأكمله بتناق�شاته ال�شارخِة ُكلِّها.

�سهادات
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وائل قي�ص
البوح مبا ن�ستهي

يف غفلٍة من زمٍن ارتدى اأجنحة ال�شواد، كنا منني النف�ص بحياة جنونية، تع�شف 
بنا وفق اإرادة املخيلة املذهولة برائحة الثورة، املراأة، احلرية، احلب، الن�شوة، وجلنا اإل غواية 
ال�شباب، اقتحمناها من بابها الكبري، وكلنا اأمل. �شباب يف بداية احلياة، خططنا واأعطينا 
مل�شتقبلنا، خرائط مر�شعة بالفرح، والورود البنف�شجية. ر�شمنا على ال�شماء م�شتقبلنا، اأنهكنا 
خميلتنا يومها يف التفكري، حتى اأدركنا الثمل، وما متنيناه مل يكن �شوى رحلة دقائق، ع�شناها 
م�شينا  خ�شائر.  من  جنيناه  ما  ونح�شي  هزائمنا،  نلملم  اأخذنا  وبعدها  الف�شيح،  بف�شائها 
اإل امل�شتقبل ونحن م�شوهون من ركائز الواقع. انتعلنا ما ن�شتطيع من اأمل تال�شى يف �شماء 
البداية، وكنا  ال�شرق، حاربنا فتات احلا�شر، ودخلنا �شجالت خرجنا مهزومني منها منذ 
نعيد املحاولة، ننجح تارة ونهزم اأخرى، كان ال�شرق وما يحيطه من اأن�شجة اإن�شانية، ف�شحة 
بي�شاء تزهر ربيعًا و�شعادة مزورة، كنا نعلم اأنها مزورة ولكننا �شحكنا على اأنف�شنا، لنمهد 

طريق الفرح حلا�شرنا. 
الآن وبعد ما جنيناه من مكائد، وهزائم، وعنٍف، ونرج�شية، وخيانة، وقهر، و�شلنا 
اإل الطريق الفا�شل الذي ل رجعة عنه. لقد اأنهكنا ال�شرق بكامل جربوته، طغيانه، ق�شاوته، 

اأنهكنا حتى �شرخنا يف وجه ال�شدى، والفراغ املرتوك لنا : اللعنة على هذا ال�شرق اللعني !
الآن وبعد تعرية واقع احلياة ال�شبابية، ل تبدو يل �شوى ف�شحة �شغرية تل�ش�شُت 
الكرز،  بطعم  اأمــل  له  م�شتقبٍل  واحليوية،  بالن�شاط،  مفعم  مب�شتقبٍل  وراءهــا،  احللم  على 
م�شتقبل خمالف ملا كنت اأ�شاهده، واأعي�شه و�شط بيئة منغلقة على نف�شها، بيئة ما تزال جتري 
وراء فكرها الغيبي، وتتاأمل اخلري من ال�شماء، تلك البيئة التي اأتيت منها وكلّي اإميان باأنني 
واملوؤملة.  الزائفة،  الأحالم  من  م�شتنقع  يف  رمتني  و�شغفًا،  انفتاحًا،  اأكرث  جمتمع  على  مقبل 
العودة  اإما  خيارّي،  اأمــام  و�شعت  فقط  وحينها  خمطئ،  اأنني  اأدركــت  احلقائق  فرز  حلظة 
الإيديولوجيات  بعيدة عن  فل�شفة جديدة،  اأ�ش�ص جديدة،  اأو متابعة احلياة وفق  الوراء،  اإل 
وحماكم التفتي�ص اجلديدة، فل�شفة تن�شج خيوطها باكت�شاف الواقع واحلياة، �شممت خطاي 
الناه�شني من الأنقا�ص. ق�شيُت على جميع املقد�شات يف ذاتي  باإرادتي، وعزمية  اجلديدة 
�شبابي، مرحلة  نهاية  اأدركت  املليئة باحلروب اخلا�شرة، و�شرت وراء حلمي اجلديد. هكذا 

مليئة بالهزائم والإحباط، مرحلة كان ي�شودها ال�شيء يف �شبيل الال�شيء. 
حترر  من  يحويه  ما  وكل  الي�شار  اإل  الغيبي،  العلم  وحلقات  امل�شاجد  اأفنية  من 
و�شك وتفكيك، كان النتقال الفجائي، ما جعل اجلميع ي�شدم لهذه النقلة النوعية يف التفكري 
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ومفاهيم احلياة، من جمتمع مغلق على نف�شه، مليء باأن�شجة املاوراء، والتمني الالمتناهي، 
اإل جمتمع م�شاك�ص، مليء بالأمل امل�شرق على الغد. 

كان الي�شار وقتها، بوابة العامل اجلديد، باأدبه الواقعي، ونظريته ال�شرتاكية. 
�شدمني وقتها كارل مارك�ص بكتابه ال�شهري راأ�ض املال ودخل لينني على خط الفكر 
بي�شاريته الطفولية، وظهرت الرايات احلمراء من بعيد، وبداأت تلوح يل ولأ�شدقائي و�شط 
يناق�ص  جمتمع  على  مقبل  ل�شاب  بالن�شبة  جميلة  الفكرة  كانت  نعي�شها،  كنا  التي  الأحــالم 
جمتمعه الواقعي. كانت الفكرة حينها مذهلة اإل حد الرجفان، وبدت الطرق معبدة برياح 

القت�شاد ال�شرتاكي، واأزمة الغرب الراأ�شمايل. 
رحلة �شاقة من العمل التطوعي يف �شبيل الال�شيء، رحلة اأغلقت الآن بجرٍح مازال 
الأدجلة،  ل�شباٍب �شاع يف غياهب  املوؤملة،  الذكرى  واملزيد من  قيٌح متخرث،  املزيد منها  ينز 
والفكر الأحادي. خ�شرت ما خ�شرت، ومل اأربح �شوى نف�شي، وما عرفته من حقائق اإيديولوجية، 
�شرت بها دون اأن اأدرك فجاجتها، وجمونها ال�شتوائي، يف �شرٍق اأخذ ي�شق طريق التماهي، 
يف عامل العقائد، والأفكار الوراثية، والهوية الإبداعية، والنتماء اإل املا�شي، هكذا عرفت 
الي�شار بكامل جمونه، وحركته الدائمة، ومل اأدرك مفاتن اجل�شد، اكت�شفت الي�شار. وتاأخرت 
يف اكت�شاف ج�شدي، خوفًا على ت�شويه الي�شار ال�شيوعي. اأهملُت اجل�شد على ر�شيف ال�شهوة، 
اأعرف  اأن  علّي  يتوجب  كان  وقت  يف  ج�شدها  اأدرك  اأن  دون  انتظرتني  التي  الفتاة  واأهملت 
الزحام،  و�شط  ف�شاع  ال�شهوانية،  ومنحنياته  عزلته،  واأماكن  اجل�شد،  وت�شاري�ص  خرائط 
الفا�شح، بكل خياناته  ال�شرق  اأدرك عمق هذا  ال�شرقي، والآن  الي�شار  الأيام، تعلمت  وركام 
التي تتكامل لتحملها النف�ص. �شاع اجل�شد يف هذا الغياب، و�شاع معه  اآخرون اإل غري رجعة.  
العمر  بذاكرة  تفتك  �شغرية  وم�شة  ال�شبابية،  احلياة  رحلة  تبدو  الأول  للوهلة 
الب�شري، رحلة ك�شفت ظاللها لأزلية العمر املجهول بالن�شبة يل ولأ�شدقائي ك�شباب، حيث 
ظننا اأننا على طريق التاأ�شي�ص حلياة مثالية، حياة مل نكن ندرك �شعوبتها، و�شط هذه الأجواء 
اأتكلم ب�شيغة اجلمع، فالأنرَّ  اأنني الآن  امل�شحونة، بالتكفري، والتخوين. ن�شجنا ك�شباب، واإذ 
كرثًا من اأ�شدقائي، وقعوا يف نف�ص هذه العزلة وخرجوا �شاملني. ن�شجنا يف ظالل امل�شطلحات 
‘منط الإنتاج الراأ�شمايل’، ‘القيمة الزائدة’، ‘ديكتاتورية الربوليتاريا’، ‘النظام ال�شرتاكي’، 

الب�شري.  العامل  قدم  قدمية  امل�شطلحات  هذه  تبدو  الآن  ال�شرتاكي’...اإلخ،  ‘الأدب 
نظرًا للتطور الذي ح�شل لتاريخنا كب�شر حقيقيني يف النهاية، فثورة الت�شالت 
اإحدى مفرزات النظام الراأ�شمايل، �شاهمت وب�شكل كبري يف اإحداث التغيري اجلذري الذي 
يع�شف مبنطقتنا العربية. ومبا اأن لينني اأعلن باأنه على الفرد ال�شيوعي كي يكون �شيوعيًا، 
وتبدو  املذهلة،  حقيقتها  بكامل  العلمانية  طريق  �شلكنا  فاإننا  احلزب،  �شمن  يكون  اأن  عليه 
لها  لن�شري وفق حياة جديدة،  اإدراكها  تاريخنا ك�شباب، علينا  اأخرى من  اليوم كمرحلة  لنا 

امتيازها الأ�شمى : احلرية.
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وكثيفة  متعبة  الرحلة  كانت  الإلزامية،  اخلدمة  رحلة  املجهول،  رحلة  الآن  اأتذكر 
بالتاأمالت. اأن ت�شري اإل مكان جمهول، اأن ت�شعد اإل حافلة مليئة بالوجوه احلزينة الغريبة، 
تتوقع  تكن  اأ�شخا�ص جدد مل  ب�شيء.  لعاملك  ول ميت  اإل عامل خمتلف،  العجالت  وتقودك 
الوعرة.  والطرق  بالأ�شواك،  مليئة  الرحلة  كانت  تقابلهم،  اأن  والالحقة  ال�شابقة  يف حياتك 
اأحد  اأبحث عن  كنت  وقت  املهزوم، يف  واأ�شمد جراح  رغمًا عني،  الآخر  وجه  ابت�شم يف  اأن 
ي�شمد اأملي، لهو اأمل مزدوج. حالة من الكاآبة �شمن جمتمع ذكوري �شاٍف. ل مكان لالآخر هنا. 
واإل الآن اأذكر رائحة البارود، و�شوت الطلقة، تلك الرائحة التي دخلت اإل اأنفي، فاأ�شابتني 
ب�شهوة الخرتاق، اأ�شابني حلظتها حالة من املجون، والهو�ص ال�شيطاين، �شبق من نوٍع اآخر، 
اأنني  يومها  �شعرت  العاري،  الهواء  املقتحمة ل�شدر  الطلقة  املحروق، و�شوت  الرتاب  رائحة 
جرحت الهواء، وتركته ينزف اأملًا، خ�شيت اأن تتطاير اأ�شالوؤها وت�شيب ما تبقى من ج�شدي 
كيف  اأذكر  اأدركها.  اإ�شابة خاطئة مل  من  نه�شت حت�ش�شت ج�شدي خوفًا  وعندما  الأعــزل. 
�شممت رائحة البارود املن�شهر داخل ال�شالح، وتخيلُت حلظتها ال�شالح، فتاة بكامل �شبقها 

ترمي نف�شها بني يدي، وما يكفيني من هذا الأمل اأنني خرجت باأقل اخل�شائر املمكنة.
اأنهيت تلك املرحلة، على �شورة التون�شي الكبري حممد البوعزيزي �شاحب الف�شل 
ال�شارخ  ج�شده  برائحة  يحفر  كان  حينما  التغيري،  على  وحمر�شنا  ال�شباب،  نحن  علينا 
باحلروق اإ�شفني اللحظة التاريخية التي ع�شفت بالعامل العربي. واإ�شرار ال�شباب العربي على 
اإظهار  التغيري اجلذري لواقعهم، �شتجعل الآخرين يدركون عمق هذه احلركات، من خالل 
مفتاح  هو  ال�شباب  بالذات،  املرحلة  هذه  ويف  التغيري.  لفكرة  العايل  وعيهم  لكامل  ال�شباب 
التغيري. نعم. نحن مفتاح التغيري خلريطة هذا العامل القبيح، واملليء بالنتهازية، واخلوف، 

اخلوف من كل �شيء.
لقد ولدنا يف حلظة ال�شمت، وع�شنا يف ظلها. اأما اليوم فعلينا اأن نتكلم ون�شرخ 
عاليًا: كفى تنكياًل بنا. اآن لنا اأن نحيا كما ن�شاء. اآن لنا اأن ن�شري يف هذه احلياة وفق م�شيئتنا، 
اإنهاء حياتنا بطلقة  واأن نكتب قدرنا باأيدينا، ل يعنيكم اإن تركنا موتنا للمجهول، اأم قررنا 
م�شد�ص وا�شحة.مل نعد نعني لأحد �شيئًا، ول يعنينا اأحد، نحن اليوم من يكتب التاريخ، ويدونه 
اأو  باري�ص،  اأو  هنا،  كان  اإن  امل�شتقبل،  ير�شم  ونحن من  �شلطان.  لأي  ُتن�شب  ل  بي�شاء  باأياٍد 
برلني، اأو كندا، فالقهر يف هذا العامل هو ذاته. �شنغامر يف هذه العامل لندرك مدى جماله 
حجم  لنكت�شف  الراكد،  الزحام  هذا  و�شط  �شن�شري  ال�شواب،  من  اخلطاأ  لندرك  وقبحه. 
ه�شا�شة الآخرين وبوؤ�شهم، نحن من يجدد احلياة، ونحن يزرع وردها. وها نحن نعي�ص حلظة 
التجديد املمكنة، ومل يعد يعنينا ما يثار من اأفكار تدور حول الن�شج، والتجارب القدمية. اليوم 
نحن من يبني العامل، فالثابت اأن هذا العامل يعي�ص على نب�ص ال�شباب، وحيويتهم. تعلمنا من 
اأملنا،  وجعنا،  �شغفنا، حبنا،  ولهنا،  مل�شتقبلنا،  نوؤ�ش�ص  وكيف  ننت�شر،  كيف  الآخرين  هزائم 

علينا اأن نر�شم خريطة حياتنا باإرادتنا. 
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مل ننل ن�شيبنا من احلياة يف الفرتة ال�شابقة، هي فر�شتنا لنح�شل على ن�شيبنا 
اأراد  ومن  ونحلم،  نريد،  مبا  لأحد  ن�ِشي  ولن  واملتوا�شع.  احلامل  بجنونا  العي�ص  من  الكايف 
املعرفة، عليه بالتل�ش�ص على خميلتنا، واأفكارنا اجلميلة. اليوم جميع من حويل يبني اآماله، 
على ال�شفر اإل اخلارج، على العي�ص خارج هذه الأمكنة التي �شوهتنا، وزادتنا بوؤ�شًا، و�شقاًء. 
والآخــرة  باملاورائيات،  الإميــان  �شوى  املجتمع  يورثنا  ومل  اخل�شائر،  �شوى  اأهلنا  يورثنا  مل 
�شربناه يف �شغرنا، مل نكن  الذي  اإلينا، كاحلليب  التي مت ت�شديرها  الآخرة  تلك  احلزينة، 
منلك يف �شغرنا اخليار. كان علينا اأن ن�شري وفق اإرادة العائلة، كنا وقتها كالورود التي بداأ 

ربيعها يزهر. 
اأننا  ندرك  الكدمات،  من  للمزيد  وتعر�شنا  ال�شدمات،  تلقينا  اأن  وبعد  الآن  اأما 
�شنكمل حياتنا مثل ما نريد، مثل ما نخطط يف جل�شات ثملنا، وحزننا على هذا ال�شرق، على 
هذا املجتمع املحكوم باأفكاره التاريخية، جمتمع منذ اآلف ال�شنني ل ي�شتطيع جتاوز نف�شه، 
جمتمٌع ما زال �شاخمًا بفكره الأزيل، مل ولن يتطور، لأنه يدرك خطورة التطور، وال�شري مع 
قوافل احلا�شر، قوافل التحرر، ومناهج احلياة اجلديدة. هذا املجتمع اأ�شبح مليئًا بالعفن. 
التواري  قررنا  نعم  الوقت.  بع�ص  الأنظار  عن  التواري  قررنا  اإ�شالحه،  ن�شتطع  مل  ولأننا 
يف  احلا�شل  اخلــراب  هذا  لإ�شالح  املمكنة،  الرجعة  تكون  حيث  املجهول،  حول  واللتفاف 
طرقنا. �شتكون مهمتنا جتميل القبح وال�شتات، �شنعود لنعي�ص حلظة الولدة، حلظة املخا�ص 
الع�شري. فنحن الآن ل منلك اإل ذكرى القبلة الأول، والعناق الأول، يف حلظة �شرقناها من 
هذا الركام املُحطم، حلظة التدجني الأول للج�شد. فماأ�شاة حزننا اليوم : ملاذا تاأخرنا يف 

اكت�شاف ج�شدنا ؟ وتركناه معر�شًا ل�شهام العفة املاأخوذة من كتب الرتاث والعقائد ؟
من بوابة هذا املنعطف لتاريخنا، يبدو ال�شباب اأكرث انفتاحًا، و�شغفًا باحلياة، اأكرث 
اإ�شرارًا على متابعة احلياة من هذه اللحظة، وفق ما ير�شمون من تطلعات، واآمال. عزميٌة 
املبتكرة،  باملفردات  مليء  غا�شب،  فا�شح،  بهو�ٍص  العي�ص،  �شبيل  يف  الت�شحية  على  مبنية 
واحلديثة. من ينظر اليوم اإلينا، �شيعرف مدى طموحنا، واإ�شرارنا على حتقيق ما نريد من 
عبث، �شنعبث بهذه احلياة حتى نتعب. اليوم �شن�شنع ما عجزنا عن �شنعه يف فرتتنا الذهبية. 
�شن�شري على ال�شراط امل�شتقيم لإدراك هدفنا، ون�شنع من العدم جوهر احلياة اجلديدة، 
جوهر الأمل املفقود، يف غياهب ال�شرق وما يحيطه من منحنيات اأزلية، وركام فكري مللنا 
تكراره يف اأمكنتنا، التي بنينا عليها اأحالمنا. اليوم يبدو كل �شيء وكاأنه مولود جديد، للتو 
هبط من رحم اأمه اإل احلياة، متكورين على اأنف�شنا نعيد ترتيب فكرنا، لن�شل اإل غايتنا. 

وثــورة  التدوين  ع�شر  ــه  اإن املــدونــات،  عرب  للمجتمع  نقدنا  منار�ص  اليوم  نحن 
الأمور  لزمام  مالكني  اأ�شبحنا  التغيري.  اأجل  من  التحرك  بداأ  النقد  هذا  ومن  الفي�شبوك، 
واملبادرة. ولدنا يف قلب الفعل وردة الفعل. ا�شتطعنا جعل اأي عبارة عن القبلة، اأو حلم ال�شفر، 
اأو احلب، اأو ال�شداقة... اإلخ، توازي �شراخ ال�شباب املتواجدين يف �شاحات التغيري. ا�شتطاع 
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مت  املجتمعات،  و�شردية  الأيديولوجيات  بناء  تعيد  التي  العملية  قلب  يف  ي�شعنا  اأن  التدوين 
دجمها يف بوتقة واحدة : تكثيف اجلمال املوجود، وجتميل القبيح.

يبدو الأدب الآن وبكامل التواءاته، ومنعرجاته، خري �شبيل لإكمال م�شرية اخليال، 
بخيالته، وانك�شاراته، فهو يظهر ك�شرٍب من الطيور املهاجرة اإل مق�شدها، جتاوره اأطياف 
ومنازلنا  مطابخنا،  رفــوف  يف  املحنطة  الأفكار  �شد  وحربها  �شرا�شتها،  بكامل  العلمانية 
الع�شوائية. ولو مل نكن مولودين يف هذا ال�شرق، ملا اأدركنا الع�شوائيات بفظاعتها، وحقدها، 
اأ�شاليب  نبتكر  اأ�شبحنا  حتى  ال�شمت،  فن  منها  تعلمنا  الهرمة.  منازلها  يف  املقيمني  على 
اأمامنا من دمار، وفتك بالآخر. و�شلنا الآن  جديدة لل�شمت، واإغما�ص اأعيننا عما يح�شل 
عابرة،  ل�شان  وزلــة  اجلل�شات،  اأحــد  يف  اعــرتاف  وجهته.  منا  ولكٍل  الــالعــودة،  مرحلة  اإل 
اأف�شت بنا اإل البوح مبا ن�شتهي، خفنا اأن ن�شميه اللقاء الأخري. بوح يتماهى مع ال�شراحة، 
وبداأ  املو�شوعة.  العمل  اإدراجه �شمن خطط  الزمن احلزين، مت  و�شو�شات  واعرتافات على 
كل واحد يعمل على حلمه، حلم يتماوج مع فتاة بطعم الرطوبة البحرية، فتاة مررَّ طيفها عن 
طريق احللم. رائحٌة ثقبت املخيلة قبل اإدراك حقيقتها. جمع ملزاجية الأيام املا�شية، وعبثية 
اإل  الإدمان  ي�شري  �شبيل حتقيق الالممكن. مرتًا مرتًا  اأحيانًا، يف  بالفرح  الطافحة  احلياة 
طريق النجاة، والعودة اإل احلياة، واملعنى ال�شريح يف ت�شريحها، وكتابة اأفقها املبني على 
باري�ص  لتظهر  واإجنــازه،  �شبيل حتقيقه  يعمل يف  كلٌّ على حدة  بداأ  ال�شنني. م�شروٌع  جدران 
بكامل اأنوثتها وثقافتها الفرانكوفونية، بكامل �شغفها وبرجها الذي يغزو ال�شماء تلوح بيدها 

من وراء الأفق. 

متام بركات
حياتي م�سرٌح اأرّبيه يف حنيني

اعرْف نف�شك بنف�شك. مل تغوين تلك املقولة املن�شوبة ل�شقراط والعائدة اإل طالي�ص 
امللطي يف مطلع فتوتي، ظانًا واهمًا باأن الأيام كفيلة باأن تعيد يل ذلك العتبار املعريف الذي 
فقدته تدريجيًا. كلما اأدار يل يوم ظهره ليوٍم يليه، وكلما اختطفني نوٌم من وهٍم ثقيل، واأ�شلمني 
لوهٍم ثقيل اآخر. فرغم احلرية التي رافقت يوم ا�شتدراج اأنفا�شي الأول باأوهى احليل اإل 
خمادع ال�شوء؛ حني مل ي�شتطع اأحد اأن يخرب على نحو �شبه اأكيد اإن كان يف ال�شابع من اآذار 
واحلديقة  بالعزلة  امللك  يورط  كما  باحلياة  ورطتني  التي  ال�شاأن  �شاحبة  قالت   1977 لعام 
بال�شجرة: »ولدَت �شباح ذاك اليوم مرتددًا، وكاأنك ل تريد املجيء اإل حيث ل مت�شع لنمو 
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التي  ال�شخ�شية  العام نف�شه، كما تقول بطاقتي  اأيار من  اأو يف اخلام�ص ع�شر من  الأحالم« 
�شارت وعلى نحو مباغت، لزغب نبت على خجل يف وجهي، وحول ذئب فرزدقي الوحيد، هي 
الإثبات باأنني على قيد احلياة. يف عامل ُتختزل فيه حياة الإن�شان اإل جمموعٍة من الأوراق 
الثبوتية : بطاقة �شخ�شية، بطاقة امتحانيه، �شهادة ثانوية، �شهادة تاأدية اخلدمة الإلزامية، 
جواز �شفر مل اأ�شتخدمه، واأوراق اأخرى دونها اأ�شري على قيد الن�شيان. اأيامي معدودة وقب�ص 

الريح ما فعلت.
والدهور  والأيـــام  بال�شنني  اآثمة  عالقة  بعد  وجــدُت  اأنني  اإل  احلــرية  تلك  رغــم 
والف�شول، اأنني ولدُت يف اليوم املوافق خلروج اأبي عبد اهلل ال�شغري، اآخر ملوك الأندل�ص من 
غرناطة، متّوجًا باحل�شرة واخلذلن، يف عام النزوح املرير نحو اجلبال وال�شعاب، دون دليٍل 
الالئذين  اأجدادي  الأول، حاماًل يف دمي وح�شة  �شليم  ال�شلطان  الأمل هربًا من خوازيق  اإل 
بال�شماء والأولياء من ميالن النهار، م�شتاأن�شني برائحة حيواٍن مفرت�ص، واأي �شيء يدبُّ على 
الرغبة هو من رّو�ص  اأو رمبا اخلوف من  الرغبة  الإن�شان. اخلوف ل  اإل  الأر�ص  اأربعة فوق 
اأنفا�شي، واأعطى لأيامي ذالك الطعم املائل للندم، واأنا اأحتايل على احلياة، اأو اأتقرى طالعي 
نف�شي كلما �شعدُت  بيني وبني  الت�شاوؤل  اأكف عن  الزوال. كنُت ل  اإل  يف ما�ٍص مالأ ناظري 
تلك الطرقات الرتابية ال�شيقة، املوؤدية اإل �شبح بيتي على اأطراف دم�شق. واأنا واقٌع حتت 
�شعوٍر باهظ باأنني �شاأعاود ا�شتخدامها مرارًا ومرارًا اإل ما ل نهاية، حتى اإل ال�شماء، اأو 
نحو اجلحيم؛ �شاأ�شلُك الطرق الرتابية ال�شيقة ذاتها، الطرق التي اأن�شاأتها ال�شدفة، وغرابة 

الأقدار والأقدام، ا�شاأل ماذا بعد كل ذلك ؟ ماذا بعد الت�شامق واحلدة واخلوف والرغبة ؟
ذاهبًا نحو اأربعيني، جاهدًا يف تخلي�ص ذاكرتي من ال�شخط والر�شا، من �شربات 
الأن�شاب،  الرنة يف  كما  احلا�شر  والوا�شح  ال�شتدعاء،  والغائم حني  للمبهم  املوجعة  الفقد 
عندما يوؤتي اأُُكلُه الن�شيان، اأتاين اجلواب مغ�شوًل باأمطاٍر ورعود من جدي امرء القي�ص : كلهم 
اأروغ من ثعلب. ما اأ�شبه الليلة بالبارحة. اأ�شندُت ظهري بحيلي املهدود اإل جذع اأمنيٍة واأنا 
ا�شرتجع ببطء م�شهدًا رواه يل اأبو الطيب، حني اأ�شعل راأ�شه احلنني اإل حلب بال�شيب،  بعدما 

�شاقت م�شر باأنفا�شه ونعا�شه : 
  لِك يا منازُل يف القلوب منازُل اأقفرِت اأنِت وهن منِك اأواهُل

�شديقي  بيت  اإل  اإيــاُه  م�شيعًا  كتفه  على  اأربــُت  واأنــا  بالبكاء  يــدّي  عندها طفقت 
حممود دروي�ص، عا�شق احلياة اإذا ما ا�شتطاع اإليها �شبيال، �شارحًا لُه حرجي من �شيق بيتي 
الذي مل يت�شع اأمامه. �شحك حممود مرددًا : وحني اأعود للبيت وحيدًا فارغًا اإل من الوحدة، 

ويدّي دون اأمتعٍة وقلبي دومنا وردة، هام�شًا يف �شري: اإن الأ�شدقاء كلهم �شيوٌف يف اأبياته.
�شاهق  من  الغواية،  باأجرا�ص  اإيّل  اأوحي  ما  وا�شرتقني  هجري،  من  طائف  م�شني 
تتلو  باأنني،  املطعون  ال�شهر  باملري�ص من حمى  ما  وبي  قا�شيون عزلتي،  اإل  فاآويت  يقظتي، 
�شفتاي دوين لأترابي: لي�ص الهواء ندميي اإن اأنا اأجل�شُت ال�شيف يف ثنية الُكم مفرجًا عن قمر 
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عزلتي م�شنوقًا بعروة، فعرفُت اأن ل خال�ص خلطوي من حرائق القلب، ومن الوعود التي ل 
متوت ول حتيى، ول خال�ص لأ�شابعي من بلبلة املواعيد، ومرارة الكاأ�ص. ل خال�ص ليدي من 
خواء ادعى و�شاًل ول قرار لهاويتي. ل �شماء تظلني، ول اأر�ص حتملني اإل بال�شعر، من رمى يل 
بخ�شبة لأجنو. كاأنني اأرّد لأفالطون �شفعته �شدادًا لديٍن قدمي اأورثني اإياه اأجدادي ال�شعراء، 
عندما طردهم من جمهوريته اخلائبة، حيث اأن لغتهم ح�شّية تقود نحو دللٍت موجودة �شلفًا، 

غائبًا عن باله اأن ال�شعر موجوٌد يف كل �شيء : 
يف الفل�شفة التي ل تقبل مع فكرها، وعلى م�شتواها �شوى ال�شعر،

باملعرفة التي يوؤكدها وينفيها ال�شعر، 
باملو�شيقى،

باملراأة،
باحلياة، 

بالإله، 
قلب  على  ملقدرته  الآلهة،  من  م�شتوحى  اإلهام  مبثابة  اعترب  لطاملا  الذي  بالكالم 

مفهوم وجمرى الأ�شياء. 
الطاهرة  الــروح  عن  وبالك�شف  الفظ،  الواقع  باإخماد  رامبو  منذ  املهموم  ال�شعر 
الأ�شطوري،  الفل�شفي،  اليومي،  من  ينهل  الذي  ال�شعر  نريفال،  عند  الأحجار  ق�شرة  حتت 
ال�شخ�شي، باأ�شكاله املتعددة التي تغنيه، وبالختالف الذي مينحه تلك القيمة املثلى. قادين 
ال�شعر اإل م�شارب احلياة، وم�شالك لهوها وعدمها. كان دليلي اإل احلب، ودليلي عليه، اإرثي 
لطفلٍة اأ�شابتها لوثته: قالت بلقي�ص، ورددت مرمي : »بابيتو �شعرك فيه تلج، بابيتو بدي اأر�شم 

مرجوحة واأمترجح عليها.« 
اأدوني�ص  ولد  كنته،  الــذي  ال�شبي  �شورة  فا�شتعدُت  خيايل،  على  كلماتها  وقعت 
تطري  غفوته،  ويف  يديه  ويف  حمدودبًا،  مقعده  على  املنحني  ذاكرته،  يف  الراك�ص  ال�شوري 
حمائم الأخيلة، وترتبى اللغة يف قلمه، كجديلة بنٍت يف خاطر م�شط. نالت ع�شا املعلم من 
كفّي، وحزام والدي الع�شكري، ذي الإبزمي النحا�شي، من الأقدام الرطبة اخلائ�شة يف ُبرٍك 
من وحل �شواحي دم�شق الذي يعّلم يف القلب، اأكرث من القدم، بحذاٍء ن�شف مهرتئ، باأجّنٍة 

طبعت عليها �شورتهم، ل حلم لها اإل بنجمٍة تربو على كتف.
كرُب ابن اأيامي بني اأح�شان احل�شد واألفة الفاقة، ون�شف دفاتري، وكتبي متورطٌة 
واأحالمه  بودلري،  بغرائبية  املطرية،  ال�شياب  واأن�شودة  قباين،  نــزار  باأيروتيكية  �شطورها 
امل�شنوعة من حجر، بالقول الثقيل، وما األقاه عليه الن�ص القراآين يف نا�شئة الليل، اإل �شوفية 

املكزون ال�شنجاري :
  ملا بدْت لعيني بال�شتور والكلل ثم اختفـْت برفعهـا عن املُقـْل
  غزالـــٌة بني ال�شــرمي واللــوى عّلمني الوجُد بها نظَم الغزْل
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طوياًل،  جانبي  اإل  مرت  التي  احلياة  الغزل.  نظم  حبها  علمني  من  احلياة  هي 
فم�ّشتني فراأيت »وما كذب الفوؤاد ما راأى« احلياة التي مل تعلمني اإل ال�شعر، وال�شعر ما علمني 

اإل احلياة.
ثمة من يدفع احلياة يف ج�شدي كلقمٍة حت�شرج يف احللق، لكنني ل اأختنق، �شيٌء ما 
يوقظني من نومي، من متريني اليومي على املوت، ينت�شلني منه اإل فنجان قهوة، و�شيجارة، 

ورمبا بقليل من الرتف. قطعة ‘كيك دايت’.
اأن  اأ�شتطيع  واإن كنُت ل  الآخر فارغ،  والن�شف  الكاأ�ص من حياتي ممتلئ،  ن�شف 
اأرى ذلك، فالأن كاأ�شي وهم. ل اأدري ملا اأنا متهٌم بكل اجلرائم، ا�شمي، ولون عيوين، وطبعة 
ب�شرتي، وذكورتي، وبطالتي، وجناحي يف الف�شل، اإن ا�شتطعُت اأن اأبراأ منها �شاأ�شري �شاعرًا، 

واأتهمَك با�شمَك ولون عيونك، و، و، و. 
واأخريًا راأيته، ملحتُه يف �شوق احلميدية يتجُه نحو ال�شام القدمية، مي�شي بني النا�ص، 
ويتجنب ال�شطدام بهم، يفا�شل على ثمن ثياٍب داخلية، لكنه عندما اأدار وجهُه ليعتذر من 
امراأٍة عن مالم�شٍة بريئة، رمقني بنظرة ومل يعرفني، مل يعرفني. مع اأنني م�شطُت له �شعره 
ثالثني عامًا، وحلقُت له ذقنه، واألب�شتُه ثيابي النظيفة، وابتعُت له الكثري من التبغ والكحول، 
وعّرفتُه اإل ن�شاٍء جميالت، وطعّمتُه باحلنني. قليل الأ�شل مل يعرفني، مع اأنني: من كتب كل 

تلك الرتهات، مازال يتمرن باأوزاٍن خفيفة، ما زال يرهقهني احلرب. 

عبادة تقال
�سباب التهمه القلق

للفنون  العايل  املعهد  لطالب  مو�شيقي  ا�شتماع  جل�شة  ويف  عامًا،  ع�شرين  قبل 
امل�شرحية يف �شورية مع عميد املعهد يف ذلك الوقت املو�شيقي �شلحي الوادي، اعتذرت اإحدى 
الطالبات عن تاأخرها يف تهنئة العميد بذكرى عيد ميالده كونها خ�شيت اأن ي�شايقه الأمر. 
وّجه الرجل ابت�شامتها نحوها، وقال بكثري من الهدوء والقناعة :»لن اأنزعج اأبدًا، فال�شباب 

بب�شاطة لي�ص اأكرث من مرحلة قلق.«
اأنا ابن ال�شابعة ع�شرة يف ذلك الوقت، فقد  مل ي�شدر اأي تعليق من الطالب، اأما 
انتابني ال�شعور اأن الكالم موجه يل. ف�شارعت لأ�شجل يف ذاكرتي ذلك التعريف اجلديد لل�شباب، 
والذي بدا تو�شيفًا دقيقًا ملا كنت اأمر به. كان القلق قد وجه بو�شلته باجتاهي، وحدد مكاين 
جيدًا، ثم  راح يتفن يف ممار�شة طقو�ص مرعبة نادرًا ما يفكر يف منحي اإجازة  ق�شرية منها. 
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خاركوف  مطار  يف  حقائبي  مع  اأنتظر  كنت  احلكاية  تلك  على  �شنوات  �شت  بعد 
الأوكراين، وكلما مّر الوقت دون و�شول ال�شخ�ص املفرت�ص به اأن ي�شتقبلني، كان القلق يو�ّشع 
م�شاحة ح�شوره يف ج�شدي النحيل وروحي امل�شطربة. و�شلت �شكواي اإل اأذن رجل خم�شيني 
الق�شوة  توؤاخي  الأردن. رمقني بنظرة عرفت كيف  اأ�شتاذ جامعي من  اإنه  بعد  قال يل فيما 
واحلنان. ومع ابت�شامة طيبة قال يل :»اأمتنى اأن نلتقي بعد خم�ص �شنوات لأرى اإن كنت �شتقلق 

بالطريقة ذاتها.«
ل  الذي  الرجل  كان ذلك  اإن  اأت�شاءل  اأنها جعلتني  اإل  قلقًا  زادتني  كلماته  اأن  مع 
اأعرف كيف ظهر، عّرافًا يتنباأ  باملدة املتبقية يل م�شت�شيفًا القلق وجوقته يف داخلي ! ب�شكل اأو 
باآخر �شدقت نبوءة الرجل، وراحت �شحابة الكاآبة والقلق بعد خم�ص �شنوات تبا�شر ان�شحابها 

التدريجي من �شمائي متوعدة �شواي بزيارة قريبة. 
تذكرت الرجل الأردين واأنا حتت �شماء مدينة �شانت ـ بيرتبورغ الرو�شّية، ورويت 
احلادية  يف  الآن  ــا  :»اأن اأعــرتف  اأن  قبل  غرفتي  يف  ال�شهر  ي�شاركني  كان  ل�شديق  احلكاية 
والثالثني من عمري. اأ�شعر كم بالغت يف قلقي، وكم اأ�شعت فر�شًا كان حتقيق ن�شفها كفياًل 
باإي�شايل للحلم الذي اأطمح اإليه ولو بطريقة خمتلفة.« ومع غياب القلق املفرط بداأت اأت�شاءل 
اإن كان ذلك يعني اأنني متجه يف طريق الهرم، فرمبا تكون املعادلة هكذا: اإما �شباب مفرط 
يف قلقه، اأو جتاوز لل�شباب والقلق معًا !  بعد �شنوات من امتهان الهدوء يف التفكري، اأجدين يف 
مواقف  ت�شر على خلق قطيعة بني الهدوء وبيني. تبداأ من �شديق ي�شاركني املهنة ومياثلني 
يف العمر، ول يتوقف كلما التقينا عن احلديث عن القلق الذي ينتابه كلما تذكر اأنه اأ�شبح يف 
ال�شابعة والثالثني. اأ�شتمع اإليه. اأحاول اأن اأقنع نف�شي اأنني �شريك له ل يف العمر واملهنة فقط 

بل يف القلق اأي�شًا، فاأجدين اأبعد ما اأكون عن م�شاركته النقطة الثالثة.
لغة  تعلم  قرار  اتخذت  عندما  وحتديدًا  ون�شف  �شهر  قبل  به  مررت  اآخر  موقف 
غالبية  �شنوات.  بع�شر  ي�شغرين  طالبه  اأكرب  �شفًا  ودخلت  الفرن�شية  اخرتت  ثالثة.  اأجنبية 
الطالب ا�شتغربوا قراري درا�شة لغة ل م�شلحة مبا�شرة يل يف تعلمها، بل اإن اإحدى الطالبات 
�شديد  وبهدوء  بابت�شامة  اكتفيت  الكبري.  ب�شبب عمري  التعلم  تنباأت يل مب�شاعب جمة يف 

بداأت املعركة.
مل يحتج الأمر اأكرث من اأ�شبوعني حتى بداأت ا�شتعادة لياقتي التعليمية التي اأده�شت 
الطالب والأ�شتاذ التون�شي الذي اأكد اأنني اإن بقيت على اجتهادي ف�شي�شمن يل لغة فرن�شية 
جيدة يف زمن قيا�شي. اتقدت نار التحدي من جديد، وبداأت اأرفع جرعة التح�شري للدرو�ص 
وامل�شاركة يف ال�شف حتى عادت الطالبة التي اأكربها ب�شت ع�شرة �شنة لتقول يل اإنني طالب 
مده�ص. اأردد يف نف�شي اأن ال�شباب الذي اأحياه الآن هو ال�شباب احلقيقي بعد اأن عرفت كيف 
اأتعلم من حماقاتي الأول، وعنادي ال�شتثنائي، دون اأن اأتخلى عن األق غّلف مرحلة ال�شباب 
الأول. واأ�شتمر يف �شخريتي من تلك ال�شعارات التي تربينا عليها: ال�شباب اأمل امل�شتقبل، بناة 
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الأوطان، ذخرية الأيام القادمة، واأ�شحك كلما اجتمعت ب�شديق ممن مل ي�شتطيعوا مقاومة 
�شحر عالقات ال�شباب الأول، فاندفعوا يف حب اأو�شلهم لزواج مبكر. 

اأن�شت لعباراتهم وهي توؤكد اأن ال�شباب لي�ص وقت القرارات الكبرية، فيخاجلني 
كانت  �شنوات  اأكرث من  ع�شر  قبل  اإليها  الو�شول  اأجنح يف  التي مل  اأحالمي  اأن جّل  ال�شعور 
اأحالمًا دون طريق. اأما ما فعلته خالل ال�شنوات الالحقة فقد كان ر�شمًا للطريق، ر�شمًا غرّي 
مفهوم الأ�شياء عندي، وحّول الطموح ذاته اإل اأمر اأقل اأهمية من الطريق التي اأ�شلكها. رمبا 
يخت�شر ذلك يف عبارة ارجتلتها يف �شاحة التدريب واأنا اأوؤدي خدمة العلم قبل ثماين �شنوات: 

لأن الو�شول خائن، حّملت قلبي ع�شق الطريق.
 ومع لغة الأدب وال�شعر اأتذكر جدي املتنبي وهو يطلق حكمته ال�شهرية :»اآلة العي�ص 
�شحة و�شباب .« كم كان حمقًا عندما و�شع ال�شحة اأوًل. ويخطر يف بايل كونديرا، »ال�شباب 
اأحنو عليها  باإ�شبعي على التجاعيد التي بداأت تغزو جلدي،  اأمر  هو ال�شن الأنثوي للرجل.« 
اأن  العلم  اأثبت  كما  واآلفها  �شاأعتادها  واأنني  الطفولة،  ي�شبه خدو�ص  زائر جديد  اأنها  موؤمنًا 
املري�ص ياألف اأوجاعه، بل ويحن اإليها. اأما �شيب الراأ�ص فهو بحكم الوراثة �شديقي مذ بلغت 
اخلام�شة ع�شرة، وهو براأيي خال�ص لل�شعر من زيف امللونات لتعود ال�شعرة اإل بيا�شها، اأ�شلها 
وحقيقتها. توهمت يومًا اأن امل�شافة الفا�شلة بني الع�شرين والثالثني اأطول من اأن تنتهي. وملا 
فاجاأتني بانق�شائها ابت�شمت يف وجهها : �شكرًا لدرو�ص اأعدك اأن اأحفظها جيدًا لأثبت لك 

ولنف�شي اأن ال�شباب احلقيقي هو ذاك املقرون بزيادة من�شوب الوعي يف جرار عقولنا. 

ر�شا عبا�ص
 X مواليد 1984 وعمري

لكن، ظهَر اأن اإك�شري الأبدية موجوٌد بالفعل ! اإل ال�ّشارع اأنزل كّل يوٍم بطمٍع مفرط، 
لأمالأ رئتي اأكرث، اأكرث من ال�شّباب املوجود هنا عند كّل نا�شية. البنُت الواقفة يف مدخل بناء 
هذا  احلّي يف  خلورَّ  م�شتغّلة  �شيجارة  من  ب�شوق  تعبُّ  الوردية  بيجامتها  مرتديًة  الفجر،  عند 
الوقت وتتلفت حولها متاأملًة اأن تنهي طق�شها هذا قبَل اأن يراها اأهلها اأو جارٌة مّنامة. ابن 
جرياننا اليافع يلتقط بوفاٍء �شديد حذاء اأخي ‘الكونفر�ص’ الأحمر، من حاوية القمامة اأمام 
بيتنا ويحتفظ به ل�شديقه، تاآمرًا منهما على اأّمي التي اعتادت اأن ترمي اأحذية اأخي املهرتئة 
بعد اأن ميانع رميها باإرادته، وي�شرُّ على ارتدائها وفاًء لروح مو�شيقى الـ grunge، التي يعزفها، 

مو�شيقى ل تعرتف بعازٍف متاأنق املظهر، لمِع احلذاء.
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ال�شاب الذي يرك�ص بحما�ص اإل حمل الو�شم كلما تعرف اإل بنٍت جديدة لي�شم 
ا�شمها على ذراعه، ظهره اأو كاحله، ليفرتقا بعد �شهر ويظل بال حبيبة، مع كثري من الو�شوم 
على  حبيبها  راأ�ــص  م�شندة  الع�شب  تفرت�ص  العامة  احلديقة  يف  وبنٌت  ج�شده.  على  ال�شامتة 
ركبتيها غري اآبهة بالعيون امل�شلطة ال�شاخطة، تغّني له اأو تناوله �شاندويت�ص اأعدته له. قريبًا 
منهما على كر�شي جتل�ُص وحيدًة فتاة جامعية مع حقيبتها والكمبيوتر املحمول ت�شتمتع اإل 
اأغاٍن عرب �شماعات كبرية وت�شغط على الكيبورد باأ�شابعها مطلية الأظافر بالأ�شود، وب�شرعة 

قيا�شية نتيجة اخلربة اليومية الطويلة تطبع كلماَت فر�ص جامعي اأو حمادثة على امل�شنجر.
موّظفة البنك التي تتكا�شل عن واجباتها يف العمل لهيًة على الفي�شبوك باإ�شافة 
تع�شق  ممن  جزائريني  كانوا  اإذا  وخ�شو�شًا  املوقع  على  لهم  و�شيمة  �شورًا  ي�شعون  �شّبان 
يلغي  مما  معهم،  لتتحادث  بالفرن�شية  كلمة  ول  تعرف  ل  اأنها  رغم  ال�شحراوية،  �شحنتهم 
فر�شة التوا�شل مع معظمهم خ�شو�شًا من هو مقيم خارج بلده. فتكتفي مب�شاركتهم الألعاب 
م�شد�شاٍت  واإياهم  متبادلًة  املزرعة،  ولعبة  املافيا  كحروب  في�شبوك  يف  املوجودة  التفاعلية 

وبنادق واأ�شجار وخراف افرتا�شية قد تكون مقدمة لعالقة متهورة يف حدود الإنرتنت. 
ال�شاب ال�شغري اجلميل يف حمل احلالقة، الذي يغ�شل �شعر الزبونات مفّوحًا رائحة 
ر بالفنجان ل�شاحبة املحل  الليمون من عبوة ال�شامبو ال�شخمة الرخي�شة، ويعرف كيف يب�شّ
خمربًا اإياها ما ترغب ب�شماعه، واملوؤهل ليكون حبيبًا مثاليًا يف امل�شتقبل دون اأن يعي ذلك. 

كم من بناٍت يتمنني حبيبًا يغ�شل �شعورهن باحرتاف ! 
رقبته  يعلق يف  اأن  واعتاَد  مُراهقة،  بعاطفٍة  هتلر  يحّب  الذي  النحيل  البار  �شاقي 
قالدة ف�شّية �شخمة حتمُل ال�شليب النازي، حتى وبخه مرًة �شاحب البار ب�شبب �شكوى زائر 
فرن�شي. طالبة اجلامعة اجلال�شة اإل طاولة يف مق�شف الكلية وحدها تكتُب خواطرها على 
الورق. الرجل الأربعيني الذي يلهو عن نكد زوجته بهاتفه النقال مت�شاغاًل عنها بلعبة املكعبات 
اأو الأفعى املوجودة يف برنامج اجلهاز. املراأة اخلم�شينية التي ل يحلو لها ال�شهر اإل يف البوبات 
التي ت�شغل مو�شيقى التكنو، م�شادفًة ابنتها التي تتحرج من وجود اأمها يف نف�ص املكان فتقنع 
اأ�شدقائها باختيار مكان اآخر ل�شهرة اليوم. الأّم -للروعة- ل ت�شعر بالإهانة من حرج ابنتها 
هذا وت�شتمر م�شتمتعة بالتكنو وال�شجائر ومراقبة الراق�شني. واملراأة بي�شاء ال�شعر التي ت�شّر 
على مقارعة الزهامير بحّل لعبة ال�شودوكو وتعلم م�شطلحات اإجنليزية جديدة بعد اأن قراأت 

يف جملة اأن هذه التمارين �شالٌح يف مواجهة �شيخوخة الذاكرة.
ا�ص دماء اأريُد  يا اإلهي، كيف ي�شتطيع كاتٌب اأن ي�شيَح بوجهه عن هذه النا�ص ؟ كم�شّ
اأن اأحقن يف ج�شدي كل هذه التفا�شيل لأ�شتبدل دمي بوجوِه اأولئك ومن ي�شبههم، ومالمح الـ 
underground الدم�شقي، قبل اأن اأكتب، اأكتبهم، اأ�شرق مالمح حياتهم، عرثاتهم واأحالمهم 

من  م�شروٌق  اكتبه  ما  نعم  اأخجل.  ول  بها  اأباهي  التي  ال�شرقة  هذه  املري�شة؛  وفنتازياتهم 

ر�سا عبا�ض
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باملهانة  اأ�شعر  كنُت  دائمًا  الأزقــة.  ل�شو�ص  من  مثلي  هم  ملن  وفيًة  اأظل  اأن  واأمتنى  ال�شارع 
وكاأنهم ي�شتمون اأمي، عندما يتم التعريف عّني كـ»قا�شة �شاّبة«، باعتبار اأن �شفة ال�شباب هذه 
ُمنحت يل فقط مبوجب هوية �شخ�شية حتمل الرقم 1984 كتاريخ للولدة. يعني رمبا يكون 
اأنا  ن�شي مرتهاًل ومثخنًا بعويل النو�شتاجليا العفنة. رغَم ذلك اأح�شل على و�شام ال�شباب 
واأي اأحد من جيلي، اأّيًا كاَن ما نكتبه، كنوٍع من الت�شجيع والـ‘طبطبة’، واأحيانًا وهو اأ�شواأ: كنوع 
الفريق  املنتخب املحلي،  الأ�شبال اجلديد يف  والتعامل معنا كفريق  ا�شت�شخاف جتربتنا  من 

»املمتلئ حيوية اإمنا املفتقر للحكمة واملهارة .«
اأكون يف الثمانني من العمر -اإذا و�شلت هذه  ال�شرف احلقيقي الذي اأريده ؟ اأن 
ة �شاّبة«، ال�شباب وقتها، ل مبعنى العمر على  ف علي وقتها من يريد باأين »قا�شّ ال�شن- وُيعرِّ
يكون،  اأن  اأحبُّ  كما  الكتابة  �شباب  الدولة،  دوائر  املعامالت يف  وح�شب  يخ�صُّ  فهذا  الهوية 
اأقرُب اإل مفهوم الأبدية منه اإل �شّن الكاتب. ككلِّ منتجاِت ال�ّشرد واملو�شيقى والفنون التي 
ت�شّنف على اأّنها من اجليل X، اأي التي ل تقف عند جمهور زمن معني، بل تتجاوزه حتى اأولده 

واأحفاده. 
األ يعني �شموُد معّلقات ال�شعر العربي حتى هذا اليوم، واأن تقراأ اليوم �شطرًا من 
اأ�شهرها كـ status لأحدهم على الفي�شبوك، اأّنها اأكرث �شبابًا من بع�ص ق�شائد الجرتار، ولو 

اأنها ابنة هذا الع�شر عمرًا ؟
 ،1996 العام  منذ  مغنيها  انتحَر   smells like teen spirit مثل  اأغنيٌة  اأقــرب،  مثاٌل 
�شوى خال�شة  هذا  يعني  ماذا  الــراأي،  ا�شتبيانات  �شعبية يف  الأغــاين  اأكرث  تناف�ص  ومازاَلت 

ال�شباب جتري يف عروق هذه الأغنية ؟
اأغار منها : مو�شيقى الغجر  x التي  اأريد �شبابًا كهذا، �شبابًا ي�شبه هذه املنتجات 
النحا�شية، و�شل�شلة الـ Godfather ال�شينمائية، معلقة عمرو بن كلثوم، اأ�شطر �شعر املقاومة – 
املتهمة باملبا�شرة- التي يغنيها ال�شباب حتى الآن بعفوية، األف ليلة وليلة، دونكيخوته، الأمري 

ال�شغري، هاملت والإلياذة وجرائم اأغاثا كري�شتي.
الكاتب اأي�شًا لي�ص بريئًا من دم ن�شه املتخرّث، كما اأظن، من ل يعي�ص، ل يلقنني 
كيف اأعي�ص، ول ي�شرح يل عن حياة لي�ص لديه نوافذ يطلُّ منها عليها. يعني اإذا كان امل�شدر 
الوحيد للكاتب هو كتب اأخرى فقطـ  ي�شتطيع اأغلبنا قراءتها مثله وا�شتخال�ص العربـ  اأ�شتغرب 
بعد ذلك اأن يقف على منرب بوقاحة ويقول : ال�شباب مل يعودوا يريدون القراءة وم�شتعدون 
ل�شرف نقودهم على املقاهي والبارات على اأن ي�شرتوا كتابًا. يا رجل، الأمر لي�ص �شخ�شيًا، 
لكن يف حال كان الكتاب املق�شود هراء �شخ�شيًا بحتًا وا�شتمناءاٍت حربية، وا�شتح�شاٌر جديد 
لنفعال مراهق حول املعتقالت ومعاناة املثقف احلزين والرومان�شية الأيديولوجية، فاأنا اأول 
�شخ�ص �شيوفر نقوده دون اأدنى درجة من تاأنيب النف�ص واأ�شرفها ب�شعادة على جل�شة يف املقهى 
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باح كما ترغبه، وهناك  ر لَك مزاج ال�شّ والبار، نعم يف املقهى هناك نادٌل مبت�شٌم جاهٌز ليح�شّ
باحلكايات  ممتلئ  �شاٍق  هناك  البار  يف  اأحببت.  اإذا  واأرجيلة  و�ُشّكر  و�شاٌي  ملّونون  اأ�شدقاء 
ودي- جايه ممتلئ باملو�شيقى. و�شاهرون ممتلئون بال�شور، فاإن مل مينحني كتابك املتجهم 
حياة بهذا الزدحام، ملاذا تزعل اإذا اأنفقت مايل ووقتي على ف�شحة يف احلياة احلقيقية –

الق�شرية جدًا– باملنا�شبة على اأن ن�شيعها يف اأفالم رديئة واأ�شدقاء مملني وكتٍب رمادية ؟
اأكرث �شبابًا.  اأجده فر�شة ونقطة يف �شالح من يريد كتابَة ن�ص  التقدم يف العمر 
العمر.  به  تقّدم  كلما  اأكــرث،  حيويًة  الن�ص  منح  يف  خربٍة  اكت�شاب  من  الكاتب  متكن  فرمبا 
فعلتُه  ما  اأكرث  املو�شوع– �شتكوُن  هذا  كتابة  حلد  –والأخرية  الأول  الق�ش�شية  املجموعة 
كهولًة كما اآمل. وهي التي ُكتبت واأنا بعمر 24 عامًا، وحملت ملحات من عوامل بنت الرابعة 
والع�شرين، وجتارب �شخ�شية مبا�شرة ممن هم حوايل وقعت على الورق مبا�شرًة : اأ�شدقاء 
الوجه  ـ لأنها تزوجت رجاًل جاف  باأنانية مفرطة  ـ  التي انزعجُت منها  اجلامعة، ال�شديقة 
بعمر اأبي، وتركت �شديقنا ال�شاّب الذي اأحبها بجنون. املزاج املتقلب ملواليد برج اجلوزاء. 
ال�شاُب الو�شيم جدًا والوغد لأن الو�شول اإليه �شعب. الكاتُب ال�شمج امل�شّلح بعباراته املثقفة 
لعبة كلمات متقاطعة يف  ي�شتطيع حل  الذي ل  بنٍت �شغرية. �شديقي  لل�شفقة لإغواء  املثرية 
ال�شاب الذي  ال�شورية.  يوؤلف �شبكاتها يف معظم ال�شحف  جريدة حملية لأّنه هو نف�شه من 
تعرف �شدفة اإل بنٍت ثملة اأخذها اإل منزله حتى ت�شحو ومن ثم فقد اأي اأثر لها حتى ا�شمها 

حمي من ذاكرته.
باخت�شار كانت التجربة هذه يف ‘اآدم يكره التلفزيون’ ت�شبه كما قال يل اأحدهم 
اأن تل�شق خيطانًا ملونة ملمتها من كل الأماكن حتى حت�شل على كرة �شوف ملت�شقة، ِمن 
�شمات غرور ال�شباب وحما�شهم يف الكتابة لأعمالهم الأول النظر اإل كل ما يحدث معهم اأو 
ي�شمعونه على اأّنه جدير بالتاأريِخ والتدوين. ومن �شيئات الن�شج يف الكتابة فيما بعد اأن تخجَل 
وتتاأنى لدى التقاط التفا�شيل مما هو حولك مت�شائاًل عند كل منها فيما اإذا كان ‘موظفًا’ يف 

الن�ص اأم عبئًا اأم ل يعني اأحدًا �شواك.
يف ما �شياأتي بعد هذه املجموعة الأول اأمتنى اأن اأُخّل�َص كاًل منها تباعًا من مظاهر 
اأية �شيخوخٍة �شردية، كما تعّهدت األ اأ�شمح لروحي اأن ت�شيَخ –ال�شيخوخة اإذا عنت ال�شتقرار، 
البغي�ص ل احلكمة التي ل اأدري بعد اإن كانت بغي�شة اأم ل– مهما بلغُت من العمر، اأريُد اأن اأعرث 
عليرَّ مرميًة يف مطعٍم من الدرجة الثالثة يف قلِب البلد اأجّرب و�شفة طبخ جديدة. اأو خارجًة من 
حّي البح�شة اأحمل اآخر حتديث من لعبة الكرتونية، اأو يف بوب pub مدينٍة غريبة ما، اأتذوق 
بغروٍر منطًا مو�شيقيًا جديدًا رائجًا يف العامل، اأو منغم�شة دون  تقدير للعواقب يف عالقة حب 
مهما  بدت ظروفها موحية بالف�شل املحتم، اأو �شائحًة يف �شارع مدينة م�شم�شة  يرق�ص �شكانها 

اأنى اأرادوا يف  و�شط الطريق،  اأو عند و�شاٍم ما اأ�شع و�شمي الثالث  وقتها رمبا  اأو الرابع.

ر�سا عبا�ض
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يف نف�ص هذه الأمكنة اأريد اأن اأعرث على ن�شي اأي�شًا معي، ي�شمُع املو�شيقى ويحبُّ 
ويرق�ص وي�شع و�شومًا ويلعُب ويتعرث مبفردات لغة جديدة. اأريد اأن اأعي�ص واأكتُب كما غّنى بون 
جويف مرة : »اإنها حياتي. هي الآن اأو اأبدًا. اأنا لن اأعي�ص اإل الأبد. وكما قال فرانكي : �شاأفعلها 

بطريقتي اخلا�شة.« 

عبد الكرمي بدرخان
نعرب احلياة دون اأن نتاأّملها

غالبًا ما نعرُب احلياة دون اأن نتاأملها، ودون اأن نقف اأمام املراآة لن�شاأل اأنف�شنا كيف 
ننظُر اإليها، اإذ نحن كالأ�شماك التي ل ترى البحَر الذي تعي�ص فيه، ول تفّكر كيف يبدو هذا 
البحُر من اخلارج. ومع ازدياد �شاعات العمل نق�شْت �شاعاُت التفكري اأو انعدمْت. فلم يعد 
لدينا الوقُت لن�شاأل : ملاذا نحن هنا ؟ واإل اأين من�شي ؟ اأو بالأحرى، اإل اأين يجرفنا التيار ؟
يف اإحدى �شهراِت الندامى، اأعجبني قوُل اأحد ال�شعراء : »احلياُة قليٌل من ال�ِشعر... 
قليٌل من اخلمر... قليٌل من الن�شاء«، والذي اأعجبني يف مقولته هذه؛ هو تركيزه على كلمة 
من احلياة القليَل واأن نر�شى به، لأن طلَب الكثري �شوف ي�شّبُب  نطلب  اأن  يكفي  اإذ  ‘قليل’، 
لنا خيباٍت متالحقة. وحتى عندما نحقق الغايَة التي ن�شعى اإليها فاإّن عط�شنا ل يرتوي، لأن 
احللَم يفقد رونقه عندما يتحّول اإل واقع. وهكذا �شتغدو احلياُة دورانًا يف حلقة مفرغة. تبداأ 
بال�شعي وراء احللم، وتنتهي باكت�شاف �شخافة ما كنا ن�شعى اإليه. ثم نبداأ �شعيًا جديدًا وراء 

خيبٍة جديدة. 
اأعتقُد اأن الإن�شان يدرُك احلياَة ببلوغه الع�شرين من العمر. يدرُك منها ما يكفيه 
ليعرَف حدوَد وجوده وحدود اأحالمه. ل اأق�شد معرفَة احلياة بكامل اأ�شرارها ومفاجاآتها، بل 

معرفة ما يكفيه لينظَر اإل الأمام.
املقابل  هو  املــوَت  واأن  كالظّل،  يتبعه  املــوَت  اأّن  هو  ــه.  اإدراُك الإن�شان  على  ما  اأهـمُّ 
العدمّي للوجود املادي. وبف�شل هذا العدم نح�صُّ بالوجود. اإدراُكنا للموت يجعلنا ندرك حدود 
احلياة، وندرُك اأن كلرَّ ما ن�شعى اإليه يف احلياة زائٌل عّما قريب. نعم، احلياُة قليٌل من احلّب، 
قليٌل من الفرح، قليٌل من النجاح. فلنِعـ�ْص على هذا القليل، ولنزرْع الفرَح باأيدينا اإذ ل قمَح بال 
بذار. اأنا ك�شاّب اأنظر اإل احلياة كنزهٍة يف يوم عطلة. علينا اأن نحمَل معنا كلرَّ اأدواِت الفرح 
التي ن�شتطيعها، لنمّدد على طوِل النهار �شحكاتنا الطويلة، ومنالأ ال�شماء ب�شراخنا املجنون، 
ونع�شر من كلِّ ن�شمٍة طعَم احلرية. اإن �شناعة الفرح اأ�شعُب �شناعة، لذلك نتجاهلها خوفًا 
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من اكت�شاف عجزنا.
تبداأ �شناعُة الفرح مبعاجلة احلزن. وغالبًا ما ينجُم احلزُن عن التفكري باملا�شي 
اأن نعي�ص كلرَّ حلظٍة بنكهتها اخلا�شة، لأنها  اأن نفّكر باحلا�شر.  اأو بامل�شتقبل. فالأف�شل لنا 

حلظٌة لن تعود، ولأننا لن ندرك قيمتها اإل بعد زوالها.
وتخطيطًا  تفكريًا  بامل�شتقبل  الدائم  ان�شغالنا  يف  تكمن  احلياة  م�شائب  اإحــدى 
اأننا  اإل  اأّن معظم ما نخطط له ل يتحقق منه �شيء. بالإ�شافة  وحلمًا، وامل�شيبة تكمن يف 
اإل عندما ي�شبح  باحلا�شر  ن�شعر  اأيدينا، فال  ن�شّيُع احلا�شَر من بني  بامل�شتقبل  بان�شغالنا 
ما�شيًا، وعندها �شي�شبح اإدراكنا للزمن اإدراكًا للما�شي الثابت امليت. اأعود واأوؤّكد اأن ننظر 
اإل احلياة كحا�شٍر نعي�شه حلظًة بلحظة، لأن املا�شي لن يعود، ولأن امل�شتقبل لن ياأتي. لن 

ياأتي اإل عندما ي�شبح حا�شرًا.
ويف هذا الأفق اأقول : من ال�شعب اأن تطلب من جنمٍة اأن ت�شف لك ال�شماء، اإل اإذا 
نزلْت هذه النجمُة اإل الأر�ص وتاأملْت ال�شماَء من بعيد. لكن ميكنني اأن اأ�شبه دوَر ال�شباب يف 
احلياة بدور الربيع يف ال�شنة. الأزهاُر التي تتفتح يف الربيع، هي التي تثمر يف ال�شيف، وهي التي 
نخّزن ثمارها يف اخلريف لنقتاَت منها يف ال�شتاء. ال�شباب هو املرحلة التي يزهر فيها الإن�شان، 
فتثمُر اأزهاره بعد فرتة، ثم يخّبُئ ما جناُه من الثمار ليقتاَت منها يف اخلريف وال�شتاء. فدوُر كّل 
�شاّب هو اأْن يزهَر باأق�شى طاقته، لأن الربيع ل ياأتي �شوى مرة واحدة يف العام. وكلما ا�شتطاع 

اأْن يزهر اأكرث، �شيجني ثمارًا اأكرث، ويخّبئ موؤونًة اأكرب له ولبلده ولأمه الأر�ص. 

تغريد عي�شى قا�شم
ال�سباب من االأك�سن اإىل احل�سد

يف  تعلموا  مــاذا  ؟  طفولتهم  كيف  ؟  هم  من  والثالثني  ع�شر  الثامنة  بني  ال�شباب 
مدار�شهم ؟ كيف عا�شوا يف بيئتهم ؟ ما الذي ا�شتطاعوا احل�شول عليه مقارنة مبا تعلموه وما 
يحلمون به ؟ كيف يفكرون ويتعاملون مع م�شائل التاريخ، الهوية، الدولة، الدين، العائلة ؟ ما هي 
الأ�شكال والأ�شاليب والأدوات التي يجدونها حتقق لهم لغتهم وتوا�شلهم وجودهم ؟ ما عالقتهم 
بالأمناط والأ�شكال الجتماعية ما قبل املدنية ؟ ما الذي تعنيه لهم املدينة ؟ املجتمع املدين ؟ 
ما عالقتهم باللغة ؟ بالآداب ؟ بالفنون ؟ اأين يجدون مناذجهم الأ�شا�شية ؟ الكاتب، الفنان، 
املمثل، رجل ال�شيا�شة، رجل الدين. اأين يجدون �شغفهم ؟ حما�شته ؟ روؤاهم ؟ وما هي امل�شاحات 

التي �شيجدون اندفاعاتهم اإليها  وفيها �شتجعل من ت�شوراتهم وجودًا  ي�شتحق الدفاع عنه ؟

عبد الكرمي بدرخان
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قبل ربع قرن وما يزيد قلياًل دخلت املراأة ال�شورية اإل ميدان العمل بقوة لتناف�ص 
وع�شرين  خم�ص  قبل  ولدوا  الذين  الأطفال  ال�شورية.  العامة  احلياة  يف  مكان  كل  يف  الرجل 
التي  احلكومية  واملدرا�ص  الأطفال  ريا�ص  يف  الأ�شرة  عن  بعيدًا  حياتهم  اأغلب  ق�شوا  �شنة 
يقع  �شوف  احلكومية  املدار�ص  ف�شاد  ومع  الن�شيان.  ت�شتحق  التي  الأ�شياء  من  كثريًا  تعلمهم 
الف�شاد  اأهم جتليات  اأحد  يج�شدون  الذين  املدر�شني اخل�شو�شني  اأيدي  بني  ال�شباب  هوؤلء 
ب�شرية،  ال�شمع  بالثقافة  ال�شباب  تاأثر  املتو�شطة.  ال�شورية  الأ�شرة  ت�شتنزف  �شوف  والتي 
مقاهي النرتنيت، الإثارة املتوا�شلة يف ال�شينما الأمريكية، اجلن�ص، القتل، الرعب، م�شا�شي 
الدماء، امل�شتذئبني. لقد اختلط الوجود بالت�شور اإل حد ل ميكن ف�شله. الوجود يرتاجع. 

الت�شور يتقدم. احلقيقة حتولت اإل وهم، اإل وجود افرتا�شي.
واأر�شل  ال�شناعية  الأقمار  ب�شرية  ال�شمع  للثقافة  العاملي  املركز  اأنتج  لقد  نعم، 
�شواريخه لكت�شاف عوامل جديدة يف الف�شاء ولكنه اأعاد انتاج ثقافة القتل بال�شكني وال�شاطور. 
وعندما يريد تعميم هذا النمط لي�ص عليه اإل الإكثار من عر�ص فيلم ‘رواندا’ الذي اأنتجته 
اأمريكا يف املنطقة التي يراد لها اأن تكون ‘رواندا’ جديدة وذلك من خالل حمطاتها وعرب 
�شركات اإعالمها واأخبارها وذلك لي�ص لتنقل احلدث بل لت�شنعه. بعد ت�شبع الأجيال ال�شابة 
بالثقافة ال�شمع ب�شرية حتول الوجود بالن�شبة لهم اإل م�شرح. اإنهم ل يعي�شون بل ميثلون دورًا 
�شوف ينتهي. لكن من �شيخرج من دور ال�شحية الذي مت متثيله؟ لقد انتهى كل �شيء يف هذا 
الوجود. اإما تكون املخرج وهنا ميكن اأن تنقذ نف�شك اأو تكون املمثل ويف هذه احلالة عليك اأن 

تقبل بالنهاية، املمثل الذي يقبل دوره. فاإن كل مقتوًل. نعم هذه هي احلقيقة. 
اإن املو�شوع ي�شبه اجلنون بكل تاأكيد، يااإلهي! اإننا نعي�ص بني امل�شوخ والقتلة وهذا 
ما اأرادته ثقافة املركز اجلديد ال�شمع ب�شرية، وهذا يف�شر لنا ملاذا ا�شتطاع ال�شباب ال�شوري 
اإنقاذ نف�شه من خالل احلا�شوب عندما اأم�شك دفة اللعبة ومل يقبل اأن يكون �شحية الأفالم 
املفربكة ومروجيها من مواقع وغرف �شوداء وغرف عمليات القتل، وحمطات تلفزة، ورجال 
يف  عاهرة  كاأي  الإعــالن  ب�شطات  على  الأفكار  نخا�شة  �شوق  يف  معرو�شني  ومفكرين  اإفتاء، 
التي ي�شيطر  ات�شاع املحيط والأطــراف  اأن قوة املركز تقا�ص مبدى  ن�شتنتج  ماخور. من هنا 
بها هذا املحيط. هكذا كان  التي �شوف يزخر  ال�شوهاء  النماذج  به وبوفرة  تلتحق  اأو  عليها 
احللم  ذلك  للكون  مركزًا  بابل  عا�شمته  تكون  اأن  فكر  الذي  الكبري  ال�شكندر  منذ  احلال 
احلديثة  الكونية  العا�شمة  اإل  بروما  مــرورًا  املبكر  ال�شكندر  موت  ب�شبب  يتحقق  مل  الذي 
وا�شنطن وبع�ص امل�شاريع العقائدية التي حاولت حتديد مراكز للكون وفقًا لت�شورات غيبية 

اأو اإيديولوجية. 
ما هو م�شرتك يف كل هذه املراكز حماولتها املجموعة اإعادة اإنتاج ثقافة الأطراف 
وفقًا مل�شلحة املركز. فال�شكندر الكبري اأثناء غزوه للبالد اجلديدة كان ياأتي باملغنني وبرواة 
املركز  مل�شلحة  وفقًا  والق�ش�ص  الأحاديث  ولينقلوا  وليكتبوا  لين�شدوا  والق�ش�ص  احلكايات 
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الذي يبنى. ومل ت�شذ عن هذه القاعدة اأية مراكز بل نرى اأن املركز الأمريكي اجلديد وفقًا 
ملا هو متاح له من تكنولوجية. ا�شتطاع اأن يجعل من العامل وحدة واحدة حقًا كان اأكرث قدرة 
على اإعادة اإنتاج الثقافات القدمية وفقًا ملعطيات املركز اجلديد. للمرة الأول وبوا�شطة ثورة 
الت�شالت ي�شبح العامل ملحقًا مبركز واحد ولالأ�شف ال�شديد ل 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 �شارت الكتابة هي احلامل الرئي�شي للثقافة و�شار مركزها يف 
الغرب الأوربي. الآن انتقلت الثقافة اإل حالتها ال�شمع ب�شرية ومتاهت تلك الثقافة مع املركز 
الإعالن،  اآليات  خالل  من  ذلك  ظهر  ولقد  حقًا.  العامل  اأمركة  حاول  الذي  اجلديد  العاملي 
اأمناط الطعام واللبا�ص، ال�شينما الهوليودية، مناذج البطولة يف ال�شينما، و�شوًل اإل ال�شبكات 
الجتماعي  التوا�شل  مواقع  بذلك  واأعني  ت�شلطًا  الأكــرث  ومواقعها  واللكرتونية  العنكبوتية 

)في�شبوك، يوتيوب، تويرت(. 
هكذا �شوف ميتلك املركز اجلديد اإمكانية حتويل الأوطان اإل اأ�شواق. هكذا �شوف 
تفتقد كلمة املواطن معناها، ليحل حملها كلمة امل�شتهلك. هكذا �شوف ي�شبح الأكرث قدرة على 
ال�شتهالك هو الأكرث مواطنة، و�شوف تبنى اأ�شواق من اأنواع خمتلفة. �شوف ن�شمع عن الأ�شواق 
التي يباع فيها اجل�شد يف الوقت ذاته الذي ن�شمع فيه احلديث عن ثقافة اجل�شد. �شوف ن�شمع 
حلماية  عاملية  موؤ�ش�شات  عن  اأي�شًا  �شماعنا  من  الرغم  على  الأطفال  فيها  يباع  اأ�شواق  عن 
الطفولة والأ�شرة وعدم ت�شغيل القا�شرين. �شوف ن�شمع عن الطوائف واحلروب الطائفية من 
القبائل والع�شائر. واحلروب القبلية �شوف ن�شمع عن اإبادة الإن�شان وعن جمعيات حلماية حقوق 
احليوان. �شوف ن�شمع عن اأ�شلحة جديدة قادرة على اإفناء الب�شرية اآلف املرات ومبوازاتها 
عن جل�شات ملجل�ص الأمن واجلمعية العامة.�شوف ن�شمع ما ل يخطر على بال ب�شري. �شوف 
ن�شمع عن اأ�شلحة كيميائية عرقية. عن ح�شد هائل من املتناق�شات ت�شكل لوحة كولجية ما بعد 
حداثوية على قما�شة الوعي اجلديد الذي امتهن املحو والعنف والتفكك والنحالل. كل ذلك 
اأمام عيون اأجيال ولدت مهزومة قبل اأن تدخل اأية معركة هي �شباب هذا اجليل الذي ننتمي 

اإليه.
الأنظمة  والفنون،  الثقافة  والتاريخ،  املجتمعات  والعقائد،  الأديان  اأجيال هزمتها 
واحلكومات، العقائد والإيديولوجيات، الأنظمة التعليمية، واملنظمات املحلية والدولية. جيل 
متتد موجة احتجاجه منذ اللحظة التي قرر فيها الأبوان الإلقاء به يف رو�شة الأطفال، عندما 
اأجهزة الكومبيوتر �شاًل م�شاًل وحيدًا معزوًل، موح�شًا  اأمام  كان طفاًل ليعي نف�شه ووجوده 

واأخريًا وح�شيًا ومتوح�شًا وكاأنهم الأبناء الق�شاة. 

تغريد عي�سى قا�سم
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نبيل حممد
»ال« والذات : حقيقة كاتب �ساب

ال�شارع  ليحدد يل معامل  اأمامي  دائمًا  املتناظرين  ال�شاربني غري  ذو  املوجه  يقف 
الذي اأ�شري فيه، خا�شة واأنني دائمًا اأجل�ص على مقعد كتلميذ رغم اإنهائي للمرحلة البتدائية 
منذ ع�شرين عامًا ب�شهادة تقدير و10 من ع�شرة بال�شلوك، حيث يفرت�ص دائمًا اأن اأكون ذلك 
الطالب يف كل م�شاحات العي�ص ال�شيقة، من املوجه الأ�شروي الذي يفر�ص عليرَّ قيمًا حياتية 
، ومن موجه مهني ما زال يعلمني كيفية ا�شتخدام  معينة لي�شبح �شراعي معها من مبداأ حتدٍّ
باإرادتي وخارجًا عنها، موجهًا  لأ�شبح  الآخر،  التحية على  رد  واللباقة يف  الأ�شنان،  فر�شاة 
�شغريًا يحاول اإمالء فكرته عن حتدي القيم وال�شلطة، ووجوب معار�شة كل �شيء، فاأخو�ص 

ك�شاب �شحفي من املفرت�ص اأنني مثقف يف تيار البحث عن الـ »ل.«
اأحتدث عن  اأن  اأحب  الــذات،  رديئة من مبداأ جلد  اأجدها  التي  املقدمة  بعد هذه 
اأحب  مما  اأكرث  ل�شارتر  الذباب  اأوم�شرحية  غونزالي�ص،  اإيناريتو  لأليخاندرو  غرام   12 فيلم 
التحدث عن �شك�شوكة مدير حترير عيرَّنني مديرًا ل�شفحات الثقافة يف وقت ما. فرمبا اأظهر 
بذاك احلديث مثقفًا وحملاًل لل�شرد وال�شورة، ولي�ص كارهًا ل�شخ�شيات ما جعلتني اأرف�ص 
حتى ما هو جميل، من مبداأ اأن عدم الرف�ص هو تواطوؤ مع حالة عامة مرفو�شة من قبل جيل 
اأمثله عندما اأفكر بال�شفر اإل دبي لألتحق بركب اأ�شدقاء اجلامعة، اأو عندما اأفكر بالعودة 
اإل ال�شيعة لأتزوج ابنة عمي التي ت�شبه يوم العمل الطوعي، واأعي�ص حتت �شقف بلدة �شغرية 
اأ�شتطيع اأن اأكون فيها عرابًا ملجرد اأنني ن�شرت مادة �شحفية يف يوم من الأيام ومل يقراأها 

اأحد حتى اأنا.
ويف دم�شق التي ل اأحب كثريًا لأنني لالأ�شف مل اأ�شتم رائحة اليا�شمني الذي قراأت 
عنه يف مذكرات عا�شق دم�شقي، ومل اأفتح باب بيت قدمي من حواريها ال�شيقة لأ�شاهد نهر 
بردى مير يف غرفة نوم مثلما فتح روائي دم�شقي ا�شتطاع اكت�شاف جماليات املدينة التي كنت 
يف احلقيقة ل اأبحث عنها بجدية، ومل اأكتب يف اأي يوم من الأيام كلمة ‘جماليات دم�شق’ على 

حمرك البحث غوغل.
مباذا حتلم ك�شاب ؟ ما الذي يعرت�شك؟ كيف تنظر لل�شباب يف بلد مثل �شورية، اأو 

يف �شورية ذاتها اإذا كنا نعتزم الدقة ؟
عندما كنت يف ال�شنة يف كلية الآداب يف دم�شق اهتزت �شور كثرية يف ذاكرتي فبت 
اأرف�ص املا�شي متم�شكًا مب�شتقبل مدين يعر�ص �شور �شخ�شيات كنت اأجدها جديرة باأن اأكتب 
قرب ا�شمها على موبايلي ال�شخ�شي؛ الأ�شتاذ اأو ال�شحفي اأو املفكر اأو حتى اجلميلة، الرائعة، 

�سهادات
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ال�شرب، وعندما ن�شرت اأول ما ن�شرته يف �شحيفة ال�شبوع الأدبي ال�شادرة عن احتاد الكتاب 
العرب، كنت اأظن اأن �شعراء الحتاد ي�شتحقون البايب الذي ينفثون منه دخان املرحلة كما 
يكتبون. ثم بداأ عملي اجلدي يف ال�شحافة يف جريدة خا�شة ظننت اأنني ميكن اأن اأقدم من 
خاللها ما اأتخيل اأنني اأملكه من مواهب تق�شعر لها الأبدان. ويف املقهى والبار وحتى النايت 
كالب خاب اأملي من جديد مبن حويل، عندها اأدركت اأن امل�شكلة اأنني اأبحث عن عراب اأو 
قدوة. وهنا عدت اإل امل�شكلة الأ�شا�شية املتمثلة باملوجه الذي يلغيني بعبو�ص �شابط تركي يف 

م�شل�شل مدبلج.
اأو رعونة ريفية كما ي�شف البع�ص، عدت للبحث  وبعد طول بحث ينم عن غباء، 
عن مكان وحلم واأنا: ثالثة قيم كفيلة اأن اأركب فيها اأول طائرة لأ�شافر اإل اأ�شرتاليا واأعاين 
من �شرطان اجللد الذي يعانيه ن�شبة كبرية من �شكان القارة، م�شتلذًا مبر�ص يجمعني مع 
اأ�شرتايل ل يقراأ كل يوم اخلرب العاجل على �شا�شة اجلزيرة. واأخريًا، وبعد انتظار، اأ�شبحت 
موظفًا يف الدولة، اأ�شتطيع اأن اأتقا�شى اأجرة املنزل واأ�شخر من غريي، واأعود باكرًا اإل املنزل 
لأعمل على م�شروعي اخلا�ص الذي مل تظهر عالئمه حتى الآن. واأمار�ص اجلن�ص الإلكرتوين 
على �شفحة الفي�شبوك مع فتاة مغربية ت�شبه جي�شيكا األبا، مع اأنني غري متاأكد من اأنها بالفعل 

فتاة رغم غبائي ال�شديد.
اأكمل  مل  اأنني  واأظــنُّ  ومقهى،  �شارع  مئة  من  واأكرث  منازل،  وخم�شة  وظائف  �شت 
اأعرفهم منذ  الذي  اأ�شدقائي  الكثريين من  تف�شري حديث  اأ�شتطع  بعد. ومل  املدينة  خريطة 
علي  تعتمد  الذي  اجلامعي،  املثقف  ال�شوري  العربي  املواطن  اأنا  اإذًا  تقريبًا.  �شنوات  ع�شر 
كما  بالتخريب  تبداأ  ل  التي  والدميقراطية،  احلرية  نحو  املاليني  توجيه  يف  الإعالم  و�شائل 
قالت اإحدى لوحات الإعالن املوجودة على الطريق بني عملي ومنزيل. ما زلت حتى الآن يف 
طور التعرف على املكان والآخر والذات، ومازلت قاباًل اإل اأن اأبداأ من جديد يف بيئة اأخرى 
ل اأعرف عنها �شيء اإل اأ�شماء الكتاب وال�شعراء واملمثلني الذين اأنتجتهم. كم اأنا اإذًا متحمل 
و�شابر وقادر على اأن اأبداأ م�شروعًا ما، وهل هذا بف�شل الإمكانيات الذاتية الدفينة اأم اأنه 

بف�شل الالجدوى ؟
اعرتاف رقم 1

منطقية  ب�شيغة  اأعــود  اأن  ذاكرتي،  مفردات  ا�شتجمعت  اأن  بعد  الآن  ميكنني  ل 
الذاكرة  بهذه  م�شكون  اأنني  اعتبار  على  الواقع،  ف  اأو�شّ اأن  حتى  ول  م�شتقبل،  عن  لأحتدث 
التي اأحب اأن اأمنقها واأعطيها اأبعادًا فكرية وقيمية. وخالل هذا اخلوف من التو�شيف ومن 

امل�شتقبل يبقى الهروب حاًل جمانيًا وقليل التكاليف: هي �شيا�شة متبعة يف جو الال�شتقرار.
يفوز فيلم ال�سر الذي يف عيونهم الأرجنتيني باأو�شكار اأف�شل فيلم اأجنبي فاأرفع 
الأو�شكار بيدي اليمنى حيث الي�شرى م�شغولة مب�شح الغبار عن ال�شعفة الذهبية ملهرجان كان.. 
هكذا مير يوم اإثر اآخر اأحتفي به باإجنازات غريي حيث ل جمال لالإجناز �شمن 

نبيل حممد
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ال�شعيد  الإجنــاز على  ول حتى  تعرفت عليهم،  اأغلبية من  ادعــاء  وفق  املكان احلايل  اإطــار 
جمموعة  بل�شان  اأحتــدث  اأن  �شح  اإن  اأنني  �شيء  كل  يف  واملفائل  اجلماهريي.  ل  ال�شخ�شي 
�شباب، اأ�شتطيع اأن اأتفاءل، بحكم املجهول. فعلى اعتبار اأن الإحباط فعل يومي وليد الذات 
والآخر، فاإن كل ما هو جديد قد يكون اأف�شل. هذا اجلديد الذي ل تظهر معامله جليًا. لذا فمن 
هذا التفاوؤل ميكننا اأن نقول باأن هناك �شيئًا ما ينتظرنا. رمبا هي بطاقة الطائرة نف�شها، 
اأو هي فر�شة عمل جديدة تتميز عن  اأمي،  ـ �شدر  اأو معاون �شائق البا�ص على خط دم�شق 

�شابقاتها مبردود اأعلى يعيننا يف جتاوز حالة خيانة الذات وعدم الكتابة يف حلظة عري.
اعرتاف رقم 2 

عندما كنت اأبحث عن دار ن�شر لتن�شر روايتي الأول مل اأكن قد كتبت منها اإل 20 
�شفحة. وعندما جل�شت مع اأحد املخرجني للحديث عن الفيلم الذي اأريده اأن يتبناه وتنتجه 
املوؤ�ش�شة العامة لل�شينما كنت ما زلت يف امل�شهد رقم 5، والن�ص التلفزيوين الذي نلت عنه 
جائزة جيدة ماديًا كتبته بعد اأن قراأت اإعالن اجلائزة وقبل اأن ينتهي موعد التقدمي بع�شرة 
اأيام. وباملنا�شبة مل يكن هناك غبار على خد رفيقتي حينما م�شحته باأ�شابعي، ول�شت نادمًا 
يا �شيدي. وعندما ننحني قلياًل ونفكر مب�شتقبل على ال�شعيد الإن�شاين، هذا ال�شعيد الذي 
يوؤرق اأهلينا اأكرث منا نح�ص بهوة ما، بني ما نريده واإن كنا مل نتح�ش�ص تفا�شيله، وبني �شيء 
اأ�شروي حياتي ي�شبه خامتة امل�شتقبل. فنبتعد عن هذه الروؤيا قبل اأن نخو�ص يف جزئياتها، 
اأي�شًا  دون اأن نفكر ب�شكل جدي باأن هذه اخلامتة التي قد تكون �شاحلة من منظور ما هي 
يف ميناء بعيد عنا. ورمبا اأي�شًا تتطلب بطاقة الطائرة نف�شها اأو معاون �شائق البا�ص. اإل اأن 
مت�شكنا باملجهول هو جزء من حيوية احلياة والفو�شى املمتعة يف كثري من الأحيان. فال �شري 

من هذا املجهول ما دمنا قادرين حتى الآن على اأن نبداأ. 
من مبداأ اأننا ما زلنا يف عد ت�شاعدي باجتاه ال�شفر، ولو من وجهة نظر ذاتية ل 
توؤيدنا فيها اجلدة التي تظن اأننا نعمل مرا�شلني للجزيرة يف اأفغان�شتان ملجرد اأننا �شحفيون 

اأو كتاب يف دم�شق، فتطلق دعاءها يف �شلواتها الع�شر »اهلل ين�شركن .«
الكتابة �شمن هذه املعادلة، اأو ال�شباب والكتابة هي جدلية ي�شعب فيها خلق حالة 
ومع  ذاته.  للكاتب  واحلياتي  املهني  الو�شوح  افتقاد  مع  وال�شباب، خا�شة  الن�ص  بني  تزاوج 
الفتقار اإل حالة اإبداع ذاتي للكاتب ال�شاب �شمن �شياق جمتمع املوجهني والأ�شر واملوؤ�ش�شات، 
ليبقى الثابت اخلارج عن املكان والقانون هو الإبداع ال�شتثنائي، اأي اإبداع التجربة اخلا�شة 
جدًا، التي ا�شتطاعت �شمن هذه ال�شياقات اأن حتقق ذاتًا م�شتقلة ون�شًا اأو منتجًا ما ذاتيًا 
وخا�شًا اإل درجة عالية. هذا النموذج الذي يبدو هو نف�شه حلم الكاتب ال�شاب وم�شروعه، 
امل�شروع الذي ي�شرتك مع امل�شتقبل باأنه غري وا�شح، وي�شرتك مع الفو�شى والالا�شتقرار اأنه 
قد يولد منهما ب�شيغة ولدة غري طبيعية، ل ت�شوبها يد قابلة قانونية اأو طبيب تخرج من كلية 

العلوم ال�شيا�شية اأو امتهن الطب حتت اإ�شراف وزارة الثقافة.
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اعرتاف رقم 3
ل اأ�شتطيع اأن اأتخل�ص من املكان والزمان اللذين اأحيا بهما حتى يف �شياغة مادة 
�شحفية ينبغي اأن اأجترد فيها اإل حد ما عما حويل. ول ميكنني اإل اأن اأ�شاأل نف�شي كيف ميكن 
اأن اأتخيل مادة عن ال�شباب والكتابة دون اأن اأتناول فيها ظروفًا ذاتية. واأجيب اإذا ا�شتطعت 

التخل�ص �شاأكون كاتبًا وعندها �شاأ�شل نقطة ال�شفر التي اأبحث عنها.
منذ ثالثة اأيام فقط فكرت بالتغيري، اأ�شوة بجملة املتغريات التي ي�شنعها �شارع مل 
ن�شنعه نحن املثقفني جدًل، ما هو الذي اأريد اإ�شقاطه ؟ وهل البناء الذي اأحاول اأن اأر�شم 
م�شروعي من خالله يحتاج اإل جملة اإ�شقاطات ‘تهدمي’ ؟ وهل هذا البناء ذاتي اإل درجة 
اأنني ل اأفكر اأبدًا بالإبداع اجلمعي اأو املوؤ�ش�شاتي. بب�شاطة وبعد جملة الت�شاوؤلت هذه، اأجد 
اأن ما اأريد اإ�شقاطه هو جزء كبري من الذاكرة، وجملة من العالقات التي متنعني من روؤية 
ما حويل ولو يف نطاق حمام املنزل، ليعود اإثر ذلك �شوؤال وهل هذا الإ�شقاط �شيوؤدي ب�شورة 
حتمية اإل البناء اأو البدء؟ فاأجيب باأنه اإن مل يوؤدِّ اإل البداية املرجوة فاأنا يف احلقيقة ل اأملك 

ملكة الكتابة والإبداع الفكري.
�شوؤال اآخر : هل من املعقول اأن ما قمت به �شابقًا ولو يف نطاق �شيق مل اأ�شتطع اأن 
اأعرف من خالله اجتاهاتي ؟ يجيبني األبري كامو الذي اأحبه ول اأدرك ال�شر احلقيقي لهذه 
املحبة »اأن جتيب على هذا ال�شوؤال هو الإبداع .« اإذًا فهذه الفو�شى التي �شتكون خالقة من 
وجهة نظر احلكمة، �شتحدد يل ك�شاب اأنني كاتب حقيقي اأم ل، واأن املحيط املتجمد الذي 
حويل هو امل�شوؤول عن الال�شتقرار، اأو اأن الكتابة بحاجة اإل جتربة ما لتكون فعاًل اإبداعيًا، 
واأن ما هو �شيء قد يكون مادة ممتازة بحاجة اإل من يعطيها �شيغة الظهور كنظرية اأو فكرة 

اأو ن�ص �شردي، عندها يكون لل�شياع معنى.
اعرتاف رقم 4

ما زلت م�شرًا على كرت الطيارة رغم اأن املجهول هناك قد ل يختلف عن املجهول 
هنا بكثري بالن�شبة لكاتب عربي �شاب. 

و�شيم اإبراهيم
احلياة التي ورائي

للوهلة الأول توعكت. �شار يف دماغي ذلك الوخز الذي ي�شاحبني عادة عندما 
بالفعل حتّد. اعرتاين  اإنه  واأقول   ، الأمر عليرَّ اأهّون  ي�شتهويني. �شرت  للتفكري مبا ل  اأ�شطر 
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خاطٌر على �شكل �شوؤال: من اأنا يف اأفق معنى ال�شباب ؟ قلت لنف�شي اإنها منا�شبة للجلو�ص اأمام 
مراآة، والتاأمل يف هذا ال�شاب املنعك�ص فيها. منا�شبة ملحاولة اخلروج من الثنني، والتحول اإل 
راٍو. لكن الأمر لي�ص بهذه ال�شهولة. بالفعل، وجدت بعد تفكري اأويل، اأين مل اأنظر للحياة، ومل 
اأع�شها، انطالقًا من وعي م�شبق باأين �شاب ميار�ص احلياة. لكني قلت، يجب اأن اأمتلك معيارًا 

ومنظورًا للروؤية. لي�ص لدي اإل املا�شي، ولكنها مفارقة. 
يفرت�ص اأين الآن يف عمر ال�شباب، اأوائل الثالثينات، فاأي عودة اإل املا�شي تلك 
التي تتيح يل روؤية ‘ال�شباب’. لي�ص لدي اإل املا�شي، وامل�شتقبل ل دليل لدي عليه �شوى تهوميات.

هل اأحاول فهم ال�شباب بالنظر اإل طفولتي ؟ ملا ل. 
افريقيا،  �شرق  يف  امل�شلحة  الأطفال  ميل�شيات  عن  املوؤثرة،  الأفــالم  من  واحد  يف 
ي�شطر زعيم امللي�شيا اإل اخلو�ص يف مرافعة اأمام الناظرين اإل ما يفعله كاإجرام م�شاعف. 
وجرمية  لنجاحه،  يلزم  ما  الأرواح  من  د  يبدِّ لكي  جاهزا  ع�شكريا  انقالبًا  قيادته  جرمية 
ا�شتخدامه جي�شا اأعمار اأفراده بني 9 و16 �شنة. كانت النقطة الثانية هي مثار اجلدال بني 
زعيم امللي�شيا ورجل هولندي يعي�ص هناك منذ زمن. األقى الرجل الهولندي تلك اجلمل الربيئة 
الآ�شية ك�شوؤال اأو كرجاء، »ملاذا الأطفال« ؟ فواجهه زعيم امللي�شيا بجمل باردة جارحة. قال له 
اإنرَّ متو�شط اأعمار الأفارقة من اأبناء بلده ل يتجاوز 45 �شنة، كما تقدره لهم منظمات العناية 
الإن�شانية الغربية. 45 �شنة، هذا يعني ن�شف عمر ‘الرجل الأبي�ص’، لذلك فمن الطبيعي اأن 
ال�شالح  كانوا يحملون  الذي  الأطفال  اأن  راأى  اأكرب.« هكذا  ب�شرعة  »الأطفال عندنا يكربون 
معه مل يكونوا اأطفال. اإذا كان عمر اأ�شغرهم ت�شع �شنوات، فهذا يعني اأنه بعمر 18 عاما اإذا 
ما قارناه مبتو�شط اأعمار من يتلقون عناية �شحية، ورفاها، يطيل اأعمارهم اإل متو�شط يبلغ 

الت�شعني. 
ل تهمني هنا جراأة املخرج يف اإبراز وجهة نظر جمرم. تعنيني الفكرة بذاتها: هل 
اإل انتظار ال�شنني كي متر  ميكن بالفعل ت�شريع العمر، تكبري الإن�شان زمنيا، دومنا حاجة 

وتوؤتي مفعولها ؟ رمبا يكون هذا ممكنا.
هدفه.  وفق  وت�شيريها  امتالكها  حاول  من  ثمة  مدرو�ص.  ب�شكل  انتهكت  طفولتنا 
كانت طفولتنا وقودا يف عجلة �شيا�شة هائلة. ل اأحتدث عن ذلك بو�شفه ماأ�شاة بكائية على 
طفولة �شائعة. خارج املدر�شة كانت الطفولة متوافرة، لكن ال�شطوة كانت لطفولتنا املدر�شية. 
خ�شرنا املدر�شة كموؤ�ش�شة للرتبية وتاأهيل الطفل. خ�شرناها ول اأعرف بال�شبط الثمن الذي 
دفعناه. كرهنا املدر�شة والأ�شاتذة، كرهنا ال�شفوف وال�شعارات، ومل ميكننا اللهو كما نريد. 
كنا ن�شطف يف فرق �شغرية، مثل كتائب، ولكل واحدة قائدها. كان الزجر والتعنيف والرتهيب 
هو �شالح الأ�شاتذة، وكنا نخاف كثريا. نخاف من كل �شيء يف املدر�شة. كانت املدر�شة، كما 
اأراها الآن، املوؤ�ش�شة العقابية الأول التي كنا �شحيتها. النميمة والو�شايات التي قد تقود اإل 
العقاب. اخلوف، ثم عدم الثقة مبن حولنا. هذا ما اأر�شعتنا اإياه املدر�شة. اخلوف من القول 
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واخلوف من الفعل واخلوف من ظّل اأ�شتاذ املدر�شة. هل خ�شرنا طفولتنا ؟ ل اأعرف بدقة. 
ع�شت طفولة غنية، جميلة وفق ما اأرى الآن حمطتها املدنية. نعم املدنية. فاملدر�شة كانت مكانًا 
حكوميًا، لي�ص للرتبية بل لتاأهيل كائنات م�شّخرة لغايات. ع�شت طفولتي، لكني بالكاد ميكنني 
اأعرف ما ميّيز �شعودي من ال�شف  اأتذكر ب�شدق، ول  تذكر �شيء فيها يخ�ص املدر�شة. ل 
الأول اإل الثاين اأو ال�شاد�ص. يف خمي تقف تلك الفرتة ككتلة واحدة. ل اأتذكر مالحمي، ول 
اأتذكر حوادث. حادثة اأو اثنتني، ول ميكنني ربطهما بفرتة زمنية دقيقة، بل فقط القول اأنها 

حدثت يف �شنوات املدر�شة ال�شت الأول، يف اأي منها بال�شبط ل اأعرف بدقة كافية. 
نا ؟ رمبا. الآن اأطلع على كيفية تربية الأطفال، علميًا، كما اأراها من عناية  هل ُكربِّ
اأ�شدقائي باأولدهم. ما اأعرفه اأن الأطفال، ل ميكن اأن يرددوا اأنهم م�شتعدون ‘دائما لبناء 
اأو لتحقيق قيم معّينة. هذا عالوة على التعامل مع الأ�شتاذ كزعيم،  املجتمع والدفاع عنه’، 
والرهبة منه، ومن الو�شايات التي ت�شله، و�شتقود اإل تعنيف ج�شدي فعلي. وفوق ذلك كله، 
العي�ص يف نظام اأ�شبه مبع�شكرات اجليو�ص ال�شغرية. مل نخل�ص من الطفولة، مل نع�شها كما 
يجب. ل زال يف داخل كل منا كائن يحن اإل اللهو كطفل. �شيكون م�شهدا حمزنًا ومعربًا، لو 
الدوام،  �شيكون م�شهد حمزنا، على  بلعبة.  ويلهو  اأفريقيًا ي�شع ر�شا�شا بجانبه،  راأينا طفاًل 
اأمريالي عندما  اأن ي�شدمني فيلم لعمر  م�شهدنا الذي حدث كاأطفال. هكذا، كان طبيعيًا 
�شور اأطفال املدار�ص. يف الفيلم اأمكننا مراقبة طفولتنا التي �شارت خلفنا. كانت طفولتنا، 

ول زالت، ت�شتحق الرثاء. 
هل بلغنا ال�شباب ب�شرعة. ل اأعرف، ولكني اأذكر اأين يف مرحلة املدر�شة الأول، 
املدر�شة  يف  زميلتي  اأحــب  كنت  الع�شق.  لوعة  اأحتمل  اأعــد  مل  لأين  بيتنا  �شطح  اإل  �شعدت 
البتدائية، ومل اأقل لها �شيئا. هل كان الوقت، والعمر امل�شّرع، حان، وهل كنت ‘ن�شجت’ كفاية : 
لأحتاج احلب. عمليًا، نحن نحب يف اأوقات عادة ما ت�شاحب الن�شوج، وكاأننا بيولوجيًا نكون 
جاهزين للحب، وحمتاجني اإليه. فهل كانت تلك اأحد املوؤ�شرات املبكرة لأننا نتقدم �شريعًا، 
اأ�شرع مما يجب ؟ على اأي حال، كان حّبا. كنت اأنظر اإل بيتها، اإل جهته، والدموع حترقني. 
كانت متر يف راأ�شي اأغنية فريد الأطر�ص ب�شوته املتهدج »وحياة عنيك م�شتاق اإليك.« الأغنية 
التي كانت حتتفظ اأمي بكا�شيتها اإل جانب ت�شجيالت ن�شري �شم�ص الدين وفريوز واأم كلثوم 
وفايزة اأحمد واأ�شمهان. كنا جنتمع مع اأمي حول م�شجلة الكا�شيت القدمية، وكانت اأمي تغني. 
مل تكن تغني، كانت تردد كلمة اأو كلمتني، لكنني كنت اأراها تغني وكاأنها حتت اأ�شواء امل�شارح. 

كلفني هذا احلب املبكر، وكلف الأ�شرة جميعها. 
والكا�شيتات كلها. يف  امل�شجلة  واأفرغ غ�شبه يف ما نحب. حّطم  والدي  مرة، جاء 
اليوم التايل، كنت اأقف على �شطح البيت واأرمي بكرات الكا�شيت كي تعلق �شرائطها بكابالت 
الكهرباء، كنت األهو فح�شب، ومل اأ�شمع كلمات الأغاين تتطاير منها يف ال�شماء حويل.  الآن، واأنا 
اأ�شتعيد ذلك، اأ�شمعها، اأفهم ملاذا ل زلت اأرتع�ص عندما يقول ن�شري �شم�ص الدين ‘يا �شليمة’. 
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املهم، كل ما حويل كان يدفعني اأي�شا لأكرب ب�شرعة. يف �شكل ما، ويف �شياق كان يتكاثف، كان 
يجب اأن اأكرب كي اأحمي الأم. هكذا، اأفهم الآن ملاذا تعلقي املبكر بتدريب الع�شالت. كان يجب 
اأن اأكرب، اأن اأ�شّب واأقوى، فاأنا الولد البكر، وكانت الأم تواجه معركة م�شتع�شية وهي حتمي 
قلوبنا وترعاها من الق�شوة. كانت في�ص حنان ي�شارع جربوت رجل ترّبى يف ق�شوة الظرف 
والعائلة. هو اأي�شا كان الذكر الوحيد لعائلته، وكان م�شوؤوًل عنها وهو ابن اخلم�شة ع�شر عاما. 

كان م�شوؤوًل عن والده، جدي الذي كان ف�شحتنا الرديفة لنعي�ص ملّذة احلياة.
جاهزا  ليكون  يــقــوى،  اأن  ج�شدي  على  يجب  كــان  ب�شرعة،  اأكــرب  اأن  يجب  كــان 
ملعركة حا�شمة. ل �شيء �شوى منطق الطبيعة، والقوة يف وجه القوة. معركة مل تتاأخر كثريًا، 
ا�شتعادتها  غلفت  طاملا  لأين  نف�شي،  جذور  من  تطلع  وال�شحكة  الآن  اأقولها  ملحمة.  وكانت 
بالكاريكاتورية. لكنها كانت واقعية جدًا، وفاجاأتني بالفعل قدرتي على املعادلة. كنا قوتني، 
الأب والبن، وقد �شمدت. كان �شمودًا بطعم الن�شر، وقد ردّيت ال�شاع �شاعني، واأذكر متاما 
دّربتها بجهد دائب  التي  لفّكنا. كان ذراعي  اأين كنت يف موقع متفوق حتى تدخل اجلريان 
�شيء،  كل  تغرّي  عجيبا.  �شيئا  فعال  وكان  �شيء،  كل  تغري  اللحظة  تلك  منذ  مفاعيلها.  تفعل 
وكان باإمكاين روؤية توازن رعب بيننا يقوم وينبني. �شرت منذ تلك اللحظة قوة يح�شب لها، 
ومل يعد يف الإمكان جتاهل دور قوتي ونفوذها. مل نتعارك بعدها، كانت معركة واحدة كافية. 
من  بنوع  اأ�شتعيدها  زلت  ول  فيه.  ثانية  كل  اأتذكر  لكني  قليلة،  لدقائق  رمبا  دام  نــزاًل  كان 
الزهو، وقلما اأخجل، وطاملا رويتها لأ�شدقائي القريبني. اأعتقد اأين ميكنني ا�شتعادتها الآن 

مع خ�شمي الذي ي�شيخ، ولن يكون �شعبا علينا التهكم وال�شحك منها.  
كربت ب�شرعة، على ما اأعتقد. بعد ذلك النزال كنت اأكرث من رجل يف ال�شابعة ع�شرة 
من عمره. كانت دورة حياة يل قد اكتملت. ل اأعرف ما تكونه فرتة اجلامعة اإذا، بقيا�ص ت�شارع 
الرحبة. كانت فرتة  ال�شداقة  الآن لأفهم. لكنها بدون �شك كانت فرتة  اأعتمده  الذي  العمر 
لالجنذاب مع �شبان يف عمري، والتالقي معهم، وحبهم، وتركهم يبنون داخلي اأماكن لإقامتهم 
التي �شتدوم. كانت فرتة اندفاع الأفكار وتفتحها. اأو بالأحرى، كانت فرتة الحتفال املجلجل 
بحالوة  الأفكار الطازجة. كنا نحتفل بالأفكار، وكنت اأرى �شديقي يطري معي. كنا نعلو، ونحلق، 
والأفكار بيننا ت�شّط لكنها تاأخذ �شكال حقيقيا، وكنا ن�شدق كل �شيء نقوله. كنا حممولني على 
اأفكارنا، وكانت الفكرة هي الغاية. كان العي�ص قليال وحمدودًا، لكن الأفكار كانت ملعبنا. هنا 
تاأمني درا�شة مرفهة لأبنائها. مل يكن  اأ�شر متو�شطة، ل ت�شتطيع  كان ل بد من عي�ص ظرف 

ينق�شنا �شيء، لكن كانت غرفنا يف املدينة اجلامعية حترمنا متعة حرية الع�شق. 
كان ذلك بداية، قبل اأن ميكننا الت�شرب مع احلبيبات اإل بيوت الأ�شدقاء املقيمني 
يف دم�شق، بعد مارثونات من الحت�شانات والقبل واملداعبات املتخفية. لكن ما كان يعنينا 
اأ�شدقائي تلك الفرتة، ومن  اأتذكر مع  بالفعل هو الأفكار، والنقا�ص ثم النقا�ص. حتى الآن، 
لقاءاتنا يبدو اأننا ل زلنا قابلني لها.  كانت احلياة بالن�شبة لنا ملعب اأفكار، وكنا اأف�شل بقدر 
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ما كنا قادرين على تذوق حالوة اأفكار جديدة، اأو على الأقل اأن نكون قادرين على الظرافة. 
اأفكارنا معهم. مل نكن  اأ�شخا�شا ل ميكننا تلقيح  كنا منّل ونزهق ب�شرعة وقتما جند حولنا 
نحتمل ثقل الظل، وكنا عندما نلتقي كاأننا نحيي بع�شنا بالقول : هل اأنت م�شتعد للتحليق ؟ 
كان وجودنا، بكليته رمبا، يف تلك الفرتة، حتليقا لي�ص اإل. كانت �شعادة نادرة. افرتقنا، وكان 
باإمكاننا اأن ن�شرب لبع�شنا البع�ص، �شعورًا اأو قوًل، اآلم ذلك النف�شال الوجودي. كنا كاأننا 
نعي�ص يف رحم، وخالل �شنوات كرب هذا البطن فينا، و�شار علينا اأن ُننجب اإل العامل جمددا. 
اأننا بقينا قريبني من بع�شنا يف املكان. اأمكننا اإعادة اإحياء حياتنا ال�شابقة.  حل�شن احلظ 
ومل تكن لقاءاتنا تقّل كثريا، وكان يف و�شعنا اإعادة اإحياء طقو�ص التفكري اجلماعي وحما�شته.

ما اأح�شه ثمينًا، اأن ق�شة ‘اجلماعي’ مل تكن تتعار�ص مع الذاتي، وكان ميكننا اأن نفرد ذواتنا 
يف جل�شاتنا بال تعار�ص. كنا نح�ص بالأمان الفعلي، وكنا نعرف اأننا اأ�شقاء تلك املرحلة التي 
تلك.  هل  ال�شباب  لفرتة  ديٌن  وهذا  اإخــوة،  كنا  بعدها.  العامل  اإل  وجلبتنا  و�شنعتنا  اأمتتنا 
كنا نبحث عن اإعادة ولدة لنا ؟ ل اأعرف متاما، هذا ما اأطرحه على نف�شي الآن. هل فقدنا 
اأملنا مبن حولنا، وقبلنا اأن نعطي اأنف�شنا لرحم ا�شتقبلنا وولدنا اإل احلياة جمددا ؟ هل كنا 

قانطني من احلياة حولنا، وكنا يف حاجة اإل الولدة من جديد ؟ 
ونظامها، مبا  الدولة  ‘التكبري’ الذي مار�شته علينا  اأجتاهل ظرف  اأن  ل ميكنني 
فيه م�شاعفاته الأ�شرية. فهل دخلنا اجلامعة، مثال، ونحن عجائز ؟ هل التقينا ونحن نتلفظ 
ما  لكن  اأعــرف متاما،  ل  ولدنا من جديد.  ثم  متنا،  الأول. هل  الأخــرية حلياتنا  الأنفا�ص 
اأعرفه اأين، بالفعل، ي�شعب علي و�شل حياتي قبل اجلامعة بحياتي بعدها. حتى اأين عفت بيت 
العائلة، وكنت اأزوره مكرها. كان ي�شعب علي املغادرة اإليه كمكان حلياة �شابقة ع�شتها، وكنت 
مقتنعا اأن لدي ما يكفي : احليوات التي اأحملها داخلي من حياتي الأول. نا�ص قليلون، ومل 
اأكن يف حاجة اإل مكان كي اأ�شتعيدهم. كانوا داخلي، وكنت اأمقت اأن اأزورهم يف اأماكنهم. 
اأحمل لها  اأ�شدقائي بحياتي قبلها. ال�شداقة ولدتنا، ول زلت  ي�شعب علي و�شل حياتي مع 
دين اأمومة. لقد رعتنا وكرّبتنا وربتنا اأي�شا. ل اأذكر اأين ع�شت قبل ذلك، وكل ما يف ذاكرتي 
يبدو خيالت لي�شت حقيقية. كاأنها ل�شخ�ص اآخر، وكاأنها من حياة اأخرى. وحتى الآن، بعدما 
اأمكنني العودة اإل مكان العائلة، ل زلت غري قادر على و�شل حياتي الأول باأماكنها. مل تعد 
ل�شخ�ص،  الفرتة عي�شت يف غري مكان. كانت  تلك  وكاأن  واملراهقة،  الطفولة  ل�شنوات  مكانا 
ميكنني القول الآن، رمبا مات. ول اأعرف ملاذا ل�شت متعلقا باإعادة اإحيائه، واأمّر عليه كذكرى 

تاأبني متوا�شلة. 
كنت رمبا كربت ب�شرعة، وكان يجب اأن اأموت وقتها ليمكنني العي�ص جمددا. كانت 
فرتة كاملة، طفولتي ومراهقتي، وكانت عمرًا كاماًل ا�شتوفى اأمده ووجب اأن ينتهي. ل زلت 
واأنظمه كحياة �شابقة يل. فطمتنا تلك املرحلة، وولدنا جمددًا.  اإل وقت لأ�شتعيده  بحاجة 
وكان علينا اأن نوؤثث حلياتنا اجلديدة، وهذا ما مل نكن م�شتعدين له. ل يخ�ّص الأمر اأنف�شنا، 

و�سيم اإبراهيم
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بل الدولة حولنا. 
كانت موؤ�ش�شة الدولة غري معدة لأمثالنا، وكانت نيئة جدا لت�شتقبل حيواتنا امللتهبة. 
من جهتنا مل نكن اأي�شا م�شتعدين لها. يئ�شنا ب�شرعة، وبداأت مالحمنا بالفعل حتمل عالمات 
نتلّقح �شد  اأن  تلو الآخر. قبل  الواحد  اللقاحات  نتلقى  اأن  اأن نتكّيف، وقبل  قنوط. هذا قبل 
موؤ�ش�شات الدولة العفنة. ومن ح�شن حظنا الوجودي، كما اأعتقد، اأن الرحم الذي ولدنا فيه 
اأ�شقاوؤنا �شمدوا، وقد �شمدنا باأنف�شنا رغم كل �شيء، ول  اأك�شبنا ح�شانات ‘طبيعية’ منها. 
ال�شداقة،  باأخّوة  نح�ّص  زلنا  ل  ‘اجلنينية’ الثانية.  مرحلتنا  ن�شوات  بلوغ  على  قادرين  زلنا 

وقد قلُت مرة ل�شديق يف اإحدى غيبوباتي: اأح�ص بك بعمق، ثمة �شرايني ت�شري بدمائك يّف. 
الآن رمبا ل كثري. اأح�ص بحياتي وكاأن عا�شفة مرت بي، ولدي الآن ما بعد العا�شفة. 
ثمة هداأة، و�شمت يخّيم على حياة ل زلت اأرى ج�شدها يتنف�ص، مثل كائن هائل منهك. ج�شد 
الهيئات  لي�شت �شقيلة.  تاأتي من مراآة  اأحيانا وكاأنها  اأمامه  الأحداث  انه يرى، ومتّر  اأعتقد 
اأمام  كاأين  هائل.  انطباعي  �شريط  مرور  لكنه  فعليتها،  لي�شت  والتفا�شيل  الهيئات،  لي�شت 
اأح�ّص  �شينما، لكنها، حتى ب�شخو�شها، عبارة عن �شل�شلة ل تنتهي من الر�شوم النطباعية. 
باأ�شياء  لأنّقب  خّلفته.  لأنّقب مبا  الكايف  الوقت  امتلك  اأن  وعلّي  عا�شفة مرت،  واأن  الهداأة، 
واأحداث. قد اأق�شي حياتي، رمبا، اأ�شتطلع عامل ما بعد العا�شفة. اأح�ص ولدتي الثانية، وما 
خّلفها من عدم قابلية لأنزرع يف بيئة الدولة وجمتمعها، اأح�شه رمبا �شبابا مّر كعا�شفة. اأح�ص 
مبرحلة اخلتالط عظيمة. اأح�ص اأين اأحيانا اأعاين اأعرا�ص �شيخوخة. طاملا عنت يل ال�شيخوخة 
باأنها اخللود اإل احلكمة. لي�ص خلودا مبعنى الركون اإليها، بل العي�ص اأي�شا مبقت�شاها، وحتى 

التفاعل عربها.
 كنت اأفكر اأحيانا اأين اأريد فقط احلديث باحِلكم. اأن ل داعي لأقول الكثري، ويكفي 
اأن نتبادل احلكم مع الغري. اأعرا�ص مل تكن عابرة. فاأنا اأقف واأتاأّمل يف حكم تبدو �شاذجة 
مثل ‘من كرّب احلجر مل ي�شب’. اأفهم الآن اأين، �شيئا ف�شيئا، �شرت اأقف اأمام الوجود اأحيانا. 
لي�ص اأمام احلياة، بل اأقف مواجهًا الوجود. هذا غري ممكن عمليا، فال جند الوجود جم�ّشدا 
ناأخذه  للحياة.  كاأثاث  الوجود  مع  ونتعامل  نوجد،  اأننا  اأفهم  لكني  اأمامنا.  ليقف  كليته  يف 

ونتعاطى معه كم�شلمة.
الإن�شاين،  الإنتاج  اأمام  الذهول  الذهول.  وينتباين  الأثاث،  هذا  اأمام  اأقف  الآن، 
اأمام امل�شباح والتلفاز، واأروح فعال اأفكر يف كل ذلك. يف عدم بديهيته، واأنه ل ينبغي اأن يكون 
تعاطّي معه كبديهية. اأن�شى اأحيانا ذلك، لكنه يعود، وكاأنه يهاج�شني. يف مرحلة الختالط 
ارتياحا  اأجد  ال�شعر فعال عالجيا، �شرت  يعد  ل يف داخلي. مل  يتاأ�شّ ما  ثمة  اأن  اأح�ّص  هذه، 
اأو  اأزال، اأجنح  اإليه كمكان لعي�ص احلياة وفهمها. حاولت كتابة ال�شعر ول  كبريا يف الركون 
اأخفق فيه هذا ل اأهمية له هنا، ول يغرّي. بات الأمر اأكرث من اأخذ احلياة على حممل ال�شعر. 

�شار قريبا من عك�ص ذلك. �شار من ال�شعب، اأو من املتعّذر، امل�شي يف دروب احلياة ما مل 
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اأقاطعها بامل�شري يف طرق ال�شعر. عي�ص احلياة، وتلقيها، من قلب حالة ال�شعر ووفق 
ما متليه. �شرت اأركن اأكرث اإل حقيقة ا�شتحالة فهم احلياة من غري ال�شعر، و�شرت اأ�شحب 
ذلك على عي�شها. �شار ال�شعر الآن اإمكانية للحوار مع الوجود. الإمكانية الوحيدة لفهمه. من 
غري هذه الإمكانية، يكاد فهم الوجود، والتعاطي معه، اأي احلياة، اأمر يف ال�شتحالة، اأو يف 

قبول حقيقة النعدام عي�شا. اأن نعي�ص، ول داعي لأكرث. 
مل يعِن مرور العا�شفة هداأة م�شتدمية. ل زالت تلك الندفاعات احلادة، الدافقة، 
ل  ‘اجلنينية’ الثانية.  الفرتة  �شاحبت  التي  رمبا،  ال�شذاجات  اأو  الندفاعات،  تلك  تخرج. 
زالت الأفعال، الكتابات، ت�شتولد الإح�شا�ص بفداحة نق�شانها، وبالأمل الذي ي�شاحب اإعادة 
التفكري،  بالفعل  يعنيني  اأن  تنتابني،  اأرتاح حلالة  زلت  ل  منها.  مرحلة  اإجناز  بعد  قراءتها 
والبحث اجلدي، يف �شوؤال: ما هو امل�شروع احل�شاري لالإن�شان يف زمننا ؟ مثله، يريحني اأن 
اأجد نف�شي، بعد كل هذه اخليبات، وبعد كل الأمل الذي ياأتي بعد روؤية ما اأكتبه، قادرا على 

التفكري باإمكانية نفاذنا اإل املوت. 
حتفظ  كي  الطبيعة  حلول  اإحــدى  واملــوت  حيوات،  الآن،  يل  يبدو  كما  حياتنا،  يف 
بقاءنا. يف حياتنا، رمبا، منوت ونحيا. ثمة اأ�شياء فينا متوت، ومرحلة متوت، لكننا ل منوت 
كليا. نعي�ص حيوات، يتتال موتها، وتودع يف بع�شها �شيئا منا، تودع ما يزال قابال للحياة، او 

ما نحتاجه كي ل منوت كليا. 
ما  اأعرفه.  ما  اأقــول  لكني  اأعــرف،  ل  ؟  ك�شاب  ترى احلياة  ال�شباب، كيف  ما هو 
نزول عند  الأمام،  اإل  للهروب منه  لي�ص حماولتنا  اأمرين:  لي�ص  ال�شباب  اأن  اأي�شا،  اأعرفه 
عرف يعتربه مرحلة اختالط ل ميكن التعويل عليها. كما اأين ل اأراه تلك الرثائيات البائ�شة، 
ولو اأين قد اأكون م�شطرا لها، التي يطلقها امل�شنون من �شمن حماولتهم العالجية حلقيقة 
قرب نهايتهم البيولوجية. كل ما ميكنني التفكري فيه الآن اأنه ل زال لدي ما يكفي من الوقت، 

واأن الزمن مل يحا�شرين بعد. 

نداء امري�ص
�سباب ال تغّيه ال�سهادات العليا

عن جتربه فتاة اغرتبت ملدة عامني.

اأو  حياته  ق�شى  ملن  وا�شت�شافات  وا�شتقبالت  الغربة،  من  العودة  ب�شالمه  تهاينرَّ 
العدة ومالأ احلقائب بكل  اأعد  اأكرث. �شباب عربي،  اأو  اأو اثنني  الغربة، عامًا  جزءًا منها يف 

نداء امري�ض
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اأدوات احلنني. وحده ال�شرق مكان ي�شيق فاجته نحو الغرب، للدرا�شة ولإح�شار ال�شهادات 
العليا، وللفخر ذاته، واأجمل من ذلك، هذا ال�شباب املثقف بني قو�شني، اأو على اأدنى تقدير 
باعتباره احتل مقعدًا يف جامعة اأوروبية قادرًا على عك�ص ثقافة وح�شارة عربية، لرُيي الغربي 
اأننا ب�شر مثلهم ل اأكرث ول اأقل واأننا ككل املجتمعات يف الدنيا، لنا عاداتنا وتقاليدنا املنحدرة 
من ثقافة دينية اأو جمتمعيه. �شيء جميل اإن ا�شتطاع �شاب عربي اأن يو�شل اأفكارنا الثقافية 
اإل الغرب دون اأن يخلع عنه الآداب والأخالق العربية، هذا ما تتوقع اإيجاده يف غربتك الأول.

لتعود  متاما،  ال�شاب  مثل  للدرا�شة  اأتت  عربية  فتاة  تكون  اأن  بك  القدر  ي�شادف 
اأركان القلوب، ت�شارع لأخذ رقم  اأوروبا. ولأن ال�شتياق من  اأي�شا بال�شهادات العليا، فت�شل 
هاتف اأي ناطق بالعربية. مالأً لأماكن اأفرغها الوطن ل�شبب اأو لآخر. اأرقام ل تدري فيما بعد 
انك �شتحذفها من مذكرة عقلك ورمبا فوؤادك بعد وقت ق�شري. لأن فتاة عربية، تعي�ص يف 
اأوروبا وحدها تعترب ‘مك�شبًا �شهال’ ل�شاب عربي، �شياأتيها من كل الأبواب واأو�شعها الكذب. 
هو ذاته الذي يعود من غربته حمماًل بال�شهادة العليا ‘الدكتوراه’ اأو ‘املاج�شتري’، لتفخر اأمه 
اأحد يعلم كيف ق�شى هذا ال�شاب غربته، يعود ليكمل ن�شف دينه. هذا الذي ل  وذووه، ول 

تدري اأين و�شل ن�شفه الأول. 
املثقف املغرتب يعود يريد فتاة مبوا�شفات عاملية والأهم اأن ل تكون حادثت اأحدا 
حت�شرين  اأبيها.  �شوى  رجال  حياتها  يف  تعرف  مل  فتاة  معه،  خرجت  اأو  الآخــر  اجلن�ص  من 
الأ�شئلة األ ي�شتطيع �شاب عربي اغرتب اأن يختار من يريدها اأن تكون �شريكة حياته، وتنوب 
عن ذلك اأمه ؟ هل من ا�شتطاع جتاوز امتحانات الدكتوراه عاجز عن اختيار فتاه حياته ؟ دعني 
ل اأدعو ال احلب املبالغ فيه ولكن اإل اأقل ال�شروط املتوافرة للتعارف، اأمل تعد اجلامعات 
متالأ وطننا العربي ؟ ميكن لأي �شاب التعرف على املثقفات واملتعلمات القادرات على بناء 
الأ�شرة. متى �شيدرك ال�شاب اأّن الفتاه خملوق مثله ت�شاركه احلياة ولي�شت �شيئًا ا�شتهالكيًا له 
؟ متى �شيدرك اأن لها حياتها وم�شاعرها اأي�شا مثله متامًا واأنها مل تخلق لتوؤدي دور الزوجة 

فقط وبعد ذلك عليها اأن تبت�شم ؟ 
جمتمعنا الذكوري بال اأدنى �شك يربر لل�شاب كل خطاياه الكبرية قبل ال�شغرية،  
والفتاه املالمة دائما من ال�شغرية اإل الكبرية، ل يغفر لها احلب ول تغفر لها الكتابة حتى، 

فما اأن تكتب الفتاه ق�شيدة حب حتى تر�شدها اأ�شابع التهام. مل ومن ومتى حدث ذلك ؟
غري مكرتثني اأبدا باأن الإن�شان حني يكتب ل يكتب ق�شته بال�شرورة. فالكتابة ل 
اأحالم  قالت  فكما  ال�شبهات.  بعيده عن  ذاتها  والكتابة  لتكتبه.  �شيئا  تعي�ص  اأن  منك  حتتاج 
م�شتغامني »ابحْث عن القذارة حيث ل يوجد الأدب«، كل ما يف الأمر اأن الأنثى يف ال�شرق هي 
مواليد جمتمع وجدت فيه متهمه ل اأكرث. �شباب يعاين من اأزمة ثقة، يريد م�شادقة الفتاة 
املنفتحة املتحدثة ويريد الزواج على طريقه اأمه، لأنه منذ نعومه اأظفاره و�شع اأمام جبهته 
‘الفتاه التي حتبك �شتحب غريك’، ليكرب منعدم الثقة باجلميع وهو الوحيد يف هذا  عبارة 
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املجتمع الذي ي�شمح له بكل �شيء ويغفر له حتى التالعب مب�شاعر الفتيات، متنا�شيا اأن اهلل 
حني ذكر العقاب �شمل الذكر والأنثى معا. ولكن جمتمعنا لفرط العدل عاقب الأنثى واأعطى 
لل�شاب كل الأعذار. وما زلنا نطالب بتحرير فل�شطني ! ل اأدري كيف و�شلنا ال هذا احلد من 

انعدام الثقه ؟ 
»كل  عبارة  و�شع  والأمثل  الأ�شلم  الآن  اأم  ؟  تغرتب  العربية حني  الفتاه  تثق  ومبن 
اإن�شان كاذب وخمادع وغ�شا�ص ما مل يثبت عك�ص ذلك.« هذا فخر ال�شباب العربي، الذي مل 
يتورع حلظه واحدة من العي�ص والتطبع بكل مفردات حياة الغرب، طبعا ولكل قاعدة ا�شتثناء، 
ولكني هنا اأعر�ص ما واجهته �شخ�شيا. ياأتي ليلوم فتاة عربية تعي�ص وحدها يف اأوروبا، من 
باب نق�ص ثقته بنف�شه اأو من باب اأن الكاذب يظن كل النا�ص كاذبني. فال اأملك اإل ن�شيحة 
واحدة لكل الفتيات املغرتبات :‘اإن راأيت ال�شاب العربي على ال�شارع الأمين، فاذهبي و�شريي 
على الأي�شر’. يف النهاية ما هو اإل اإجابة �شوؤال واحد، كيف اأو ملاذا اأو متى دون اأن ننتبه و�شلنا 
اإل هذا امل�شتوى من التفكري ؟ واإذا كانت �شهادات عليا ل تغري تفكرينا ول تعطينا ثقفتنا 

باأنف�شنا فمن يفعل ذلك ؟ 

اأ�شامة عبد احلميد
حياتي اللحظة الفّذة التي ال تنقطع

اأمام  كثريًا  ي�شمد  ل  قد  منطق   : الأمــل  امل�شتقبل،  الإمكانيات،  الطاقة،  ال�شباب، 
الواقعية احلياتية التي جعلتنا ن�شري على وترية واحدة، منذ الولدة حتى املوت، مرورًا بال�شباب. 
ولذلك ي�شعب اخلروج مبفهوم اآخر لل�شباب خارج هذه املنظومة احلياتية، املعتمدة على العّد 
واحل�شاب. مفهوم �شاذج ي�شتوي يف اإدراكه الطفل بعد اأن يعي وال�شيخ بعد اأن يعمر، ويقنع الفتى 
وال�شاب به نف�شه، وهو يح�شب عمره بال�شنني، ويظل يقنع نف�شه باأنه �شاب اإل اأن يبتدىء العجز 
يدب اإل ج�شده. كما لميكن احلديث عن ال�شباب بلغة احلا�شر وامل�شتقبل فقط. اأننا جيل اأو 
اأجيال جديدة تنتمي للحقبة الزمنية الأول من عمر الإن�شان حيث الطاقة والديناميكية واحللم 

والأفق وامل�شروع احلياتي باأعمق واأ�شمل املعاين.
من دون اأن اأدري ومل اأكن قد قراأته بعد قررت اعتناق ما قاله هرني ميلر»اإن اهلل ل 
يريدنا اأن ناأتي اإليه اأبرياء. علينا اأن نعرف اخلطيئة وال�شر، اأن ن�شل عن ال�شبيل، اأن نتيه حتى 
يكون ا�شت�شالمنا كاماًل. اإن اهلل بتحطيمه براءة الإن�شان يحوله اإل حليف قوي«، وعدت اهلل باأن 
اأكون حليفه وباأين �شاأعود ولكن بعد اأن اأجرب مذاق اخلطيئة، ت�شعر بلذة ون�شوة غريبة واأنت 
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ت�شتعيد م�شاهدًا منتقاة من الذاكرة. وبالتاأكيد �شتكون خمتارة بعناية لأن بع�ص ما حتويه من 
�شور واأحداث �شيق�ص عليك م�شجعك و�شوف يقطع عليك �شل�شلة اأفكارك.   

�شتكون جنمًا يف كرة القدم اإن �شاعدتك الظروف هذا اآخر ما �شمعته من مدربي 
قبل اأن تتمحور حياتي حول هذا املو�شوع. تعمل وجتتهد ليكون هذا هو م�شتقبلك وهو ال�شيء 
الذي حتب حتى ت�شطدم باأهل وبيئة جمتمعية ل ت�شتجيب للمغامرة والقتحام. اأنهم بب�شاطة 
يرف�شون اأي �شيء بعيدًا عن العلم والدرا�شة. رمبا كانوا حمقني ورمبا ل، اإنهم على ب�شاطتهم 
غافلون وغري مدركني لأبعاد ما يفعلون. لقد �شاهموا ب�شكل اأو باآخر ورمبا عن غري ق�شد يف قتل 
روح ال�شباب واملغامرة. لذلك ومن على و�شادتي كنت اأحقق ما قاله يل مدربي، �شتذكرين كتب 
التاريخ واأنا اأنقل الفرح اإل كل بيت يف وطني، واأمالأ خزاناته بالإجنازات والكوؤو�ص التذكارية 
اأتذكر الآن مقتطفات من حديث لوالدي قبيل ا�شتحقاق ال�شهادة  التي �شتحفظ يف متاحفه. 
الثانوية، �شهادة مل اأكن اأعرف عنها حتى ذلك الوقت �شوى ما اأ�شعه من ق�شا�شات ملجالت 
ريا�شية داخل كتب الفل�شفة واجلغرافية. تكلم عن الإن�شان الذي من غري املمكن اأن ينجح وتتبلور 
جتربته من دون العلم. وعن �شباب اعترب دورهم يف حلظة بعينها هو الإم�شاك باحلداثة باملفهوم 
الفل�شفي والثقايف والجتماعي وال�شيا�شي، وقيادة واثراء احلراك ال�شامل وبخا�شة الدميقراطي 

العميق وال�شامل، امل�شتمر وال�شلمي. 
كي اأكون �شادقًا لعبت درا�شتي اجلامعية دورًا مهمًا يف تغيري قواعد احللم الذي مل 
يفارقني للحظة. الآن امل�شهد تغري اأ�شبحت احلياة عبارة عن ملعب وا�شع ي�شم جمهور لطريف 
املباراة. الطرف املقابل هو ما يتحدث عنه القادمون من بالد رامبو وول�شون؛ عن غرب عن�شري 
زاد حنقه على هذا ال�شرق بعد تواريخ معينة، بيئة ر�شمية ل تلبي امل�شروع الوجودي لالإن�شان على 
ال�شعد احليوية كلها، ديكتاتوريات وبيئة �شلطوية ت�شيع مناخ القهر واخلوف وتخ�شى من طموح 
ال�شباب ودوره ونزوعه العميق للحراك الدميوقراطي والقتحام العلمي. كل هذا �شمن مزاج 

ديني متطرف فر�ص علينا وجود كهنوت ما عندما يتعلق الأمر بعالقة الإن�شان مع اهلل. 
نحاول اإعطاء هذه الأجواء الياب�شة واخلالية من اأي روح زخمًا ‘جماليًا’ علنا ن�شتطيع 
التقبل وبالتايل موا�شلة احللم، نفكر ون�شابك. من املوؤكد اأن باتريك زو�شكيند مل يكتب روايته 
الفاجعة العطر عن حم�ص خيال. لبد اأن لها �شيئًا من الأ�شا�ص الواقعي. رمبا هو نف�شه كان 
ال�شخ�شية ‘غرنوي’. وبالتايل، من املمكن اأن يحدث لنا ما حدث معه. هوؤلء ال�شادة م�شا�شو 
الدماء، وجدوا ليقدموا لنا �شيئًا �شيلزمنا يف ات�شاح الروؤية وامتداد اجلناح.على رغم معاناتنا 
يجب اأن نعرب لأنهم اإل زوال. اأما نحن فنح�شر لو�شفتنا ال�شحرية التي �شن�شتعملها يومًا ما 
عندما ميوت امل�شا�شون وتتحق روؤية زو�شكيند. لكننا نعود مع مرور الوقت اإل الرتكا�ص فال 
هم زالوا ول و�شفتنا اكتملت.  بعد كل ذلك رمبا يفرج احلال نتيجة الو�شاطات وحركة الأجرام 
ال�شماوية وحتت عنوان عري�ص ‘عقد عمل’ يف اإحدى دول النفط. نوقع دون اأن ندري على ماذا 
وقعنا. هنا حيث ل وقت للحلم ول وقت للتفكري نكون قد وّقعنا على موتنا. الآن نحلم فقط بكيفية 
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العودة اإل مكان احللم الأول، نفكر كيف �شنواجه نف�ص الغرمي ال�شابق. ولكن �شمن ظروف 
خمتلفة فاأنت تلعب خارج ملعبك ووفق ال�شروط والقوانني التي يفر�شها هو.   

نفكر على طريقة البري كامو يف اإحدى ق�ش�شه، اأن كل ما يحدث لنا هو من ح�شن 
حظنا، ورمبا هو اأف�شل ما ميكن اأن يحدث معنا، لأنه على املدى الطويل وغري املعروف �شي�شب 
يف م�شلحتنا. ن�شحك يف �شرنا ون�شر لذلك، ن�شخر من ظروفنا ومن بوؤ�شنا، ولكن ذلك ل يلبث 
اأن يتال�شى كفقاعة �شابون حتت �شغط املبالغ املرتتبة لدفع ال�شريبة الفيزيولوجية لوجودنا. 
ولكي ن�شتطيع التنف�ص واحل�شول على م�شتحقاتنا من الأوك�شجني، لكي تتابع خاليا اجلمجمة 
عملها، اخلاليا التي اأ�شبحت مليئة بامللوك اأما النحل فدفن يف ع�شله. بني الليل والنهار، بني 
الأمل والياأ�ص، بني مرارة الهزائم وغ�شب العاجز، تاأتي كما الربيع لتعيد اإحياء احللم. حبيبتي 
التي ذكرتني باأين لزلت يف الثانية والثالثني من عمري، وباأنني قادر على العودة يف ما تبقى من 
عمر املباراة. رف�شت اأن اأ�شمي هذه املرحلة من عمر الإن�شان مبرحلة ال�شباب ومنحت لنف�شي 
الفر�شة باعتبار اأن لي�ص لل�شباب مرحلة مرتبطة بعمر معني اأو فرتة حمددة. اأي مبعنى اآخر اإن 
ازدهار العقل وجتديد طاقته وخ�شوبته قد متتد حتى املوت لدى بع�ص الأ�شخا�ص الذين يبدعون 
اأو الوطن. وهم  ويتفاعلون مع الإبــداع الإن�شاين اأخذًا وعطاء. نعم ال�شباب هم م�شروع الأمة 
الهوية واخلزان املعريف وقادة التطور والتجديد امل�شتمرين، ‘اإنهم حلظتها الفّذة التي ل تنقطع’.

علي جازو
رغبة اجل�سد احلّر

. اأريد اأن اأزهر. يهج�ص قلٌب فتيٌّ
فاأنا اأحّن اإل اإدراك �شوء العلّو،

كما حتّن الطبيعة اإل يوم ميالدها،
كما ت�شرخ الروح طالبًة اأنفا�َص الربيع. 

ال�شباب رغبة اجل�شد احلر من الدن�ص ومن �َشَرك اخلطيئة. اجل�شد الذي يفكر 
هذا  على  احلــّر.  اجل�شد  عقل  هي  هذه  الرغبة  النفعال.  عن  جمرد  كعقل  ل  فاعلة  كرغبة 

فال�شباب وعٌي واحتفال �شهوي باحلرية. 
ل ميكن حب�ص الرغبة يف ال�شباب كعمر حمدود بال�شنوات. الرغبة تتجاوز قف�ص 
العمر، وهي تتفتح خارج قيد الزمن وقيد اجل�شد. تظل الرغبة �شابة طاملا هي حية ومريدة. 
لذلك فالرغبة من العمر هي الإرادة من احلياة. تتكثف طاقة احلياة داخل اجل�شد ال�شاب، 

علي جازو
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خ�شنة  هي  هنا  ومن  وعنفوانًا.  بدائية  الأكــرث  احلياة  مادة  من  طاقة  هي  وتتحفز.  ترتاكم 
واأثناء  القيد،  خارج  تتوثب  اإنها  اجلامدة.  الأطــر  تطيق  ل  املنفعلة  هذه  الطاقة  ومتمردة. 
خروجها تتبكر �شكل رغبتها. وعليه فالرغبة بحٌث عن �شكل �شاب، �شكل يرقى اإل م�شتوى 
الفن الذي ياأبى الكتهال وركود ال�شيغ الثابتة. عند هذه النقطة يلتقي اجلديد مع ال�شاب 

مثلما حتفر الرغبة توقها يف غايتها: النطالق نحو اأفق اأرحب. 
*

غري اأن هذا الأفق يحتاج اإل حماية را�شخة. وهذه احلماية ل ميكن اأن ترت�شخ اإل 
يف اأجواء من رقي الرتبية والتعليم. اإن قوة ال�شباب احلقيقية تاأتي من الوعي، الوعي الذي 
يجب تعهده بالرعاية. اإن ال�شباب بال وعي هو حركة بال اجتاه وطاقة بال منفذ. الوعي يج�شد 

القوة، ويحدد غايتها. 
بتنا نحوم يف ف�شاء من الرتياب امل�شرتك، من اخلوف واخل�شية. 

اإنه ف�شاء ل يولد غري العقم. 
ا�شمه  امتالك  على  القادر  وحده  هذه  الريبة  عوائق  تخطي  يجروؤ  الذي  ال�شباب 
و�شفته. ال�شباب كا�شم ممتلئ مبعناه كوفرة و�شخاء، ال�شباب ك�شفة حمتوية على م�شمون 
�شكل.  بال  رائحة،  بال  جمتمع  هو  حلم  بال  جمتمع  اأي  اإن  يحلم.  ال�شباب  ون�شط.  ملمو�ص 
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�شل والأرقى. 
*

ال�شباب ي�شكن اجل�شد، وهذا اجل�شد يريد اأن يلحق بالعامل، اأن يطري حملقًا على 
م�شتوى يالئم طموحه، ويحقق رغبته، اأعلى فاأعلى يرغب ال�شاب، ذلك اأن هذا ال�شكن الألق 
القلق لي�ص �شوى جنمة ترتاق�ص يف هيئة �شجرة مزهرة، لي�ص �شوى يد حترتق كال�شوء يف كبد 
الغيوم. ال�شباب هو من يجروؤ اأن مي�شك هذه اليد الدافئة اخلطرة، وبهذه اليد الفتية ال�شلبة 
الإن�شان  طاقة  ت�شّل  التي  اخلوف  اأر�ص  خارج  جديد،  لوعي  موؤ�ش�شًا  العامل،  �شجرة  يهز  اأن 

وتعيق منّوه. 
*

نب�ٌص  التوتر  هذا  وخلف  الفورية،  احلوا�ص  ذهب  من  �شجٌة  لتوّتٌر،  ال�شباب  اإن 
اأن م�شعى الب�شر نحو العدالة واحلرية، كمحددين  اإل  جذري، نب�ص ي�شري يف عمق مغزاه، 

جلدوى وجود الب�شر على الر�ص، لن يتوقف ولن يهداأ. 
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وائل الدنيا
جيل االأزمة، اأم اأزمة جيل

ل يخفى على اأحد اأننا نحيا اليوم ع�شر اأزمة. وعندما نقول اأزمة، فاإننا ل نق�شد 
هو  وكما  كافة.  الأ�شعدة  على  �شتى  اإ�شكاليات  نق�شد  بل  ما،  �شعيد  على  ما  اإ�شكاًل  بذلك 

معلوم، فلكل اأزمة جذر ينبغي ت�شريحه، وت�شخي�ص الأزمة بع�ٌص من احلل.
اأزمة املفهوم، واأزمة الثقافة، واأزمة ثورة املعلومات، واأزمة التوا�شل، واأزمة  فمن 
الوعي، اإل اأزمة ال�شوؤال الوجودي ‘�شالٌم دائم، اأم �شراع دائم، اأم �شجاٌل بينهما’. فبني قائل 
‘اإن ربة ال�شالم لن ترتاح حتى ياأخذ بيدها اإله احلرب’،  وقائل  روحية’،  دناءة  ‘الطماأنينة 
اإل و�شية بوذا القائل ‘اإياك اأن تق�شي حياتك بحثًا عن ال�شعادة، فهي حالة ل غاية’. فاإنني 
اأرغب هنا باحلديث عن ثالوث لالأزمة يخ�ص جيلنا من ال�شباب : اأزمة املفهوم، اأزمة الثقافة، 

واأزمة ال�شتهالك.
ال�سباب واأزمة املفهوم

اإن ال�شكل الأكرث و�شوحًا للتعبري عن التوا�شل الآدمي هو ‘اللغة’، واللغة يف اأ�شا�شها 
حروف ت�شوغ كلمات. ونرى اليوم اأن الكلمة خال�شة جتارب، اأُفرغت من م�شمونها بالتقادم، 
ف�شارت رمزًا فقد معناه احلقيقي، و�شار الإن�شان يكرره تكرارًا اآليًا، اأما �شقراط، املعلم الأول، 
كما اأرى فقد اأبى اأن يّتخذ الكلمة فكرة، بل طلب احلقيقة وراء اللفظ، واملاهية �شمن الكلمة. 
هكذا فاإنني حني اأ�شغي اإل اأحاديث ال�شباب اأو اأتفرج اإل مقابلة تلفزيونية مع اأحدهم، اأو 
�شوى  ن�شتخل�ص  اأن  ميكن  ل  باإ�شقاطها  والتي  اللغوية،  احل�شايا  مبئات  اأتعرث  �شحفيًا،  لقاًء 

جملة مفيدة اأو اثنتني باأح�شن الأحوال. 
ومن هذا الباب رمبا اأطلق النفري عبارته ال�شهرية »كلما ات�شعت الروؤيا، �شاقت 
ينبغي  ال�شياق  هذا  ويف  العبارة.  ات�شعت  الروؤيا،  �شاقت  فكلما  بالعك�ص،  والعك�ص   ». العبارة 
تفريغ  يتم  حتى  نظري،  غري  على  اللغوية  النحوت  وابتكار  اللغة،  تغريب  م�شاألة  اإل  النتباه 
املكّون الأهم للهوية، واأق�شد بالنحوت اللغوية؛ تلك الكلمات املدجمة بني العربية وغريها من 
اللغات، ولي�ص بني العامّية والف�شحى، فذلك مبحث اآخر. اأي�شًا، فاإن اإلهاء ال�شباب مبفاهيم 
براقة يف ظاهرها، مائعة يف جوهرها، من قبيل ‘حرية، دميقراطية، ثورة’، لي�ص اإل حماولة 
لتغنيج عقولهم وت�شتيت طاقاتهم. ليعطنا اأحدهم تعريفًا دامغًا للمفردات �شالفة الذكر، ثم 
ر يف �شوئها والعمل. فاأن نقّدم مفهومًا معّرفًا وا�شحًا هو  لنرتك بعدها لل�شباب مهّمة الّتب�شّ

اخلطوة الأول لتحرير عقول ال�شباب.
خرقًا  �شافرة  لمــراأة  روؤيته  يف  دينيًا  املت�شددين  اأحد  يجد  قد  املثال،  �شبيل  على 
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مناديًا  ثالث  يقفز  وقد  حلريته،  خرقًا  منّقبة  امــراأة  مع  تعاطيه  يف  اأن  اآخر  ويرى  حلرّيته، 
‘تنتهي حريتي حني تبداأ حرية الآخر’. فهذه الآراء املختلفة عجينة انفجارّية ل ميكن مزجها. 

ومن هنا اأقول اإننا اأمام اأزمة مفاهيم، واأزمة تعريفات، واأزمة لغة.
ال�سباب واأزمة الثقافة

كانت الثقافة يف الأ�شل تدّلل على ال�شتقامة، فاملثقف هو ا�شم من اأ�شماء الرمح، 
فكان ُيقال فالن مثّقف، اأي م�شتقيم، ومبعنى اآخر قومي اخُلُلق. ومن مّنا مل ي�شمع ن�شيحًة 

لت على العلم’. داوَلها لنا اآباوؤنا واأجدادنا ‘اإن الأخالق ُف�شِّ
اأ�شالفنا كانوا  اأن  باعتبار  اأخالقّيًا،  ‘ثقافة’ حتمل م�شمونًا  اإنرَّ كلمة  اأود قوله  ما 
يجزمون باأن املتعّلم العارف هو بال�شرورة على ُخُلق ح�شن. وقد ربط �شقراط العمل باملعرفة 
هو  والعقل  العقل،  هو  القانون  واأن  احلقيقي،  الواقع  هو  اخلري  اأن  اإل  وذهب  وثيقًا،  ربطًا 
النف�ص، لأن الف�شيلة  الطبيعة ذاتها، وقال بجواز تعليم الف�شيلة، مبعنى توليد احلقيقة يف 

علم. ومن �شقراط اإل الراحل الكبري حممود دروي�ص بعد اأكرث من األفي عام، حني قال :
لو يذكر الزيتون غار�شه ل�شار الزيـت دمعـا  

يا حكمة الأجـداد لو من حلمنا نعطيك درعا  
ربطها  ثم  ومن  ‘ثقافة’،  للفظة  الأخالقي  املحتوى  على  الرتكيز  معر�ص  يف  فاأنا 
‘الرتبية الثقافية’. والرتبية هي  اأ�شميه  بالعلم واملعرفة احلّقة. لأنطلق بعدها للحديث عما 
تن�شئة وتوجيه نحو امل�شار ال�شحيح، بتكري�ص وتر�شيخ لفكر �شائب، ونزع وتق�شري لفكر باطل، 
بطبيعة  الديني  باملعنى  ل  الإن�شاين  وباملعنى  اأحد،  عليه  يختلف  ل  الذي  العام  القانون  وفق 
احلال. فالإن�شان اإما اأن ينتقل انتقاًل ت�شادمّيًا متمّردًا من مرحلة الطفولة اإل مرحلة البلوغ 
وال�شباب، اأو يكون انتقاله �شل�شًا بتخفيف حّدة اخلالف والختالف �شواء مع اأهله اأو جمتمعه 

اأو املوؤ�ش�شة التعليمية التي يربى يف كنفها. 
وقد تنفع يف هذا ال�شياق املقاربة الريا�شّية التالية با�شتخدام امل�شطلح الريا�شي 
وكلما  الفرد،  مقام  على  ُيرفع  الذي  الب�شط  هو  جمعي  كمفهوم  فاملجتمع  ‘الك�شر’،  امل�شمى 
اقرتبت قيمتا الب�شط واملقام، كان الناجت اأقرب اإل الواحد. وكلما افرتقت تلك القيمتان �شار 

الناجت اإل مزيد من التبعرث. وربطًا بعنوان الرتبية الثقافية اأي�شًا، اأعر�ص بع�ص النقاط :
ثقافة   اإل  وال�شحيفة،  املن�شور  ثقافة  فمن  الإلــكــرتوين.  التوا�شل  1 ذهنية 
الرثثرة  ‘الت�شات’ اأي  اإل غرف  والفكرية  الجتماعية  املنتديات  ومن  ‘البو�شرت’ الإعالين، 
على الإنرتنت. حيث انتقل ال�شباب من التوا�شل احل�ّشي املبني على معطيات حقيقية اأهمها 

هو الإن�شان، اإل توا�شل مع الوهم.
2 ذهنية قلب املفاهيم ‘راأ�شًا على عقب’. مّرة، قراأت خربًا يف اإحدى الدوريات 
التي كانت ت�شدر يف دم�شق يف الن�شف الأول من القرن املا�شي، بتاريخ 25-9-1959 حتت 
عنوان ‘فار�شات دم�شق يناف�شن فر�شانها’. ومقالة اأخرى بتاريخ 18-11-1958 حتت عنوان 
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‘دور ال�شينما يف دم�شق/ الرقابة على الأفالم م�شددة، ول جمال للقبالت احلاّرة’. ومالحظة 
تلفزيونيًا  الكرا�شي’. ثم جند م�شل�شاًل  يبّلغ عن متزيق  ‘الدخول جمانًا ملن  العنوان  بجانب 
يف مطلع الألفية الثالثة، يعالج يف عدة حلقات منه م�شكلة ن�شبت بني عائلتني لأن رجاًل من 
العائلة الأول ‘ك�شف على قرعة’ امراأة من العائلة الثانية، اأي �شاهدها حا�شرة الراأ�ص بغري 
وال�شم�ص هي  النور.  ي�شقينا  النجم هو كوكب متوّهج  اإن  اأقول  اأي�شًا،  ق�شد. ويف خط مواٍز 
النجم امل�شهور يف جمموعتنا ال�شم�شية، فاأين ال�شم�ص من املغني الفالين اأو املمثل العاّلين. 
اأين الكّتاب واملفكرون والفال�شفة وال�شعراء، هوؤلء هم حلمنا وك�شاوؤنا نحن ال�شباب، وبدونهم 
فاإننا هياكل عظمية عارية، اأما مغّنو الطقطوقة احلديثة وبع�ص ممن ي�شمون بنجوم ال�شا�شة، 

فهم مفردات باهتة ينبغي اأن تو�شع يف ن�شابها على هام�ص الن�ص ل متنه.
اأكرث ما يبط�ص يف  الــراأي والــراأي الآخــر. رمبا كان هذا العنوان هو  3 ذهنية 
اأو نوع ال�شيارة التي  اأو لون الثياب،  وعينا. فنحن ال�شباب قد نختلف على ت�شريحة ال�شعر، 
من  وتغرب  ال�شرق  من  ت�شرق  ال�شم�ص  اأن  على  لالختالف  ولكن ل جمال  باقتنائها،  نرغب 

الغرب، وميكن القيا�ص على ذلك يف الق�شايا الأكرث عمقًا.
ال�سباب واأزمة اال�ستهالك

‘توقف قلياًل، احلياة معنا اأحلى’. ثم اأت�شاءل، احلياة اأحلى مع من ؟ تلك العبارة 
نراها مطبوعة على كثري من الإعالنات البانورامية التي ت�شّوق ملنتج ما، ثم اأُفاجاأ اأي�شًا باأن 
�شلعة غذائية ت�شّكل ‘وجبة البلد’ فال�شتهالك م�شطلح اقت�شادي يف الأ�شا�ص له عدة حدود. 
التي متثل هذا  الأو�شع  الفئة  ال�شباب هي  �شريحة  اأن  باعتبار  امل�شتهلك  هو  هنا  يهمني  وما 
نزعة  الأخرية  النزعة  وهذه  القتناء.  من  مزيد  ذهنية  اإل  الكتفاء  ذهنية  فمن  العن�شر. 
ما  ي�شرتي  تائهًا،  م�شدوعًا  املرء  يتوقف  الأ�شواق،  يف  املرتاكمة  ال�شلع  زحام  فبني  طاحنة. 

ي�شتطيع، ولكنه ل يكتفي، هل من مزيد ؟ وكيف ال�شبيل ؟ 
فتبداأ  اللهاث،  من  ومزيد  العمل،  من  فمزيد  للدخل،  جديدة  منابع  عن  البحث 
احللقة املعيبة ول تنتهي، ويف هذا ال�شياق نالحظ اأن مفردة جديدة طفت على ال�شطح وهي 
هواية الت�شوق. لكن مفهوم ال�شلعة ات�شع لي�شمل مفردات اأخرى. فهناك �شلعة املوقف، و�شلعة 
املعلومة، والكتاب ب�شفته �شلعة، و�شلعة التعليم واملوؤ�ش�شات التعليمية من مدار�ص وجامعات، 
املنزل وبطريقة افرتا�شية ملن  يتابعوا درا�شتهم اجلامعية يف  اأن  ال�شباب  باإمكان  بات  حتى 
ال�شباب،  من  جيلنا  على  وخطورته  الت�شويق  مو�شوع  عن  فكرة  ياأخذ  اأن  يحب  وملن  يرغب. 
ابراهيم،  اهلل  �شنع  امل�شري  للروائي  اللجنة  رواية  منها  اأذكر  كتب،  عدة  مطالعة  باإمكانه 
�سد  املــال  وكتاب  ال�شهري،  الأمريكي  املخرج  مور  مايكل  ملوؤلفه  اأغبياء  بي�ض  رجــال  وكتاب 

ال�سعوب - البور�سة اأو احلياة للباحث اإيريك تو�شان.
وهكذا فاإن منطق ال�شوق هو منطق حا�شر يف حياتنا اليومية، والرتكيز على مو�شوع 
ال�شهوانية هو تركيز غري بريء.  النف�ص  اأحد وظائف  باعتباره  ال�شباب وتغذيته  ال�ّشره عند 

وائل الدنيا
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وبهذا الإطار ل اأود التطرف واحلديث عن حرب مفرت�شة ت�شّنها كائنات ‘ال�شاثوغوا�ص’ علينا 
العقل. ولكن نعم، هناك حرب  طفيليات  ويل�شون يف كتابه  املفّكر كولن  والتي حتّدث عنها 
امل�شتهلك  ال�شباب  اأ�شا�شها  الهوية  �شائعة  اأمة  خللق  الكربى  الراأ�شماليات  تقودها  �شعواء، 
العابر للقارات. فهناك عجلة اإنتاج دائرة حتتاج اإل متقّوتني، ول باأ�ص يف �شبيلها من �شحق 

عقول ال�شباب واأرواحهم لين�شموا اإل هذه املعمعة.
�سناعة ال�سباب املعا�سر

بعد ما �شبق، فاإين اأوؤكد على اأن �شناعة ال�شباب تبداأ منذ �شنّي الطفولة الأول يف 
املنزل. وحني يبداأ عقل املرء بالتمايز، فاإن هذه العملية تنتقل اإل م�شنعه اخلا�ص، ويبداأ 
مبهمة وعي الذات كمقدمة لوعي املو�شوع، واأنا اأق�شد هنا كلمة ‘الوعي’ بالتحديد، كوظيفة 
من وظائف النف�ص التي حددها كارل غو�شتاف يونغ يف بحثه البنية النف�سية عند االإن�سان، 
فيتحول املرء بذلك من حالة التخّلق اإل حالة اخللق، فيقف ال�شاب منا ليتلّم�ص هويته، اأي 
مالمح �شخ�شيته. ففي اأيامنا اأحيانًا، حني نلمح �شابًا يف الطريق، قد يتطّلب اأمر متييزه اإن 
اأننا نعلم اأن ر�شم احلاجبني هو �شاأن من �شوؤون الأنثى  اأنثى ب�شع ثوان، حيث  اأم  كان ذكرًا 
منذ اآلف ال�شنني، اأما يف زماننا فال ن�شتغرب اأن جند ‘ملقط حواجب’ يف جيب رجل على 
اخلا�ص،  املعريف  املوقف  اأ�شميه  ما  اأي�شًا  ال�شخ�شية  مالمح  ومن  احل�شر.  ل  املثال  �شبيل 
اآنفًا، فاأنا مثاًل وب�شفتي �شابًا من  الثقافية املتكاملة التي حتدثت عنها  البنية  والذي تكّونه 
هذا اجليل، اأنتمي اإل اأ�شرة وعائلة وحي ومدينة ووطن، واأنا �شاحب كفاءة ما، وامتياز ما، 
ولدي رغبة ما، وحلم ما، وغاية ما. فاأ�ْشرُع بطرح تعريفات جديدة، و�شرح املفاهيم املعتادة 

من جديد حتى اأعرف ما ي�شتحق يل وما يجب علي، ثم لأبداأ العمل على هذا الأ�شا�ص.
اإل  والعودة  على‘الإنرتنت’،  العمل  �شاعات  تقلي�ص  اإل  ال�شباب  اأدعــو  هنا  من 
على  واأي�شًا  احلقيقي.  العامل  يف  احلقيقيني  النا�ص  مع  والتوا�شل  الدافئ،  الكتاب  ح�شن 
اإل الالمبالة  الإن�شان مع ذاته، وعدم ال�شت�شالم �شواء  التاريخي  ال�شباب تفعيل ال�شراع 
اأو لفكرة ح�شم اخليارات مبكرًا جدًا. ويف هذا ال�شياق اأود التنويه اإل �شرورة �شغل ال�شباب 
قبيل  من  واجتماعية  اأهلية  وهيئات  نقابات  تقوده  والــذي  الوطني  اجلماعي  العمل  بفكرة 
ال�شوارع  وتنظيف  الأ�شجار  زرع  الورق، وحمالت  تدوير  ال�شاطئ، وحمالت  تنظيف  حمالت 
وجماري الأنهار... اإلخ. فاإين اأرى فيها حاّلً مثاليًا مل�شكلة الفراغ وامللل التي يعاين منها الكثري 
من ال�شباب، كما اأنها تعزز تالقح الأفراد اأ�شحاب هذا الدافع النبيل وتفتح الباب وا�شعًا اأمام 
التوا�شل ال�شحيح. اأما امللمح الأهم لهوية الإن�شان فهي انتماوؤه لبلده، اإذ اأن فعل املحبة منَتٌج 
اأكرث، ولكي نحب بلدنا  اأن نحبه  حتمي لفعل املعرفة. فلكي ننتمي خري انتماء لبلدنا، علينا 

اأكرث، علينا اأن نعرفه اأكرث. 
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�شوزان املحمود
الطاقة املُ�ساَدرة

ال�شباُب هو القابلية واليفاعة. الطاقة اجل�شدية والنف�شية املتجددة. بدايُة التاأمالت 
يف احلياة واملجتمع. التمرد على التقاليد والرغبة بالقبول الجتماعي يف اآن واحد. حماكمة 
العامل نحو  تغيري  والرغبة يف  الأ�شا�شي  واملعريف  العلمي  التح�شيل  الأمور مبثالية. وهو �شن 
الأف�شل. اآلُم اكت�شاِف اجل�شد والعقل الإن�شاين والرغبة يف خو�ص التجربة، ورمبا مواجهة 

معطيات واقع اجتماعي واقت�شادي و�شيا�شي غري �شاٍر. 
)عرفت اجلمعية العامة لالأمم املتحدة ال�شباب، لأول مرة لأغرا�ص ال�شنة الدولية 
اأعمارهم بني 15 و24 عامًا. ويف عام  اأولئك الذين ترتاوح  لل�شباب عام 1985، باعتبارهم 
1995 عندما وافقت اجلمعية العامة على برنامج العمل العاملي لل�شباب حتى عام 2000 وما 
بعده، عرفت ال�شباب مرة اأخرى باأنهم املجموعة العمرية التي ترتاوح بني 15 و24 عامًا، ومع 
ذلك ذكرت اأن معنى تعبري ‘ال�شباب’ يتباين يف املجتمعات املختلفة، ويتغري ب�شورة م�شتمرة 
ا�شتجابًة للظروف ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية والثقافية املتغرية. ومع ذلك ت�شتخدم 

ال�شن، التي ترتاوح بني 15 و24 عامًا، يف جميع الإح�شاءات العاملية اخلا�شة بال�شباب(.  
وقد اأثار هذا التعريف، ول يزال، نقا�شًا وا�شع النطاق حول مدى مالءمته للواقع 
العملي املتنوع يف خمتلف دول العامل، وات�شاقه مع ن�شو�ص التفاقيات الدولية. فطبقًا لهذا 
اأقل من 14 �شنة، بينما حتدد »املادة 1« من  اأعمارهم  التعريف فاإن الأطفال هم من تكون 
اتفاقية الأمم املتحدة اخلا�شة بحقوق الأطفال لعام 1979، الأطفال باأنهم جميع من تكون 

اأعمارهم من الثامنة ع�شرة �شنة فاأقل.
التفاقية  ن�ص  اإعــداد   1998-1997 عامي  خالل  جرى  قد  حيويًا  نقا�شًا  اأن  كما 
رقم182 اخلا�شة مبنع اأ�شواأ اأ�شكال عمل الأطفال، حول الفرق يف تعريف ‘الطفل’ و‘ال�شاب’. 
وقد مت خالل منتدى ال�شباب الدويل يف داكار، ال�شنغال، يف اأغ�شط�ص 2001 الطلب من الأمم 
اإل 30 عاما،  لل�شن لي�شل  ال�شباب، وبرفع احلد الأق�شى  اإعادة النظر يف تعريف  املتحدة 

حتى يفي مبتطلبات تعريف ال�شباب خا�شة يف البلدان النامية.  
وقد كان الهدف من مرونة ‘التعريف’ تو�شيع نطاق احلماية الجتماعية خا�شة يف 
املراحل النتقالية للفرد من عامل الطفولة اإل عامل البالغني. بالإ�شافة اإل ذلك فان عوامل 
ذات �شلة مبا�شرة بعنا�شر �شو�شيولوجية واقت�شادية و�شيا�شية يف خمتلف املجتمعات تلعب 

دورا اأ�شا�شيا يف تعاملها املعياري والفعلي مع فئة ال�شباب. 
وثمة باحثون اجتماعيون ودرا�شات اإجرائية اجتماعية اأخرى ترفع �شن ال�شباب من 
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18�شنة اإل 40 �شنة وبقيت حمددات ال�شن خالفية اإل حٍد ما، ولكن مبا اأن هذه الفئة من 
ال�شكان هي الأكرث ح�شا�شية وفاعلية وتاأثرًا بالأو�شاع الجتماعية والقت�شادية وال�شيا�شية، 
وهي الفئة التي �شيعتمد عليها لتكون القوى العاملة واملنتجة يف املجتمع، لكن يف ظل انعدام 
العدالة الجتماعية وفر�ص العمل والتوعية الجتماعية وال�شحية يتعر�ص النمو ال�شحي لهذه 

الفئة لعدة عراقيل وم�شكالت.   
اأهم م�سكالت ال�سباب 

حددت الأمم املتحدة املجالت اخلم�شة ع�شر ذات الأولوية لربنامج العمل العاملي 
جناح  املــخــدرات،  تعاطي  البيئة،  ال�شحة،  والفقر،  اجلــوع  الت�شغيل،  التعليم،   ( لل�شباب 
اأن�شطة �شغل الفراغ، الفتيات وال�شابات، امل�شاركة، العوملة، تكنولوجيا املعلومات،  الأحداث، 
والت�شال، فريو�ص 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�شبة جناح هذه الربامج من دولة اإل اأخرى. وعلى كل 
الوطنية  احلكومات  وحتاول  ال�شباب،  من  جدًا  �شئيلة  ن�شبة  اإل  الربامج  هذه  تطال  ل  حال 
حاليًا  ي�شمى  ما  �شمن  وت�شغيلهم  ال�شباب  لحتواء  م�شابهة  برامج  تنفيذ  مثاًل(  )�شورية 
برامج امل�شاريع ال�شغرية. كما حاولت فتح هيئة ملكافحة البطالة ويف فرتات �شابقة اأعطت 
قرو�شًا للعاطلني عن العمل لإن�شاء م�شاريعهم اخلا�شة. لكن هذا كله مل يكن كافيًا، ول تزال 
ال�شباب ومل جتد حلوًل حقيقية مل�شكلة البطالة املتفاقمة، والتي  احلكومات بعيدة عن واقع 
ال�شطح  على  تظهر  حيث  والأمنية  الجتماعية  ال�شطرابات  اأثناء  فعليًا  بها  ن�شعر  اأ�شبحنا 
ا�شتغالله  ي�شهل  والــذي  مهنيًا  املوؤهل  وغري  العمل  عن  والعاطل  املتعلم  غري  ال�شباب  ن�شبة 
للقيام باأعمال ُعنفيه. وهذا ما مُل�ص واقعيًا اأثناء الأحداث الأخرية يف �شورية، حيث كان معظم 
مفتعلي ال�شغب والتخريب من ال�شباب العاطل عن العمل وغري املتعلم. كما اأن هناك ن�شبة ل 
باأ�ص بها من اخلريجني اجلامعيني من العاطلني عن العمل ممن ي�شطرون للعمل باأعمال ل 
تنا�شب �شهاداتهم اجلامعية اأو حت�شيلهم العلمي فيحبطون نف�شيًا اأو يفكرون بالهجرة.             

�سبح البطالة والهجرة 
ال�شباب  فيها  يفكر  التي  احللول  اأحــد  الهجرة  كانت  ؟  الأفــق  يف  يلوح  الــذي  ما 
للتخل�ص من واقع اأحد اأكرب اأ�شباحه البطالة. ثم تتال الأ�شباح الأخرى من فقر وتهمي�ص اإل 
تقييد للحريات الفكرية واملدنية والدينية اإل اإق�شاء �شيا�شي عن مواقع القرار اإل انعدام 
للعدالة الجتماعية. وا�شتمرت الهجرة خالل مراحل تاريخية خمتلفة منذ اأيام ال�شفر برلك 
)العثماين( واجلوع والقهر والظلم، واأيام ال�شتعمار الأوروبي الأول وحتى تويل احلكومات 

الوطنية.
كثرية  لأ�شباب  خمتلفة  بن�شب  م�شتمرة  بقيت  الهجرة  لكن  البالد  اأحــوال  تغريت 
تختلف من بلٍد اإل اآخر ومن ظرف �شيا�شي اأو اقت�شادي اإل اآخر،  من اإثنيات دينية وقومية 
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خمتلفة. وال�شباب العربي يف بلدان الق�شم الآ�شيوي ودول ال�شمال الأفريقي حيث كانت ظاهرة 
الهجرة اأو�شح لديهم بحكم قرب �شواحلهم من �شواحل  البلدان الأوروبية، وحماولتهم دخول 
القارة الأوروبية بطرق غري �شرعية اأودت بحياة الكثريين منهم يف عر�ص البحر، ومنهم من 
قريبة  املتو�شطي يف مدن  ال�شاحل  الآخر من  للطرف  للعبور  الرباري  ل�شهور يف  ينتظر  كان 
كطنجة. وهوؤلء طبعًا معر�شون ل�شتى الأخطار من القتل اإل التهجري اإل ال�شجن اإل املوت 

جوعًا وبردًا. 
اإغــراق  من  وموؤملة  مرعبة  �شرعية  غري  بطريقة  ال�شبان  عبور  ق�ش�ص  تــزال  ول 
للعّبارات، اإل ا�شتقبال هوؤلء يف مراكز لالجئني واإعادة ترحيلهم اإل بلدانهم، اإل ا�شتغاللهم 
كرقيق )خا�شة الفتيات(، اإل �شناعة اأحزمة اأحياء ال�شفيح حول املدن الأوروبية الكبرية 

اإل م�شكالت اندماجهم ودجمهم يف املجتمعات اجلديدة اإل التعامل العن�شري معهم.
ما الذي ميكن اأن يتغي اليوم ؟

لكن اليوم رمبا �شيختلف الو�شع قلياًل. عدد ل باأ�ص به من ال�شباب العربي وخا�شًة 
ال�شوري الذي كان يفكر يف الهجرة �شتتغري وجهة نظره، وذلك ب�شبب وعي ال�شباب ل�شيا�شات 
الدول الغربية جتاه دول العامل الثالث اأو ما ي�شمى الدول النامية وخا�شة دول املنطقة العربية 
ت�شويق  اأيلول وما رافقها من  اأحداث 11  بالإ�شالم. فبعد  التي يدين معظم �شكانها  والدول 
املتحدة  الوليات  ويف  العامل  حول  عامة  والإ�شالم  امل�شلمني  املواطنني  جتاه  تع�شبية  نظرة 
الذي  الغني  ال�شمال  اإل  الفقري  اجلنوب  من  املهاجرين  عبء  اأثقلها  التي  خا�شة  ــا  واأوروب

يتحمل منذ �شنوات بع�شًا من تبعات م�شوؤولية ا�شتعماره وا�شتغالله للمنطقة لعقود طويلة. 
ت�شميته  الغربي لدعم ما درج على  والإعالم  الغربية  ال�شيا�شات  تتجه هذه  اليوم 
الغربيون ‘ربيع الثورات العربية’ لي�ص اإميانًا بحق �شعوب املنطقة بتغيري م�شائرها وحت�شني 
طرق عي�شها اإذ كانت هذه الدول من الداعمني الأ�شا�شني حلكامها ال�شابقني. ولكن يت�شح مع 
الوقت اأن اأوروبا تريد اأن جتد حلوًل ما للتخل�ص من ال�شباب املهاجر وحتديدًا ال�شباب امل�شلم 
الذي ينقل معه اإل اأوروبا والعامل الغربي عاداته وتقاليده واأحيانًا اأزماته بعد ما مور�ص عليه 

من �شغط وتهمي�ص وا�شتهتار من داخل بالده ومن خارجها.  
بلدانهم يحاولون  الكبرية يف  التغيريات  الذين �شنعوا  ال�شباب  اأن  اليوم  ونالحظ 
النخراط وامل�شاركة يف �شنع القرار ال�شيا�شي واإحداث التغيريات املاأمولة، ول يزالون يعانون 
من خما�شات ع�شرية، لأن التغيري يجب اأن يحدث على عدة اأ�شعدة واجليل القدمي املتحكم 
ين�شى  لن  رمبا  ال�شباب.  ا�شتبعاد  يحاول  يزال  ل  وم�شوؤولني  �شيا�شيني  من  القرار  مبفا�شل 
اأحد اأبدًا �شرخة وماأ�شاة حممد بوعزيزي التون�شي والنار التي اأ�شعلت اأفئدة ال�شباب العربي 
النامية. )اليوم  الدول  العربي و�شباب  ال�شباب  ل�شان حال معظم  والتي عربت عن  والعاملي 
ميثِّل ال�شباب ن�شبة 18 يف املائة من جمموع �شكان العامل اأو ما ي�شل اإل 2،1 بليون ن�شمة. 
ويعي�ص 87 يف املائة من ال�شباب يف البلدان النامية، حيث يواجهون التحّديات الناجمة عن 
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حمدودية احل�شول على املوارد اأو على �ُشبل الرعاية ال�شحية، والتعليم، والتدريب، وفر�ص 
العمل، والفر�ص القت�شادية(.   

مَل ل ُنحدث التغيري هنا ؟ 
رمبا من اأهم الأ�شئلة التي يطرحها ال�شباب اليوم :

مِلَ ل ميكننا اأّن نكون كما ينبغي اأن نكون ؟
ومِلَ ل ميكن لبلداننا اأن تكون بلدانًا متقدمة ؟ 

مِلَ علينا اأن نرتك بلداننا واأ�شرنا ونهاجر لنحظى ببع�ص الكرامة الإن�شانية ؟
اإذًا مِلَ ل نحدث التغيري هنا يف بلداننا ؟ 

اأن بلدان العامل الغربي �شلطات و�شيا�شات لي�شت  بداأ ال�شباب العربي مييز ويعي 
ت�شريحات  خالل  من  يوميًا  يت�شح  ما  وهذا  دوله  مع  تعاملها  يف  اإن�شانية  ولي�شت  متقدمة 
ال�شيا�شيني الأمريكيني والأوروبيني، اإذًا اأ�شبح من امل�شروع اليوم ال�شوؤال اإل اأين �شيتجه وما 

هي احللول ؟
واإذا كان على ال�شباب الغربي الأوروبي والأمريكي التعامل يف امل�شتقبل القريب مع 
امل�شكالت والكوارث التي تخلفها �شيا�شات اإدارات بلدانهم يف البلدان التي تقع على ال�شفة 
الأخرى والتي �شاهمت دوله يف اإفقارها، فاإّنه �شيكون عليه الدفاع عن مكت�شبات الفكر الغربي 
واللهاث  ال�شاخبة  القوة  ال�شراخ بخطابات  اأثناء  ُيغّيب متامًا  الذي  واحل�شاري،  الإن�شاين 
والطائفية  الأهلية  احلــروب  واإ�شعال  امل�شروعة  غري  واملكا�شب  القت�شادية  امل�شالح  وراء 
وتن�شيط ال�شوق ال�شوداء لتجارة الأ�شلحة الفتاكة، والتي �شتوؤذي حتمًا م�شتقبل �شعوب الدول 
املتجاورة وم�شتقبل الإن�شانية عامة وال�شباب خا�شًة ب�شفتهم م�شتقبل هذه ال�شعوب، و�شيكون 
على منظمة الأمم املتحدة العمل بكافة هيئاتها بطاقة م�شاعفة لردم الفجوات الكبرية بني 
ال�شعوب والأمم اإن بقيت حمافظة على �شالمة املبادئ التي اأن�شاأت من اأجلها.  فاإن ما يعانيه 
ال�ّشباب العربي يف هذه املرحلة خمتلف ويكاد يكون اأ�شعب من اأي مرحلة تاريخية اأخرى منذ 
كان حتت الحتالل الأجنبي الذي ل يكاد يغيب وجهه حتى ن�شمع �شوته، لكنها اأي�شًا ال�شعوبة 

التي حتمل الإمكانيات.
اأهم ما ميتلكه ال�شباب العربي اليوم هو التوا�شل لأنه اليوم ميتلك قوته احلقيقة 
باإم�شاكه اإل حدٍّ ما باملعرفة واإمكانية التوا�شل فيما بينه من املحيط اإل اخلليج، )التوا�شل 
الذي بقي مفقودًا لفرتات طويلة بني م�شرق الوطن العربي ومغربه وحتى بني البلدان العربية 
املتجاورة ب�شبب �شيا�شات حكامها وقياداتها(. وبالتايل اأ�شبح يعي اأن م�شوؤوليته اأكرب بكثري، 
كالوعي  والجتماعي،  والتاريخي،  ال�شيا�شي،  الوعي  اليوم  ميتلك  اأنــه  املفرت�ص  من  لأنــه 
ما  باأن  والوعي  وتاريخه،  غناه  وتقدير  الختالف  هذا  احــرتام  ووجــوب  الإثني  بالختالف 
كان يحكمه �شابقًا وجهة نظر واحدة حددتها اأوًل الدول امل�شتعمرة ثم الأنظمة الدكتاتورية 
احلاكمة من ملوك اإل حكومات اإل ما بعد ثورات التحرير، التي حتولت لالأ�شف ال�شديد اإل 
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اأكرب �شلطات للقمع ومل�شادرة احلريات الفكرية. وبالتايل عليه مبختلف فئاته و�شرائحه اأن 
يتمتع بروؤية وا�شحة ملتطلبات املرحلة القادمة والأكرث خطورة من �شابقاتها. 

حدثت التغريات الكبرية واأُ�شقطت بع�ص الأنظمة لكن ال�شتحقاقات الكبرية تو�شع 
الآن على الطاولة، وميكننا اأن ن�شت�شهد هنا مبا قاله طه ح�شني ل�شباب طلبة اجلامعات بعد 
عودته من باري�ص حني حتدث عن الثقافة والعلم واحلرية وال�شتقالل »من اخلري اأن نغتبط 
بهذا ونبتهج له، ولكن على األ نكتفي بالغتباط والبتهاج، وعلى األ ن�شغل بالفرح عن الن�شاط، 
بهما  املعجبني  موقف  واحلرية  ال�شتقالل  اأمــام  نقف  واأل  العمل،  عن  الأمــل  ي�شرفنا  واأل 
املطمئنني اإليهما. اإمنا ناأخذهما كما تاأخذهما الأمم الراقية على اأنهما و�شيلة للكمال و�شبب 
واإمنا ميدانه  الأمل،  اإليه، ول يحدان  يدفعان  واإمنا  العمل  يكفان عن  الرقي، ل  اأ�شباب  من 
ويزيدانه قوة و�شعة وانب�شاطًا. وما اأعرف اأين اأ�شفقت من �شيء كما اأ�شفق من ال�شتقالل بعد 
اأن ك�شبناه، ومن احلرية بعد اأن ظفرنا بها ! اأ�شفق منهما لأين اأخ�شى اأن يغرانا عن اأنف�شنا، 
ويخيال اإلينا اأننا قد و�شلنا اإل اآخر الطريق حني و�شلنا اإليهما، مع اأننا مل نزد على اأن ابتداأنا 

بهما الطريق.«        
دميغرافية  قوة  والتجديد  والبتكار  التحدي  على  قابلية  من  يحمله  مبا  فال�شباب 
الأكرب من  الن�شبة  ت�شكل  العربية  البلدان  ال�شباب يف  اأن فئة  ت�شتثمر خا�شة  اأن  هائلة يجب 
جممل عدد ال�شكان ح�شب الإح�شائيات، وهي ت�شارك يف ن�شر ثقافتها واأفكارها عرب النرتنت 
التوا�شل الجتماعي ظهر ما ي�شمى بثقافة �شبابية عاملية  بالدرجة الأول. فبف�شل �شبكات 
واأ�شحى ال�شباب ي�شاهم يف بناء الثقافات العاملية واملحلية. ويف جمتمعاتنا املحلية ن�شتطيع 
اأن نلم�ص هذا الأمر بو�شوح فقد اأ�شبح لدينا ما ي�شبه املجتمع املنظم عرب �شبكات التوا�شل 
الجتماعي )الفي�شبوك والتويرت وغريها(. ميكننا اأن ن�شميه باملجتمع املوازي، وهو يلتقي مع 

املجتمع الواقعي باأمور ويختلف عنه باأمور اأخرى. 
فمن جهة ميكن للفرد –وغالبية م�شتخدمي هذه ال�شبكات من فئة ال�شباب– اأن 
يكّون �شداقات مع اأفراد عائلته البعيدين ورمبا املغرتبني، وزمالء العمل والأ�شدقاء، ولكن 
طبعًا تتخذ هنا عملية الإ�شافة اإل قائمة اأ�شدقاء امل�شرتك �شفة النتقائية.  وهذا ما مييز 

اإل حد ما املجتمع الفرتا�شي عن املجتمع الواقعي. 
ح�شارات  من  اأفــراد  مع  العامل  حول  �شداقات  يكّون  اأن  ميكنه  اأخــرى  جهة  ومن 
واأديان وفئات خمتلفة، يتعرف عليهم يتحاور معهم ثم من املمكن اأن يجد منا�شرين لق�شاياه 
ويلعب دورًا يف لفت انتباه الراأي العام جتاه ق�شايا معينة ويتبع ذلك تكوين جماعات ثقافية 
)وغريها( تهتم بالأمور والق�شايا ذاتها. وهذا يقوي �شخ�شية ال�شاب املعرفية فهو م�شطر 
للفت النتباه اإل املحاججة والتعبري عن اأفكاره بطرق وا�شحة وهذا ما ل ي�شمح به عادةً يف 
املجتمع الواقعي ب�شبب ما ميكن اأن ن�شميه و�شاية الرا�شدين واحلدود الجتماعية املر�شومة 

م�شبقًا ب�شبب ما ا�شطلح على ت�شميته بالتابوهات الثالثة.
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االإق�ساء ال�سيا�سي
وميكننا اأن نعترب فعالية ال�شباب على النرتنت رد فعل طبيعيًا على حالة الإق�شاء 
ال�شطرابات  بعد  اليوم  الوا�شح  من  وبات  جمتمعاته.  �شمن  عليه  متار�ص  التي  ال�شيا�شي 
ال�شباب متكن من ح�شد طاقاته واخرتاق  اأن �شوت  العربية  بالبلدان  التي ع�شفت  الكبرية 
�شمم حكوماته، وعن حالة التغييب ال�شيا�شي لل�شباب. اإذًا ل�شمان م�شاركة ال�شباب يف احلراك 
الجتماعي وال�شيا�شي ل بد من تفعيل موؤ�ش�شات املجتمع املدين والأهلي التي ميكنها اأن تعمل 
بعيدًا عن و�شاية الدولة املبا�شرة. ول بد من اإيجاد اآليات لت�شجيع ا�شتثمار راأ�ص املال املحلي 
يف م�شاريع اإمنائية وثقافية �شبابية ت�شاهم يف ت�شغيل وتثقيف وتوعية ال�شباب، تعتمد ب�شكل 
اأ�شا�شي على م�شاركة اخلربات ال�شبابية. ولبد من تن�شيط وتفعيل البحث العلمي ال�شاب عن 

طريق ت�شجيع تبادل اخلربات بني �شباب موؤ�ش�شات املجتمع املدين يف الدول املختلفة. 
ثورة االت�ساالت و�سراع االأجيال

ويكاد يكون من امل�شلم به اأن ثورة الت�شالت اأحدثت فجوة حقيقية بني الأجيال 
الفردي  وللتعامل  خل�شو�شيتها  ونظرًا  منها.  وت�شتفيد  ت�شتخدمها  من  هي  ال�شابة  فالفئة 
معها اأ�شبح من ال�شعب على جيل الرا�شدين مراقبة الأبناء والأحفاد بحكم التطور ال�شريع 
بعيدًا.  املراقبة وانطلق  ال�شباب من  اأفلت جيل  اإذًا  واليومي لعامل الت�شالت والربجميات. 
فالنرتنت مينحهم ف�شاًء حرًا للتعبري عن اآرائهم الفكرية والنف�شية واجل�شدية، التي غالبًا 
ما تقمع من قبل املجتمع، وعن تاأمالتهم اخلا�شة يف هذه ال�شن احلرجة، يف حني اأن اجلهات 
الر�شمية لن�شر املعلومات من �شحف وجمالت وف�شائيات تتبع توجهات حكومية حمددة غالبا 
املحرجة ملجتمع حمافظ.   وت�شاوؤلته  ال�شباب  تكون قا�شرة عن متابعة هموم وطموحات  ما 
فاأ�شبح ال�شاب اليوم ل ي�شاأل والده اأو اأخاه الأكرب، والفتاة ل ت�شاأل والدتها، فمعظم املعلومات 
موجودة على النرتنت. لذلك ل مفر للدولة من التجروؤ على اإدخال منهاج للثقافة اجلن�شية 

ال�شحيحة لطالب املدار�ص، والبتعاد عن حماباة املجتمع املحافظ واملتدين.   
نظرًا   التحقق من م�شداقيتها  ل ميكن  و�شريعة  كثيفة  معلومات  النرتنت  وميرر 
ل�شرعة التدفق ت�شتهلكها العقول دون كبري متحي�ص. ونظرا ل�شغف فئة ال�شباب بكل جديد 
ال�شاحة  بينما ل تزال تغيب عن  الفنية والدينية والفكرية والرتفيهية،  الأ�شعدة  على جميع 
و�شائل الإعالم اخلا�شة ذات وجهات النظر املغايرة والتي ينتظرها ال�شعب العربي. فنحن 
حتى اليوم ل منلك حمطات ف�شائية جادة تعنى بهموم ال�شباب املعرفية والجتماعية والنف�شية 
وحتى الرتفيهية احلقيقية. واأظهرت بع�ص الإح�شائيات اأن ن�شبة من يقراأ ال�شحف املحلية 
الورقية من ال�شباب �شئيلة جداً. فغالبيتهم يعتمدون على الف�شائيات التلفزيونية، والتي تعد 
اأ�شهل الطرق للمعرفة واأكرثها �شعبية و�شطحية ثم على �شبكة النرتنت التي ي�شتطيعون من 
خاللها ا�شتقاء املعرفة من دون عناء ومن دون منهجيات. فهي الو�شيلة الأ�شرع والأقل تكلفًة 
اإذ ميكن حتميل مكتبات �شخمة من الكتب القيمة املحفوظة رقميًا، كما ميكن اإن�شاء وتنظيم 
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خمتلف  من  الجتماعي  التوا�شل  �شبكات  خالل  من  معينني  ولأفــراد  لالأ�شدقاء  جمموعات 
بلدان العامل. وهذه اإحدى الإغراءات الكثرية التي يحبذها ال�شباب نظرًا ل�شغفهم مبعرفة كل 
جديد وخمتلف عن بيئاتهم الأ�شلية �شمن ما توفره هذه امل�شاحة احلرة على النرتنت حيث 
ل يوجد رقابة من الرا�شدين والآباء. فهذه الفئة العمرية متيل لال�شتقاللية والتمتع بعنفوان 
تزال   ل  الأول يف جمتمعات  ال�شباب  �شنوات  انق�شاء  بعد  به  اأحد  يحتفظ  ما  نــادرًا  وانفتاح 

حمافظة بتفاوت يختلف من بلد اإل اآخر و�شمن البلد الواحد من بيئة اإل اأخرى. 

اأنور العوا
ق�سايا ال�سباب من وجهة نظر خا�سة

والن�شاط  الفتوة  على  تــدل  اللفظة  وهــذه  �شاب،  مفردها  جامعة  كلمة  ال�شباب 
بالقاهرة  العربية  الدول  الأول يف جامعة  الوزراء  ال�شباب حددها موؤمتر  واحلركة. ومرحلة 
ع�شرة  اخلام�شة  بني  اأعمارهم  تــرتاوح  من  اأ�شا�شًا  يتناول  ال�شباب  »مفهوم   : 1969م  عام 

واخلام�شة والع�شرون �شنة.«
فمرحلة ال�شباب من اأهم املراحل الأ�شا�شية يف حياة الإن�شان. ومتثل هذه املرحلة 
فرتة التحول الكربى يف حياة الإن�شان مع حالة طفولة واعتماده على غريه اإل حال يتم فيها 
والعاطفي. والعقلي  النمو اجل�شمي  م�شتوى  اإل حتولت على  اإ�شافة  النف�ص،  العتماد على 
قواهم  وتكون خاللها  ون�شاطه،  اأوج عطائه  الإن�شان يف  فيها  يكون  ال�شباب  اأن مرحلة  ذلك 
فيها  ويكون  والإنتاج.  والتخطيط  للتفكري  ثم  وال�شتيعاب  لالأخذ  ا�شتعدادًا  اأكرث  الفكرية 
ج�شمهم اأكرث �شالبة وحتماًل للم�شاق وبذًل للجهد الع�شلي. والأمر نف�شه من الناحية النف�شية 
واملعنوية وعلى م�شتوى الطموحات وعلو الهمة، وقوتهم تلك تدفعهم اإل البحث عن اجلديد 

والكت�شاف وولوج عامل املغامرات واملخاطرة.
وال�شباب هم الذين ميلوؤون املعامل وال�شركات والأ�شواق التجارية، وهم اجلنود يف 
اجلي�ص وال�شرطة، وكل موؤ�ش�شات الدولة، وعلى اأكتافهم تبنى احل�شارة. فاإذا كانت تربيتهم 
النتائج  كانت  الأر�ــص،  واإعمار  والإ�شالح  اخلري  نحو  توجيههم  وكان  جيدة،  بهم  والعناية 
اإيجابية ومب�شرة باخلري. اأما اإذا مت اإهمالهم، وتركوا ل�شاأنهم من غري اإر�شاد وتوجيه حتركت 
قوى ال�شر لإف�شادهم وكانت النتائج غري حممودة العواقب. اإن الناظر يف الن�شيج الجتماعي 
العربي عمومًا، يرى اأن فئة ال�شباب هي الفئة الغالبة. لكن لالأ�شف هذه الطاقات معطلة ول 

يتم توجيهها وال�شتفادة منها كما ينبغي، فهي م�شتتة بني :
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*�الذين  منهم  النجباء  با�شتثناء  املعطلني،  العليا  واملعاهد  اجلامعات  خريجي  من  ُثّلة 
منهم  وكثريون  الطاقات،  هذه  قيمة  اأدركوا  الذين  الغربيني  من طرف  ا�شتقطابهم  يتم 
اإل  املرور  اأجل  من  للتاأ�شرية،  طلبا  اأوروبــا  وقن�شليات  �شفارات  اأبــواب  على  مزدحمون 
البائ�ص. الواقع  الهروب من هذا  لكن احلقيقة هي  الدرا�شة؛  متابعة  الدول مبقولة  تلك 
فا�شرتطت عليهم تلك الدول تعلم لغاتها فاأ�شرعوا اإل بعثاتها التعليمية لتعلم تلك اللغات 

خا�شة منها: الفرن�شية، الإجنليزية، الأملانية. 
*�يف  اأو  الع�شكرية،  احلاميات  اأو  املعلمني  مدار�ص  يف  توظيفهم  مت  الذين  املحظوظني 

املدار�ص الفندقية. ومع الأ�شف اأن هذه الفئة غالبًا ما تكون من املتفوقني، وكان بالإمكان 
انتقاوؤهم وتكوينهم تكوينًا جيدًا لياأخذوا مراكز القيادة يف املجتمع ل ت�شغيلهم يف وظائف 

متوا�شعة. 
*�اأفواج من طاقات العمل املرابطة على �شواطئ البحر املتو�شط التي تقتن�ص حجز مقعد 

على قارب من قوارب املوت، وتتو�شل ع�شابات الهجرة ال�شرية لتوفر لها هذا املقعد بثمن 
منا�شب. 

*�اأما على امل�شتوى الأخالقي فحدث ول حرج ذلك اأن ال�شباب العربي يتعر�ص يف هذه 
الأيام لأكرب عملية اإف�شاد يف التاريخ. فكل اأجهزة التخريب املحلية والعاملية موجهة اإليه 
بدءًا من القنوات التلفزيونية، واجلرائد، واملجالت، ودور ال�شينما، واحلفالت وال�شهرات، 
وانتهاء باحلانات ودور الدعارة. فالنحالل اخللقي والرمتاء يف اأح�شان اجلن�ص ظاهرة 

�شباب الع�شر.
اإل اأن �شبابنا العربي، اأثبت انه متمرد بطبعه، على كثري من القيم الظاملة. فقد 
كان دوره بارزًا يف الثورة �شد النقياد، والتبعية لالأجنبي، وجتلى موقفه اأي�شًا بالوقوف يف 
وجه جور احلكام الظاملني يف بالده. و�شحى كثريَا يف �شبيل ذلك. وجّل �شباب العرب اليوم 
يدركون اأنهم مل يجنوا �شيئًا من ت�شحياتهم، فال القت�شاد �شهد تنمية تذكر، ول هم حت�ش�شوا 
حت�شن يف م�شتوى معي�شتهم. كما اأخذوا يعانون حالة من ال�شراع الداخلي -حالة التناق�ص- 
اأي اأزمة احلقيقة؛ ب�شبب احلالة الجتماعية التي يحيوها -يوؤرقهم امل�شتقبل- فاأي م�شتقبل 
تخبئه لهم الأيام املقبلة ؟ فعندما ل يحت�شنهم املجتمع والدولة باجلذب والرعاية والهتمام 
الالزم، كيف تكون ردود اأفعالهم ؟ بل رمبا �شارعت الدولة بذم هوؤلء، واإل�شاق �شتى النعوت 
بهم. مثل هذه ال�شتجابة ال�شلبية من قبل الدول واملجتمع، يخلق لديهم اأملًا وت�شتتًا، وي�شعرهم 
املمانعات،  من  باأ�شالك  وطموحهم حماطة  وا�شح،  وم�شتقبلهم غري  قرارهم م�شادر،  باأن 
اأو  بها  التحكم  ل ميكن  بكارثة  بالتايل حمكومون رمبا  وهم  اإثمار،  دون  وطاقاتهم مهدورة 

الإحاطة مبداها. كما اأن بع�ص �شبابنا العربي تنازعه ثقافتان :
*�وتقاليد  قدمية،  تقليدية  اجتماعية  عالقات  من  فيها  وما  الإ�شالمية،  العربية  الثقافة 

�شارمة.
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*�والثقافة الغربية، التي قد يفتنت ب�شحرها املرء -العوملة- فيميل اإليها.
*�اأي بني الثقافة العربية الإ�شالمية من جهة،  ورمبا كان هناك موقف و�شطي بينهما، 

والثقافة الغربية على العموم من جهة اأخرى. فال�شاب العربي لي�ص بغافل عن التحولت 
اخلطرية، احلا�شلة على ال�شعيد العاملي، ل�شيما بعد التقدم الهائل الذي اأحرزه العلم 
يف جمال التكنولوجيا والت�شالت التي هدمت تلك احلواجز التي ف�شلت بني دول العامل. 
ف�شدم بالتمايز الهائل، واأ�شحى هاج�شه النوازع املت�شارعة بني خمتلف الأيديولوجيات، 

ومفاهيم احلرية، ومبادئ الدميقراطية.
لكن ويف نف�ص الوقت عانى جيل ال�شباب العربي الإحباطات القومية، التي ا�شتمر بها 
بع�ص القوميني العرب حلقبة لي�شت بق�شرية. هذا اإل جانب الإخفاقات يف التنمية الب�شرية 
والقت�شادية، ف�شاًل عن ال�شكوى الدائمة من ت�شلط ال�شلطة احلاكمة امل�شتبدة. واأي�شًا اأعباء 
الهجرة ال�شطرارية -حالت متعرثة- ورمبا دفعهم الياأ�ص، اإل حالت من التطرف، واإل 
اإ�شعاف يف القيم الروحية. فال�شاب العربي اخذ يرى نف�شه -قبل عدد من ال�شنني- مرميًا 
على قارعة احلياة دون مّد اأو عون ل من املجتمع ول من ال�شلطة. حتى يف وطنه م�شقط راأ�شه 
فاعلية، حالة من  اأو  قيمة  نف�شه دون  يرى  الغــرتاب، حيث  العربي حالة من  ال�شاب  يعي�ص 
الإحباط، وعدم ال�شتقرار، تدفع به غالبًا اإل الالمبالة، اإذا ما جتاوزنا حالة الياأ�ص امل�شتبد 
والجتماعية  ال�شيا�شية  التنظيمات  �شائر  على  يقبلون  ال�شباب  هــوؤلء  من  وكثري  دائما.  به 
بتلقائية، من دون رغبة منهم، وكاأمنا م�شطرون اإليها، فادى ذلك لت�شتيت جهودهم، وبالتايل 

ل�شراع ت�شيع يف ثناياه اأهدافهم.
وهناك فئة من ال�شباب املدرك الذي يظهر دومًا العداء لل�شلطة القائمة، اإدراكًا 
اأن النظام غري كفء مبعاجلة م�شاكلهم، فهم اأي القائمون على ال�شلطة، لي�شوا �شوى  منه، 
اأن تكون لديهم روؤية م�شتقبلية، يف تناول كثري من امل�شائل  حفنة تدفعهم م�شاحلهم، دون 

والق�شايا التي تعني جيل ال�شباب، وهم يف ذلك على حق يف الكثري من الأحيان.
ل�شك اأن ثورة الت�شالت قد فر�شت ذاتها على خمتلف جوانب احلياة يف ال�شنوات 
الأخرية. ف�شبكة النرتنت تعد و�شيلة اإعالمية كبرية ت�شاهي من حيث �شرعة اإر�شال وتلقي 
الر�شالة الإعالمية الو�شائل املقروءة واملرئية التقليدية. وتعد فئة ال�شباب من اأكرث ال�شرائح 
الو�شائل  ا�شتخدام  على  غريهم  من  اأقدر  فهم  ال�شبكة.  لهذه  وا�شتخدامًا  قربًا  الجتماعية 
التكنولوجية احلديثة التي ل يجيدها كثريًا من هم اأكرب �شنًا. اإ�شافة اإل هام�ص احلرية الكبري 
الذي تتمتع به، والذي رمبا وجد فيه الكثريون �شالتهم. وتعد املنتديات الإلكرتونية وال�شبكات 
الجتماعية اأكرث ما يجذب ال�شباب ب�شكل عام اإل �شبكة النرتنت، لأنها توؤمن لهم �شاحات 
حوار مبا�شرة ميكنهم من خاللها طرح اأفكارهم ومناق�شتها مبا�شرة ومبعظم الأحيان دون 

رقابة م�شبقة على حمتوياتها، مما جعل املحتوى العربي يذخر باأعداد هائلة منها.
�شيا�شية  ملواقف  للرتويج  الإنرتنت  ل�شبكة  ال�شباب  من  جمموعات  ا�شتخدام  اأن 
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معينة يطرح عددًا من الأ�شئلة حول الدور ال�شيا�شي لالنرتنت كاأداة لتزويد ال�شباب ب�شكل 
عام، وال�شباب العربي ب�شكل خا�ص، باملعارف ال�شيا�شية، وحتقيق التوا�شل واحلوار معهم، 
وتعبئة جهودهم خلف الق�شايا الوطنية املختلفة. ومل يعد دور الإنرتنت مق�شورًا على التوا�شل 
ال�شخ�شي والجتماعي بني ال�شباب العربي، بل اأخذ ي�شغل عددًا من الأدوار ال�شيا�شية املهمة. 
جمال  يف  ال�شائعة  الألفاظ  من  واليوتيوب،  والفي�شبوك،  املدونات،  مثل  مفردات  واأ�شبحت 

العمل ال�شيا�شي يف العديد من دول العامل ب�شكل عام وبخا�شة يف عاملنا العربي.
هذه املفردات عملت على تو�شيع م�شاحة من حرية التعبري، وامل�شاهمة يف الق�شاء 
على احتكار املوؤ�ش�شات الر�شمية لقنوات التعبري عن الراأي يف عدد من دول العامل. واأدت اإل 
زيادة درجة ال�شفافية يف العملية ال�شيا�شية. وهي اإحدى اأدوات امل�شاركة ال�شيا�شية لل�شباب، 
الق�شايا  حول  البع�ص  بع�شهم  بني  واحلــوار  نظرهم  وجهات  عن  التعبري  فر�شة  لهم  وتتيح 
ذلك  وي�شاهم  للم�شاركة.  التقليدية  الأطر  من  واحلرية  ال�شهولة  من  اأكرب  بدرجة  املختلفة 
اهتمامهم  درجة  ويزيد من  لل�شباب،  ال�شيا�شية  والالمبالة  الغرتاب  يف احلد من ظاهرة 

بالق�شايا العامة، والإح�شا�ص بامل�شوؤولية جتاه املجتمع.
جهود  وت�شهيل  لل�شباب  ال�شيا�شية  للتعبئة  كـــاأداة  املــفــردات  هــذه  وا�شتخدمت 
تنظيم حمالت  اأو  ال�شباب،  مثل حتفيز  �شيا�شي معني،  لتحقيق هدف  وتنظيمهم  جتميعهم 
تاأخذ �شكل التاأييد اأو الحتجاج على �شيا�شات اأو ت�شرفات معينة. وارتبط بذلك ظهور الآلف 
من مواقع الإنرتنت واملدونات التي تتعامل مع الق�شايا العامة وال�شيا�شية يف عاملنا العربي. 
ال�شباب، وتعك�ص هذه الظاهرة عددًا من  الكثري من  اأن جتذب  املواقع  ا�شتطاعت هذه  وقد 
اأهمها اهتمام ال�شباب العربي بق�شايا وطنه واإح�شا�شه بامل�شوؤولية جتاه  اجلوانب الإيجابية 
جمتمعه، وهو ما ينفي الأقوال التي ترتدد عن �شلبية ال�شباب العربي، واأدى اإل اعتذار بع�ص 

كبار ال�شيا�شيني، وبع�ص علماء الدين من هوؤلء ال�شباب. 
ال�شبابية  التجربة  و�شقلت  الأذهان،  اأنارت  تنويرية،  ل�شلوك حركة  اأدى  كله  هذا 
العربية، التي حققت و�شتحقق يف ظلها تنمية يف جميع الجتاهات، وتطوير �شيا�شي واقت�شادي 
عن  امل�شوؤولني  وحما�شبة  املطلوبة،  والعدالة  الدميقراطية  خاللها  من  يتحقق  واجتماعي 
املرحلة ال�شابقة. وذلك من خالل ثورات �شباب الإنرتنت العرب الذين ل يجمعهم حزب اأو 
انتماء واحد. فهم خمتلفون يف انتماءاتهم الطبقية واأيديولوجياتهم ال�شيا�شية ومرجعياتهم 
الثقافية. وتكاد ل جتمع بينهم اإل اأعمارهم، وجتربتهم مع �شلطة بالدهم امل�شتبدة، وولعهم 
الليرباليون  ومنهم  ال�شرتاكيون،  ومنهم  الإ�شالميني،  مع  املتعاطفون  فمنهم  بالنرتنت. 
النظام.  حما�شبة  اإل  يهمهم  ول  الجتاهات  هذه  كل  على  الناقمون  ومنهم  الدميقراطيون، 

فتحّية لثورات �شباب الإنرتنت العرب. 
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عامر علي اأبو ع�شى
روح ال�سباب

تتغريرَّ مظاهر الكون كلها وتتقدم احل�شارات بروح ال�شباب. هوؤلء من باأذرعهم 
تبنى  املجتمعات، وباأفكارهم تزدهر الأوطان، ومن خالل �شجاعتهم واإقدامهم تنك�شف اآفاق 
امل�شتقبل بقوة التحدي. وهنا نالحظ قوة ال�شباب مع اأنهم ل ميلكون الأدوات، ولكن ميلكون 
الروح ول ي�شمحون للخوف اأن يتمكن من اأنف�شهم، ويغامرون خماطرين باأنف�شهم من اأجل 

غاياتهم، هذا ما نراه باأعني ال�شباب من طموحات واأهداف . 
وهنا نرى اإل اأن كل �شاب يقول لنف�شه : لكي تعرف النجاح يجب اأن تكافح ولكي 
تنجح يجب ان تعمل ب�شبابك وت�شتغل فر�شك، وتخطو خطا ثابتة  قوية ، لأن مرحلة ال�شباب 
هي مرحلة الن�شاط والبناء، لن عمر اأي ح�شارة مير بهذه املرحلة مرحلة ال�شباب اأي البناء، 
فاإذا كان بناوؤها ب�شكل جيد م�شت على هذه احل�شارة اأحقاب طويلة من العز والقوة. ومع 
مرور الأزمان يبقى ال�شباب هو حمورها الأ�شا�شي، و�شبب بقائها وا�شتمرارها. ويالحظ اأن 

ال�شباب يتوزعون بني فئات ميكن ردها اإل مايلي :
*�فئة ال�شباب احلامل الطامح غري الواقعي : تعي�ص هذه الفئة يف بحور الأحالم و�شوارع 

اخليال، حيث يبحرون يف بناء م�شتقبل وهمّي ،ل يجدون فيه �شوى املتعة الزائلة التي تزول 
بزوال احللم حيث يبنون يوتوبيا خيالية وعندما يواجهون الواقع تنهار هذه اليوتوبيا التي 

بذلوا جهودهم من اأجلها.
*�فئة ال�شباب احلامل الطامح الواقعي : يعي�شون حياة العناء والأمل ويتكيفون مع الواقع 

من دون اأن ير�شخوا له ، فتكون البطولة عندهم هي التكيف مع �شروط احلياة الواقعية 
من دون ال�شت�شالم للواقعية متامًا، واإمنا يجدون يف تكيفهم ما يقودهم نحو الن�شجام مع 

حركة الواقع لتغيريه من الداخل.
*�واأرهقتهم  الدنيا،  و�شلبتهم  امللذات،  يف  يعي�شون   : املت�شائم  املتقاع�ص  ال�شباب  فئة 

احلياة من دون بذل اأي جهد لأنهم ل يبحثون عن العمل، ويبتعدون عنه اإذا توفر، ويهربون 
يائ�شني م�شتائني. غايتهم  للتغيري  يهدفون  واقعهم، ول  ويتذمرون من  اإن فر�ص عليهم، 
غري موجهة. جهودهم مهدورة. طاقاتهم مفقودة. يلجوؤون للت�شلية على ح�شاب ن�شاطات 

احلياة والبناء وهم فئة غالبة يف جمتمعاتنا .
*�فئة ال�شباب العامل غري الطامح : يبذلون اجلهد فيما يوكل لهم. ي�شريون كما خطط 

ل  ن�شاطاتهم.  يف  والتحول  والرتــقــاء  التطوير  يف  تفكري  دون  العمل  خط  يتبعون  لهم. 
حيث  الكثري  ولديهم  منتجون  عاملون  هم  ولكن  املتقاع�ص،  ال�شباب  عن  كثريا  يختلفون 
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ميكن اأن يعتمد عليهم يف ا�شتمرار احلياة ، مع العلم اأنهم ميلكون طاقات كبرية يف العمل، 
لكن ل يريدون بذل اجلهد العقلي ويكتفون بالعمل والبذل.

*�اأهدافهم.  اأجل  بن�شاط ويبذلون جهودهم من  : يعملون  املت�شائم  العامل  ال�شباب  فئة 
ولكنهم ل يتوقعون الأف�شل يف احلياة بل هم يف تدهور مهما طالت اجنازاتهم العملية. 
احللم بالن�شبة لهم ل اإمكان لتحقيقه، ولكنهم يثبطون ن�شاطهم بهذا الت�شاوؤم امل�شتمر 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�شون ال�شعي لتغيري ما يخيفهم. فاخلوف هو هاج�شهم والنطواء مالذهم للهروب 
من املواجهة. واحلياة لديهم م�شهد خميف ل ينتهي. 

*�فئة ال�شباب ال�شعيف : لي�شت لديهم القدرة على املبادرة، ويفتقدون لالإرادة، ويحول 
جبنهم بينهم وبني حتقيق اأهدافهم، هذا اجلنب املتولد عن عوامل قهرية، قد تكون اإرهابًا 

�شلطويًا.
تتنوع احلياة مبنظور ال�شباب بتنوع انتماءاتهم وجمتمعاتهم وكٌل ي�شعى لبناء عامله 
ذاته  يفقد  من  وهناك   ، له  م�شتقرًا  يبني  املجتمع  يدع  من  وهناك  له  ي�شعى  الذي  اخلا�ص 
اإن قوة ال�شباب تكمن بتوجيهها من قبلهم نحو غايات واأهداف لتكوين  بينه وبني جمتمعه. 
جمتمعات ومنظومات �شغرية حتى ي�شلون اإل منظومات اأكرب. اإن ن�شاط ال�شاب ل ينح�شر 
يف اجتاه اإنه ميلك اجتاهات كثرية حيث جنده ال�شديق الذي يحقق �شداقاته املختلفة وجنده 
وجنده  العا�شق  املحب  وجنده  ودرا�شته.  عمله  اأهــداف  اإل  تقوده  التي  نطاقات  يف  الزميل 
املنا�شل واملكافح. لكن هل ت�شمح ال�شلطة باأن نرى هذا ال�شاب كقيادي يف جمتمعه، ي�شعى 
لتحقيق ح�شور ذي قيمة واأهمية يف �شياقات حياته ؟ اإن ال�شباب ينظرون لالأمور بقوة واندفاع 
لأن روح الن�شاط بداخلهم تدفعهم لالنطالق واملغامرة يف ثنايا احلياة بهدف تكوين جمتمع 
د باأ�شلوبهم اخلا�ص، حيث تختلف هذه املجتمعات ال�شبابية من مكان لآخر ويتاأثر هوؤلء  حمدرَّ

ال�شباب مبجتمعاتهم وتقاليدها فتنطبع طباعهم بطابع جمتمعهم.
ولكن مع الختالفات الجتماعية تبقى روح ال�شباب عامة بينهم جميعًا. ولكن هوؤلء 
ال�شباب يتخبطون مبتطلبات احلياة من ح�شول على الر�شيد العلمي وحتقيق الأمن املادي 
ن �شخ�شيات  والو�شول لال�شتقرار العاطفي. وهذه املتطلبات ترتبط مع بع�شها البع�ص لتكوِّ

�شبابية خمتلفة باتزانها النف�شي.
تتحدد النظرة العامة للحياة من وجهة نظر ال�شباب من خالل الأهداف التي نحلم 
بها، ويتحقق وجودنا بتحقيق اأهدافنا واأحالمنا، ونح�ص بالوجود الإن�شاين من خالل خدمة هذا 
الكائن. ولكن هناك �شوؤال : هل من املمكن اأن نحقق اأهدافنا ونثبت وجودنا كاآدميني ب�شكل يوؤثر 
على جمتمع مليء باأخطاء التاريخ وبرتاكمات احلياة وانقطاع خط امل�شتقبل. ولكن حب ال�شتمرار 
ي�شعنا يف مواجهة احللم ويف مواجهة جمتمع يعاين من التقليد والعتماد على خملفات التاريخ. 

�سهادات



الآخر | خريف 2011

133

يكون  هذا  مبجتمعنا  ولكن  بالإن�شان،  يرقى  جديد  اأفق  نحو  ن�شعى  ال�شباب  نحن 
على ح�شاب اإن�شان اآخر. فتنتفي �شفة الإن�شانية عن وجودنا ولكن ن�شع الأعذار. اإنرَّه ال�شراع 
من اأجل البقاء ،اإنه �شراع الإن�شان مع الإن�شان، الذي �شلبت اإن�شانيته، واأ�شبح �شلعة تتداول 
تفنى  املادة  اأن  يعني  فهذا  ملادة  الإن�شان  وبتحول  مادية.  منفعة  من  تقدمه  ما  بقدر  وتكال 
وتزول فيوؤدي ذلك اإل زوال ال�شفة الإن�شانية عن هذا الكائن. اأ�شبح هذا الكائن ي�شارع 
اأرقى طرقها.   اإل  الآن  الأزل وو�شلت  وت�شميات كانت موجودة منذ  وُي�شرع حتت غطاءات 
والإ�شراع باحل�شول  الكائن،  لل�شيطرة على هذا  كاأداة  امل�شاألة  اأ�شبحت  التحول  بهذا  ولكن 
على اأكرب قدر من املكا�شب منه. وبذلك اأ�شبحت الإن�شانية �شلعة تباع وت�شرتى وبالرغم من 
هذه التحولت لزال البع�ص ي�شعى للعودة بهذا الكائن لكينونته املجردة. ولكن مع �شراعاتنا 
الداخلية وحب الذات والأنانية، وحب الت�شلط  نبقى بعيدين عن الإن�شانية حتت ذريعة البقاء 
على قيد احلياة. فاحلياة اأ�شمى من اأن تكون �شلعة نتاجر بها حيث اأن  احلياة هي  حب وعطاء 
ب�شكل لنهائي يتم من خالل حتقيق اأهدافنا ال�شامية التي تخدم جمتمعنا الإن�شاين، وحتقق 
وجودنا وتخط تاريخنا وتر�شم م�شتقبلنا الذي نخاف منه من اأن يكون ذا لون جمهول مع حبنا 

لهذا الوجود ومت�شكنا باحلياة واأملنا بامل�شتقبل.
اأ�شبح املجتمع كغابة حتكمها �شلطة الغاب )البقاء لالأقوى(. واأ�شبح الهدف من 
النزعة  ولي�ص  القوة  اإظهار  الهدف من احلياة  الآخر. و�شار  العي�ص على ح�شاب  احلياة هو 
الإن�شان  احــرتام  خــالل  من  الــذات  ــرتام  واح بالفرح  مليئة  حياة  نبني  اأن  نريد  للتعاي�ص. 
لالإن�شان، من دون اأ�شره بعالقة مادية و�شلطوية و�شلبه الكرامة الإن�شانية، واإظهار التفاوت 
الطبقي يف املجتمع ومتكني الإح�شا�ص بهذا الفارق بني النا�ص. فت�شبح هناك حواجز حتول 
دون التوا�شل بني طبقات املجتمع والتي متنع تفهم الآخر، هذا التفهم الذي يعترب �شفة من 

اأهم �شفات الكائن الب�شري. 

جعفر حممد العلوين
احلركة كمعنى للوجود

ل ميكنني اأن اأفهم نف�شي بو�شفي �شابًا يف �شوء مفهوم يحدد معنى ال�شباب، لأن 
ال�شباب يف حقيقته هو جموح ومتّرد على املفاهيم كلها. لكنني اأجد نف�شي من�شجمًا، �شواء 
عن وعي اأو عن غري وعي مع ما ميكن اأن اأ�شميه  الظواهر التي تك�شف كيفّية ح�شور ال�شباب 
اأنف�شها مرهونة اإما بالإيديولوجيات التي ت�شيطر بطابعها  يف العامل. غري اأن هذه الظواهر 
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العقائدي على عقول الأجيال، اأو مرهونة  بانتماءات عبثّية ل �شوابط لها.   
عام،  ب�شكل  العربية،  جمتمعاتنا  يف  ولدنا  اأننا  هو  ذلك  وراء  الكامن  ال�شبب  اإن 
�شمن جمموعة من القيود وال�شوابط والعتقادات، التي مازالت اإل يومنا هذا تكّبل الإن�شان  
العربي باأغاللها وتقفل اأمامه كل نوافذ الإبداع  واخللق. وملا كانت املجتمعات اخلاّلقة واملبدعة 
اإل  فاإنني كلما نظرت  والتاريخّية والفكرّية،  الإن�شانية  انعكا�شات ملجموعة من ال�شراعات 
املجتمعات العربية بو�شفي �شابًا من اجليل اجلديد، وراأيت املنجزات احل�شارية التي حققها 
العرب يف العقدين املا�شيني، فاإنني �شاأحكم عليهم باأنهم: مل ينتجوا اإل ال�شراب. غري اأنه ل 
بدرَّ من التو�شيح باأن حكمي هنا على اجلماعات ولي�ص على الأفراد. فهناك يف البلدان العربية 
عدد كبري من املبدعني. كما اأن ال�شاب العربي هو كائن متميز اإذا ما ح�شل على احلاجات 
الأ�شا�شية لإبداعه، لذلك نراه يتاألق يف الغرب. غري اأننا اإذا تاأملنا اأ�شباب هذا الواقع املخزي 
للخال�ص  اإمكان  ل  اأنه  �شوف جند  القادم،  وال�شباب  ال�شباب احلايل  تبعيُتُه  �شتطارد  الذي 
منه اإل بح�شول ثورة علمية و�شناعية تغري واقع احلال تغيريًا جذريًا على جميع امل�شتويات 

الفكرية، الثقافية، القت�شادية، الجتماعية وال�شيا�شية، وت�شتند على روح ال�شباب.
يختلف ال�شاب العربي عن ال�شاب الغربي يف نظرته للزمان وللمكان وتبعًا لذلك 
يف نظرته لوجوده يف العامل، مبعنى اأن العربي ينظر اإل الزمن بو�شفه الفعل ال�شادر عن 
اخلالق الذي يرتبط به. اأما ارتباط الغربي فهو بالكون ولي�ص باخلالق كما هو حال العربي، 
وبالتايل فاإن الزمن بالن�شبة للغربي هو الف�شحة التي يتم بها الفعل واخللق. اإن ال�شاب العربي 
ينظر اإل ما هو �شائر ولي�ص اإل ما �شي�شري، واإل ما هو كائن ولي�ص اإل ما �شيكون. اإذًا لي�ص 

هناك حركة عند العربي تدفعه اإل التغيري، التقدم والإبداع. 
اإبداع عربي خاّلق على  اأي  اأن يف هذا �شببًا لعدم وجود  اأعتقد  �شخ�شيًا ك�شاب، 
جمتمعاتنا  يف  باأننا  جيدًا  نعرف  اأننا  هو  كالمي  يوؤكد  ما  اإن  واملجتمعات.  البلدان  م�شتوى 
العربية ولدنا يف ظل وجود حقائق ثابتة. اإن الكون وكل ما يف الكون مك�شوف بالن�شبة لل�شاب 
العربي. اإنه مكتوب يف الن�ص. والن�ص وحده يحتوي على احلقيقة وعلى معنى الوجود ولي�ص 
اأية  اأو مغزى. اأي لي�ص هناك اأي مغزى من وراء اكت�شاف  اأية دللة  للتجربة الفردية احلّرة 
حقيقة. وبالتايل لي�ص هناك ل زمان ول مكان للفعل. يف املقابل نرى ال�شاب الغربي اإزاء واقع 
غيبّي فقط. يقابله لي�ص بعقل غيبي -كما هو حال ال�شاب العربي- ولكن بعقل علمّي ك�شفّي. 
للغربي يف هذا. فها نحن نرى الآن  العربي  ال�شاب  للت�شاوؤل هو عدم حماكاة  اأن املثري  غري 
�شبابنا يتاأثر بكل ما يفعله ويلب�شه ويتحدثه الغربي. ولكننا نراه يعزف عن مواجهة واقعه بعقل 
علمي ك�شفي كما يفعل ال�شاب الغربي. لقد كان لكل هذا اأثر كبري يف تكوين ال�شاب العربي 

لأفكاره وتبعًا لذلك لنمط معي�شته وموقعه يف الوجود والتاريخ. 
الإن�شان عامًة، وكثريٌة هي  فيها عن معنى وجود  ت�شاءلت  التي  املرات  كثريٌة هي 
املرات اأي�شًا التي ت�شاءلت فيها عن معنى وجوده بو�شفه �شابًا ؟ بئ�ص احلياة تلك التي ل نقاتل 
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فيها ب�شغٍف مرعب من اأجل تو�شيع حدودنا واآفاقنا وبذلك نعي�ص فيها باملكان الذي نتمنى اأن 
نعي�ص به وجندده. لقد كان الإ�شرار على ال�شكون والتوقف يف املكان املعتاد دللة على ال�شعف 
وعلى التدهور والنحطاط على مر الع�شور. هذا هو حالنا الآن. فوجودنا ميثل مكانًا ثابتًا  
اإل حلظة  الولدة  بها منذ حلظة  ندور  بحلقة  اأ�شبه  اإنه  اململة.  الرتيبة  فيه حياتنا  منار�ص 
التعب واملوت. اإن حياتنا، �شمن هذا املعنى، خالية من اأية حركة، ل بل حتى حركة الدوران 
التي نقوم بها هي  حركة غري اإرادية نرى نف�شنا جمربين عليها. هكذا هو حال معظم �شبابنا. 
وهنا ل بد من التو�شيح باأنني اأق�شد �شبابًا بنف�ص عمري خ�شت معهم هذه احلوارات، ول 

اأق�شد جميع �شبابنا الذي فيه ق�شم كبري من املثقفني واملوؤهلني لالإبداع. 
دائمًا ما اأت�شاءل عن معنى وجود الإن�شان يف احلياة ب�شكل عام، وعن معنى وجودي 
ب�شكٍل خا�ص، وخ�شو�شًا الآن واأنا يف الثانية والع�شرين يف عمري مليء باأفكار جديدة و�شابة  
قد ل تخطر على بال اأحد.�شاأحاول من موقعي ك�شاب اأن اأعك�ص ما يدور يف راأ�شي من اأفكار 
عن وجودي ومعناه. اإن العالقة بني الإن�شان والوجود هي عالقة معرفة، واأول خطوات هذه 
فيها  بالتناق�ص.  مليئة  حركة  يتطلب  املعرفة  من  النوع  هذا  اإن  الــذات.  معرفة  هي  املعرفة 
اأن فيها نوعًا من الت�شال. فيها نوع من  النف�شال عن الذات وروؤيتها يف عقل الآخر، كما 
الغياب وفيها نوع من احل�شور، فيها  نوع من التقرب وفيها نوع من النفور. اإذًا الإن�شان مليء 
بكل اأنواع احلركة املتناق�شة منها واملت�شابهة، الأفقية وال�شاقولّية. اإن هذه احلركة هي الطاقة 

الكامنة واحلّية داخل الكائن الإن�شاين وهي التي تدفعه اإل احلياة يف ف�شحة الوجود.
عبور النهر مرتني’ و‘اإن العلم امل�شتقر هو اجلهل امل�شتقر’. اإن  بالإمكان  لي�ص  ‘اإنه 
يف هذين القولني ما يلخ�ص وجودًا قائمًا على احلركة امل�شتمرة تتغري فيه الأ�شياء تبعًا حلركتها 
ويتغري فيه الإن�شان وعالقته مع اأ�شياء الوجود تبعًا حلركته. لغويًا جاءت احلركة مبعنى م�شاد 
لل�شكون، فيقال ‘َحُرَك’ يف اللغة العربية مبعنى م�شاد لـ‘�شكن’. ويقال ‘حّركه فتحرك’ وهي 
املعنى امل�شاد ‘ل�شّكنه ف�شكن’. اإن ما اأريد الو�شول اإليه من كل هذا هو اأنني اعترب وجودي ك�شاب 
هو عبارة عن حركة م�شتمرة يف هذا الوجود ترف�ص ال�شكون، وبالتايل عدم الركون للمفاهيم 
ال�شاكنة. من الناحية الفيزيولوجية، اإن �شابًا مبثل عمري يحتوي على الطاقة الالزمة والقدرة 
الع�شلّية الكافية للن�شاط والتحرك. فال�شباب معروفون ب�شرعة اندفاعهم وبدمائهم النارّية 
امللتهبة. قد ُتف�شر هذه الطريقة التي انظر من خاللها اإل معنى وجودي واأنا يف هذا العمر 
بهذا ال�شكل. ولكن اإن احلركة التي اأرى من خاللها معنى وجودي تختلف كل الختالف عن 
حركة اندفاع ال�شباب املعروف. اإنها حركة �شاقولّية �شعرية ت�شمح يل بروؤية العامل من جميع 
الزوايا وتف�شريه، وبالتايل تف�شري معنى وجودي. اإنها حركة ت�شمح يل بروؤية الكرثة يف العني 

الواحدة. اإنها حركة م�شتمرة. وبالتايل فاإن الوجود قائم على هذه احلركة. 
يعالج  عندما  فالطبيب  معينة.  فّعالة  نتيجة حلركة  هو  وعمل  وخلق  اإبــداع  كل  اإن 
املري�ص يقوم بحركة معينة ي�شتخدم فيها اأدواته الطبّية. وال�شاعر عندما يخلق ق�شيدته يقوم 

جعفر حممد العلوين
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بحركة ي�شتخدم فيها اللغة، واملو�شيقي عندما ُيبدع �شيمفونيته كذلك يقوم بحركة مزج اأ�شوات 
الآلت املو�شيقية. والر�شام عندما يخلق فنًا فاإنه ميزج الألوان ليح�شل على ما يريد. اإذا اإن 
نتيجة احلركة الفّعالة هي اخللق والإبداع. وملا كان الوجود بالن�شبة يل �شخ�شيًا قائم على هذه 
احلركة الفّعالة فاإنه بال�شرورة يعني اخللق والإبداع. اأي اإن كل وجود لي�ص فيه حركة ل يعول 
عليه، وبالتايل اإن اأي اإن�شان ل يتحرك يف وجوده )ل يبدع، ل يخلق( ل يعول عليه. اإنني كل 
ما نظرت اإل واقع وجودنا ك�شباب يف جمتمعاتنا العربية اأ�شعر باحلاجة املا�شة اإل مثل هذه 
احلركة، حركة الإبداع واخللق. لعل ال�شكون الذي تعي�ص به الأمة العربية اإل يومنا هذا كان 
�شببا يف عدم وجود اأي اإبداع من الناحية الفكرية والثقافية والجتماعية للعرب. واأنا هنا اأق�شد 
اإبداعيًا  وبالتايل، يرتتب على ذلك عدم وجودهم  كاأفراد.  ولي�ص  العرب كجماعات  ال�شباب 

وفكريًا و�شبابيًا اأي�شا. وهذا ما اأدى بدوره اإل فقدان ال�شباب الآن اإل فهم معنى وجودهم. 
�شخ�شيًا اأرى احلل بالثورة. واأعني بالثورة احلركة النابعة من احلاجة ال�شرورية 
لتغري كل ما هو ثابت وحتليله ونقده ورف�شه اإذا مل يتالءم مع واقع �شبابي جديد نطمح به اإل 
خلق هوية عربية جديدة هي الإبداع. ولكن لالأ�شف، اإنني عندما اأرى الثورات اليوم يف بع�ص 
البلدان العربية اأ�شعر بالأ�شف واحلزن، لأنها ثورات عقائدية تلغي الآخر، وتقتل الآخر با�شم 
الثورة. �شحيح اأنها ثورات متحركة، ولكنني كما اأراها تتحرك باجتاه املا�شي، متطلعة اإل 

مزيد من الدماء واإل مزيد من حجب الآخر املختلف، اإل مزيد من التخلف.  
واخللق،  الإبــداع  على  قادرة  م�شتمرة  حركة  بو�شفي  بالوجود،  نف�شي  اأرى  هكذا 
ثورّية  اإنها حركة  والكالم.  ال�شماع  والإجابة، على  ال�شوؤال  والنقد، على  التحليل  قادرة على 
تتطلع اإل الأمام، تقبل الآخر بالرغم من اختالفه، تندمج مع الآخر لكي نح�شل على معرفة 
اإنها  والنهاية.  البداية  اإنها  الوجود.  با�شتمرار  م�شتمرة  �شاقولية  �شعرية  اإنها حركة  اأف�شل. 
حركة ع�شق دائم اإل الإبداع. اإنها حركة ت�شتمد طاقاتها من التجربة ال�شخ�شية خارج حدود 
اأي ن�ص اأو قانون اأو �شرع. اإنها حركة ل يقّيدها الرتاث ول الفهم ال�شائد للرتاث. اإنها حركة 

معرفة. اإنها حركة حب �شويف ل يوجد فيها حالة من الثبات. 

عهد كمال �شلغني
مفهوم ال�سباب من وجهة نظر خا�سة

اأردنا حتليل  لو  ؟  للنقا�ص  �شوؤاًل حا�شرًا  ال�شباب  الذي يجعل من مفهوم  ترى ما 
املفكرين  ومن  النف�شّيني  املحّللني  من  الكثريين  اأّن  لوجدنا  بع�شهم،  له  ينظر  كما  املفهوم 
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الن�شج  واكتمال  احللم  بلوغ  بداية  اإل  )ال�شباب(  املرحلة  بداية  يردون  والباحثني  والكتاب 
اجلن�شي. اأي اأّنهم اعتمدوا على املعايري الفيزيولوجية والبيولوجّية الطبيعية للج�شم، الأمر 
و�شن  ع�شر  اخلام�شة  �شن  بني  متتد  مرحلة  يف  قو�شني  بني  يح�شرها  بع�شهم  يجعل  الــذي 

اخلام�شة والع�شرين.
واإذا ما اأردنا اأن نتكّلم عن ال�شباب كمفهوم له دللته املتعّينة يف الواقع من حيث 
امل�شاعر، فالبّد من القول : اإّن مرحلة ال�شباب تبداأ عندما ت�شبح الكلمة فاعلة يف ال�شعور عند 
ال�شخ�ص. ومبعنى اآخر بعد ت�شّكل الوعي الوجداين يف النف�ص الإن�شانّية. عندها فقط يبداأ 
الأنا بالتبلور يف اأعماق النف�ص فاعاًل يف جت�شيد عملية ال�شتقاللية الكاملة لل�شخ�شّية، ويعمد 
اإل متييز الآخر الذي هو بحد ذاته ‘اأنا’ وا�شح للعيان اأي�شًا. فكلمة ‘اأنا’ لها الدللة الأف�شل 
يف حتديد معنى ال�شباب؛ فتكوُُّن الأنا اخلا�ص بكل فرد يجعله يكت�شب �شفة ال�شتقاللّية، ويف 

الوقت نف�شه ال�شعور بامل�شوؤولية جتاه ذاته وجتاه الآخرين.
ول نهدف هنا اإل حتديد نظري بحت ملفهوم ال�شباب، بل ل بد من اإ�شقاطه على 
نق�شد مبفهوم  باأّننا  التنويه  من  بد  ول  دللته.  والبحث يف  املعا�ص  املعا�شر  العربي  واقعنا 
ال�شباب كال اجلن�شني. فال نق�شد اجلانب الفيزيولوجّي، بل الأنا امل�شرتك عند الذكر والأنثى. 
لِّيه على النحو  وال�شوؤال الأول الرئي�ص الذي مُيكن اأن خيطًا هاديًا يف هذا ال�شياق ميكن اأن جُنَ
الآتي: ترى هل و�شل ال�شباب العربّي اإل مرحلة ال�شعور بالأنا والوعي الذاتي، اأم اأّن الوعي 
الذاتي ما زال جمرد مو�شوع بالن�شبة اإليهم ؟ من هذا ال�شوؤال يتبادر للذهن مقولة قالها بن 
اأحد موؤ�ّش�شي احلركة ال�شهيونية �شنة 1947، م�شمونها »�شاأ�شحق العرب بثالث :  غوريون 
الأغاين واملو�شيقى ال�شاقطة، وبرامج الأطفال املوّجهة، وكرة القدم الغربية، و�شاأخلق جياًل 
من ال�شباب العربي فارغًا من الداخل وه�شًا من اخلارج، ولن يدري احلّكام العرب بذلك اإل 
بعد فوات الأوان.« وال�شوؤال : هل جنح بن غوريون يف ذلك اأم ل ؟ اأم اأّن ال�شباب العربي قد 

تخطى ذلك ؟ 
اليوم ومع بدايات القرن الواحد والع�شرين، اأ�شبح بالإمكان الرد على بن غوريون 
واأن نقول له : عذرًا بن غوريون فاإّن مقولتك قد �شقطت على اأيدي ال�شباب العربي ذاتهم. 
فكرث هم من راهنوا على �شلبية هذا اجليل، لكّن الواقع يوؤكد اأّن هذا اجليل هو جيل التغيري، 
وجمتمعه  حلياته  جديدة  مالمح  بناء  على  يعمل  الذي  الإيجابّي  التغيري  تغيري،  اأّي  ولي�ص 
كّل  تتجاوز  كلّية  جديدة  هوية  �شياغة  بداية  عن  ناهيك  القول.  اأمكننا  اإن  باأكمله  وللوطن 
م�شرتكة  عنا�شر  وجود  اإل  ذلك  ويرجع  واملحلية.  والقبلية  والطائفية  ال�شيقة  النتماءات 
جتمع هذا اجليل كمفاهيم املواطنة والتقّدم العلمي وال�شناعي والثقايف والفكري، والتطور 
بكّل اأ�شكاله. اإذ اإن ال�شباب العربي يف اأيامنا هذه يت�شم باأّنه جيٌل مكافح جوهره الطموح نحو 
ركائز  وجود  اإل  احلاجة  ينفي  ل  وهذا  الأمثل.  امل�شتقبل  اإل حتقيق  وال�شعي  الأف�شل  بناء 
لأّي  مهّمة  اجتماعية  اأداة  ال�شباب هم  اأّن  الرغم من  فعلى  لهذا اجليل.  م�شاندة  اجتماعّية 
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تغيري، ومل اأقل مهمة لأي تقّدم لأّن التغرّي لي�ص بال�شرورة اأن يكون نحو وجهة اإيجابّية اإل بتوّفر 
اإمكانّية التقّدم يف الواقع.

وال�شوؤال : متى يكون هذا اجليل اأداة للتقّدم ؟ وملاذا يكون اأداة نحو وجهة �شلبّية ؟ 
اإمكانّية التقدم النابعة  اإمكانّية التقّدم يف الواقع ل بّد لها من دخول يف جدل مع  اإّن توافر 
على  والت�شميم  الإرادة  داخله  يحمل يف  اأن  يجب  اإّن هذا اجليل  اإذ  داخل هذا اجليل،  من 
قادر على مواجهة مطالب  اليوم  العربي  ال�شباب  اأّن  فيه  �شّك  الأمــام. ومما ل  نحو  التقّدم 
احلياة املتجّددة. فعلى الرغم من كّل العقبات، على جميع الأ�شعدة �شواء اأكانت القت�شادية 
اأم الثقافّية والفكرّية وال�شيا�شّية، الأمر الذي يفقد الواقع يف بع�ص الأحيان  اأم الجتماعّية 
الإمكانية للتغيري، مما ي�شع �شبابنا اأمام حتٍد اأكرب. فالإرادة والرغبة والت�شميم من جانب 
ل�شتقبال  الأ�شا�شية  الواقع  بنية  اإل  بحاجة  نحن  بل  للنجاح،  كاٍف  غري  وحدهم  ال�شباب 
اليوم،  �شبابنا  بها  يّتهم  كثرية  اتهامات  وجود  عن  ناهيك  الكبرية.  واملبادرات  الطموحات 
كم�شطلح ‘الفو�شى’ ف�شحيٌح اأّن �شبابنا يعي�ص مرحلة الفو�شى، ولكن ن�شاأل باأّي معنى تقا�ص 
هذه الفو�شى ؟ نحن ل نتكلم عن الفو�شى باملعنى ال�شلبي، بل نتحّدث عنها على اأّنها حالة 
اأردنا الو�شول  اأّن يعي�شها املرء يف حياته ول�شّيما يف مرحلة ال�شباب. فاإذا ما  طبيعية ل بّد 
اإل الرتتيب والتنظيم فالبد من وجود الفو�شى يف حياتنا، واإل فال ميكن الو�شول اإل تغيري. 
ففر�شّية اأّن �شبابنا يعي�ص يف تنظيم وترتيب منذ بداية وعيه، يدفعنا اإل القول اإّن هذا اجليل 
يبني حياته على املعطيات الناجزة واجلاهزة، الأمر الذي يجعله مملوكًا لالآخر ول قرار له 
ول �شخ�شّية وغري متمّتع بال�شتقاللية الذاتية. عندها يكون ال�شباب منفعل بالآخر غري قادر 

اأن يكون فاعاًل.
حالة  فهذه  بع�شهم،  يرى  كما  الفو�شى  من  حالة  يعي�ص يف  اأّنه  افرت�شنا  اإذا  اأما 
اإيجابّية يف حال عمد هذا اجليل اإل ترتيب نف�شه و�شياغتها من جديد؛ اأي ي�شبح هو �شانع 
لنف�شه ولي�ص جمّرد وجود ملبداأ خارجي. فعندما يعمل هذا اجليل على بناء ذاته وتكوين اأناه 
اخلا�ص بوعيه هو، يكون اأف�شل من مل�شقات جاهزة يل�شقها غريه على عقولنا. فقط يف هذه 
احلالة يتحّول اجليل اإل فاعل حقيقّي، ويت�شّكل لديه مفهوم الإرادة، فيكون هو �شّيد املوقف 

الذي يرتافق مع م�شوؤولّية كاملة نتيجًة لوعيه الذاتي.
فجيل اليوم هو جيل متمّرد على ال�شلطة املحيطة به؛ ولي�ص الق�شد بالتمّرد املعنى 
ال�شلّبي ولي�شت ال�شلطة من اجلانب ال�شيا�شي، بل الق�شد ال�شلطة الجتماعية بكّل معايريها 
املتمّثلة بالأعراف والقوانني واملواريث والتقاليد الأ�شرية، من حالت ق�شرٍّ اجتماعي. واأكيد ل 
ميكن اأن ننكر باأّن هذا اجليل بحاجة اإل توجيه واإر�شاد ولكن من غري اأن ي�شبح هذا التوجيه 
ُه  �شلطة �شاغطة عليهم، اإذ نرى الكثري من الكتابات املوّجهة اإل جيل ال�شباب، ولكّنها ُتوجرَّ
ومادة  مو�شوعًا  ال�شباب  جيل  من  جعلوا  اأي  لنفو�شهم،  والتحليل  والإر�شاد  الن�شح  ب�شيغة 
للبحث، م�شادرين اآراَءهم واأفكارهم، الأمر الذي يّفرغ جيل ال�شباب من م�شمونه احلقيقي 
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ال�شباب  جيل  تتناول  التي  املوا�شيع  من  نف�شه،  الوقت  ويف  اجليدة.  واأفكاره  اإبداعاته  ومن 
كمادة للبحث مو�شوع اأن هذا اجليل يعاين يف هذه املرحلة العمرية من حياته ‘اأزمة مراهقة 

وهوية’ واأنه ماأزوم جتاه انتمائه.
الهوية  تكوين  اأهم مرحلة يف  لوجدناها  ب�شكل عميق  املرحلة  لو متّعنا هذه  ولكن 
وبلورتها، وتاأتي اأهميتها يف ت�شكيل ال�شخ�شية ال�شوّية ومن هنا ل ميكن اأن تكون هناك اأزمة، 
تبلور هويته  ونتيجة  وبعد ذلك  وتخّطيها.  الأزمــات  اأداة لكت�شاف  تكون هناك  اأن  بل ميكن 
)اأعني جيل ال�شباب(، تاأتي اأزمة الغرتاب اإذا مل يكن قد حقق وجوده يف الواقع و�شكل وعيه 
الذي يجعله  الأمر  اأّن هذا اجليل ل يجد ذاته يف واقعه،  والأزمة تظهر من  الذاتي بهويته؛ 
يعي�ص اأزمة حقيقية، وينظر نحو اخلارج ويبحث عن وجوده، مّما يوؤدي اإل تراخي ال�شعور 
بالنتماء. فنحن بحاجة اإل تعزيز النتماء وتعميق ال�شعور به من خالل اأ�ش�ص عملية وا�شحة 

املالمح ت�شاعد ال�شباب وتاأخذ بيده نحو الأمام.
يت�شم  اإّنه  اإذ  وباإمكاناته،  بهذا اجليل  ال�شتخفاف  بّد من عدم  : ل  نقول  وختامًا 
باملبادرة والتفكري العميق والإرادة احلرة. ول بد من اإعطائه حرية الفكر وتقّبل اأفكاره مبا 
يخدم هذا اجليل نف�شه واملجتمع والوطن، وال�شتفادة من اإمكاناته يف تطوير البنية التحتّية 
للمجتمع. فهذا اجليل )ال�شباب العربي( اليوم ين�شج لنف�شه خيوط وعي جديد، وعي يقوم 
على الأنا. ‘اأنا ذاتي’ نابع من الداخل ي�شتفيد من املا�شي وي�شتلهم الواقع وير�شم امل�شتقبل. 

نور�ص عجيب
احلقيقة املزيفة

تتعاطانا ال�شيا�شات بحذر من يتعاطى املوت، وبقرف من يعامل النجا�شة، وجتربنا 
الأ�شرة على العي�ص يف قف�ص الطفل املهذب الذي ل يقوى على رفع حاجبه اأمام اإله العائلة.  
ويكبلنا املجتمع بقاعدة اأنك رجل وفتاة اأحدكم يلب�ص الزرق والآخر الزهري. والكل يطالبنا 
باأن نبدع. الكل يطالبنا بتملق احلقيقة املجتمعية املفرو�شة منذ الأزل. واإن كنا واإياها �شيئني 
خمتلفني فنت�شاقط الواحد تلو الآخر على مدارج �شرف ال�شمت، دون اأن متلك حتى عيوننا 

اإمكانية البوح مبا نريد.
لالأ�شف لقد حتولنا نحن جيل ال�شباب اإل عبء واأ�شبحنا بنظر الأهل جمرد خردة 
يجب توظيفها يف اأي مكان لتتحمل م�شوؤولية نف�شها ماديًا فقط. اأما يف كافة القرارات فاأنت 
ل�شت ويل اأمرك بل رب عائلتك. وملا كنا قوة اإ�شرتاتيجية تفوق الطاقة الإنتاجية لل�شيا�شات 
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قوة عجز  اأحالنا  فاإّن ذلك  والجتماعية  والقت�شادية  ال�شيا�شية  املتعددة  العربية مبناحيها 
تكبل الدولة واتهمنا بالتق�شري، وباأننا جيل ف�شاد بعيدين عن الإبداع واإيجاد فر�ص العمل. 
وباتت الدولة تنظرنا بعني الزوج الذي تزوج امراأة ثانية ليعيلها ويحمي �شرفها. ويف كل فر�شة 
�شانحة ل يتوانى بتذكريها باأنه قد ملها من ال�شارع واأنه يطعمها وي�شقيها دون مقابل �شاربًا 
لها خطبًة حول اأف�شلية البقرة اإذا ما قورنت بها لأنها تنتج. وحتى يف اأ�شد ال�شيا�شات العربية 
جتاوبًا مع مقدرات ال�شباب ورغبًة يف توظيف طاقتهم فاإن الأمر ل يتعدى جمموعة مقاربات 

اإدارية هي مبجملها اإ�شكاليات ولي�شت حلول.  
فاملقاربات الإدارية واإن كانت هي مفتاح احلل الذي تدعيه هذه ال�شيا�شات والتي 
املتقدمة  للدول  الإداريــة  الأنظمة  بع�ص  تتجاوز حماباة  ول  القوانني،  بع�ص  تعديل  تتعدى  ل 
عوملت ب�شكل مقلوب لأن ما طرح هو هياكل اأنظمة اإدارية ل منلك كوادرها على اأر�ص الواقع، 
مما ي�شتدعي التعامل مع دورات مكثفة ل تتجاوز مدتها الأ�شهر القليلة خللق هذه الكوادر. 
بالقليل  لي�ص  زمن  اإل  ميتد  قد  الذي  التجريب  جمال  يف  �شندخل  لأننا  اخلطاأ  يكمن  وهنا 
لنك�شف �شرورات العمل وفقًا لهيكله الإداري اجلديد وحاجاته من القوانني التي تتنا�شب مع 
بنيتنا الجتماعية والقت�شادية، كما اأننا �شنتعامل منذ البداية مع مبداأ املقاربات الوظيفية 
وزيادة  التعقيد  زيــادة  والنتيجة  امل�شابه  اأو  الأو�شع  املجالت  من  اخت�شا�شيني  وا�شتخدام 
البريوقراطية. هذا يعني اأننا اأمام عملية مقلوبة. فنحن ل�شنا يف الو�شع الطبيعي خللق نظام 
اإداري، هذا الو�شع القائم على خلق كوادر متخ�ش�شة هي من تخلق النظام وما نحن فيه 
الآن على كافة �شعد �شيا�شاتنا التنظيمية. وهذا الو�شع اأف�شى اإل نظام يتطلب خلق كوادر 
بال�شرعة الق�شوى لتكون النتيجة ت�شخم يف القوانني وتداخل يف ن�شو�شها وترك جمال وا�شع 
هذا  اأّن  على  الف�شاد.  عملية  يف  كبري  حد  اإل  م�شاهمًا  القانون  جعل  مما  تاأويلها  لإمكانية 
الو�شع يخرجنا نحن ال�شباب خارج دائرة اإدراك مغزى العمل الذي نقوم به لأننا ل ندرك 
احلياتية  اغرتاباتنا  جمموعة  اإل  ي�شاف  وبالتايل  روتينًا.  ونحيله  نتعوده  بل  به  نقوم  ملاذا 

اغرتابنا عن عملنا الذي هو جوهر حتقيق الذات ومعيار ر�شانا عنها.
لتكون العلة متاما يف تلك املقاربة املنظومية الكلية للنظام العام ونقاط ات�شاله 
مع ال�شاأن العام، و�شمان عدم انزياحه اإل نطاقات �شيقة من ال�شاأن اخلا�ص، وخلق ن�شيجه 
الجتماعي الذي يدفعنا لنحب ما ننجز فن�شت�شيغ النجاح ونطالب به دائما؛ لأن هدفنا هو 
بناء ذاتنا ال�شخ�شية التي هي بالأ�شل نواة الذات املجتمعية كما اأن ذلك يدفعنا اإل معاجلة 
حمددة  وظيفة  على  بنية  كل  تنطوي  بحيث  البيئة  مع  وربطها  وظيفيًا  التنظيمية  امل�شائل 

متخ�ش�شة.
اإّن م�شكلتنا الأ�شا�شية والتي ل ُتفهم اإل اإذا حللنا الو�شع الجتماعي الراهن يف �شوء 
علم الجتماع املعريّف، هي بناء وعينا لذاتنا والقدرة على خلق هويتنا ال�شخ�شية املتناغمة مع 

الهوية املجتمعية مبا ل يخلق التناق�ص على امل�شتوى العام، بل يف اأطر �شيقة 
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ب�شيطة ل تتعدى بع�ص اجلوانب املتفردة لبع�ص ال�شخ�شيات. لذلك ميكن القول 
اأن القيم الثورية لالإن�شان تتحدد وترتبط بقيمه الإن�شانية من حيث اأنها نتاج عالقته مع عمله 
ومع الآخر الذي قد يكون فردًا اأو دولة، بل اأن ثورته هي اإن�شانيته من حيث اأنها مكونات ذاته 
البقاء  املتج�شدة يف حب  الأ�شا�شي يف حتقيق ميوله  الطريق  تعترب  والتي  التي وعت معناها 
بفرديته يف  العرتاف  يعني  وعيه  باأن  التاأكيد  مع  وغريها؛  باأمان  والعي�ص  ال�شتقرار  وخلق 

حدودها الالنهائية مع �شرورة اإدراك دور ذاته على امل�شتوى املجتمعي.
اأن معظم الدرا�شات الجتماعية التي تناولت متطلبات ال�شباب وحاولت معاجلة 

م�شكالتهم و�شعت ترتيبًا حلاجاتهم وفق ما يلي :
*�اإ�شباع حاجاته ال�شا�شية )اجلوع والعط�ص واجلن�ص(.
*�ال�شعور بالأمان واحل�شول على احلب والتقدير من الآخرين.
*�احل�شول على العمل وحتقيق ال�شتقرار العائلي.يف 
*�التطلع اإل حتقيق الرفاهية. 

على ان هذا الرتتيب املحدد بالأولويات واملنتهي بالكماليات هو ترتيب فا�شل، لأنه 
ل يتعدى كونه نتيجة اإح�شائية جمردة ل حتاكي بنية الذات الب�شرية، وغري قادرة على قراءة 
تداخالتها الفردية واملجتمعية كما اأن هذا الرتتيب يجعلنا اأرقى من احليوان بقليل فقط لأننا 

ننتقل تدريجيًا بحاجاتنا. 
اأن هذه احلاجات يجب اأن تعترب اأدوات م�شاعدة مل�شروع بناء الذات لتمثل احلاجة 
اإل حتقيق الذات اأولوية الرتتيب الهرمي وقمته يف نف�ص الوقت. وتت�شمن كاًل من الكت�شاف 
وال�شتغالل الأمثل ملا يتمتع به الفرد من طاقات واإمكانات فطرية حيث يعد اأعظم اكت�شاف 
اإدراكه بان ال�شبب الأكرب لأغلب الأمرا�ص النف�شية هو خوف الفرد من معرفته  لفرويد هو 
�شيا�شاتنا  ر�شخته  ما  وهــو  قــدره  جهوده،  قــدراتــه،  ذاكــرتــه،  اندفاعاته،  وعواطفه،  لذاته 
الجتماعية والتنظيمية الإدارية حيث اأحالتنا جمرد حيوانات راقية تخاف الغو�ص يف ذاتها 
واإدراك مكنوناتها. فخرجنا بال هوية وهذا هو الأ�شا�ص فيما ن�شميه م�شكالت ال�شباب العربي.
ظل  يف  والقيادة  والبتكار  ــداع  الإب على  عالية  مقدرة  من  ميتلكونه  مبا  ال�شباب 
تربز  حيث  املجتمعات  وقــوة  بناء  يف  مهمًا  ركنًا  ي�شكلون  يعي�شونها  التي  ال�شعبة  الظروف 
للم�شتقبل  جديدة  روؤية  عرب  التنموية  العملية  يف  للنهو�ص  املنا�شب  املناخ  خلق  يف  اأهميتهم 
الذي يروه من �شنعهم ل من �شنع من �شبقهم. واإذا ما نظرنا اإل مكونات املجتمعات العربية 
يف  اأهميتهم  على  التاأكيد  نحو  يدفع  الذي  الأمر  الأغلبية،   ي�شكل  ال�شباب  عن�شر  اأن  جند 
خلق وبناء جمتمعات حديثة بعيدًا عن الختاللت العديدة املوجودة يف املجتمع العربي كون 
اآثارها على احلياة  البنية ال�شيا�شية والقت�شادية ال�شعيفة قد خلقت فجوة كبرية انعك�شت 

الجتماعية مما اأوجد م�شكالت خمتلفة دفعته نحو حالة من عدم ال�شتقرار.
اأن هذه الفئة ال�شابة تتمثل همومها بالبطالة والفقر والتغريب. فيلجوؤون اإل العديد 
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ميتهن  والبع�ص  املقنعة.  والبطالة  الهجرة  منها  املنال  بعيد  م�شتقبل  لتحقيق  الو�شائل  من 
الن�شب والحتيال الب�شيط، والبع�ص يحاول ال�شتفادة من املوا�شم ول �شيما املو�شم ال�شياحي 
يف بلده لريوج لبع�ص املنتجات يدوية ال�شنع وما اإل ذلك مما ي�شمى البطالة املقنعة، على اأن 

كل ذلك ين�شب يف البحث عن الهوية ويدور يف حلقة بناء الذات .
وهنا ن�شري اإل اأن الأ�شرة العربية حاولت اأن تلعب دور ب�شيط يف حماولة اإخراج 
اأفرادها من حالة الإحباط ودفعهم لتاأمني فر�شة عمل فر�ّشخت قيم العلم والتعليم. ولكن 
وعلى  الوظيفة.  تاأمني  بهدف  بل  املجتمعية  باحلالة  الرتقاء  اأجل  من  العلم  يكن  مل  هدفها 
الرغم من اإدراك جيل ال�شباب لهذه الق�شية اإل اأن التعليم مل يحل الأزمة بل عّقدها لأن النمو 
القت�شادي البطيء غري الكايف لتوفري اإمكانات العمل املن�شودة للمتعلمني جعلنا اأمام جيل 
متعلم ب�شهادات علمية عليا عاطل عن العمل وم�شاب باأزمات نف�شية نتيجة �شعوره باأن حياته 
التغيري  نحو  والتمرد  واملعاناة  البطالة  اأ�شبح يف عداد جيل  واأنه  هباًء  قد �شاعت  العلم  يف 
اإيجاد همزة الو�شل بني املا�شي العريق الذي يدعيه واحلا�شر  ال�شلبي. كما ف�شل الآباء يف 
ال�شباب هي ميول فطرية �شحيحة من  ميول  اأن  نا�شني  والقوة  الأمان  يفتقد  الذي  امل�شو�ص 
الناحية البنائية ومعتدلة اأي�شًا، وهم ميلكون القدرة على حتقيق النمو ال�شليم ولكن ب�شرط 
توفر البيئة املنا�شبة لأن هذه امليول تهم�ص ول ت�شرخ. فالبيئة الجتماعية املر�شية ميكن اأن 
تق�شي على طاقتهم اليجابية ب�شرعة وتثري الكراهية والدمار لأنها تتبع �شيا�شة قهر الذات.

اإّن التطور الكبري الذي �شهده العامل يف العقد الأخري من القرن الع�شرين وظهور 
العوملة وال�شيطرة اأحادية القوة من قبل الوليات املتحدة، وانت�شار الأزمات املختلفة قد اأثر 

ب�شكل كبري على الدول العربية من ناحيتني :
*�ثورة الت�شالت وتكنولوجيا املعلومات. 
*�واإفرازات البعد الإعالمي.

و�شلوكيات  اأمنــاط  من  اجلديدة  املكت�شبات  بني  كبرية  فجوة  اأوجــد  الــذي  الأمــر 
اأ�شبحت م�شكلة  الكال�شيكية. لذلك  بال�شلطة  املمثل  القدمي  املوروث  وثقافات خارجية وبني 

الهوية من ابرز امل�شاكل التي تواجه ال�شباب العربي، هذه امل�شكلة املتج�شدة يف اأمور ثالثة :
*�غياب املناخ املنا�شب لنمو الأفكار الإبداعية الذي يوفر على الدولة الكثري من العناء 

خللق فر�ص العمل. 
*�متلك اخلوف لل�شخ�شية ال�شابة من الوقوع يف اخلطاأ، وبالتايل العقاب اأي اإلغاء مبداأ 

املجازفة الإبداعية وتر�شيخ مبداأ التواكل على الدولة كونها هي اأف�شل من ي�شتطيع تقدير 
املوقف وبالتايل تقييم حياة الفرد. 

*�البريوقراطية الإدارية والفكرية التي تع�شف بالوقت بحجة اأنها تريح الطرفني.
فعلى  وموؤ�ش�شاتها.  بالدولة  ال�شباب يف عالقتهم  لدى  القيم  اأزمة  ن�شاأت  هنا  من 
قدر املعاناة التي يعانيها ال�شباب من بريوقراطية الدولة، تكون ردود الأفعال التي غالبًا ما 
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الثقة  باأزمة  كبري  حد  اإل  البريوقراطية  لرتباط  وذلك  وال�شخط  والنفور  بالإحباط  تت�شم 
يف املواطن ويف ت�شرفاته و�شلوكياته. وتنعك�ص املمار�شات البريوقراطية ب�شكل حاد على فئة 
ال�شباب من جراء احلماية التي تزوده بها الأ�شرة دائمًا. فالأ�شرة تقوم بالعديد من الأدوار 
تفر�شه  ما  حيال  ال�شباب  ت�شرفات  لتت�شم  اخلارجية  التعامالت  عن  ال�شباب  حتجب  التي 
الأ�شرة من قيود بالتماهي املثايل مع هذه املطالب، لأنها تدرك باأن ك�شف حقيقة الواقع يعني 
وقوعها بالتناق�ص مع ما تعلمه لأبنائها، ويعني عدم قدرتها على ب�شط �شيطرتها عليهم لأنهم 
�شيكت�شفون زيف قيمها. ولكن هذه ال�شيا�شة تكون ناجحة يف ال�شنوات اخلم�ص ع�شرة الأول 
من حياة ال�شباب لأنهم بعد ذلك �شيخرجون اإل معرتك احلياة الواقعية، و�شيدخلون املواجهة 
احلادة مع الأو�شاع القائمة، لتهتز ال�شورة التي ر�شمت والتي كان لري�شة الأ�شرة دور كبري 
يف ت�شكلها، وهم جمربون رغم اكت�شاف زيفها على التغني بجماليتها وبالتايل العي�ص يف حالة 

ف�شام �شخ�شية واتباع �شيا�شة الأقنعة الجتماعية. 
فاأنا اأمام اأ�شرتي يجب اأن اأكون الولد الأخالقي املطيع لالأب والأم. واأمام �شديقاتي 
يجب اأن اكون ال�شاب املتحرر. ويف النهاية ل اأ�شتطيع اأن اأدرك من اأنا. فالبيئة الجتماعية 
بدوره  يقوم  الــذي  املــدرك  الفرد  يف  خا�ص  فعل  رد  الجتماعي  التفاعل  خالل  من  ت�شتثري 
اأو تقبلها ومتثلها.  اأو ال�شيكولوجية برف�ص الإ�شارات  اعتمادًا على خ�شائ�شه الفيزيولوجية 
وبهذا ينمى اأو يبقى على �شمات �شخ�شية يعرب عنها يف �شكل معني من ال�شلوك الجتماعي. 
ونتيجة لذلك فاإن عملية ال�شعور الإن�شاين هذه تكون مق�شورة على املعرفة التي تعترب ن�شاطًا 
يعيد به ال�شخ�ص تنظيم �شلوكه اأو حياته. ولهذا فاإن ظروف احلياة املادية واأ�شكال العالقات 
و�شلوكهم  النا�ص  �شيكولوجية  على  حا�شمًا  تاأثريًا  توؤثر  الجتماعي  البناء  يف  الجتماعية 
الجتماعي؛ كما حتدد هذه الظروف وتلك العالقات م�شاعر النا�ص واأفكارهم واجتاهاتهم. 
النا�ص  حياة  �شروط  على  تتوقف  النف�شية  واحلــالت  والعمليات  اخل�شائ�ص  فــاإن  ثم  ومن 
تاريخية  هي  بل  �شيكولوجية  اأو  بيولوجية  لي�شت  النا�ص  بني  الختالفات  اأن  على  واأ�شكالها 

اجتماعية. من هنا يكون ال�شباب العربي اأمام م�شكلة قيم تتلخ�ص بالعن�شرين التاليني :
*�الت�شارب الوا�شح بني القيم املعلنة وقيم الواقع.
*�عدم قدرتهم على ا�شتيعاب اإيديولوجيا املجتمع غري الوا�شحة.

وعلى م�ش�ص يلجاأ ال�شباب اإل الو�شائل الهروبية كاأحالم اليقظة والغ�ص والجتاه 
اأو اإدمان املخدرات. وهذه الو�شائل هي حماولة لدعم اعتباره لذاته وللح�شول  نحو تعاطي 

على ما ينبغي من تقدير.
 يف احلقيقة اأن ما يبحث عنه ال�شباب هو الهوية وهي ل تعني طبعًا التعريف الذي 
وح�شارية  وروحية  رمزية  معاٍن  على  ينطوي  املفهوم  هذا  اأن  بل  حافظته،  يف  الفرد  يحمله 
بهذا  والعتزاز  الولء  لديه  وتخلق  اأكرب  اإل ج�شم  بالنتماء  اإح�شا�شًا  الفرد  تعطي  جماعية 
اجل�شم الكبري. اإن ما يغيب عن بال التخطيط الجتماعي يف املجتمعات العربية هو اأّن الهوية 
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والثقافية  البيولوجية  العوامل  درا�شة  من  لبد  وبالتايل  للفرد،  النف�شي  النمو  من  جزء  هي 
التي توؤثر على تكوين الهوية جلعل القيم واملثل ميزانًا ملعايري ال�شلوك والأخالق لإزالة تاأثري 
التناق�ص وال�شراع النف�شي الذي يعي�شه ال�شباب العربي بالإ�شافة اإل التزام و�شائل الإعالم 
والفكر  الــراأي  يف  احلرية  اأجــواء  اأن  كما  والواقع،  واحلقائق  والأفعال  الأقــوال  بني  بالربط 
والإرادة والختيار والرف�ص والقبول واحلرية يف مواجهة الأخطاء ت�شاهم يف اإزالة التناق�ص 

بني قيم املجتمع واإح�شا�ص ال�شباب باحلق يف احلرية العامة. 
العمل  الإن�شان  �شخ�شية  بناء  يخ�ص  مبا  الدولة  يف  املعنيني  على  يجب  ولذلك 
اأزمة الهوية و�شعف امل�شاركة وغياب  اإدراك امل�شاكل التي مير بها ال�شباب العربي من  على 
اأبعادًا  كليتها  يف  ت�شكل  التي  امل�شكالت  هذه  واملخدرات.  واجلرمية  والبطالة  الدميقراطية 
الأول  واخلطوة  النظرة  اأن  على  الدائم.  ال�شتقرار  عدم  حالة  على  مبني  جمتمع  لهيكل 
اإ�شراك  ل�شرورة  املدرك  ال�شيا�شي  القرار  ال�شتقرار هي  اأزمة عدم  من  للخروج  املفرو�شة 
ال�شباب العربي يف عملية �شنع القرار وو�شع النقط ال�شا�شية التي ميكن من خاللها اخلروج 
اأكرث  وجعلها  املجتمع  موؤ�ش�شات  واإ�شالح  وحتديث  تطوير  و�شرورة  مو�شوعية  اأكرث  بحلول 

فاعلية وا�شتقاللية. 

�شامر عبد اهلل عالوي 
االإنرتنت مندجماً مع امل�سجد

ال�شباب.  م�شاألة  الجتماعية هي  الدرا�شات  اأثريت يف ظل  التي  الق�شايا  اأهم  اإّن 
هذه الفئة التي ظلت واقعا يوؤرق املجتمع يف كيفية توجيهها وتوظيف اإمكانياتها يف بناء واقع 
اجتماعي ي�شري نحو التقدم والزدهار. فما ي�شيب مع�شر ال�شباب يف ظل الواقع الذي يعي�شه 
با�شكالياته املتعددة ما هو اإل هجمات قد ح�شدت لها تيارات فكرية كل طاقاتها لتوؤدي ماآربها 

با�شتغالل قوى ال�شباب .
فالطاقة الكربى هي املجتمع الذي ميّوج ويلون ال�شباب على اعتبار اأّن ما يقع على 
عاتق ال�شباب مفرو�ص من خ�شم هذا املجتمع. فالإ�شكاليات التي تع�شف بال�شباب متعددة 
اإل  ال�شتناد  فاإن  ال�شباب  لواقع  فعلية  روؤيــة  اإجــرتاح  من  بد  ل  كان  واإذا  �شوداوية.  باألوان 
اأنف�شهم هو �شريورة  ال�شباب  اأ�شل وجود  لأن  املنحى،  نفعًا يف هذا  ثابتة ل يجدي  مفاهيم 
متغرية با�شتمرار مكتنفة ملظاهر متنوعة خمتلفة اإل اأبعد حد. واإذا كان القرن الع�شرون هو 
ع�شر الأيديولوجيات الكربى ويف الوقت نف�شه هو ع�شر انهيارها، فان هذا قد وّلد يف اأجيال 
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باأكملها ما ميكن اأن ن�شميه ‘عقد الف�شل الأيديولوجية’. وكان من نتيجة ذلك اأن اجته ال�شباب 
العربي ب�شكل خا�ص باجتاهني ل ثالث لهما :

الأول هو الجتاه الديني كردة فعل على ف�شل املنظومات الفكرية الكربى، والثاين  
هو اجتاه يقوم على حماكاة الغرب. فاأ�شبح ال�شاب الغربي ب�شخ�شيته اأمنوذجًا يحتذى به 
بالن�شبة لل�شاب العربي اإل درجة اأن ال�شاب العربي الذي يكون اأكرث قدرة على تقليد اأمنوذجه 

الغربي، هو الذي ميثل املعنى احلقيقي لل�شباب. لكن لالأ�شف هذا املعنى هو معنًى زائف. 
وعندما قلنا انه يوجد اجتاهان ل ثالث لهما مل نعِن امتناع ظهور اجتاهات اأخرى. 
اأنها مل تتبلور ب�شكل اأ�شيل. وهذا ما ن�شاهده الآن بني ظهرانينا  وهي قد ظهرت بالفعل األ 
يف ما ي�شمى ‘�شباب الثورة’ هذا ال�شباب الذي و�شفه اأدوني�ص بـ »ال�شباب املتمرد.« وقد نبه 
اأدوني�ص يف حوار له معروف يف هذا ال�شياق اإل نقطة على درجة عالية من القيمة وهي اإن ما 
يدعى ثورًة عند هذا ال�شباب العربي لي�ص ثورة مبعنى الكلمة، واإمنا هو مترد ل�شبب اأ�شا�شي 
وهو اأن الثورة حتتاج اإل مبادئ نظرية تبنى عليها. لكن الواقع العربي الآن من حيث الثورات 
اأ�شا�شها واقع  ُي�شت�شرف على  اأ�ش�ص نظرية  اإل  التي حتدث فيه تفتقد ثوراته هذه  ال�شبابية 

عربي جديد.
واملاأ�شاة الكربى يف هذه الثورات –والكالم لأدوني�ص– هي اأنها كلها جتعل من يوم 
اجلمعة منطلقا لها على م�شتوى الزمان ومن امل�شاجد منطلقا لها على م�شتوى املكان. وعلى 
هذا الأ�شا�ص يرف�ص اأدوني�ص اأن ي�شارك يف هذه الثورات التي اأ�شبغ �شبابها عليها طابعا دينيًا.

وت�شاءل اأدوني�ص : ملاذا ل تخرج هذه الثورات من الكنائ�ص اأو املراكز الثقافية اأو املالعب ؟ 
هل اأدوني�ص حمق يف ما ذهب اإليه ؟ نرتك اجلواب على هذا ال�شوؤال ملا �شوف توؤول اإليه بالفعل 

نتائج  هذه الثورات عينها.
وقد تعر�ص اأدوني�ص ب�شبب هذه الآراء لكثري من النقد، لكن نرغب هنا يف اأن ن�شري 
الثورة من  اإذا خرجت  اأنه ما امل�شكلة  اأدوني�ص وهو  اإل  اإل النقد الذي وجهه عزمي ب�شارة 
اجلوامع؟ فاأمريكا الالتينية �شهدت ثورات دينية م�شابهة علمًا اأن عزمي ب�شارة مل ي�شر اإل 
ونحن  اأدوني�ص،  بالذات  يعني  وهو  الكبار(.  ال�شعراء  اأحد  )قال   : قال  اإمنا  بال�شم  اأدوني�ص 
ن�شتغرب من ب�شارة هذه املداورة. يجول يف ذهننا  �شوؤال: هل اأ�شبح عزمي ب�شارة عرابًا دينيًا؟ 
اأقفلت كما هو يرى بفعل الأنظمة  اأمام رغباتهم اأماكن مغلقة قد  يعّمد �شباب الثورة ويفتح 
اأثاره  الذي  ال�شجال  �شيا�شية مر وقت طويل على وجودها ؟ هذا  واأعراف  وتقاليد  مبتاري�ص 
ب�شارة مع اأدوني�ص ينطوي على دللة خطرية وهي اأن ب�شارة من منظوره ال�شخ�شي ل ميانع يف 
اأن تكون الثورات العربية هي ثورات دينية من حيث منطلقها. ماذا يعني ذلك ! هل نحن الآن 

اأمام ذرائعية اأو براغماتية من نوع جديد ؟ 
نعود اإل ما قلناه من البداية وهو اأن هناك اجتاهني : الأول ديني، والثاين ينزع 
العربي من  العامل  الثورات احلالية يف  اأمام هذه  انه مل يبق  نحو حماكاة الغرب. هذا يعني 
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حيث كونها ثورات �شبابية اإل اأن تنحاز حليز اأحد هذين الجتاهني الديني اأو الغربي. ونحن 
نعتقد اأن هذه الثورات مل تنزع نحو اأحدهما دون الآخر واإمنا جمعت بينهما بطريقة غرائبية 
فاأ�شبح النرتنت مندجما مع امل�شجد اأ�شا�شًا لهذه الثورة. وهنا نالحظ اأمرًا هامًا وهو : دمج 

التكنولوجية الغربية باملعمار الإ�شالمي يف عالقة فريدة.
ال�شوؤال املطروح هنا : كيف ميكن اجلمع بني هذين النقي�شني الدين مع معطيات 
اأمل يكن هذان  اأجل الو�شول اإل هدف حتقيق نتائج هذه الثورة ؟  التكنولوجيا الغربية من 
النقي�شان يف حالة �شراع اأزيل. على هذا الأ�شا�ص نالحظ اأن هذه الثورات –اإن قبلنا ت�شميتها 
على اأنها ثورات دينية– تتو�شل التكنولوجيا الغربية من اجل اإزاحة الآخر ول يهمنا الآن  هذا 
الآخر. ولكن كيف ميكن لنا اأن نحلل حقيقة هذا الآخر املرفو�ص من قبل �شباب هذه الثورة؟ 
– موؤيديها  بع�ص  يزعم  دينية كما  ثورات  الثورات هي  كانت هذه  اإذا  ؟  الآخر  من هو هذا 

ممن ذكرنا اأعاله– فهل ن�شتطيع اأن ن�شل اإل تكوين ت�شور مو�شوعي عن الآخر يف منظور 
فعاليات هذه الثورة ؟ هل حتديد من هو الآخر منوط بالدين، اأو بالتكنولوجيا الغربية ؟ اأو هو 
رهن الئتالف بينهما ؟ اإن الواقع احلقيقي لل�شباب هو يف مو�شع خمتلف متامًا عما اأ�شلفنا 
ذكره فما هو اإل �شحية جمتمع باملعنى الوا�شع للكلمة. فاإذا ما اأعدنا النظر لإدراك ال�شباب 
اأهمها  اأن  اإل  ومت�شعبة  عديدة  فهي  املجتمع،  قبل  من  عليهم  تطرح  وا�شطالحات  ملفاهيم 
مفهوم احلرية، فاحلرية ُتت�شرب لديهم على اأنها انعتاق من القيود التي تتحكم مب�شريهم 
عن  والنزياح  اخللقي  الإفــالت  عنها  لين�شق  و�شياع  فراغ  من  عنها  يتاأتى  وما  وحتركاتهم 

الفطرة ال�شليمة ومن اأخالق قيمية ذات مناقبية رفعية.
جلان  –والكالم  فمثال  حتليلها.  يف  اأ�شهب  قد  جمة  ومعان  دللت  لها  فاحلرية 
حرًا  الإن�شان  جاك رو�ّشو الأب احلقيقي للثورة الفرن�شية يف كتابه العقد االجتماعي– »ولد 
والقيود حتا�شره يف كل مكان .« وكما قال اأي�شا يف دللته على غبطة وحظ الإن�شان باحلرية 
»الإن�شان حمظوظ مرتني اأول لأنه ولد حرًا وثانيا لأنه اأُجرب على اأن يكون حرًا.« لكن احلرية 
عليه.  التعدي  وعدم  الآخر  واحرتام حرية  والن�شباط  اللتزام  تعني  بل  لي�شت مطلقة  هنا 
فالإن�شان حر لكن حريته مل تكن باختياره لولدته اأو اأهله اأو دينه. اإّن حريته تنبع يف كيفية 
اختيار طريق احلرية ذاته. وعلى اعتبار اأن احلرية كروح هائمة جتول يف الآفاق باحثة عن 
يف  رحاها  تدور  التي  العقلية  فاملماحكة  بال�شباب،  املتمثل  اجل�شد  هذا  يتلقفها،  لئق  ج�شد 
اأن  اأعماق العقل ال�شبابي. ويجب  عقول ال�شباب الواعي هي يف تفنيد ال�شراع الذي يختلج 
اإ�شدار احلكم على امل�شاهدة العيانية ملا ينهله هذا ال�شاب من علم  تكون هذه املماحكة يف 
ونهج وما يف�شي اإليه هذا احلكم يف م�شرية ال�شاب. فالق�شية الكربى اأين هو املالذ واأين هو 

املنجي من ظلمات اجلهل يف هذه املرحلة ؟ 
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وفاء خ�شور
املجتمعات الفتّية املهّم�سة

ميثل ال�شباب يف املجتمعات العربية الن�شبة الغالبة من تعداد ال�شكان ورمبا لهذا 
ال�شبب ت�شنف هذه املجتمعات من بني املجتمعات الفتية. وواقع الأمر اأن مثل هذا الأمر، كون 
املجتمعات العربية جمتمعات فتية، ي�شع هذه املجتمعات اأمام حتديات اجتماعية واقت�شادية 
و�شيا�شية م�شتمرة بحيث ت�شاف هذه التحديات اإل التحديات اخلارجية التي تتعر�ص لها. 
وميكن القول اإن الن�شبة املرتفعة من ال�شباب �شمن جمتمعاتنا هي م�شدر قوة بقدر ما ميكنها 
اأن تكون م�شدرًا لالأزمات. ولذلك يبقى اأّن النتباه لهذه ال�شريحة وو�شع الربامج واخلطط 

لفئة ال�شباب التي ميكن اأن تناق�ص واقعها وتطلعاتها يبدو اأمرًا ل منا�ص منه.
وكنقطة لالنطالق ملناق�شة واقع ال�شباب يف �شورية يبدو مهما بالن�شبة لنا الإ�شارة 
اإل اأن مفهوم ال�شباب كمرحلة عمرية ي�شري اإل اهتمام بامل�شتقبل لأن ال�شوؤال املطروح من 
قبل هذه الفئة يتمثل بال�شيغة التالية: ما الذي �شنكون عليه م�شتقبال ؟ وب�شيغة اأكرث تعميما: 

ما الذي يتوجب عمله لنكون ما نريد اأن نكون عليه م�شتقباًل.
اإذ  ينطلق من احلا�شر  اأن  يت�شمن حقيقة م�شتقبلية يجب  �شوؤال  الإجابة عن  اإن 
اأن اأي م�شتقبل اإمنا يناط بحا�شر ينطوي على بذور اأولية لهذا امل�شروع. ها هنا تكمن املهمة 
الأ�شا�شية لعلم الجتماع اإذ لبد من درا�شة اهتمامات ال�شباب احلالية وامل�شكالت الرتبوية 
وال�شيكولوجية والقت�شادية الراهنة ومعرفة العقبات املحيطة بهذه ال�شرعية، بهدف و�شع 
بل  الراهنة  والعقبات  للم�شكالت  احللول  بتقدمي  فقط  لي�ص  ت�شمح  التي  والربامج  اخلطط 
ن �شريحة ال�شباب من خلق اأو�شاع اأكرث ان�شجامًا مع تطلعاتهم،  وا�شتقرار امل�شتقبل الذي ميكِّ
واقع هذه  بني  الكربى  الفجوة  تكمن يف  ال�شباب  �شريحة  منها  تعاين  التي  الكربى  فامل�شكلة 

ال�شريحة وتطلعاتها. 
وجل هذه امل�شكلة يقع على عاتق املجتمع. فاإننا نق�شد بذلك املوؤ�ش�شات الجتماعية 
بال�شوؤون  املعنية  الر�شمية  باجلهات  وانتهاء  الرتبوية  باملوؤ�ش�شات  مــرورًا  الأ�شرة  من  بــدءًا 
الجتماعية، وم�شكلة عالقة ال�شباب بامل�شتقبل لي�شت فقط م�شكالت ت�شورات واآمال ورغبات 
الواقع  من  تن�شاأ  امل�شتقبل  عن  فالت�شورات  واملجتمع.  ال�شباب  بني  تفاعل  م�شكلة  هي  بل 
الجتماعي الذي يحياه ال�شباب حا�شرًا. وُيالحظ يف هذا ال�شدد اأن اأخطر م�شكلة قد تواجه 
ال�شباب حا�شرا يف واقعهم املعا�شي هي التهمي�ص والإق�شاء. واأكرث من ذلك ميكن القول اإن 
اأمرا�ص املجتمعات احلديثة خطورة اإمنا هو التهمي�ص على الأ�شعدة كافة الجتماعية  اأكرث 
والقت�شادية وال�شيا�شية.  وكلما اأمعن املجتمع مبوؤ�ش�شاته يف تهمي�ص ال�شباب فاإن بذلك ميعن 
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يف تعميق امل�شكالت التي �شيعانيها اإذ اأن تهمي�ص ال�شباب هو ال�شبب وراء النحراف والتطرف 
الجتماعي،  التطور  عن  ال�شباب  اإق�شاء  اأي  الجتماعي،  فالتهمي�ص  واحد.  اآن  يف  والت�شيب 
اأنف�شهم وجتاه املجتمع، ماي�شري اإل تعقد  اأفعال خطرية جتاه  �شيدفع بهم اإل اتخاذ ردود 
العالقات بني الأجيال ال�شابقة والالحقة واإمكانية ت�شكيل فئات تبحث عن حتقيق ذاتها خارج 
اأطرها الجتماعية. واإذا اأ�شفنا اإل هذا التهمي�ص اأ�شكال الثقافات الواردة وات�شاع م�شاحتها 
الواحد ب�شبب ما بات يعرف بثورة الت�شالت والتكنولوجيا فاإننا ن�شيع من  �شمن املجتمع 
يدنا كل حلظة حا�شمة. واإذا مل نقم بر�شم امل�شتقبل لهذه الفئة فاإن م�شتقبال جمهزا رمبا 
يقل خطرًا عن  القت�شادي فال  التهمي�ص  اأما  ينتظر هوؤلء.  والربامج  اأنواع اخلطط  باأ�شواأ 
ال�شباب كطاقة جديدة  تعنيه زج  تعني من �شمن ما  البطالة  اأن  التهمي�ص الجتماعي ذلك 
فكرية يف اأح�شان الفراغ والفراغ ماء عكر ي�شهل ملن ي�شاء اأن ي�شطاد فيه. اإّن البطالة واحدة 
من امل�شكالت التي نوق�شت كثريًا. ول�شنا هنا يف �شدد اإعادة ما قيل حول البطالة ولكن يجب 
على اجلميع اأن يدركوا اأن ال�شورة ال�شوداء عن امل�شتقبل اإمنا تنتجها البطالة. فعدم وجود 
فر�ص عمل وفقدان الأمل والياأ�ص وال�شعور بالنحطاط كل تلك عوامل ل ترتك جمال للتفكري 
�شريحة  باعتبارها  لالنتماء  فاقدة  وا�شعة  �شريحة  اأمام  اأنف�شنا  جند  وهكذا  م�شتقبل.  باأي 

منبوذة ومهملة وملقاة لي�ص على ر�شيف املجتمع بل يف ال�شجن ما يخلق بنية قابلة للت�شكل.
فالتهمي�ص الجتماعي والقت�شادي يوؤدي اإل خلق قيم هي قيم من هم يف القاع. 
واحلالة التي تعرب عنها هذه البيئة هي وجود فئة من الهام�شيني الذين لي�ص لديهم ما يخ�شرونه 
ما ي�شمح لهذه الفئة اأن تاأخذ اأ�شكال متعددة يف التعبري عن نف�شها على �شبيل مواجهة واقعها 
املوؤمل. وعندها يطفو على �شطح املجتمع ما كان قد دفع به اإل القاع لهذه اجلماعات والفئات 
ال�شابة الباحثة عن اعرتاف بها ب�شكل اأو باآخر، وال�شاعية اإل انتزاع هذا العرتاف بكل الطرق 
والأ�شكال املمكنة. قد ترتك قيادها اإل النزعات الغريبة عن جمتمعها الأ�شلي  ومبا اأنه ل �شيء 

لديها لتخ�شره فاإنها قد تعتقد اأن ك�شب العرتاف بها بحد ذاته غاية تربر لها الو�شائل.
اإدماج  اأن عملية  اأ�شا�شية وهي  انطالقًا مما تقدم ميكن الو�شول اإل قول حقيقة 
ال�شباب باملجتمع من خالل برامج اجتماعية واقت�شادية هي عملية ل تفعل فعلها على م�شتوى 
الواقع احلايل فقط بالن�شبة لهم، بل اأنها اأكرث من ذلك فهي تاأتي لتدعم لدى فئات ال�شباب 
ت�شورات  لي�ص جمموعة  فامل�شتقبل  املجتمع.  اإيجابية يف  قيم  والتفكري يف  بامل�شتقبل  التفاوؤل 
واآمال بل اإنه يتطّلب جهدًا حقيقيًا. وهو لي�ص جمرد اأهداف منف�شلة عن الواقع والإمكانيات 
التي يجب اأن تتوافر لتحقيقه فعال وقد كر�شت بع�ص اأدبيات ال�شو�شيولوجيا مفهوم الغرتاب 
وتناولته يف حماولة لفهم كيفية ت�شكل جمموعات اجتماعية تعي�ص �شتاتًا داخليًا. وهكذا فاإننا 
دورهم  وتفعيل  مكانتهم  واإعادة  لل�شباب  والقت�شادي  الجتماعي  الإدماج  اإل عملية  نحتاج 
الجتماعي والقت�شادي وال�شيا�شي واإك�شابهم ال�شعور مبدى حاجة املجتمع لهم يف ر�شم مالمح 

امل�شتقبل لهم وملجتمعهم واأكرث من ذلك اإك�شابهم ال�شعور باأهميتهم يف اأية عملية م�شتقبلية.
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طارق م�شطفى
�سغل �سباب

يظهر لقارئ التاريخ، مهما كانت درجة تعمقه يف تلك القراءة، اأن ال�شباب لي�شوا 
على  املوجودة  الفتية  الأرواح  جمموعة  هم  بل  دومــًا،  عنهم  يقال  كما  املنتجة  اقة  الطرَّ فقط 
باألوانها وحقولها  البقعة،  لهذه  الإن�شانية  املقولة  وكثافة  معيرَّنة، حتدد طق�ص  بقعة جغرافية 
وجمالتها. وهذا الطق�ص ينتج من عالقة ال�شاب باملكان وبالزمن على حدٍّ �شواء. اأما املكان 
)مزاجه واأدواته( فهو الالعب الأكرب يف نوعية اأداء ال�شاب، لأنه ي�شغل الأر�ص الأ�شا�ص التي 
حتت�شن عالقاته وانفعالته واأفعاله وردات ِفعله من جهة، كما اأنرَّه وعاء الذاكرة ال�شخ�شيرَّة 
من جهٍة اأُخرى، هذه الذاكرة التي تبني الهيئة النف�شية والجتماعية الثقافية لدى ال�شاب، 
كما حتدد مع الثقافة يدًا بيد نوعية اللغة-الروح، التي يجب اأن ت�شيخ وتزداد طفولًة يف كل 
ن�شبة احلب  يزيد  الذي  الأمر  يوم،  اإثر  يومًا  اإل قيامتها  حلظٍة من حلظات عبورها درَبها 
)ك�شرورة ل كرفاهية عاطفية( على ح�شاب اأي مكون اآخر من مكونات املكان. احلب الذي 
يعيد تفعيل دور البحر واجلبل وال�شحراء والنهر والنهد وال�شوارع والعيون والأ�شوات، واملدن 
لياًل، وال�شروق الذي ميقت املدن، وعيون الأم بدمعتها و�شحكتها، و�شارب الأب وزنديه وعقله 
اأ�شعل الراأ�َص �شيبًا. �شياء احلبيبة وهي تذوب يف القلب والعزمية،  باأ�ص اجلندي يف  الذي 
املرتا�ص وعدوه يقف بينه وبني كل هوؤلء... اإل كل ما هنالك من معاِدلت الع�شِق واخُلُلق، 
ابتداًء من الطبيعة وانتهاًء بـ ‘�شباح اخلري يا جاري’ وهي خارجة من القلب، يطري بها املكان 
الكون،  لتغطي  املكان،  لهذا  �شة  املخ�شرَّ ال�شماء  وتت�شع قطعة  وطنًا،  ليغدو  فاأعلى  اأعلى  اإل 

بِّ التي ترَقُبه منذ اآلف ال�شنني، واملكان، �شورية، الُكل مكان.  فت�شبح لئقًة بعني الررَّ
اأما الزمن، بتغريه وتطور و�شائله، و�شيطرة ال�شرعة امل�شطحة )يف غالب الأحيان( 
ًا نوعًا ما، لأنه  خ�شي الأخالقي اخلاّلق، يلعب دورًا �شلبيرَّ على ح�شاب التدفق  العاطفي ال�شرَّ
يوؤ�ش�ص بطريقٍة اأو باأُخرى اإل ذاكرة غري اأ�شيلة، ناجتة عن تغري نوعّية الأخالق، الناجت عن 
ًا  ظهور الإن�شان املكلل بالأجهزة ما يزيد من عزلته �شمن عامله التقني امل�شتحدث اخلا�ص، ظانرَّ
اأنه يعي�ص حالًة من التفوق التكنولوجي، ناهيك عن ال�شهولة يف ا�شتباحة اخليال الوا�شحة 
ي اإل الذكاء ال�شتهالكي،  متامًا يف برامج الأطفال التي تعر�ص على الف�شائيات، والتي ل ُتَنمِّ

والت�شطيح العنفّي على م�شتوى ال�شورة واملخيلة.
الديجيتال’  ‘اأبطال  مان’ اأو  ‘�شبايدر  من  بكثري  ‘رميي’ اأعلى  م�شتوى  اأن  اأتوقع 
التي  والأخالقية  الإن�شانية  املقولة  م�شتوى  اأو على  الفني واجلمايل  امل�شتوى  لي�ص فقط على 
تغذي الب�شرية وتلعب دورًا كبريًا يف بناء ما ي�شمى الذكاء العاطفي فيما بعد، بل واأي�شًا على 
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امل�شتوى التقني واللوين والعمقي، ك�شورة ُتعر�ص لطفل لتغذي حدقة عينه. وهكذا و�شوًل اإل 
ة التوا�شل  اإثر الكلمات، على نيرَّ بناء طبل اإلكرتوين �شخم جدًا ت�شرب فيه النا�ُص الكلمات 

الجتماعي، دون اأن تبتل عروق احلوار.
ى �شن الياأ�ص الأخالقي –احلديث  عندما ي�شل الزمن باملكان، اإل مرحلة ما ُي�شمرَّ
ا ُينتج الأخالق  ة التي يتمترَّع بها ال�شاب ال�ّشوري الأ�شيل، بل عمرَّ هنا لي�ص عن الأخالق العامرَّ
ملرجعية  الرئي�شي  الرافد  ت�شكل  والتي  امل�شتقبل،  ذاكرَة  الداعمَة  الذوق،  افعَة  الررَّ ة  اجلماليرَّ
ًا و�شوريًة، اأي ُمنتجًا كونّيًا من عجينِة ع�شرِة  املرء الوجدانيرَّة. فما بالك اإذا كان هذا املرء �شابرَّ
الياأ�ص الأخالقي( عن �شعف  اجت )اأي �شن  والثقافة واملدنيرَّة– النرَّ اآلِف �شنٍة من احل�شارِة 
يف بنية  احلامل الثقايف والفّني الثقايف اإنتاجًا و�شوقًا وم�شاركًة من قبل ال�شاب، م�شافًا اإليه 
اأعباء احلياة وم�شوؤولياتها، ما يزيد من كتلة ما ي�شمى يف لغة الدراما املونولوج الداخلي عند 
النا�ص، اأي خطابهم الفردي مع ذواتهم، والبحث عن ملجاأ للبوح وتفريغ الطاقة احلوارية. 
باب، التي متتلك من الطاقة الكمرَّ الهائل، اأتتها من تراب البلد وطبيعته  حتديدًا �شريحة ال�شرَّ

وخبزه وخمره و�شوارعه، وخمزونه الثقايف واحل�شاري الهائل واملتنوع.
والثاين  الهائل،  التكنولوجي  املعادل  الأول هو   : ال�شاب  اأمام  وهنا يظهر معادلن 
هو املعادل الديني مبرجعياته البيئيرَّة والرتبوية الجتماعية، وهنا ل اأريد تفنيد الثاين، لأنرَّه 
اجلمال’،  يحبُّ  جميٌل  ‘اهلل  اأنرَّ  املوؤكد  من  لكن  والآراء،  التفا�شيل  فيه  وتكرث  يطول  حديٌث 
فبالتايل يبغ�ص الراديكالية والتطرف والتع�شب والع�شاب يف اأي �شيء، دينًا كاَن اأم موقفًا، 
وتو�شل  القبلة،  ر�شاب  اإل  �شيء،  كل  يف  الثاين،كما  يف  دخل  الذي  الأول،  اأما  راأي.  حتى  اأو 
الكالرينيت الذي ي�شغل الهواء ما بني نهدي احلبيبة، والو�شادة التي تفرز غمامًة على �شكل 
ًة  لالأرق ـ–الذي ل يطلب املرء اإزاءه اإل اأن يكون فعاًل واأل يكون جمرد فرط  اآلة العود معدرَّ
احلياة  ملواكبة  ك�شرورٍة  ال�شباب  حياة  يف  التقني(  املعادل  دخــل)اأي  ع�شبي– فقد  ن�شاط 
ًا، ول�شك عند كل من ميتلك عينني  التكنولوجية ال�شائدة على �شطح هذا الكوكب ال�شعيد حاليرَّ
وراأ�شًا بني كتفيه، اأن التطور التقني قد �شهل كثريًا من احل�شول على املعلومة اأينما وجدت. 
يحدث يف  ما  مع  والتوا�شل  لالطالع  رئي�شيًا  اأ�شبحت طريقًا  الإنرتنت  �شبكات  باأن  ول�شك 
الفوائد  من  هنالك  ما  اإل  ثقافية.  وغري  ثقافية  اإجنــازات  من  العامل  يف  ُينتج  وما  العامل، 
اجع يف مكونات  العظيمة، التي اأ�شبحت من بديهيات واأبجديات احلياة يف يومنا هذا. لكن الرترَّ
احلامل الثقايف والأخالقي الآنف الذكر جعل من هذا املعادل التقني ُم�شتهلكًا حقيقيًا لوقت 
وطاقة ال�شاب، الذي رمبا قد ت�شعف عالقته مع �شا�شة الكومبيوتر اأو التلفزيون، لو اأنه حماط 
باللحاف الثقايف ال�شوري، الذي مل ينتج اإل الدفء عرب التاريخ، فمثاًل : تفعيل وتكثيف عملية 
ال�شوري احلقيقي، ت�شمن حالتني  بالفيلم  ال�شينما  ُدور  اإنعا�ص  وبالتايل  ال�شينمائي،  الإنتاج 
على م�شتوى عاٍل من النبل : الأول هي احلالة الفنية واإعادة اإنتاج احلياة ال�شورية ب�شكل فني 
واإن�شاين لئق. والثانية هي التوا�شل الجتماعي احلقيقي، فدار ال�شينما لي�شت مكانًا مل�شاهدة 
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الأفالم فقط، بل ملتقًى اجتماعيًا حقيقيًا للتوا�شل والتعارف. يعطي ال�شارع هدوءًا وم�شهدًا 
ًا، يفوق الفي�شبوك تطورًا من الناحية الإن�شانية، على امل�شتوى التقني العايل  جماليًا ح�شاريرَّ

الذي يتمتع به هذا الأخري.
ناهيك عن غياب الق�شيدة احلقيقية ومنربها، الكتاب الورقي و�شوقه، املو�شيقى 
و�شوقها واآلية اإنتاجها اخلجولتني ما جعل املوؤلفني يهربون اإل املو�شيقى الت�شويرية لت�شويق 
امل�شل�شل  الدرامي املطروح يف  ال�شياق  اأ�شرية  لو بقيت  النا�ص، حتى  اإل  واإي�شالها  اأعمالهم 
يف  وال�شرتخاء  وال�شرب  الأكل  لطق�ص  امتدادًا  اأ�شبح  والذي  العجيب،  احللقات  الثالثيني 
لإبداعات  طبعًا  الفائق  الحــرتام  مع  الف�شيل،  رم�شان  �شهر  يف  الإفطار  وجبة  بعد  املنزل 
وثقافة معينة  �شيكولوجية  تعك�ص  التي  النكتة احلقيقية،  اإل غياب  املبدعني. وهكذا و�شوًل 
لدى النا�ص، وحتديدًا ال�شباب. لعل من اجلميل اأن ميتلك ال�شاب �شديقًا على الفي�شبوك من 
جماهل الغابون، فيعجبان بنكات اأو تعليقات بع�شهما البع�ص، ويت�شاركان يف الآراء الثقافيرَّة 
من  لي�ص  لكن  اللكرتونية!    ال�شداقة  ي�شبه  ما  بينهما  وين�شجان  والجتماعية،  والإبداعية 
اجلميل اأن جتل�ص مع �شديق على الفي�شبوك وبينك وبينه فعليًا�شوى �شارع اأو �شارعني، و�شوى 
حمافظة اأو حمافظتني، ولي�ص من اجلميل اأبدًا اأن جتل�ص مع �شديقك ويكون حديث اجلل�شة 
بالق�شم الأعظمي منه عن الفي�شبوك، هذا ي�شمى بالعني املجردة، ابتعادًا عن احلياة وال�شارع 
واإن  اأخرى غري حقيقية،   بفعاليات  ال�شاب  ط  تَورِّ التي قد  والرثثرة  الإدمان  والوقوع يف فخ 
كانت حقيقية واقعيًا فهي غري حقيقيرَّة على امل�شتوى الأخالقي احل�شاري الإن�شاين احلواري 
ًا! اأو عن ال�شاعة ! ـــ  ـــ احلديث هنا عمن ي�شتخدم الفي�شبوك، ما يزيد عن ال�شبع �شاعات يوميرَّ
وقد ت�شتفيد هذه الفعاليات من جلوء هذا الفرد اإل حاجته لتفريغ طاقته الكالمية املتجمعة 
التي  الأخرى يف احلياة الجتماعية،  ة  الثقافيرَّ امل�شامري  اأ�شاب  الذي  الق�شور  نتيجة  داخله 

ي�شودها اجلو ال�شتهالكي للمعلومة والثقافة، ل املُنتج لهما. 
ه َي�شتنفر ذهنيًا،  يجب املالحظة باأن املرء عندما يخو�ص حوارًا الكرتونيًا ما، فاإنرَّ
وتكون ال�شا�شة امل�شنعة ب�شكل مريح وجذاب ومتعدد اخليارات، لت�شحب منه وقته، وحتاول 
امل�شرتك  يتوهم  حتــاوره.  التي  الوحيدة  العني  هي  للكالم،  اإل  منتجًا  يكون  اأن  عن  اإبعاده 
بهكذا فعاليات ومواقع الكرتونية حتت عنوان التوا�شل الجتماعي –هذه لي�شت دعوة لعدم 
الفعاليات فر�شت  الأكرب، وكون هذه  الن�شبة  بالطبع كونه  بامل�شرتك  ا�شتهانة  ال�شرتاك ول 
اءة، وميار�ص  حًا– باأنه ميار�ص فعالية حوارية بنرَّ رونقها بغ�ص النظر عن كونه جمياًل اأم م�شطرَّ
يق�شم  راأيه من قيمته احلواريرَّة عندما  يفّرغ  اأنرَّه  اأن يالحظ  راأيه، دون  التعبري عن  حقه يف 
طاقته يف ذات اللحظة، على عدد من املتحاورين معه يف راأيه. وبذلك ت�شيع القيمة احلقيقيرَّة 
اأي هنا  ل،  اأم  كونه �شحيحًا  النظر عن  بغ�ص  ا،  �شخ�شيرَّ يكون  اأن  الذي يجب  نف�شه،  للراأي 
ي�شيع الكمون الذاتي للراأي، والذي عليه ي�شبح الراأُي راأيًا ناهيك عن اأن هذه املواقع تكون 
يف الغالب ميدانًا وا�شعًا للغزو الإعالمي الغربي، الذي يتخذ من التالعب الإعالمي �شالحًا 
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حقيقيًا، وذلك على اأغلب الأ�شعدة، ولي�ص على ال�شعيد ال�شيا�شي فقط، مع احرتامه كو�شيلة 
ح�شاريرَّة �شريعة للتوا�شل مع الفعاليات اجلمالية الإن�شانية الإبداعية الأخالقية، التي انخف�ص 

من�شوبها –على ما اأعتقد– بتنا�شٍب طردي مع ال�شرعة والتطور التقني القائم.
ل يهدف كالمي هذا اإل ا�شتبدال الإمييل اأو الت�شات اأو الـفي�شبوك باحلمام الزاجل، 
لكن من الالئق بال�شباب ال�شوري، اأي الذكي والنبيل واجلميل، اأن ل ي�شمح لأي مو�شة تقنية 
جديدة اأن ت�شادر وقته وجمال عينيه، بل اأن ي�شتخدمها مبا يتنا�شب و�شوريته خدمًة ووفاًء  لهذا 

الرتاب العتيق العريق، ولهذه ال�شم�ص التي لفحت وجوه اأنبياء الأر�ص، منذ تفّتح عني الزمن.
�شورية،  الغرية على  الأخالقي’ اكتنف مبالغًة ما، دافعها  الياأ�ص  ‘�شن  تعبري  لعل 
ة فيها حا�شرًا، ما يجعل حقها على �شبابها  التي مهما كربت ل ت�شيخ، ويبقى كمون ال�شبيرَّ
كبريًا، ع�شقًا ومغازلة، حتى تعود بنت الآن، كما كانت و�شتبقى دومًا البنت الأجمَل والأبهى 

لكل اآٍن، ترت�شف من كاأ�ص الدهر، لي�شتهي الكون كله ملَع �شفتيها بعد ُكلِّ ر�شفة. 

�شامر حممد ا�شماعيل
اأن تعي�ض احلياة على اأنها �سينما

التي  املــادة  حــواف  على  اأرق�ص  كــاأين  تزدهر،  حياتي  كانت  اجلنون،  من  قريبًا 
ثمة من  مّني هروبي،  �شرق  فثمة من  منها،  الهروب  وكاأن احلياة ل جمال من  اخرتعتني، 
و�شعني هكذا قبالة متجر فلكلوري على هيئة �شورة بالأبي�ص والأ�شود ل�شاب عربي يغفو يف 
ظهرية �شحرائه حا�شنًا وجه فر�شه امليتة. كانت �شورتي هذه توؤملني كثريًا، فها اأنا ذا ودون 
اإرادٍة مني اأحتول من ذاٍت اإل مو�شوع، ول قدرة لدّي على اإي�شاح ما يجري. فالنظرات التي 
كانت تتكوم على وجهي كانت نظرات رثاء تنبعث من اأخالق �شفقة مقيتة، ممزوجٌة بكاآبة 
لكنها  خاطف،  ح�شاريٍّ  لنقرا�ٍص  نهائيًا  عنوانًا  ُتعلنني  ت�شت�شرُقني،  نظرات  ا�شتعرا�شية، 
كانت يف الوقت ذاته تبتاعني بنقود قليلة كتذكار ممل عن بالٍد اأتبعها على اأنها اقتفاء لأثٍر 

بعد عني. 
كانت حياتي يف ال�شورة مرعبة، موح�شة، موؤثرة، ل لأنها �شياحية على هذا النحو، 
اأخــذوا ن�شخًة من  اأن كثريين ممن  بل لأن فمي بداأ يف الآونــة الأخــرية يطفح بالرمل، حتى 
�شورتي كانوا يعانون يوميًا من تنظيف بيوتهم مني. فمعظم هوؤلء باتوا يف�شلون اأن ي�شوروين 
بكامرياتهم الرقمية. وعلى اإثر ذلك حتولُت من اأيقونة خر�شاء اإل ما ي�شبه ظاهرة يختلط 
فيها ال�شحري باخلرايف، والأ�شطوري بالرتاثي على نحو لفت. اأما فر�شي، اأق�شد وجه فر�شي 
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امليتة، فقد كانت مثلي جمرد وجه بعيون جاحظة، ترنو يف نقطة وهم ال�شور املُلتقطة، وحده 
�شهيلها كان ينفر من �شورهم، كن�شيد وطني لبالٍد اأعرفها، لكنني ل اأتذكر �شيئًا عنها. هكذا 
اأن  حتى  النظرات،  من  تاريخًا  ف�شرُت  الرتابة،  على  يبعث  نحٍو  على  مت�شابهة  اأيامي  بدت 
ابت�شامتي الفوتوغرافية املُلقنة يل من م�شوٍر غام�ص ذوت و�شحبت، وانك�شف �شحر ال�شياحة 
عني، ويومًا بعد اآخر نفر اجلميع من روؤية وجهي على جدران املتاحف. قليل منهم كان يحاول 
اأن ي�شع يل تعريفًا اآخر، واأن يطورين كمادة ب�شرية ل اأمل من فقدانها، يعاجلني بتقنيات 
اآخر من موا�شيع  اإل حمياي، حتى يتمكن من تطويري كمو�شوع  اإلكرتونية لإعادة الغرابة 
من  قليلة  قلة  �شوى  ينا�شب  ول  ومطويًا،  كتيمًا  منظور،  بال  بدا  وجهي  لكن  الأنرتوبولوجيا. 
متاحف الفن املعا�شر، اأحدهم ا�شتطاع اإعادة البت�شامة القدمية اإل وجهي. لكن اأحد خرباء 
ال�شورة قال عني، وهو يدقق يف طالعي الفوتوغرايف اأن ابت�شامتي فقدت بريقها التاريخي، 
معناها  فقدت  احليوي،  م�شلها  فقدت  ابت�شامة  ياب�شة،  فوتو�شوب  ابت�شامة  �شوى  هي  وما 
ولغتها، وحيويتها الأول، اإ�شافًة اإل اأن وجه فر�شي امليتة كانت ت�شبغ على �شحنتي �شيئًا من 
ال�شوداوية العجيبة، م�شحوبًة بفجائعية �شعبية نافرة. فعيوين كانت حتملق يف وجه فر�شي 
امليتة، وكاأنني اأفكر يف اأكلها، حتى اأن اأحد زوار املتحف اأطلق على �شورتي عنوانًا جديدًا مت 

اعتماده فيما بعد للتعريف بي : ‘�شورة العربي اآكل الأح�شنة’.
يف تلك اللحظة قررُت اأن اأهجر عامل الفوتوغرافيا اإل غري رجعة. فكرُت باأن اأ�شري 
ال�شينما كي تعينني على جتاوز امليكانيكية  اأجد �شوى  ذاتًا ل مو�شوعًا ولو ملرٍة واحدة، فلم 
امل�شني.  الداخلي  العي�ص  النحو من  وجعلتني على هذا  التي �شادرت حياتي،  الفوتوغرافية 
كنُت اأخرج يوميًا من بيت ال�شور، اأمت�شى يف �شوارع اأعرفها ول اأعرفها، ل األوي على �شيء، 
اإل اأن متكنُت اأخريًا من مزاولة احلياة كهواية بعيدًا عن انتماءاتي ال�شياحية. فلقد �شعرُت 
من  عليا  جمموعة  اإل  انتماءه  يف  يعود  كونه  ال�شالة،  الكائنات  من  غريب  نوع  الإن�شان  اأن 
باإطاري العام، و�شرعُت على  التزامًا  اأقل  اآٍن معًا. هكذا بتُّ  الثديات احلنونة، والرهيبة يف 
باءت حماولتي  ما  �شرعان  لكن  ت�شنيف،  اأي  وفرادتي خارج   بت�شنيع خ�شو�شيتي،  الفور 
جميعها بالف�شل، واأم�شيُت مرًة اأخرى وكاأنني اأردد جملة رولن بارت ال�شهرية: »حمكوٌم علّي 
يداأب  التي  ال�شور  خارج  ت�شري  اأن  مبكان  ال�شعوبة  من  اأنه  اكت�شفُت  فقد  بالفوتوغرافيا« 
اجلميع لو�شعك يف داخلها. فالأمر يتطلب �شجاعة نادرة على مواجهة الآخر؛ الآخر الذي 
ي�شر دائمًا على تاأطريك، ل ي�شمح لك مبغادرة ال�شورة، ول يعطيك فر�شة واحدة لأن ت�شري 

ما اأنت عازٌم اأن تكونه.
يف تلك الفرتة اخرتعُت عاملي املتخيل، عاملي احلنون، النيئ، املطيع، فجاأًة ومن 
دّربُت  الرائعة،  الإيهام  لعبة  على  وتعرفُت  الطريق،  �شينما  اكت�شفُت  قطار  عار�شة يف  رحلٍة 
حوا�شي على م�شاهدة فيلمي الأول، وتفاديُت اأي �شوٍت خارجي اأو اإحالٍة م�شبقة على ال�شور 
املتحركة. �شاعدين يف ذلك �شعوري الدفني بالعزلة وذاكرتي القدمية عن ا�شطهاد ال�شورة 
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لُت عليها  ملداركي ال�شرّية. مل اأحتج عندها حل�شور اأفالم كثرية يف �شالت العر�ص، بل ف�شّ
خطة امل�شافر يف الأمكنة، خلف زجاج قطار اأو حافلة. كانت احلياة تتفتح اأمامي بح�شد هائل 
من ال�شور املتحركة، وما كان علّي �شوى الإ�شغاء اجليد ‘ل�شيادة الأنا الإن�شانية العتيقة’ يف 
داخلي. وبالفعل �شار كل �شيء اأمامي م�شحورًا فجاأًة، وجديدًا على نحٍو يبعث على الغبطة.
ُب اأ�شكاًل عديدة من الهو�ص، كنُت اأومن يومًا بعد يوم اأين وحيد متامًا يف  ومبا اأنني كنت اأُركِّ
لعبتي هذه، واأنه علّي كتمانها عن الآخرين، كون اإعالين عن مراقبتي الدائمة لهم على اأنهم 

�شخ�شيات يف فيلمي اليومي كان �شيف�شد علّي متعة التاأليف.
يومًا بعد يوم مللُت مرًة اأخرى من �شينما الطريق خا�شتي. فاملرء مهما اأوتي من 
واملكابدة،  الروؤية  من  اجلهنمية  الوترية  هذه  على  ال�شتمرار  ي�شتطيع  ل  الوجدانية  القوة 
الآخرون  يحياها  كالتي  حياة  الطبيعية،  حياتي  اإل  العودة  فقررُت  الب�شري.  وال�شتبطان 
هم اليومي، ون�شاعتهم الأ�شيلة باأن يكونوا م�شهدًا من م�شاهد هذه ال�شينما الب�شرية  يف كدِّ
كروؤو�ص  يوحدهم  كراهية  �شرير  اإل  الليلي  جلوئهم  يف  وحتاربهم،  تزاوجهم  يف  الغابرة، 
مطبوخة يف ِقدر اجلوقة الأزلية. مل مي�ِص وقٌت طويل على اكت�شايف مرًة اأخرى اأنني ل اأ�شتطيع 
العي�ص مع احل�شود، فقطعان الب�شر يف اندفاعها اليومي اإل اأعمالها الدنيوية كانت بالن�شبة 
يل اآلهة تكرار يومية، اآلهة عدمية اخليال، عدمية احليلة، حتى عندما كنُت اأن�شوي حتت لواء 
عائلتي الدموية كان اإح�شا�ص ال�شخط يتملك جوارحي، وي�شغط على اأنفا�شي. لذلك اأعدُت 
الكّرَة من جديد، وقررُت، وب�شكٍل نهائي ل رجعة عنه اأن اأعود اإل �شلوكي ال�شرّي جتاه احلياة 

قررُت اأن اأعي�ص احلياة على اأنها �شينما.
طبعًا مل اأطلب من اأحد اأن يتحمل عني وزر ما نويُت على فعله، اإذ كان علّي اأن اأتدبر 
اأقوم يف كل حلظٍة  �شينمائي  �شريط  بالفعل جمرد  اأنها  اأتناف�ص مع حياتي على  واأن  اأمري، 
منه مبنتجة اأيامي، وم�شائري ب�شكل يروقني وحدي، حيث كنُت بطاًل مطلقًا ل�شينما حياتي، 
لكنني كنُت قد عاهدُت نف�شي على اأن اأ�شحي مب�شاحلي ال�شخ�شية، ورغباتي –الأ�شا�شية 
عمري  من  املتعاقبة  امل�شاهد  بــاإخــراج  اخلا�ص  الفني  ال�شرط  اأجــل  من  والتافهة–  منها 
ال�شينمائي. كان لبد من اإقناع نف�شي على اخل�شوع لعنا�شر الإيقاع الداخلية، وعلى اإمتام كل 
�شيء باأف�شل ما ميكن. ولذلك بداأت بت�شوير حياتي، وكتابتها يف الآن نف�شه، م�شتعريًا �شينما 
‘الآن وهنا’ �شينما ‘الدوغما’ فال موؤثرات خارجية، ول لعب بالإ�شاءة ول اختيار م�شبق ملواقع 
واأخريًا ل  اأو ديكورات م�شّنعة،  تقنيات رقمية،  ا�شتخدام  اأو  بالأ�شوات،  الت�شوير، ول لعب 
ذكر لإ�شم املخرج على اأفي�شات الفيلم. وكيف يل اأن اأوّقع على  فيلم حياتي؟ كيف يل اأن اأقول 
ا�شتخدام  األغيُت حتى  اأنني  ‘الدوغما’ هو  اأ�شفته لقواعد  اأ�شّورهم ؟ كل ما  اأنني  لالآخرين 
الكامريا، بل كانت عيناي ت�شّوران كل �شيء، وكان عقلي هو ‘غرفتي امل�شيئة’ لتحمي�ص كل 
�شيء اأعي�شه دون اأمل؛ كوين و�شعُت م�شافة �شريًة بيني وبني كل ما جرى و�شيجري معي، فهو 
خلف  �شيبقون  فهم  م�شاعرهم،  يف  اأبطالها  بالغ  مهما  �شينمائية،  ق�شة  يف  م�شاهد  حم�ص 
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�شا�شة وعيي، خلف كل ما من �شاأنه اأن يحزنني اأو يفرحني، اأو حتى اأن يبكيني.
اأعرتف اأنه كان من ال�شعب علّي اأن ل اأتاأثر مبا يجري حويل، خا�شًة اأن م�شاهد 
كثرية من حياتي كانت تدفعني اإل الإح�شا�ص مرًة اأخرى على اأنها حقيقية، واأن هذه املراأة 
التي تبكي اأمامي الآن هي حبيبتي التي كانت ت�شر على البقاء قربي، فيما اأنا اأودعها اإل الأبد 
توافقًا مع امل�شهد الذي كنُت قد ح�شرته يف ذهني بل اإنني اأ�شفُت عليه منكهات روائية اأخرى.  
فقمُت هكذا ومن تلقاء نف�شي بتدخني �شيجارة واأنا اأ�شاهدها تطحن ع�شرات ال�شحون وهي 
اأ�شفق ورائي  اأنا  اأنا اأحبك، �شدقني«، فيما  اأمامي لتقول : »تعال يا رجل،  تبكي. ثم تتعرى 
باب البيت مغادرًا حتت وابل مطر ال�شارع. وكيف اأن ذلك الرجل كان ي�شرخ اأمامي ل ترتك 
ال�شال  وابنه  الأب  فم�شهد  ون�شيانه،  تركه  على  اأ�شر  واأنا  ؟  احلرب  اإل  تذهب  ل  ؟  البيت 
غالبًا ما يكون على هذا النحو قا�شيًا وبال معنى. غري اأنني اأ�شفُت اإليه توابلي، عندما حملُت 
اأ�شعارًا ثورية عن  اأن�شُد  واأنا  اأمللمها  البناية، وبداأُت  اأبي على رمي كتبي ومالب�شي على درج 
معاندتي ورف�شي للظلم الأبوّي اأمام ح�شد من اجلريان والف�شوليني. ‘م�شهد رائع’ قلُت يف 
اأق�شدها ل�شناعة �شريطي  بال �شوري. كانت الكامريا جتول نحوي، وجتتازين يف كل مرٍة 
ال�شينمائي.  ومع اأن �شرامتي يف اإخراج كل هذا كان �شببًا يف فقدان ن�شاء واأ�شدقاء وعائلة 
ل دقة امل�شهد على التجاوب مع ما ينبغي لأي  واأطفال اأحبوين واأحببتهم، اإل اأنني كنُت اأف�شّ

عاقل اأن يقوم به، ولفرط مت�شكي بذلك كدُت مرًة اأن اأودي بحياتي. 
حدث ذلك عندما قررُت اأنا وواحٌد من اأ�شدقاء درا�شتي اجلامعية اأن ن�شّور فيلمًا 
روائيًا ق�شريًا عن �شاب ينتحر برمي نف�شه من على �شخرة تطل على البحر. وبالفعل، ومع 
غياب ال�شاب الذي كان عليه القيام باأداء الدور، قمُت بت�شوير دور ذلك ال�شاب، طبعًا كان 
باأن ن�شاهد ال�شاب ذاته �شاعدًا ال�شخور، مطاًل على  اإخراجي مل�شهد النتحار،  هناك حل 
�شاهق بحري، ومن ثم ن�شاهد قمي�شه وقد اأخذه املوج يف عتمة تتال�شى فيها روحه ووجهه يف 
ع�شالت املاء. لكنني وما اإن �شعدُت اجلرف ال�شخري، و�شعرُت بقوة املوج املت�شارب على 
اأن اأجنز رائعتي ال�شينمائية مب�شهد ل يرد، واأن اأكون وفيًا ملعاهدتي  اأدمي ال�شخرة، قررُت 
اأرنو اإل القمر،  اأن كامريا �شديقي كانت تاأخذين واأنا  ال�شرية بيني وبني نف�شي، خ�شو�شًا 
ومن حتت اأقدامي هدير اأمواج عظيمة، األ�شنة بحرية توم�ص يف الأ�شفل : اأن اقفز اإيّل، اأ�شف 
‘موتك البحري  الفيلم، فكان  اإل ذهني عنوان هذا  ال�شقوط تلك، حيث توارد  اإليها �شهوة 
ل : »من ل يتعلم الطريان علمه ال�شقوط.« العايل’ حتديدًا عندما تذكرت مثلي الرو�شي املف�شّ
بتمثيلها.  اإل  ا�شتمتع  لن  اأنني  وهي  امل�شهد،  هذا  تنفيذ  من  منعتني  وحيدة  فكرة 
ولن اأرى نف�شي يف حالة املوت. فاللعبة اأ�شاًل تتوقف يف حالٍة كهذه، حاملا يقرتب الفيلم من 
الوحيد  اأنني  الت�شوير. ومبا  وبالتايل توقف  ال�شخ�شية، فهذا يعني توقف حياتي،  �شالمتي 
الذي ي�شاهد ويعرف ال�شروط الفنية لهذا الفيلم، كان علّي امل�شّي يف عملي، دون اأن اأحتول 
اإل مو�شوع من جديد، حيث كان كل �شيء يح�شني على اأن اأمت�شك بي، كوين الذات الوحيدة 
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القادرة على منع الآخرين من ت�شييئي. بل اأبعد من ذلك، علّي اأن اأحافظ على �شبابي الدائم 
يف كل م�شاهد حياتي. ومعنى هذا اأن اأمتكن من اكت�شاف املخادعة التي ميكن اأن تقوم بها 
حوا�شي جتاه ما اأر�شده، اإ�شافًة اإل ت�شفية ذهني من اأية اإ�شارة خاطئة يف التكوين العام 

الذي اأريده ل�شينمائياتي.
ال�شتمرار على هذا املنوال جعلني اأجتاوز نف�شي، ودفعني اأكرث فاأكرث اإل اللعب مع 
ال�شدفة، كونها نقي�شًا وجودّيًا خال�ص. ولهذا كنُت اأعار�ص قناعاتي الجتماعية التي تكونت 
لدّي بفعل الأ�شرة واملدر�شة، واجلامعة، وما اإليها من موؤ�ش�شات كنُت وما زلُت اأ�شر على اأنها 
�شد ال�شدفة، �شد اجلمال، �شد املعرفة، والأهم اأنها �شد ال�شينما التي اأ�شتغل عليها. فحياتي 
كانت ت�شر على وعٍي اآخر، على جتريب م�شتمر، وعدم الركون اإل ما يبدو مطمئنًا واأليفًا. 
وهذا يتطلب تغيريًا م�شتمرًا للبيوت، والأماكن والأ�شدقاء، والأعداء والزوجات، يتطلب قدرة 
بكل  فاأكرث  اأكرث  وال�شعور  بل  وحدها،  احلياة  نحو  بالذنب  ال�شعور  وعلى  احلب،  على  كبرية 
الكائنات من حويل على اأنها ت�شاطرين روؤيتي، وم�شروعي، من غري احلاجة اإل الإف�شاح لها 
عن ذلك، بل بتوريط هذه الكائنات يف جتربة احلياة، والإميان بقدرتها على املغامرة. هذا 
ل يعني اأنني مل اأفكر بو�شع الكامريا على ظهر ذبابة، بل بعقيدٍة مطلقة كنُت اأ�شعر اأنه حتى 
الذبابة حتارب وحيدًة �شد الكون باأ�شره، منطلقًة من اأنانية اأ�شيلة يف ت�شوير فيلمها اخلا�ص 
مثلي. ولذلك عدلُت عن ا�شتخدام الكامريا على ظهر الذبابة، وف�شلُت اأن اأفكر بحركة هذا 
داخل  املنتظمة  غري  حركيته  يف  ومعا�شر  فريد  منوذج  اأنه  على  باهتمام  ومراقبته  الكائن، 

غرفة هذا العامل.
اأ�شد ما يوؤملني حقًا هو الت�شليم بنهاية �شينماي، وتوقفي عن اللعب مع ال�شدفة، 
اأ�شتطيع  وبالتايل لن  اإزاءه حياديًا،  اأكون  اأن  اأ�شتطيع  اأنني لن  اأظن  الذي  فامل�شهد اخلتامي 
على الأغلب اإخراجه هو م�شهد موتي. وهنا علّي اأن اأعرتف اأنه لي�ص املوت ما يغيظني ك�شاب 
يف الرابعة والثالثني من عمره، بل هي هذه ال�شبغة اخلتامية املحتومة يف مثل هذه امل�شاهد، 
ولهذا  م�شجر.  نحو  على  دراماتيكية  تكون  ما  غالبًا  والتي  ت�شويقًا،  الأقل  التقليدية  النهاية 
الأول، يف احلادثة  ال�شورة  امليتة، هناك يف  اأحــدق نحو وجه فر�شي  واأنــا  اأمــوت  اأن  قــررُت 

الفوتوغرافية الأكرث عنادًا، يف النظرة امل�شتمرة من وجهي الذي �شيظل ي�شاأل : ملاذا ؟
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كمال ُباّلطه

قراءة اجل�سد يف لوحة مروان

بعيدًا عن  اختيارّي،  قــرن، يف منفى  اأكــرث من ن�شف  وعمل  مــروان  اأْن عا�ص  بعد 
م�شقط راأ�شه وثقافته الأ�شلية، هل ميكننا اليوم اأْن نقتفي يف لوحته اأثر ما تبّقى من ثقافته، 
وما ا�شتوعب من ثقافِة املكان الذي اأقام فيه ؟ لهذا ال�شوؤال اأهمّية حا�شمٌة، خ�شو�شًا بالن�شبة 
اإل فن الر�شم العربي لأنرَّ تاريخه حديث ن�شبيًا مقارنًة بفن ر�شم املحرَتف الأوروبي الذي يعود 
تاريخه اإل القرن الرابع ع�شر. فقد كانت اأوروبا القارة الأم التي اأجنبت هذا ال�شكل من التعبري 

رت لغته التعبرييُة اإل باقي اأرجاء العامل، منذ حلول ع�شر ال�شتعمار. دِّ عن الذات، ومنها �شُ

اب با�شي، الذي ُعرف فقط با�شم مروان، يف مدينة دم�شق عام  ُوِلَد مروان ق�شّ
1934. يف �شن 23 عامًا، انتقل اإل برلني لكي يتابع درا�شة الفن. وبعد تخّرجه بب�شعة عقود، 
كان اأ�شحاب اأهم املجموعات الفنية ومتاحف الفن احلديث يف اأملانيا ي�شعون لقتناء لوحاته. 
وملّا ُعدرَّ ُم�شاِركًا اأ�شياًل يف ت�شكيل احلياة الفنية يف مدينة برلني، فقد اقتنى متحف برلني للفن 
املُعا�شر جمموعة هامة من اأعماله مّثلت مراحل تطّوره الفني كّلها. ويبقى مروان، حتى يومنا 
هذا، اأول فنان عربي اعرتف بقيمة عطائه الفني يف مكان اإقامته رغم اأن اإنتاجه كان حمدودًا 

بالن�شبة لغزارة اإنتاج معا�شريه من الفنانني العرب. 

يف حني كان الفنانون الذين احُتفَي بهم يف الُبلدان العربية –من جيله اأو اجليل 
ر نف�شه برتابة توؤّكد با�شتمرار ما  الأ�شغر �شنًا– غزيري النتاج، غالبًا ما كان نتاجهم يكرِّ
�شبق من مبتكرات اأ�شلوبية مّيزت اأعمالهم املتتالية عن اأعمال غريهم. اأما مروان، يف عزلته 
اأثناءها انقطاعًا كّلّيًا عن عامله الأ�شلي وعن ُعرف ذاك العامل  املُطَلقة التي كاد اأن ينقطع 
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وجمرى ال�شوق الفني والإنتاج الثقايف فيه، فتابع عمله على كل لوحة من لوحاته بعناد نادر، 
ق جتربته وي�شقل  و�شرب ل يلني. اإذ مل يُكن يتوانى، يف كل مّرة يجل�ص ملتابعة عمله، عن اأن ُيعمِّ
روؤاه حيث جاءت كل لوحٍة من لوحاته بتمثيل عامل قائم بذاته، بعد اأن كانت اللوحة قد مّرت 
اأ�شهرًا  الزيتية  مروان  لوحات  بع�ص  ا�شتكمال  ا�شتغرق  ولقد  توقيعها.  قبل  عديدة  بتحّولت 
عديدة، بل عّدة �شنوات يف بع�ص الأحيان. ومّرت �شنني مل ينجز فيها مروان اأكرث من اأربع اأو 
خم�ص لوحات زيتية، كان خاللها يتابع الر�شم على الورق بالألوان املائية اأو بالتخطيط بالقلم 
انطلق  التي  الزيتية  اللوحة  مو�شوع  ل�شتك�شاف  وذلك  النحا�ص،  على  باحلفر  اأو  الر�شا�ص 
منها. ويف اأثناء ذلك، كان كل عمل، �شواء اأكان تخطيطًا، اأم حفرًا، اأم ر�شمًا بالألوان املائية 
اأم بالألوان الزيتية، يقود، كالًّ على حدة، اإل العمل الآخر بج�شارة نافذة. على حني اأّن كل 

عمل جديد كان يفتح اآفاقًا ا�شتطاع الفنان من خاللها اأْن ُيوا�شل ا�شتك�شافه.

اللوحات  من  خمتارة  جمموعة  على  التالية،  الدرا�شة  يف  قراءتي،  ر  تقت�شِ �شوف 
، بوا�شطة  الزيتية واملحفورات الطباعية التي اأبدعها مروان على مدى اأربعة عقود. اأوّد اأْن اأبنيِّ
فنّية   و�شيلة  وباأية  تاله،  الذي  العمل  الطريق خللق  ليمّهد  كل عمل  القراءة، كيف جاء  هذه 
ك�شف ذلك العمل عن عالقته اخلفية بالوطن الذي هجره الفنان. ويف غ�شون ذلك، �شوف 
لغة  اإل  تفا�شيلها  يف  دقيقة  ت�شخي�شية  لغة  من  حّققه  الذي  التدريجي  النتقال  اأثر  اأقتفي 

ت�شخب باأقا�شي التجريد لل�شكل املرئي.

�شاأبحث، من خالل اللوحات املُنتقاة، مو�شوعني اأ�شا�شيني يف اأعمال مروان. اأولهما  
، يف الرتكيز على  ال�شكل الواقف جل�شد الإن�شان، وثانيهما الوجوه وروؤو�ص الأ�شخا�ص. ول بدرَّ
اللوحات الزيتية، من الإطاللة على بع�ص املحفورات الطباعية التي تلقي ال�شوء على هذين 
الفنان على  ا�شتغل فيها  التي  نف�شها  الزمنية  الفرتة  اأُجِنَزْت يف  اأنرَّها  املو�شوعني، خ�شو�شًا 
التي  الأ�شا�شّية  التطّورات  م�شرية  جت�ّشد  �شمولية  نظرة  على  القارئ  يح�شل  هكذا  لوحته. 

تبلورت فيها لغة مروان يف التعبري.

اأعماله،  الفنان املتفّرد، برتكيزه على هذين املو�شوعني الرئي�َشني يف  متكـّن هذا 
لت عربها لغته الب�شرية خا�شة يف املرحلة  من توليد ح�شد من الإ�شارات املجازية التي تاأ�شّ
املبكرة من اإنتاجه الفّني. وبوا�شطتها ملرَّح الفنان –الذي ما كان لديه يف برلني َمْن يتكلرَّم معه 
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بلغته الأم– اإل ما ي�شبه الإ�شارات الإميائية التي طاملا رافقت اللغة املحكّية يف بالد ال�شام. 
ومنذ عام 1957، عندما و�شل اإل العا�شمة الأملانية يف ذروة احلرب الباردة، اأخذ يعّود نف�شه 
عوامل  عربهما  ا�شتبطن  وعمق  بداأب  َلني  املف�شّ مو�شوَعيه  يقارب  كان  فيما  العتكاف  على 

البداع.

حول  العرب  املعا�شرين  الر�شامني  من  كبري  ِلعدد  الفنّية  الأعمال  متحورت  حني 
مو�شوع ج�شد الرجل اأو املراأة، عك�َص ُمعظُمها �شورَة اجل�شد يف �شكل منطي �شائب متّيز به 
الق�شمات اجللّية  بر�شم  الهتمام  الذين عرّبوا عن  الر�شامون  ونادرون هم  الفنان.  اأ�شلوب 
قبل  لأخته  �شخ�شّية  �شورة  ر�شم  قد  كان  الذي  مــروان،  يتوقف  مل  املقابل،  يف   . معنيرَّ لفرد 
اأمامه  يجل�شون  كانوا  الذين  وزمالئه  لأ�شدقائه  �شخ�شّية  �شوٍر  ر�شم  دم�شق، عن  ُيغادر  اأْن 
اأو يف اإدراج مالمح الأ�شدقاء الغائبني يف اأر�ص الوطن �شمن لوحات متثل  بني حني واآخر، 
معاناتهم كما اأح�ّص بها من بعيد. فمن خالل حميمّية عالقته باأ�شحاب هذه الوجوه املمّيزة، 
وجد مروان وجوهه واإمياءات اأج�شاده منفذًا اإل لغة خا�شة به عّزز فيها اأ�شالته. ومن خالل 
اإجناز عدد كبري من �شوره الذاتّية self-portrait على مدى ال�شنني املتتالية، تو�شل مروان اإل 
اإعادة تاأويل وجه الآخر. وما يلفت النتباه يف هذا ال�شياق اأنه نادرًا ما اأ�شبح الهتمام مبو�شوع 
معا�شريه  من  اأي  اإل  بالن�شبة  جديًا  مو�شوعًا   )portrait )البورتريه  ال�شخ�شّية  اللوحات 
يف العامل العربي. ويف احلقيقة، كادت ظاهرة ال�شورة ال�شخ�شّية على العموم، وبالأخ�ص 
مُيِكن �شرد  بينما  العربي احلديث،  الفن  تاريخ  امتداد  كلّيًا على  تغيب  اأن  الذاتّية،  ال�شورة 

كافة مراحل تاريخ فّن الر�شم يف اأوروبا،من خالل تطّور فّن ر�شم ال�شور ال�شخ�شّية.

بعيدًا عن العامل العربي ويف معزل عن عرفه، �شعى مروان بعناد وراء ما هو جلّي 
وما هو خفّي يف اإمياءات اجل�شد وملحات التعبري العابر للوجه. وما مّثلته تعابري الوجه بالن�شبة 
اإل ر�ّشام ال�شور ال�شخ�شّية التقليدي، مّثلته اإمياءات اجل�شد بالن�شبة اإل مروان. ففي نظره، 
هنالك، على الدوام، عالقة م�شترتة بني املو�شوَعني كتلك القائمة بني الكلمة وال�شوت. ويف 
عملّية الت�شوير، حتتل اإمياءات اجل�شد يف فّنه مكانة التمثيل الب�شري للتعبري ال�شفوي. وقد 
اجتياز  ا�شتمراره يف  ومع  العقود،  مدى  على  تطّوره  مراحل  كل مرحلة من  مــروان، يف  كان 
املناطق اخلفّية بني اإمياءات اجل�شد وحتّولت الوجه، يك�شف املزيد من الطبقات ال�شفافة بني 

�شورة ذاته و�شورة الذات يف الآخرين.
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الواقف، 1970، زيت على قما�ص 162*114 �شم.، جمموعة موؤ�ش�شة خالد �شومان، عمان

الواقف

يف عام 1970 نّفذ مروان لوحة زيتّية بعنوان الواقف جاء اكتمالها عند منعطف يف 
حياته املهنّية تزامن مع فرتة حا�شمة و�شط جوٍّ من القلق وال�شطراب ال�شيا�شي يف الوطن 
العربي نتيجة حرب الأيام ال�شتة عام 1967. اأما لوحة مروان هذه فتمّثل م�شهدًا اأماميًا ل�شاٍب 
واقف ُر�ِشَم من قمة راأ�شه حتى منت�شف فخَذيه، على خلفّيٍة من اللون الوردي الباهت. وما 
ُيفاجئ الناظر للوهلة الأول هو مالب�ص ال�شاب ذات ال�شفات املت�شاربة بني اللبا�ص التقليدي 
القما�ص  الزدواجية. فقطعة  ر مب�شحة من  املُ�شورَّ ال�شخ�ص  ي�شحن  الع�شري، مما  واللبا�ص 
اأو غطاء  ُت�شبه احَلّطة،  راأ�شه وجانَبي وجهه وتن�شدل برفق على كتفيه  التي تغطي  البي�شاء 
الراأ�ص التقليدي الذي طاملا و�شعها بهذه الطريقة اأبناء جيٍل اأقدم عهدًا من الريفيني اأثناء 

ال�شالة واأداء املرا�شم الدينية يف اجلوامع والكنائ�ص العربية. 

اإ�شافة اإل مثل هذه الزدواجية يف املظهر، نرى اأن ال�شاب املتوؤنث ب�شعره املُ�شرت�شل 
قد اكت�شى مبالب�ص �شاعت بني الفتيان والفتيات على ال�شواء تاألفت من كنزة خفيفة رملية 

كمال ُباّلطه
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اللون د�ّشها ال�شاب باإهمال داخل بنطلون اجلينز ذي اللون الرمادي القامت عاك�شًا مظهرًا 
ع�شريًا �شائعًا بني ال�شبان وال�شابات يف كل مكان من عامل اليوم. وقفة ال�شاب املعّمم باحلّطة 
للت�شاوؤل  تدعو  باإ�شارات خر�شاء  امل�شحوبة  واإمياءاته اجل�شدية  الع�شري،  باللبا�ص  واملك�شو 

عمن ميّثل هذا الواقف.

وتبدو  منه،  اأدنى  زاوية  من  مرئٌي  الواقف  ال�شاب  اأن  يبدو  اللوحة،  تفّح�ص  عند 
اأثناء حديث حار. وعلى حني  كلتا ذراعيه ُمثّبتتني بج�شمه بحزم كاأنهما يف اإمياءة ُمفاِجئة 
جتعُل ِوقفته تلك �شاقيه امل�شمومتني تبدوان را�شختني بثبات يف الأر�ص اإل اأن حركة اإمياءته 
د هذا النطباع  املائلة قلياًل نحو اجلهة اليمنى ُتعطي النطباع باأنرَّ ج�شمه مييل جانبًا. وما يوؤكِّ
هو الطريقُة التي اأمال فيها مروان ج�شد ال�شاب بانحراف لطيف لإبراز اإمياءته امل�شحوبة 
باإ�شارة من يديه اللتني تقو�شت فيها راحتا كّفيه فيما ُرفعتا قلياًل عن ِحجره باجّتاه الناظر. 
ويظهر اإبهاما ال�شاب وهما ُيالم�شان ال�شبابة والإ�شبعني الُو�شَطيني يف حركة طاملا ا�شتخدمت 
يف بالد ال�شام وعلى امتداد منطقة حو�ص البحر املتو�شط للطلب من حمادث اأْن يلزم ال�شرب.

اأدنى  �ص وجوده يف موقع  املُفرَتَ امل�شاهد  اإل  املبا�شرة  الواقف نظرته  بينما يركز 
قلياًل منه وكاأنه يف مو�شع جال�ص اأمامه، ل ي�شع املرء اإل اأْن يت�شاءل َمْن هذا ال�شاب املم�شوق 
بثيابه اجلامعة بني الزي التقليدي والزّي املعا�شر ؟ وملاذا يطلب ال�شرب ممن يبدو يف و�شع 
اجلال�ص اأمامه من الناظرين ؟ اأما الإجابة عن مثل هذين ال�شوؤاَلني فيمكن العثور عليها يف 
املك�شوف  نف�شها حينما كان مروان منهمكًا يف بحثه حول  الفرتة  اأُجِنــَزت يف  اأخرى  اأعماٍل 

واملُ�شترت يف الوجه واجل�شد.

من بني �شل�شلة املطبوعات التي حفرها مروان على مدى ال�شنني، جند عددًا ل باأ�ص 
به ميّثل �شبانًا باأغطية راأ�ص يف م�شهد اأمامي. تبنيِّ اإحداها �شابًا يرتدى قمي�شًا ف�شفا�شًا، 
هيكاًل  اأخرى  وتبنيِّ  وراأ�شه.  وجهه  كامل  ِخماٌر  وقد غطى  �شوداء  خلفّية  اأمام  الياقة  مفتوح 
قة اأمام خلفّية رمادية. وتبدو رقعة ُمرّبعة من القما�ص  نحياًل ل�شاب يرتدي �شرتة �شوفية �شيِّ

كاملنديل تغطي وجهه وعنقه كاأنها تطفو مبا�شرة فوق وجهه.

يف املطبوعتني يعّم الإبهام يف و�شع ال�شكل. فالغطاء امللقى حول الراأ�ص يف العمل 
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كما  يثبتا  اأْن  لهما  ميكن  ل  الآخــر  ال�شاب  وجه  فوق  القما�ص  من  املُ�شطحة  والرقعة  الأول، 
يظهران اإذا كان ج�شد كل من ال�شابني يف و�شعّية الوقوف كما تدل موؤ�شرات املطبوعتني يف 
الوهلة الأول. ونظرًا اإل هذا الإبهام، ميكن روؤية �شورة ال�شاب يف كل من العملني يف و�شع 
و�شورة  حّي  باأنه  الواقف  �شورة  تفيد  حيث  واحد  وقت  يف  الأر�ــص  على  وامل�شتلقي  الوقوف، 
امل�شتلقي على الأر�ص باأنه مّيت. وهكذا تكون كل من املطبوعتني عبارة عن �شورة �شاب حّي 

ومّيت يف الوقت نف�شه.

وما ُيثري الهتمام يف هذا ال�شاأن هو اأنرَّ العنوان الذي و�شعه مروان بالأملانية للعمل 
الأول هو Der Verdeckte ويعني ‘املُلثرَّم’ وعنون الأخرى Der Jung وتعني ‘ال�شاب’1. ولكن اختار 
اأْن مينح العنوان نف�شه بالعربية لكلتا اللوحتني، وهو املُلثَّم اأو الفدائي2. اأما تناوب العنوانني يف 
هاتني املطبوعتني، بالإ�شافة اإل عدد من املطبوعات الأخرى يف ال�شل�شلة نف�شها، في�شتلزم اأْن 
ح اإل الو�شعّية املت�شاربة  ي�شف املُلثرَّم وال�شاب املو�شوع نف�شه. واإ�شافة اإل ذلك، فاإنرَّ ما ُيلمِّ
للُملثرََّمني اللذين ميكن روؤية كل منهما يف الآن نف�شه  بو�شعية الواقف وامل�شتلقي على الأر�ص، 
فاإنها ترتجم ب�شريًا ما تت�شّمنه كلمة ‘فدائي’ اأو ‘فادي’ اأي الن�شان الذي َقِبَل الفداء بنف�شه 

لأجل من اأحب. ويف ا�شتعداده احلا�شم هذا تقرتن احلياة باملوت يف الكائن الواحد.

ح�شور  معنى  عن  بالر�شم  التعبري  يف  مــروان  لطريقة  و�شٍف  اأف�شل  كان  ولرمبا 
ورد على  ما  نف�شه،  الآن  وميت يف  يكون حّي  اأن  لإن�شان  وكيف ميكن  قلب احلياة،  املوت يف 
يف  الأردن  يف  الفدائيني  خمّيمات  يف  الفل�شطينيني  بني  يعي�ص  كان  الذي  جينيه  جان  ل�شان 

امللّثم اأو فدائي، 1969، حفر على النحا�ص 16*24 �شم.  امللّثم اأو فدائي،1970، حفر على النحا�ص 23*16 �شم.
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يِه الواقفني/املُ�شتلقَيني على الأر�ص يف برلني.  الوقت نف�شه الذي كان مروان خالله ير�شم �شابرَّ
فيتذكَر جينيه روؤية �شابني فدائيني ُمفَعَمني بالفرح والبهجة وهما يقرعان باأ�شابعهما النحيلة 
الإيقاعات املرحة على تابوَتني جديدين من اخل�شب حّولها اإل اآلة طربهما. وكان من الوا�شح 
�شان لهما اأو لرفاقهما. وكانت ال�شربات تزداد تناغمًا بفرح مطرد3. وقد  اأنرَّ التابوتني خُم�شّ
�شّبه جينيه قرَع الفدائيني املرح على التابوَتني مبقطع Kyrie )يا رب ارحم( الذي يت�شاعد 

هديره ببهجة عارمة من قلب القّدا�ض اجلنائزي Requiem ملوتزارت4. 

اأما ال�شنوات التي عمل مروان خاللها على لوحة الواقف وعلى �شل�شلة مطبوعاته 
التي مّثلْت �شورة ال�شاب املُلثرَّم، فقد �شّكلْت فرتة حرجة يف البلدان العربية، اإذ اأثارت هزمية 
ال�شتة، غ�شبًا وياأ�شًا تف�ّشى بني كافة  الأيام  تتعدرَّ  العربية يف غ�شون حرب مل  جيو�ص الدول 
طبقات املجتمع يف العامل العربي. واأ�شعلت الهزمية املِذّلة للجيو�ص العربية احل�ّص الراديكايل 
يف ال�شباب العربي، بينما بداأ جيٌل جديد من القادة الفل�شطينيني الذين ن�شاأت غالبيتهم يف 
خمّيمات الالجئني، بَتويّل زمام الأمور باأنف�شهم. واأخذوا يْدعون ال�شعب اإل الثورة والكفاح 
اأجل  من  الالتينية،  واأمريكا  وفيتنام  اجلزائر  يف  ر  التحرُّ حروب  بذلك  ُم�شتلهمني  املُ�شلرَّح، 
تاأ�شي�ص دولة ِعلمانّية، دميوقراطّية، ل طائفّية يف فل�شطني. وتوافد املتطّوعون ال�شـباب من 

كل مكان كي ين�شّموا اإل مع�شكرات تدريب الفدائيني.

تلّثم الفدائيون ال�شبان لإخفاء هوياتهم فيما ا�شتعدرَّ كل منهم لال�شت�شهاد جمهوَل  
الهوية يف معركة فداء فل�شطني. وُيلخ�ص جينيه راأيه بالفدائيني ال�شباب بقوله »كانوا ي�شعون 
الأزمة كلها قبل رغباتهم الفردّية. وكانوا ينطلقون طلبًا للن�شر اأو املوت، على الرغم من اأنرَّ 
لوحة  مّثلْت  م�شابه،  ورغباته5.« مبعنى  الفرد بخ�شائ�ص ح�شا�شياته  الرجل  بقي  منهم  كاًل 
الواقف بكل ما فيها من اإ�شارات اإميائية دللت الوقوف اأي اتخاذ املوقف، وال�شمود ب�شجاعة 

يف وجه املوت. 

ال�شاب  يظهر  الــواقــف  لوحة  يف  املطبوعات،  يف  امللّثم  ال�شاب  ب�شورة  ومقارنة 
ب�ِشمة  ينظر  اإنه  اإليه.  الناظرين  اأمام  والنفتاح  بالثقة  ال�شعور  على  كدللة  الوجه  مك�شوف 
الغمو�ص عن  ِلك�شف  اأجوبة  اإل احل�شول على  التّواقون  اإليهم وهم  مبا�شرة وا�شحة وبرّقة 
�شورته. لقد كان الفدائي، و�شط اأزمات تلك املرحلة التاريخية التي مثرَّل خاللها الأمل الوحيد 
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رًا باأ�شئلة ُملّحة، ومطاَلبًا بتحقيق اآمال ل تنتهي،  ر الوطني، حُما�شَ للتغيري الجتماعي والتحرُّ
اإ�شارته  تعني  اإذ  باأ�شابعه؛  ال�شاب  ُي�شري  وهنا  ومقاهيهم.  بيوتهم  بها اجلال�شون يف  اأمطره 
احلاجة اإل الرتّوي وال�شرب وكاأنه يقول : ل ميكن اإجناز الثورة الجتماعّية وال�شيا�شّية بني 

ليلة و�شحاها، اأو من دون �شحايا.

اإذ تذكرنا  الواقف،  ال�شاب  ب�شكل جمازي على هامة  املوت  م  ُيخيِّ ويف وقفته هذه 
ح  قطعة القما�ص البي�شاء التي تتدل برفق من راأ�شه وفوق كتفيه بقطعة من كفن ف�شي تلمِّ
بدون  التقليدية  و�شع هذه احلّطة  يبدو  نف�شه،  الوقت  ويف  و�شفافّيته.  ال�شاب  روح  �شمّو  اإل 
عقال مبثابة هالة تتوج راأ�شه. بينما لتعِك�ص مالب�شه العامة التي يت�شادم طرازها مع مثل 
يف  يوم  كّل  به  نلتقي  قد  الذي  العادي  ال�شاب  لكيانه  اخلارجي  املظهر  �شوى  الإيحاء،  هذا 
حميطنا العمومي. يكاد مروان، بجمِعِه بني عامَلي طراز املالب�ص، اأن ُي�شري يف الوقت نف�شه اإل 
العاملني البعيدين اللذين عا�شهما يف برلني، وكاأن الواقف الذي تو�شل بالأم�ص، باإ�شارة من 
يديه، اإل �شائليه باأن يتحّلوا بال�شرب، يطالب اليوم م�شاهدي لوحته اأن يلزموا حتليهم ب�شرب 

مماثل ليتكامل تاأمل معنى الوقوف والت�شّدي يف وجه اجلور والظلم يف اأي زمان ومكان.

�سورة الذات 

ير�شم  اإمنا  »اإنرَّ كل فنان   : النه�شة عندما قال كوزميو دي ميديت�شي  منذ ع�شر 
ور�ّشامو   والثقافة  الفن  نّقاد  رّدد  املمّيزُة،  مالحمه  لأ�شر  اأمامه  �شخ�ص  جل�ص  كلما  نف�شه« 
على  التعليقات  من  واأكــرثوا  العبارة  هذه  الغربي  الفن  تاريخ  مدى  على  ال�شخ�شّية  ال�شور 
اأن يقف وحده يف جمال ر�شم ال�شورة  العربي احلديث فيكاد مروان  اأما يف الفن  مغزاها. 
ى، على امتداد عطائه الفني، كيف تك�شف لوحته الزيتية  ال�شخ�شّية. وميكن للمرء اأْن يتق�شّ
ومطبوعاته احلفرية عن متاٍه حميم بني �شورة الذات و�شورة الآخر يف اأعماله. ويف احلقيقة، 
اأخذت عملية هذا التماهي، مبا�شرة بعد اإجناز لوحة الواقف تتوالد يف متوالية من اللوحات 
واملطبوعات اجلديدة التي دار مو�شوعها حول �شورة الذات. لكّن هذه الأعمال –اإن �شّحت 
لي�ص هو ذاته.  اآخر  َق�َشمات وجه �شخ�صٍ  تعك�ص  اأنها  بدا  الذاتّية– فقد  بال�شورة  ت�شميتها 
وعلى الرغم من اأنرَّ الناظر ميكن اأنرَّ يدرك اأنرَّ متوالية تلك اللوحات، التي اأم�شى عقدًا كاماًل 
ل الفّنان مالمح ذاته يف املراآة، فاإنرَّ املرء ل يعرث يف اأي مكان  يف العمل عليها، قد ن�شاأت من تاأمُّ
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على عنوان ُي�شري اإل اأنها متّثله. وعندما ي�شع مروان عنوانًا لها، ي�شـّميها بب�شاطة وجه، اأو  
راأ�ض اأو اخِلمار. 

اأما اأ�شلوب مروان يف البقاء يف الظل عندما يتعّلق الأمر بر�شم �شوره ال�شخ�شّية 
ويف جتّنب اأية اإ�شارة اإل نف�شه، فاإنه ي�شتعيد اأ�شداء نوع الغمو�ص الذي اكتنف اأعماله املُبّكرة. 
العربي  الأدب  يف  ذاتّية  �شرية  اأول  به  ُكِتَبْت  الذي  الأدبي  بالأ�شلوب  الظاهرة  هذه  وُتذكرنا 
احلديث. فعندما جتّنب طه ح�شني الإف�شاح ب�شيغة املتكلِّم م�شتبدًل ذلك ب�شيغة ال�شخ�ص 
الغائب من اأجل �شرد جتاربه اخلا�شة على امتداد م�شريته، فقد مّكنه هذا الأ�شلوب من تالوة 

ق�شة حياته فيما بقيت اأناه م�شترتة متامًا. 

الواقف  ال�شاب  لوحة  اإجنازه  بعد  ر�شمها مروان  التي  الأول  الذاتّية  ال�شور  منذ 
اآثار تلك اللوحة التي اكتملت عام 1970، تظهر يف  وحتى اآخر لوحة من املتوالية، ا�شتمرت 
�شوره  ففي  املو�شوع.  لروؤية  املنحرفة  للزاوية  اختياره  من  انطالقًا  وذلك  الالحقة،  اأعماله 
الأر�ص.  اأقرب ما ميكن من م�شتوى  املراآة  نتيجة و�شعه  الزاوية  انخفا�ص هذه  زاد  الذاتّية 
الق�شمات.  ن�شب  فيه  تتعار�ص  تكبريًا  مكرّب  ب�شكل  للوجه  املركزية  الَق�َشمات  بدت  وبالتايل، 
ويت�شح للناظر اأن هذه الت�شويهات التعبريية ما هي �شوى نتيجة روؤيتنا وجه الفنان من الزاوية 

املنخف�شة مب�شتوى الأر�ص حيث وقف مروان فوق مراآته. 

قراءة اجل�سد يف لوحة مروان

راأ�ض، 1976، متربا البي�ص على قما�ص 195*260 �شم.
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امل�شتمر  مــروان  ان�شغال  فيعك�ص  املُلّثم  ال�شاب  وجه  مع  الفنان  وجه  متاهي  اأمــا 
مبو�شوع الظاهر وامل�شترت من ج�شم الإن�شان عرب اإ�شارات واإمياءات تظهر بو�شوح ويف �شوره 
ال�شخ�شّية املُبّكرة خا�شًة. ففي العديد منها، جعل الر�ّشام واجهة وجهه تظهر من خالل �شق 
َعت بها احلطة على راأ�ص ال�شاب الواقف  َع على الراأ�ص بالطريقة نف�شها التي ُو�شِ يف ِخمار ُو�شِ
غري اأنرَّ اخِلمار هذه املرة بدا مُبنتهى ال�شفافية. ويف متوالية تابعة ل�شورة الذات املرئية من 
الزاوية ال�شفلى، مل يكن وجهه مغطى من الراأ�ص نحو الأ�شفل كما جرى �شابقًا، بل بدا الوجه 
�شّدة  اإل  يلّمح  قد  مما  الكثيفة،  ال�شرير  اأغطية  حتت  حمجوبًا  اجل�شد  كان  بينما  مك�شوفًا 
الربد القار�ص يف ليايل ال�شتاء التي ل بد اأن هذا العربي قد عانى منها يف عزلته. اأما الزاوية 

ال�شفلى التي ك�شفت عن الوجه يف هذه الو�شعّية، فبدت وكاأنها قائمة عند قدم ال�شرير.

اخلمار )3(، 1973، زيت على قما�ص 130* 195 �شم.

يف الفرا�ض )2(، 1973، زيت على قما�ص 156 * 195 �شم.
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ويجعله  �شفلى،  زاوية  من  اإليه  املنظور  لوجهه  الب�شرية  الت�شّوهات  ُيعّزز  ما  ا  اأمرَّ
اأحيانًا يظهر وكاأنه انعكا�ص يف مراآة �شائلة اأو مراآة حمّدبة، فهو اختيار مروان احلجَم الأفقي 
لت�شوير ذاته. وذلك على عك�ص ما اأُقر من تقليد على امتداد تاريخ فن ال�شورة ال�شخ�شّية 
يف الفن الغربي الذي طاملا حافظ َعرْبَ القرون على ت�شوير الأ�شخا�ص �شمن اإطار عمودي. 
الأ�شا�شّية  الق�شمات  التي تركز على  اأفقّياً،  ل�شمات وجهه املمطوط  بة  املُقررَّ باللقطة  اأحيانًا، 
بخ�شائ�ص  الوجه  معامل  تذّكرنا  اأفقيًا عن مرتين حيث  الذاتّية  �شورته  يزيد عر�ص  فيها، 
م�شهد طبيعي وخا�شة عندما نتفّح�ص امل�شحات اللونّية ال�شفافة لب�شرة الوجه ذي ال�شحنة 
ج األوان تربة اخلريف والتوّهج  الربونزّية التي ت�شتعيد تدّرج الطبقات ال�شفافة من اللون تدرُّ
الذهبي حلقول القمح. كما ياأتي تدّرج الألوان هذا ليطنب بالإيحاء بنورّية الأ�شيل فيما تبدو 
َق�َشمات وجه الفنان وكاأنها َق�َشمات بدر امتد عر�شه الأفقي كتلـّة متمّوجة بالظالل على مدى 
�َص يون مريكريت، مدير متحف برلني للفن املعا�شر ذلك كله  رقعة قما�ص اللوحة. وقد خلرَّ
عندما و�شف �شور مروان الذاتّية باأنها مناظر طبيعية » للروح والعقل6.« ويف هذا ال�شياق، 
اأكرث  من  ُيَعدُّ  قد  ملا  الت�شويري  املُعادل  هي  الذاتّية  مروان  لوحات  اأن  ن�شيف  اأن  لنا  ميكن 
وطنه  لأر�ص  الريفّية  املكّونات  تناول  الذي  دروي�ص  �ِشعر حممود  اأ�شالة يف  املجازّية  ال�شور 

بو�شفها امتدادًا طبيعيًّا جل�شد ال�شاعر.

منظر وجهي، 1972، زيت على قما�ص 130 * 162 �شم. جمموعة املتحف الوطني، برلني
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�سورة االآخر 

بعد اأْن اأمعن مروان يف الرتكيز على َق�َشمات ذاته يف متوالياته، انتقل ِلُيمِعَن اأكرث 
تاأمل  يف  ال�شاعات  �شرف  قد  كان  اأن  بعد  وروؤو�شهم  الآخرين  ذوات  وجوه  على  الرتكيز  يف 
ق�شماتهم واختيار وجوه بع�ص معارفه مّمن قبلوا باأن يقوموا بدور املوديل يف جل�شات دامت 
�شاعاٍت واأيامًا طويلة. وفيما كان يرى وجهه ممتدًا امتدادًا اأفقيًّا كامل�شهد الطبيعي، جاءت 
الذي  العمودي  الف�شاء  لتمثل  املركزّية،  الوجه  ق�شمات  اقت�شرت على  التي  الآخرين،  وجوه 

تعّدى امتداد اأبعاده الطولّية، يف بع�ص الأحيان، اأكرث من ثالثة اأمتار. 

لكنرَّ اأكرث ما ُيدِه�ُص يف هذا التطوُّر ال�شكلي لي�شت الأبعاد املفرطة يف طول ال�شورة 
تعّمده  ع�شوي  ن  ملكوِّ اخلارجي  ال�شكل  من  اأكرث  ب�شاطة،  بكل  متثل،  ل  –والتي  الآخر  لوجه 
اإدراكنا ما�شِهده النتقال من �شوره الذاتّية اإل ر�شم ذوات  الفنان– بل الأكرث اإدها�شًا هو 
الآخرين من حتوٍُّل جذري ينطِلق من اأ�شلوب حّر يف الت�شكيل الت�شخي�شي اإل لغة ت�شخي�شّية 
عارمة بالتجريد. ويف هذه النقلة الثورّية يف اأ�شلوبه، ا�شُتبِدَلت املوؤ�شرات املجازية التي طاملا 
�شقلها مروان مب�شحات مرهفة وطبقات �شفافة من اللون لتتحّول اإل �شربات فر�شاة مّتقدة 
تنب�ص كثافة الطالء فيها بذرّية لونّية تتنافر اأجزاوؤها يف كل اجتاه ليك�شف التكوين يف كل 

عمل من اأعماله عن ولدة ُبعد جمايل جديد.  

متّثل  واإمياءاته،  اجل�شد  اإ�شارات  عرب  املُبّكرة،  املجازية  تلميحاته  عن  تخّلى  واإذ 
التحّول الذي طراأ على اأعماله ُمنطِلقًا من تركيٍز معلن على املحتوى، حيث احتّل ال�شكل مكانة 
الوعاء لحتواء املعنى، اإل لغٍة ت�شكيلّية �شهر فيها ال�شكل واملحتوى �شهرًا ع�شويًّا �شمن ُبنية 
اأ�شلوب الر�شم عنده من لغة ت�شخي�شّية طاملا تداعت مب�شامني  العمل الفني. وهكذا حتّول 
اإميائّية �شحبت اللغة املحكّية، اإل لغة ت�شكيلّية �شرف فا�شت تفا�شيلها مبناَو�شات الب�شر. 

حني رّكز مروان يف لوحاته، طيلة ال�شتينيات، على ت�شوير الهيئة الأمامّية لرجل 
وقف وحيدًا اأو اأحيانًا ب�شحبة امراأة و�شط ف�شاء مقفر، وعرّبت حركات يديه باإ�شارات خر�شاء 
واإمياءات ج�شد تعال بكربياء ول مبالة يف لوحة، وترّهل يف لوحة اأخرى فيما ت�شّرعت نظراته 
بلوعة خفّية، وحتى الأعمال التي اأجنزها يف اأوائل ال�شبعينيات التي رّكز فيها على مو�شوع 
وجهه املتماهي مع املنظر الطبيعي، تاألف �شطح لوحاته من م�شحات �شفافة من الطالء اللوين 
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وبوا�شطة فر�شاة  اللوحة يف طبقات رقيقة على نحو مت�شاو  ُمدّت على قما�ص  التي  ال�شقيل 
بدت لّينة يف معظم الأعمال. وكانت اأ�شكاله تتطّلب تنفيذ التفا�شيل فيها، كمحيط اجل�شم اأو 
حتديد اإ�شارات الأ�شابع مثاًل، الدّقة يف حتديد التف�شيل برهافة فر�شاة ُمدببة الراأ�ص ت�شاوت 
مل�شتها بدقة القلم. وقد جاء التغاير الوا�شح بني الدّقة يف ر�شم التف�شيل يف واجهة العمل، 
وخواء الف�شاء يف خلفّيته هيمنة باقة حمدودة من الألوان الرتابّية التي حتّلت باإ�شراقات من 
الليلك واللون القَهوي مقابل اخ�شرار الزيتون وا�شفرار الكركم، مع مل�شات متفرقة من ظالل 

الورد والنبيذ التي تكّحلت با�شوداد العاج وبرقع من بيا�ص الثلج.

وال�شبعينيات،  ال�شتينيات  يف  مروان  اإليه  جلاأ  الذي  الزيتي  الت�شوير  اأ�شلوب  اأّما 
اإل جانب اكتفائه اآنذاك مب�شتجّدات الألوان الرتابّية، فجاء متالءمًا اأمّيا تالوؤٍم مع ق�شده 
بني، واملهّم�شني، واملنفيني الذين لبد اأنه �شعر بانتمائه اإليهم، وخا�شة  يف جت�شيد عامَل املُغررَّ
َلني من حياة العزلة يف برلني اأثناء احلرب الباردة. ففي تلك املرحلة، كان   خالل العقدين الأورَّ

بدون عنوان، 1966، زيت على قما�ص 195 * 130 �شم. متحف برلني للفن احلديث، برلني
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مروان ُينِجز لوحاته كّلها اإّما اأثناء الليل واإّما خالل العطلة الأ�شبوعية، وذلك لأنه كان يعمل 
النهار كّله، لتاأمني ُلقمة عي�شه بحيث كان مُي�شي نهاراته باأكملها يف عمله اليومي كُم�شاعد 
تاجر ِفراء. ومن هنا، جاء وقوف اجل�شد امل�شّور و�شط الف�شاء ال�شحل زاخرًا بالإ�شارات 
والإميــاءات املتماهَية مع تعبريات لغته الأم حيث بدت موا�شيعه يف كل لوحة وكاأنها �شدى 

ر.  �شرخٍة مكتومة يف كابو�ص متكرِّ

خالل م�شرية تطّوره الت�شخي�شي يف التعبري املنطِلق من تاأويل عامله املتخّيل تاأوياًل 
ات التحّويلّية التي  جمازيًا،�شوب ت�شكيل يفي�ص الت�شخي�ص فيه بالتجريد العارم، دعت التغريُّ
ا�شتعا�شة  نتيجة  وذلك  النظر.  يف  جديدة  طرقًا  ِلي�شرب  عمله  اإل  الناظِرَ  لغته  على  طراأت 
بد  ل  كان  ج�شدّية  باإمياءات  فيها  امل�شّورة  �شخ�شّياته  انغم�شت  التي  اجل�شدّية  الإميــاءات 
للفنان من اأن يقوم بها تلقائّيا يف حركّية هجومه على قما�ص اللوحة مرتامية الأطراف. وهكذا 
تخّلى مروان عن زاويته املنحرفة التي طاملا حّددت روؤية اأج�شاده الواقفة و�شوره ال�شخ�شّية 
من موقع اأدنى، وجاءت �شربات فر�شاته امللطخة بالطالء متنافر الأجزاء يف ت�شوير الروؤو�ص 
والوجوه من و�شعّية املواجهة. ومع هذا التحّول، اأجرب الناظَر، الذي طاملا اكتفى من الوقوف 
ل من زوايا خمتلفة اأمام اللوحة املتفّجرة  يف موقع واحد ل�شتيعاب عمله املا�شي، على التنقُّ

ر.  بالتجريد كي ياأ�شر جزئياتها اللونّية وكي يكتمل تاأمل ما جاء به الوجه امل�شورَّ

وجه  تكّون  التي  الأ�شا�شّية  العنا�شر  اإل  ال�شخ�شّية  ال�شورة  مــروان  تقلي�ص  يف 
الإن�شان، غالبًا ما متاهت الَق�َشمات مع خلفّية الراأ�ص حيث ُن�ِشَجت �شبكة من طبقات الطالء 
طبيعة  اأ�شحت  وهكذا  بال�شباغ.  امل�شّبعة  لفر�شاته  املتالحقة  ال�شربات  خلفتها  التي  اللوين 
اللوحة هي املحتوى الأ�شا�ص  هذه ال�شربات املتوترة وكثافة لطخاتها وانت�شارها على �شطح 
يف عمله الفني. وعلى امتداد اللوحة خفَق �شطحها بحركّية ج�شد الفنان وبث اإمياءات يده 
رة اأثناء اإجنازه العمل. ويف خ�شم هذا الن�شيج من الطالء اللوين املكّثف غابت ق�شمات  امل�شوِّ
الوجه تارة، وعادت لتظهر جُمّزاأة تارًة اأخرى حيث عك�شت انطباعًا خّفاقًا باأن الوجه الواحد 
ر اأكرث من وجه م�شترت. ويذكرنا تف�ّشي هذا النوع من الغمو�ص يف وجه الآخر بطبيعة  قد ُيدثِّ

الإبهام الذي متّيزت بها �شورة الذات يف لوحة مروان. 

اأما املُ�شاهد الذي ي�شعى ل�شرب اأ�شلوب مروان اجلديد يف تعبريه املفعم بحركة يده 
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اأرجاء  رة، فيتجّلى له يف الوهلة الأول النطباع الغام�ص بالتموُّج اخلّفاق املنت�شر يف  امل�شوِّ
َق�َشمات الوجه املُجّزاأة. وهذا ما يدعوه اإل القرتاب من العمل ُبغية ا�شتيعابه. ومن جمال 
قريب، ل تت�شح للم�شاهد غري جزئّيات الطالء اللوين حيث تظهر كثافتها كاأّنها ق�شرة متيّب�شة 
ة اأدّق كيف يغدو ال�شطح امل�شّور للوجه مبثابة جلد اللوحة  من ال�شباغ جتعل الناظر يعي بِحدرَّ
وب�شرة �شطحها. لكْن، حاملا يرتاجع امل�شاهد عن ال�شطح، يعود التموُّج الأّويّل املح�شو�ص اإل 
واحد على   وقت  الوجوه يف  تبدو هذه  الواحد حيث  الوجه  املرتاكبة يف  الوجوه  بّث عدد من 
اللونّية. وهكذا  اللطخات  اأية مالمح حمّددة حتت طبقات  �شاكلة ذبذبات تتفاوت يف جالء 
تظهر الق�شمات كاأنها وليدة اهتزازات متحو املعامل يف طرف من الوجه لتوؤّكدها يف طرف 
اآخر. مما يخلق الوهم املتقلِّب باأننا ب�شدد اكت�شاف تعبريات وجوه خمتلفة يف الوجه الواحد.

الق�شمات  بوا�شطته  ُت�شتعاد  ر�شم  اأ�شلوب  ابتكاره  خــالل  من  مــروان،  اأنرَّ  يبدو 
وتعّدد التعبريات يف الوجه الواحد، كان ي�شعى اإل بلوغ جوهر كلمة ritratto التي ا�شتخدمها 
الإيطاليون منذ ع�شر النه�شة للدللة على �شورة الوجه امل�شّور؛ اإذ تعود �شيغة هذه الكلمة 
اإل فعل ritrarre الذي يعني حرفيًا ‘ا�شتعادة ال�شيء’. وهكذا، ويف حني يجل�ص مروان ليتابع 
اجلل�شات  اأو  اجلل�شة  يف  منه  فلت  ما  ‘ا�شتعادة’  بعملية  يقوم  كان  وجــه،  ر�شم  على  العمل 

قراءة اجل�سد يف لوحة مروان

راأ�ض، 1986، زيت على قما�ص 260*195 �شم. 
جمموعة متحف برلني للفن احلديث، برلني

راأ�ض، 9..2، زيت على قما�ص 130*195 �شم.

�سالة، 9..2، زيت على قما�ص 114*162 �شم. 
جالريي BCA لندن
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ل من مظهر التعبري الأويل للوجه، اأو بالإبقاء فقط على بع�ص اآثاره  ال�شابقة. وحيث اإّنه تن�شّ
وحجب اأطراف بع�ص التفا�شيل حتت �شربات فر�شاته، جنح يف اأ�شر النفعالت العابرة التي 
تكّون، يف نهاية املطاف، مالمح الوجه وحيوّيته. وبالتايل، ُيدَعى امل�شاهد ليتاأّمل اآثار ما خّلفه 
الفنان من عالمات ج�ّشدت التحّولت التي طراأت على وجٍه مل يتوقف عن التغريُّ بني حلظة 
ل الوجوه املرتاكبة يف اللوحة الواحدة، ن�شتعيد بدورنا  واأخرى، وبني �شنة و�شنة. ومن خالل تاأمُّ
�شريورة القدر يف �شورة حتّولت الوجه الواحد، وُندرك اأنرَّ كل لوحة من لوحات �شورة وجه 

من وجوه مروان تختلف عن الأخرى كاختالف كل ذات عن ذات اأخرى.

ال�سديق 

اختار مروان اأْن ُيعْنون، بكلمة ال�سديق، كل لوحة من متوالية اللوحات التي با�شر 
الواحد  القرن  الأول من  العقد  ا�شتاأنفه خالل  املا�شي، ثم  القرن  اأواخر  العمل عليها خالل 
والع�شرين. اأما مو�شوع هذه املتوالية فيتاألف من �شورة زوج من الروؤو�ص تك�شف عن وجهني 
نف�شها عمَل مروان  الزمنية  الفرتة  ُمتعاك�ص. وخالل  اإل جنب، يف و�شع  اأفقيًا جنبًا  را  وِّ �شُ
على جمموعة من اللوحات العمودية التي �شّور فيها وجهًا لراأ�شني ظهر اأحدهما فوق الآخر، 
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واأحيانًا ظهر كل وجه يف الجتاه املعاك�ص للوجه الآخر. وقد �شّمى كل لوحة من اللوحات يف 
هذه املجموعة انعكا�ض. ويف الواقع، كّل جمموعة من هاتني املجموَعتني ُتكمل الأخرى. 

الأخرى عموديًا،  اأفقيًا ويف  ُمرّتبًا  الأول  التكوين يف املجموعة  واإذا جعل مروان 
يف  واملتعاك�شَتني  ر�شمه،  واأ�شلوب  املو�شوع  يف  املتقاربَتني،  املجموعَتني  اأن  للناظر  يرتاءى 
يف  مــروان  اإليها  اأملــَح  التي  الرموز  اأحــد  �شدى  ي�شتعيدان  باأنهما  للـوحة  اخلارجي  ال�شكل 
اأجنزها  اأخرى  ولوحة  القما�ص  على  زيتّية  لوحة  ففي  ال�شليب.  �شكل  وهو  األ   ،1965 عام 
بالألوان املائية على الورق، كان مروان قد �شّور عند احلافة ال�شفلى لل�شليب وجه ال�شاعر 
تّيارين  مّزقته بني  بعد ق�شاء حياة معذبة  قبل عام  تويف  كان قد  الذي  ال�شّياب  �شاكر  بدر 
�شيا�شينّي متعاك�شني اإّبان ال�شراع على ال�شلطة يف العراق. ويف هاتني املجموعتني امل�شتقلتني 
الجتاهني  بني  اجلمع  جاء  ال�شليب،  ل�شكل  املبا�شر  بالتفكك  الرتميز  فيهما  تفّكك  اللتني 
املتعاك�شني يف املجموعتني املنجزتني يف الفرتة الزمنية الواحدة ليمثل كلٌّ منهما خفايا ما 

اأ�شمره عامل الذات. 

وابل �شرب  الوجوه من خالل  اللوحة مالمح  ل�شطح  ال�شحنة اخل�شنة  جتي�ص من 

ال�سديق، 2004، زيت على قما�ص130 * 89 �شم.
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فر�شاة مروان الطّوافة يف كل اجتاه. فها هو وجه يجاور وجه رفيقه بلون الع�شب والرتاب، 
وذاك وجه يحاور انعكا�ص ومي�شه يف املاء. وهنا نلمح وجهًا معجونًا بالوحل والرتاب، ونرى 
رفيقًا له يف تقاطيعه عروق ملعات �شافية من اأ�شفر النحا�ص واحمرار الكميت. هذا وجه ملّوث 

بظالل العنرب والدم املتخرّث، وذاك وجه اأغرب ملتحف بالليل. 

ويت�شاءل املرء : اأميكن لهذين الوجهني املتعاك�شني املر�شومني يف و�شعّية التقابل 
اللوحة  يف  وجه  كل  ي�شري  هل   : بالقول  يت�شاءل  اأم  ‘الآخر’ ؟  ‘الذات’ ووجه  وجه  مُيّثال  اأن 
اإل ما خّل�شه املحلل النف�شاين كارل غو�شتاف يونغ بكلمة persona، املُرادف الالتيني لكلمة 
anima، الكلمة التي متّثل يف راأيه احلقيقة الداخلية واخلفّية للذات ؟  الـ  اأ�شماه  وما  ‘ِقناع’، 
لكل م�شاهد قراءة وفق وجهة نظره. اأما لو ا�شتعانت قراءتنا ب�شياق اأعمال مروان ال�شابقة 
لل�شاب التي جاءت ب�شورة حّي ومّيت يف الآن الواحد، فيتبنّي لنا، يف جمموعة ال�سديق، اأن 
الوجَهني قد ميثالن على الأرجح �شورة الألفة بني احلياة واملوت كما يرد ذلك بالقول ال�شائع 
»املوت رفيق احلياة.« وتاأتي جمموعة انعكا�ض لتوؤكد اإيقاع تناغم واقع احلياة امللمو�ص وغياب 

املوت املتوقع. 

ال�سديق، 2004، زيت على قما�ص162*228 �شم.
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اأو يف  اأفقي،  تكويٍن  اإل جنب يف  واملوت جنبًا  رنا و�شع وجهّي احلياة  ُيذكِّ وهكذا 
تكوين عمودي، بالرتاث الفني من منحوتات وت�شاوير على امتداد وطن الفنان بدءًا من اإبال 
يف �شورية، اإل اأور يف العراق، حتى اللوحات الت�شويرّية يف فّيوم م�شر حيث ك�شفت فنون هذه 
احل�شارات كّلها عن احل�شور الأبدي بني احلياة واملوت �شمن ال�شورة الواحدة. ومبزيٍد من 
الدّقة، فاإنرَّ التاأّمل يف وجهّي مروان اللذين ميثالن �شداقة احلياة واملوت �شمن اإطار اأفقي 
املطبوعتني  ما جمعته �شورة  الأذهان  اإل  ُيعيد  اإطار عمودي،  الأول �شمن  الوجه  وانعكا�ص 
املنجزتني قبل عقَدين �شابَقني حيث جمعت ال�شورة الواحدة بني �شورة الواقف احلّي و�شورة 

امللقى اأر�شًا وقد غطي وجهه بالو�شاح. 

توايل  فاإنرَّ  الواقف،  لوحة  تاأويل  مفتاح  امللّثم  �شورة  مطبوعَتي  َعدُّ  اأمكن  ومثلما 
باخللفية  تزّودنا   ،1998 وربيع   1997 خريف  بني  مــروان  اأبدعها  التي  الطباعّية  الأعمال 
وُندرُك  امل�شّور،  الوجه  من  يظهر  ما  الفنان يف  م�شرية  نقتفى  باأْن  لنا  ت�شمح  التي  املالئمة 

بو�شوح اأكرب �شعيه احلثيث لكت�شاف التعّددّية يف الوجه الواحد.

يف عمل مروان على �شل�شلة هذه املطبوعات، اختار التوّقف عند عدد ت�شٍع وت�شعني، 
الإ�شالمّية.  احل�شارة  يف  احُل�شنى  اهلل  اأ�شماء  عدد  مع  تطابقه  ي�شادف  الذي  العدد  وهو 

اإنعكا�ض، 1997-1998، زيت على قما�ص 195*260 �شم.
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اأ�شماء اجلاللة، ترك مروان ورقة الطباعة  ومثلما بقي الرقم مائة خفّيًا، وهو الأعظم بني 
الأخرية خالية من اأي ر�شم اللهم اإل من بيت �ِشعر ل�شويف من القرن الثالث ع�شر هو حُميي 
الدين ابن عربي الذي خّل�شت كلماته املعدودة ما �شعى الفنان اإليه يف ت�شوير وجوهه طوال 

دا. دت املرايا تعدرَّ العقود : وما الوجه اإّل واحدًا غري اّنه اإذا اأنت عدرَّ

لقد م�شى اأكرث من ن�شف قرن من حياة مروان خارج وطنه، لكنرَّ ر�شوخه يف تراثه 
ال�شفوي والثقايف، ومتابعته اأحداث الوطن، وارتباطه برتاثه احل�شاري مل تفارقه اأبدًا. وجاء 
تعّلقه ال�شخ�شي هذا مبثابة حبل �شّري مل يبح به لأحد اإل من خالل اإبداعه الفني الذي اأ�ش�ص 
من خالله اأ�شالة لغته التعبريية. وقد ُعّدْت م�شاهمته الإبداعية املمّيزة التي قام بها يف الفن 
العربي املعا�شر من اأهم امل�شاهمات يف جمال الفن املعا�شر على ال�شعيد العاملي. فهل كانت 
م�شاهمته م�شاهمَة �شخ�صٍ من اخلارج يف تطّور الفن العربي احلديث، اأم م�شاهمة �شخ�ص 
نع احلداثة يف الفن الأملاين ؟ يقع هذا ال�شوؤال يف �شميم املناظرة التاريخية  دخيل على �شُ
التي تبلورْت يف اللقاء الثقايف بني ال�شرق والغرب. وقد اأجاب يورن مريكريت عن هذا ال�شوؤال 
بقوله اإنرَّ مروان : »ت�شلرَّع، كما مل يفعل اأحد غريه، يف لغة الفن الأوروبي حتى يف مواجهة  تراثه 

املجيد يف الر�شـم. ومع ذلك روى بثبات عجائب العامل الذي جاء منه.«7

   Marwan, An Die Kinder Palästinas, Munich,Ramallah, Ghoethe-Institut, plates 21, 42, 1988. 1
اب با�سي: رحلة احلياة والفن، ن�شر خا�ص، دم�شق 1994، �ص. 68. 2 عبد الرحمن منيف، مروان ق�سّ

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
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ه عليها التقليد الغربي : فر�َص الأ�شكال  بِت املنحوتاُت والق�شائُد مَنطًا فر�شَ جررَّ
عراء. هذا على الرغم من اأنرَّهم ُكلِّفوا، �شكليًا وُلغوّيًا، باإحياء  على النّحاتني، والألفاظ على ال�شُّ
اإ�شكاًل  تقا�َشما  لقد   .1  hyléomophisme ال�شكل  مادّية  ُتدعى  التي  املهّمة  بهذه  قاموا  املــاّدة. 
ُيطَلب  املُبعرَث.  عون  ُيجمِّ املُجاَن�شة.  يل  موؤوِّ ال�شنني  اآلف  خالل  النّحاتون  كان  فقد  ُم�شرَتكًا. 
اأ�شكال احلجارة والآلهة، الأ�شطورة والتاريخ، الأجزاء  ُمتجاِن�شة،  اأ�شكاًل  ُيطاِبقوا  اأن  اإليهم 

والُكّل، الأدوات والنطباعات. 

كان ال�شعراء ُملَزمني بقواعد الرتاُدف. اإذ يجب اأن يكون الواِقع املح�شو�ص ُمرادفًا 
للعامَل املعقول. كان النّحاتون ُمرتهنني باملهند�ص امِلْعمارّي، وال�شعراء ِب�شلطة الفيل�شوف. وكان 
ع يف  هوؤلء واأُولئَك واعظني. ق�شّيُتهم املُ�شَند prédicat، اإّما على �شكل املُجان�شة، مع اأخذ املُتنوِّ
د العامَل املح�شو�ص، من خالل الرتاُدف، اآخذًا يف  احُل�شبان، واإّما على �شكل الفعل الذي ُيج�شِّ

ة.  احُل�شبان وحدًة ُم�شتقَراأَ

يف  ٍق  ُمن�شرَّ هائل  ُمعَجٍم  نا�ِشخي  كانوا  بل  ُخ�شومًا،  وال�شعراء  النّحاتون  يُكن  مل 
ُمبتِعدًا عن  نا�شخًا،  بو�شفه  اأخطاءه  نّحاٍت  كلُّ  ارتكب  قرون،  ِعّدة  الكتاب. فخالل  ح�شارة 
اأن مينَح املاّدَة �شكاًل، ُمقاِطعًا منوذج مادّية ال�شكل. وحّطم كّل  ف عن  وح. توقرَّ احلْرف والرُّ
اتون  النحرَّ وملّا كان  واملدلول.  الداّل  التبعية بني  التي كانت حتِب�شه يف عالقات  القيود  �شاعٍر 
رون من �شكل و�شاية املُقّد�ص، والديني، وملّا مل يكونوا يرون �شيئًا من املُبتَذل  عراء يتحررَّ وال�شُّ
ر ل يف منحوتٍة ول  ر قّوُة التذكُّ والدنيوي يف الأ�شكال والكِلمات، تولرَّدت ثورٌة غريبة : مل َتُعد توؤثِّ

Philippe Sergeant & Lucas Cantori  فيليب �شرجان ولوقا كانتوري

نهاية املحاكاة 
منحوتات وق�سائد 
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يف ق�شيدة. ففي الق�شيدة واملنحوتة ي�شيع  اإكراه التنميط. ولئن وِجد �شيٌء عدمي الدللة، 
فهو الق�شيدة اأو املنحوتة. فالواحدة كما الأخرى ل تدعو اإل اأّية غائّية، اإل اأيِّ اإلزام، اإل اأيِّ 
ر منطقي، اأنحويًا كان اأم تركيبّيًا. تتحّدَيان عملية التاأويل. ُتِعيدان من جديد ت�شكيَل  خُمت�شَ

اٍت، نوافَذ عمياء لي�شت فْتحُتها اإل وهمًا.  ذررَّ

القريب  بني  طًا  تو�شُّ يبتِدع  الب�شرّي2  اللم�ص  معنى  وال�شاعر  النحات  بني  ثّمة 
والبعيد، معرفًة حْد�شّية ُت�شبه كثريًا ح�شور الغياب3. ولي�ص لهذا احل�شور مكان باملعنى الذي 
كان مُيِكن اأن يظّنه اأر�شطو، وهو اأنرَّ مكان احلجر مكاُن اجلمود والراحة. فال�شاعر والنّحات 
والأ�شكال،  الكِلمات  وهل  اقرتاحّية.  الذهنية  احلياة  مراحل  َتُعد  مل  اإذ  ُذروة.  يقرِتحان  ل 
اأو  اأنف�شنا  ُنتِعَب  اأن  نَوّد  الذي  العامَل  كّل فقرات  بداية  مات يف  ُمقدِّ اآخر غري  �شيء  باملُطلق، 
ات  َمط من النحراف تدعو مُمار�شة ال�شاعر والنحرَّ ا اإل هذا النرَّ ُن�شِعَدها بالتفكري فيه ؟ ُرمبرَّ
اللرََّذين، لكوِنهما ل ميلكاِن قاعدًة ول َجْذرًا، ُينا�شباننا يف عَدم جْعل احلياِة اأُ�شطورة. فحيث 
َور البالغة، يّتِخذان م�شَلكًا مت�شابهًا ل ينت�ِشب اإل اأيِّ رمز :  ر النّحات وال�شاعر من �شُ يتحررَّ
ثورُتهما انقطاُع احلاِل الروحّية عن ُكّل متثٍُّل رمزّي. لكنرَّ هذا ُلغٌز اأي�شًا : الق�شيدة واملنحوتة 
على طريق الختفاء عن ال�شتماع النبيه اإل احلياة. وحني يتخلرَّ�ص فعٌل من �ُشحنته الرمزية، 
�شًا حتى يف نظر اأولئك الذين مل يعي�شوا طيلة حياتهم اإّل يف عالقٍة مع الكناية. فاإذ  يغدو ُمتوحِّ
اُت وال�شاِعُر لكي  ، والُكلرَّ ُجزءًا، فقدوا الفا�شل الزمني الذي قطعه النحرَّ ح�ِشبوا اجُلزء ُكالًّ

عا ما بني ُمعطياِت املا�شي وترتيبات ال�شريورة.  يو�شِّ
كيف يتجّلى ال�سكل لالأُذن ويعود منها، 2009، ا�شمنت، واأ�شالك بيانو، َقطرين بطول تقريبّي 70 �شم.
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ل، فيليب �شرجان امل�سهد االأوَّ

له َخيمٌر 4 واأُطِلقْت عليه، يف اأقا�شي تفكرٍي  املنحوتة والق�شيدة ِقَطعتان من عامَلٍ حورَّ
ه اهلل بالب�شر، ت�شمية احليوان ـ الآلة. تولرَّد هذا مع ديكارت. لكْن مل ي�شمع به اأحد اإل مع  ُي�شبِّ
فنرَّ الأ�شياء اجلاهزة عند مار�شيل دو�شان واآلته العاِزبة.5 يف هذا النقطاع الذي ل يعِرف اإل 
النفتاح، ك�شف النّحات املعامِل الوهمّية حل�شوٍر ب�شرّي ل يتوّقف عن املوت : مل يُعِد اخَلْيمر يِلد 
ع اأمكنًة معزولة ل مو�شوع لها ول  اأرواحًا. ولهذا ال�شبب، لي�ص النرَّحُت توليَد اأ�شئلة. فهو ُيقطِّ
ْل R. Roussel وجول فرين J. Verne. اإذ تغدو الق�شيدة  ذات. وقد اأثبت اإيقاَعه كلٌّ من رميون رو�شِّ
دى6 حقَله ال�شعري.  ن انعكا�ُص ال�شرَّ ل �شوجلانًا نحتّيًا ُيكوِّ معه قانونًا وهميًا. ميَهر دو�شان ورو�ِشّ

فعندما نرى اليوم منحوتًة، نعِرف اأن الأ�شكاَل اأوهام. وعندما نقراأ ق�شيدًة، نعِرف 
ا هي ُثْقُب املادة الأ�شود. تفق�ص ولدة جديدة يف ُكّل مرحلة من مراحل الثورة  اأنرَّ كلرَّ كِلمة اإمنرَّ
ما بعد ال�شناعية كّلما قطعت الق�شيدُة واملنحوتُة َحزرَّ غياٍب جديٍد للتمثُّل. الإن�شان هو هذا 
الغياب الذي ينك�ِشف يف البعيد. فالإن�شان-الآلة، الذي اأعلَن عنه ديكارت، يقِفز خارج الزمن 
والتاريخ، واأ�شياوؤه اجلاهزة لال�شتعمال هي حتوُّلته. ل يعود ميهر الطبيعة ب�شكٍل ب�شرّي، واإذ 
ل املُهَمل  ُيخلي الفنُّ بال رحمٍة حقَل التمثُّالِت القدمية –وهذا هو ُخروجه– فال يعود اإل املتحوِّ
طيلة عملّية التحوُّل. مثاًل، �شوؤال هذا التحوُّل كيف يتجّلى ال�سكل لالأُذن ويعود منها، �شوؤاٌل 
عر عن اأن ي�شتند اإل ت�شويٍغ م�شتقى من جذور الألفاظ،  �شعريٌّ بقدر ما هو نحتّي. فقد كفرَّ ال�شِّ
ر من القاعدة التي جعلته، يف املا�شي، تابعًا،  ل فيه املعنى، والنحت املُتحرِّ واإل اأ�شا�ٍص يتاأ�شرَّ
وتعود كموجة ت�شِدم غ�شاء  اأعماق،  تظهر من دون   :7 الغريبة  موبيو�ض  يتالقى مع حركة 
َل روؤيٍة رّنانٍة للعامَل هي اأي�شًا انت�شاره اللم�شّي. حيث تتعاون احلّوا�ص كلُّها  الطبل، بو�شفه حُموِّ

من دون اخل�شوع لأّي هَدف. 

الإن�شان  اأنرَّ  التحوُّلت تخمني  والت�شكيلية على عاتق  ال�شعرية  الُقدراُت  األقت  اأّوًل 
تُكن  مل  التي  القدمية  للموؤلرَّفات  الرثائي  الطابع  ياأتي  هنا  من  ذاتــه.  يف  اخلا�صرَّ  ميِلك  ل 
احليوانات،  م�شائر  بني  فقط  معرٌب  الإن�شان  اأنرَّ  يف  املُحاكاة،  ة  بقورَّ املدفوعة  وهي  ترتاب، 
ف هذه  والنباتات، واملعادن، والآلهة. حاولت املرحلة امل�شيحية اأن تطرد هذا الرتياب، وُتخفِّ
ٍل ُمهيِمن. حتوُّل الإله اإل اإن�شان. لكنرَّ هذا التحوُّل النهائي الذي  الكاآبة باختزالها اإل حتوُّ
من  تكون،  لن  طبيعٍة  لنحِت  اأدواٍت  �شندوَق  يفتح  العجائب8.  �شندوق  يفتح  كان  بلوغه  مترَّ 

نهاية املحاكاة. منحوتات وق�سائد
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اأو اإل الإن�شان. كانت فكرة الآلة ذاتية  اإلٍه  الآن و�شاعدًا، وب�شورة �شمنية، يف حاجٍة اإل 
ن�َشق  مع  القطيعة  على  القدرة   : الآتية  اأنرَّها  الفكرة  تبدو  ن�شجت.  قد   automate احلركة  
 : ذروته  الإبهاُم  بلغ  النحت  جمال  ويف  التمثُّالت.  �شل�شلة  مع  القطيعة  وبالتايل،  الأجيال، 
عري، ومن اجلذور املُجتّثة  �شوف يقطع النّحاُت من اخلروج املُحاكي الذي ن�شجه التحوُّل ال�شِّ
بكرثٍة عرْب الع�شور، احلبَل ال�شرّي الذي كان ما يزال يحتِفظ بوهم مادّية ال�شكل. ذلك اأنرَّ 
الت اأوفيد وح�ْشب. بل هي حتويل اأيِّ قَدٍر اإل فنٍّ  اآلت دو�شـان العازبة لي�شت امتدادًا ِلـحتوُّ

جاهٍز لال�شتعمال. 

منذئٍذ، يحتِفل كّل نحاٍت، وكّل �شاعر بالقطيعة مع اأخالٍق وجمالية ت�شتنكر اأية وحدِة 
اأزمنة، واأحداث، واأمكنة. لقد توّقفت الأن�شال الإنا�شية عن اأن حتُكم. ومع هاَتني الوحدَتني 
ظَتني اللتني هما الق�شيدة واملنحوتة، مع هذه الفوتونات والألكرتونات التي  ال�شغريَتني املُتحفِّ
انت�شار  ا  اإمنرَّ البالغة.  على  املُ�شادفة،  فّن  املقطع،  فنُّ  ينت�شر  العابرة،  الت�شوُّرات  ق  ُتن�شِّ
ًا. مل َيُعِد املجاُز موجودًا. ُنِبَذت كناياته.  التحوُّل انت�شاٌر على املجاز. فقد �شار العامَل ل جمازيرَّ
الق�شيدة واملنحوتة ل ُتقيمان عالقات بني الُكلِّ واأجزائه.مل تُعد املقولت الأر�شطّية �شاحلًة 
يف  بريقُهما  ف  توقرَّ ُمنطفئان  جنمان  اإل  والنهاية  البداية  وما  بعيدة.  معامِل  �شكل  على  حتى 

الو�شع الإبداعي اجلديد.

حني ل تعود اجلذور والقواعد موجودًة، ُت�شتخَدم ق�شية انت�شاب الإن�شان، ق�شية 
تغدو  بينما  املُحاكاة،  لتهجني  نف�َشها  متنح  الق�شيدة  النهاية.  ُتعِلن  التي  والتعايل  العمودية 
عات  املجمرَّ اأي  التن�شيقات،  الطاحنة،  التن�شيقات  لكنرَّ  الوظائف،  َد  ُمتعدِّ تكاُثَره  املنحوتة 
مة، والعتقاد ِببنى ُمعيرَّنة، ولِزمة العادات والتقاليد، وكالتداُخالت  ال�شخمة، كالأمل مُبنظرَّ

ر.  بني احِل�ّص ال�شليم واحل�ّص املُ�شرَتك، لي�شت وحَدها، على كّل حال، اأجزاء منطٍق ُيحت�شَ

واليوم اأي�شًا، ل نقراأ ق�شيدة من دون اأن نت�شاءل عّما اإذا كان الكالم لمي�شي مع 
التّيار. ول نرى منحوتًة من دون اأن ننده�ص من القطيعة بني احل�شرّية، واملدنّية، وامل�شروعات 
والغائّيات. ذلك اأنرَّ الق�شيدة واملنحوتة ُتكثِّفان اأ�شغر جزء من العامل حيث ُيكرِث الرجل واملراأة 
اإيزي�ص  يتقابل  اإذ  ت�شتُّتهما.  اأعرا�ص  ُيحِيَياِن  اأنرَّهما  بعُد  يعَلما  اأن  دون  من  ال�شبقي  ِخدَرهما 

واأوزيري�ص بني الق�شائد واملنحوتات كاآلٍت لك�شف املجهول حيث ل وجود لأيِّ ملمٍح ُمطْمئن.
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الهجني، 2010، فولذ، 9 * 5،5 * 1،6 �شم.

ل، لوقا كانتوري امللمح االأوَّ

ال�شف�شاف،  وحُلاء  احليوانات  جلود  من  امل�شنوعة  املراكب  من  الأنا�شول.  من 
النبيذ  كان  ال�شومرّية.  املُدن  باجّتاه  والنُّحا�ص  بالنبيذ  اًل  حُممرَّ الفرات  نهر  جمرى  ينحدر 
القوقازي ُم�شتح�َشنًا، وكانت ال�شعوب ال�شومرية تتطلرَّع اإل زراعة الكْرمة بنف�شها. تتطلرَّع اإل 
اأن تنق�ص لوائح فّخارية، وتكت�شف �َشْبك النُّحا�ص والق�شدير ل�شناعة الربونز. و�شرعان ما 
ط، وفيما بعد انت�شرت يف كّل  ت�شل زراعة الكْرمة اإل ال�شاحل ال�شرقي للبحر الأبي�ص املتو�شِّ
طية تخرج من الرببرية  اأنحاء م�شر. وقد كتب ثوكيديد�ص Thucydide : »بداأت ال�شعوب املتو�شِّ
�ُشِحَذت اخلناجر  الإغريقية،  ومع ظهور احل�شارة  والكْرمة«.  الزيتون  زراعة  تعلرَّمت  عندما 
ِنع الفولذ. زرع الإغريقيون الكْرمة يف �شقلية واإيطاليا، وكانوا يكتبون بالالتينية، وزرع  و�شُ
الروماُن الأعناَب يف جنوب فرن�شا. ومتّكن الفرن�شيون من فنِّ �شناعة النبيذ، وتكلرَّم النا�ص 
ِنع النبيذ يف كاليفورنيا، ويف جنوب اإفريقيا، واأ�شرتاليا،  الفرن�شية يف �شائر اأنحاء اأُوروبا. �شُ
وحروٌب  كتابة  اأي  وبرونز،  نبيذ   : تاريخ  نع  ِل�شُ �شيئان  يلزم  عاملية.  ُلغًة  النكليزية  و�شارت 

ُعظمى. 

حتى  ال�شومريِّني  اأ�شول  منذ  الكتابة  مع  النبيذ  ترافق  كيف  نرى  اأن  الغريب  من 
احل�شارات الغربية املعا�شرة. حتى اإنرَّ ثقافة النبيذ ت�شبق قلياًل ثقافة الكتابات. فهل مُيكن 
اأن تكون الكْرمة ونبيذها اأ�شل الكتابة ؟ ل اأهمية لهذا. اإمّنا املُِهّم هو العالقة التي اأقامتها 
اإذ ل يتمثرَّل الغريب باأنرَّ ال�شعوب املُختلفة  اآلف ال�شنني.  الكْرمة مع الكتابات الوليدة خالل 
حملت معها الكْرمة لت�شنع منها نبيذًا، بل يتمثرَّل باأنرَّ الكْرمة، على ما يبدو، ت�شبق كلرَّ مّرة ُلغًة 
ي ي�شتبق اأر�ص ثقافة جديدة قادمة.  جديدة، ونظاَم كتابٍة جديدًا. ويبدو اأن الكْرمة عابٌر �شرِّ
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الآن و�شاعدًا،  الغناء، من  الكتابة.  اإل  بالقيا�ص  الغناء  النبيذ جزءًا من ذاكرة  ُي�شّكل  وقد 
والنبيذ  ياع،  وال�شرَّ املنفى  ُترافق  اأ�شلية  بقايا  َنْقَل  نقاًل،  بو�شفه  الغناء  ال�شاعر.  ُمقتَطٌع من 
ُيرافق الق�شيدة بدوره، من الغناء اإل القتطاع، ومن القتطاع اإل الأبجدّية، ومن الأبجدّية 

اإل اللغة، ومن اللغة اإل حدودها، ومن حدودها اإل الق�شيدة، ومن الق�شيدة اإل الغناء. 

امل�سهد الثانـي

ل الآلت  منذ الثغرة التي انفتحت مع تد�شني الديكارتية لالإن�شان-الآلة، اإل تاأ�شُّ
جديدًا،  منطقًا  املُعا�شرتان  واملنحوتة  الق�شيدة  �شقلت  دو�شان،  عنها  اأعلن  التي  العازبة 
والنحاتون  �شّقالني،  عراء  ال�شُّ �شار  املظهر.  زيتي  اكتئاٍب  اإل  واأّدَيتا  امليتافيزيقيا،  وبا�شرتا 
طات  زاِرعي زيتون. بع�شُهم التقط طريان الع�شافري ليفّك يف ن�شيج الق�شيدة رموز خمطرَّ
ي- ِفْكٍر طائر اإل حدٍّ اأق�شى، وبع�شهم الآخر اأعاد، وهو ينحُت، �شياغَة عالقاِت ن�َشقنا احل�شِّ

احلركي حول اأغ�شاِن زيتونة. ال�شعر يقطف يف طريانه هذه الأغ�شان التي ُيبعرثها النّحاتون 
اإنها  النف�ص، من حيث  اإل طماأنينة  الزيتونة  اإذا رمزت  امليتافيزيقيا. لكن  ُتقِلق  اأر�ٍص  على 
املُبعرثة  اأعمالهم  يف  الزيتون  زارعــو  يقرتحها  نحتّية  وغبطة  احلــوا�ــّص،  ا�شطراب  غياب 
واملُنف�شلة، فينبغي اأن تلتقط اأغ�شاَنها اآليٌة �شعريٌة وُتعيد اإطالقها يف ِحَكٍم قادمة. ولئن كانت 
احِلَكم ِقطعًا خرافية من النف�ص املُعا�شرة، كما كان يعتقد نيت�شه، فمن البديهي اأن تقود املراآة 
التي حّطمها ال�شاعر والنّحات، ل اإل ُجرٍح نرج�شّي، بل بالأحرى اإل البوح باكتئاٍب ي�شتند 
وال�شالم،  ال�شكينة  َع تالقي  وتوقُّ 9Alcyon طائرًا بحريًا خرافيًا،  اآل�شيون  كان  الفّنانون.  اإليه 

على �شرط اأن مُيّد له النّحاُت ُغ�شن الزيتون.

املنطق، وامليتافيزيقيا، واالكتئاب، 2010، تكوين 

فيليب �سرجان ولوقا كانتوري



الآخر | خريف 2011

184

من جهة، مل تُعد م�شاألة اأ�شل الإن�شان مطروحة : فقد بّينت الثغرة املفتوحة، بُعنٍف، 
بني ديكارت ودو�شان اأّنها م�شاألة طاملا اأُ�ِشيَء طْرُحها. ومن جهٍة ثانية، نظرًا لنف�شال ال�شعر 
عن جذوره –اإذ مل يُعد التاأثيل اإل خلفية �شائعة يف مراآة متثُّالتنا– ونظرًا لنف�شال النحت 
مة ملراآة  عن قاعدته، –بُحكم اأن وحدة املكان، والزمان، واحلَدث، مل تُعد اإّل احل�شيلة املحطرَّ
نان  متّثالتنا– فاإنرَّ التحليق ال�شعري والغ�شن النحتي، يف ملكّيتهما، اإذا كانت موجودة، ُيكوِّ
ميتافيزيقيا ُم�شاّدة : ثورة اآل�شيون وُغ�شن الزيتون. ينبغي اإذًا العودة اإل عنوان �شعري لعمٍل 
نحتّي : املنطق، وامليتافيزيقيا، واالكتئاب. والتفكري فيه منذ التف�سي الكبي للميتافيزيقيا 
لبن ُر�شد. امليتافيزيقيا، يف نظره، هي العناية املجلوبة لكي نعرف، يف كّل ميدان نتفّح�شه، 
‘اأين يبداأ هذا، واأين ينتهي’. ويقول لنا ال�شاعر والفيل�شوف جان ـ بيري فاي، اإّن امليتافيزيقيا 
ال�شعرية،  الأجنحة  خفقات  فمع  اخللفّية.  العوامِل  �شوب  للهروب  ال�شحيح  النقي�ص  هي 
ال يف هذه احِلَكم ال�شعرية  واأزاميل النحت، اأُنِهكت العوامِل اخللفّية ِلتمثُّالتنا. ثّمة منطق فعرَّ
د ‘هذا’ الذي يبداأ، والذي ينتهي. اإنرَّه منطق ال�شعراء والنّحاتني بو�شفهم  والنحتّية التي حُتدِّ
نا ويجعلنا نكتئب اإل حّد اأق�شى،  قطعة من ‘هذا’. بو�شفهم قطعة مّما يبداأ وينتهي مع حوا�شِّ
. اأو على العك�ص، ُيرِجع لنا حدرَّ اأفكارنا بو�شفها اأفكارًا عن انك�شاريِّ  يف �شنٍة ّما، يف موؤلرَّف ُمعنيرَّ

املوؤّقِت، وعبوره، وانف�شاله، وبريقه، وجالله.

امللمح الثاين 

مغارة  يف  امــراأٍة.  َرِحم  يف  جميعًا  اأقمنا  باأننا   P. Quignard كينيار  با�شكال  ر  ُيذكِّ
ر باأّن الر�شوم الأول ُر�ِشَمت على جدران املغارات،  ها رّنانة. كما ُيذكِّ عميقة، مغارة ُمظِلمة لكنرَّ
املغارات  ُظلمة  يف  احلياة  من  م�شاهد  ر�شم  يف  الب�شر  �شرع  ملاذا   : م�شروع  �شوؤاله  الرطبة. 
املُطلقة، ولحقًا م�شاهد حياة من اأجل الأموات يف قبور ُمظِلمة اأي�شًا، ُثمرَّ يف معابد، وكنائ�ص 
؟ مُيكننا افرتا�ص اأنرَّ �شبب ذلك غريزة احِلفظ، ووعي املوت الأن�شب. والر�شم، كاخُل�شار، 
ُيحفظ يف الظالم ب�شورة اأف�شل. اإذًا هذا ِكفاح �شدرَّ التدهور والفناء، كفاح من اأجل املوت 

م عنه روؤيًة خمتلفة على نحٍو اآخر.  ه اإل الذين مل ُيولدوا بعد. غري اأنرَّ كينيار ُيقدِّ املوجرَّ

ز املغارات، والقبور، واملعابد، ت�شرتك هذه الأماكن  فبالإ�شافة اإل الظالم الذي مُييِّ
يف ال�شدى. ال�شدى حلظٌة يفقد فيها امل�شدر ال�شوتي مو�شعه ويختلط بالف�شاء. ي�شِدم 
ع غنائهم، اأو بالأحرى، ل  �شوُت الب�شر اجلدران الداخلية، ول يعود من املُمِكن حتديد مو�شِ
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يعود غناوؤهم منتميًا اإل ال�شوت. وما حلظة فقدان 
ال�شوت هذه، واللحظة-اجلدار الداخلي التي تنزع 
الر�شم  فّن  مو�شع  اإل  مكانه  من  ال�شوت  م�شدر 
اأ�شوات  ل  وتتحورَّ اإل مكان.  ل  تتحورَّ حتديدًا. حلظة 
ترت�شم  كــذلــك  ــورة.  �ــش اإل  واأُغــنــيــتــهــم  الأجــــداد 
اأُغنية ال�شعب على اجُلدران، ويرت�شم الليل يف ظلِّ 
–م�شدر  �شوت  بني  ال�شورة  توجد  اإذًا  ال�شوارع. 
لُة  ُم�شجِّ ال�شفيحُة  جداَرها  ل  ُت�شكِّ واأُغنية– �شدى 
طبة.  الررَّ ـــربودُة  ال ا�شة  احل�شرَّ وطبقَتها  ال�شوت، 
عر بني تخمري النبيذ ورطوبة األواح  ومثلما يوجد ال�شِّ
و�شهر  المــتــالك  بني  احلــرب  توجد  ل�شال،  ال�شرَّ

النحا�ص والق�شدير.

امل�سهد الثالث 

هل توؤدي الق�شيدة واملنحوتة، بو�شفهما 
األ  اآل�شيون واأغ�شان الزيتون ؟  ِل  تاأمُّ اإل  ِحكمَتني، 
اأو  امليتافيزيقي  للخ�شوع  الن�شياق  اأي�شًا  يعني هذا 
لعمليِة اأَمَثلٍة اأو حلُلم يقظة  يقع بعيدًا حتت العمليات 
 Giacometti جياكوميّتي  كان  ؟  لة  املُتحوِّ اجلارية، 
ات،  مثاًل يقول �شيئًا اآخر متامًا. كان يظنُّ اأّن النحرَّ
الأموات.  اإل جْمٍع من  دومًا  ه  يتوجرَّ ينحت،  عندما 
ت�شكيالِت  نغماِت  ببطء،  تفّك،  منحوتاته  كانت 
اأدوات  اإل  ل  تتحـورَّ اأخــرى،  وبعبارة  قــدمي.  �شمٍت 
اأدوات. وغالبًا ما  للمو�شيقيِّني،  فللنّحاتني، كما   .10

�شندوق  يفتحون  وهم  يفكرون  الفّنانني  اأنرَّ  زعْمنا 
ماّديِة  �شورٍة  يف  ُيحَب�شون  اأي�شًا،  وهنا  اأدواتــهــم. 
ال�شكل. فال املو�شيقيون، ول النّحاتون، ول ال�شعراء 

منحوتٌة من ظّل، ت�شييد، 2009، فولذ، ِا�شمنت، م�شباح

فيليب �سرجان ولوقا كانتوري
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يف حاجٍة اإل الأدوات. كلٌّ منهم يتخّلى، قْدر ُم�شتطاعه، عن التقنية، عن اأُفق بروميثيو�ص. 
للفظة  اأن  تاأكيد  الغريب  ومن  الطبيعة،  رون  ُي�شخِّ  .11 باأُورفيو�ص  اآ�شرٌة  بالأحرى،  تربطهم، 
و�شعراء،  نّحاتني،  ثّمة  لكنرَّ  الآلــة.  مرحلة  وثّمة  الأداة.  مرحلة  ثّمة  �شلبية.  بغة  �شِ ت�شخري 
ومو�شيقيِّني توؤول اإليهم اأدوات. ت�شهد على ذلك منحوتة مثل failed instrument: اأداة ُمِفقة 

كما ُتفيد الرتجمة الفرن�شية. 

فما معنى الإخفاق، وما الذي يجعلنا ُنخِفق عندما نعزف على اآلة ؟ ِعندما ليعود 
َة جهاِز ت�شييٍد رائع ، بل يكوُن، بوجٍه خا�ّص، �شاهدًا على التخلُّ�ص من َهّم  النحُت، مثاًل، ُعدرَّ
ِعندما يكفُّ عن  ت�شييد وجوِده ؟  العامَل، عن  ت�شييد ح�شوره يف  الإن�شان عن  يتوّقف  ؟ حني 
الوجود حتى احليوانـ  الآلة، والآلت العازبة لتاأكيد اأجل ما هو حاِدث ؟ : »ما يبداأ وما ينتهي«، 
مت واللغة، احلّد بني املاّدة وال�شكل، احلدُّ بني  فنُّ احلّد، فّن املعرب اإل احلّد. احلّد بني ال�شرَّ
ات، واإل املو�شيقي  الكالِم والكتابة. اأَيعود اإخفاقنا اإِل الآلة التي توؤول اإل ال�شاعر، واإل النحرَّ
د احلّد. وحيث اإنرَّ الآلة املو�شيقية جتعله  ق فنرَّ احلّد ؟ نظرًا لأنرَّ الأداة ل تنفكُّ ُتبعِّ لكي ُين�شِّ
د اآل�شيون، التي حتمل  يه ؟ مثل هذه الآلة التي جُتمِّ معزوفًا بو�شفه اأُُفقًا لالأداة ل مُيِكن تخطِّ
ر  ة ِبَدالِّ جمموعة الأدوات. حُترِّ ر من كلِّ ا�شتعارات مادّية ال�شكل اخلا�شّ ُغ�شن الزيتون، وحُترِّ
َورًا للتحوُّل. اآلتيُّو الطبيعة اأمام اأولئك الذين  من �شّيادي الطيور، وزاِرعي الزيتون بو�شفهم �شُ
درَّ ال�شتعارة بالأداة :  لونها اإل ا�شتعارات منذ الأداة حتى الآلة. كفاح التحوُّل بالآلة �شِ ُيحوِّ
تدخل املو�شيقى، والق�شيدة، واملنحوتة يف معركة �شيرَّادي الع�شافري، وزاِرعي الزيتون. حتى 
لو اأنرَّه لن يكون هناك اأبدًا اأغ�شان زيتوٍن ت�شقط من توليفة مو�شيقية، حتى لو بنى اآل�شيون 
مِت الطبيعة املُذِهل. حتى لو اأنرَّ كّل فعٍل تاأّملي، يف الُعمق، عالقٌة عابرة بني ال�شتعارات  ُع�صرَّ �شرَّ
املو�شيقية  الآلت  وتوزيع  الأدوات،  والآلت، بني جمموعة  الأدوات  ُم�شارعة بني  والتحوُّلت: 
�ص  ُيوؤ�شِّ الذي  الرهيب  الأ�شلحة  غَرق  املو�شيقية،  والآلة  الأداة  بني  ثّمَة،  اأََولي�َص  اللحن.  على 

�ص ‘ميتافيزيقّيَتهم’، و‘اكتاآَبهم’ ؟ واملو�شيقيِّني، كما يوؤ�شِّ والنّحاتني،  عراء،  ‘منطَق’ ال�شُّ

امللمح الثالث

ثاتها، فهي قادرة على  ة يف ذاتها. ِبُحكم العدد الكبري ملُورِّ الكْرمة نبتٌة غري ُم�شتقررَّ
عة، بل ُمدِه�شة. وهكذا تتكيرَّف مع خمتَلف البيئات واملُناخ التي ُتزَرع فيها. فهي  حتوُّلٍت متنوِّ
د م�شاحة اأوراقها، وتذهب اإل حدِّ تغيري لون ثمارها. وبذلك تخرتع اأنواعًا  قادرة على اأن جُتدِّ
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دة من الكروم. وَلطاملا ا�شتخدم الب�شر الكيمياء ب�شورة حد�شية اأو غري حد�شية. مثال  ُمتجدِّ
ُة اأنها دائمًا ما تَدع للماّدة ن�شيبًا  ن الكيمياء خا�شّ ذلك التخمري. لهذه التقنيات التي تت�شمرَّ
الكيمياء  القائم بني  النانو  ِعلم  يعرف ذلك جّيدًا  الذاتي.  فعلها  لها  تاركًة  ال�شتقالل،  من 
والفيزياء الكمّية. يقرتح علم النانو ُمعاجلة املاّدة على ال�شعيد النووي اأو اجلزيئّي، يقرتح 
وهكذا  بينها.  فيما  ُجزيئاتها  تتفاعل  التي  الطريقة  با�شتخدام  تركيبها  واإعادة  بنى  تفكيك 
ة. اإذ ُيقوَلب منوذج بحجم نانوين  ًة َذررَّ �شون يف تكنولوجيا النانو موادرَّ جديدًة َذررَّ يخلق املُتخ�شِّ
املعدن،  ن  ُي�شخرَّ حني  بع�شها،  على  للنموذج  ال�شتة  املربرَّعات  معها  تنطوي  بطريقة  القيا�ص 
ة  ّما ولي�ص كّل مررَّ م املادة وتعمل ب�شورة خمتلفة على م�شتوًى  بًا. ُتنظرَّ ل ُمكعرَّ ِلُت�شكِّ وين�شهر، 
فاملادة،  الكمية.  الفيزياء  ولدة  منذ  امل�شكلة  يواجهون هذه  والفيزيائيون  نف�شها.  بالطريقة 
الذين  الفيزيائيني  بع�ص  ح  �شررَّ وقد  دائم.  ب�شكٍل  تخدعنا  الأّولّية،  واجُلزيئات  واجُلزيئات، 
يرون اأنهم بعيدون عن معرفٍة ُمطلقة للعامَل، ول ي�شعرون بالقرتاب من بلوغ نظرية التوحيد 
الُكربى، اأّنهم ل ي�شتطيعون جتاُهل الفل�شفة والفّن. ذلك اأنرَّ الفيزياء الكمية، منذ بداياتها، 
نات املاّدة خ�شائ�ص اأبعد مما كان ي�شتق�شيه  جابهت ُم�شكالِت متثٍُّل حقيقية. اإذ جتّلى اأّن مِلُكوِّ

علم امليكانيكا التقليدي. ينبغي بالأحرى الكالم عن �شلوك بدل اخل�شائ�ص. 

 : َلباِهظة  العواِقب  اإنرَّ  اخلطّية.  ال�شتمرارية  منه  ت�شّررت  �شلوكًا  ت�شلك  فاملاّدة 
د، واملكان ينحني. تكت�ِشب املاّدة طاقًة. والعنا�شر الأّولية ل ترى نف�شها معدودًة  الزمان يتفررَّ
اأمواجًا، بل هي هذه  اأو  بو�شفها ُج�شيماٍت فردية بل بو�شفها موجات. هي لي�شت ُج�شيماٍت 
ع. هكذا فقدت اأنظمة التمثُّل والإظهار التقليدية وظيفتها. اإنرَّ  وتلك حني ُتبدي �شلوكًا غري ُمتوقرَّ
للماّدة �شكاًل من الطاقة وال�شلوك. لكْن ل�شكَل للطاقة ول لل�شلوك. وما عاد للمادة من مناذج 
ن من متثُّل الأ�شياء. التمثيل من  يف عامَل الأفكار. اإذًا كان ينبغي اإيجاد و�شيلة جديدة للتمكُّ
جديد. متثيل اجلديد. مل يُعد مُمكنًا متثُّل الأ�شياء بتقدمي �شورة. �شار من ال�شروري الو�شف 
من دون منوذج، وُمقارنة. و�شارت ُكرّيات بلياردو العامَل املجهري عدمية الفائدة. من الآن 

اأداة ُمِفقة، 2009، فولذ، �شلك بيانو، طول 28 �شم



188

الفرتا�شّية،  والق�شايا  النظريات  خالل  من  العامَل  اأن�شاق  تعريُف  ينبغي  عاد  ما  و�شاعدًا، 
بل ينبغي البتداع واخللق. خْلق هويات ُمرتاكبة على اأ�شباب من دون نتائج، خلق اأ�شياء غري 
فردّية، قوانني غري قطعّية، قوانني منقطعة، غري قابلة لالإقرار، خْلق جتارب فكرية. و�شف 
ٍر ّما. من خالل ذاكرة َقيد احلركة. وهكذا ا�شت�شفرَّ رجال العلم  ال�شيء الكّمي من خالل تذكُّ
هوؤلء اأنف�شهم اأنرَّ الفل�شفة والفّن كانا ُي�شتخَدمان لبتداع عوامِل مُمكنة، ونتاجات جديدة من 
ًة وميتة يف اآٍن معًا 12، عرْب اأج�شاٍد من دون اأع�شاء، حلظاٍت ُمنا�شبة،  دون منوذج، ِقططًا حيرَّ

َيَدا بحٍر، واأ�شابع موت. 

امل�سهد الرابع 

دو�شان  يْنِو  والذي مل  الآلت  ـ  احليوانات  مع  ديكارت  يفتحه  الذي  القو�ص  نتذّكر 
اَت يف املقام الأّول ؟ وملاذا يجعلنا النحتّي  اإغالقه باآلته العاِزبة. فلماذا يخ�صُّ الَقو�ص النحرَّ
ه اإل َجمِع الأموات. يقول لنا برنانو�ص  اكتئابيني اإل هذا احلّد ؟ كنا نقول اإنرَّ جياكوميّتي يتوجرَّ
Bernanos يف حُماورة الكرمليَّتيني، ما معناه اأننا ل مُيِكن اأن نطُلب من �شمعٍة اأن ُت�شيء �شمعًة 

اأُخرى. فكّل �شمعة ُت�شيء يف ليلها اخلا�ّص. هي �شمعة جْمِع الأموات. بينما يقول ديكارت �شيئًا 
ز ال�شمع عن اأ�شكاله اخلارجّية، وطبعًا  ث عن ال�شمع. عندما يكتب : »حني اأُميِّ اآخر حني يتحدرَّ
ره على هذا  د اأنني ل اأ�شتطيع اأن اأت�شورَّ ه عاريًا متامًا، ومن املوؤكرَّ اإذا كنُت قد نزعُت ثيابه، اأعدُّ

كومة 35 يورو و60 �سنتيم، 2011، ِقَطع نقدية من 20 �شنتيم، توتياء، ِلْبد، 
َخّل، �شلك، �شّمام ثنائي، خ�َشب
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النحو، حتى اإن اأمكنه اأي�شًا اأن ُي�شادف �شيئًا ّما يف ُحكمي، من دون عقٍل ب�شري13؟« لكْن هل 
ي املادة  ى ال�شمع من ثيابه، �شيئًا اآخر غري الذي اقرتحه دو�شان وهو ُيعرِّ فعل ديكارت، حني عررَّ
ب�شرعة من خالل عازباته ؟ لقد كان للنحت يف املا�شي امليزة احلزينة وهي نحت  ما ‘�شَبق اأن 
د على ‘�شَبق’، ‘�شَبق’ اأن مات، ‘�شَبق’  ى’. كان باإمكان النّحات اأن ُي�شيِّ ماَت’ وما ‘�شَبق اأن تعررَّ
ان الت�شييد. لكْن غيابيًا  ى، ‘�شَبق’ اأن ُنِحَت، انتحابًا طوياًل، مرثّية. لقد كان بالتاأكيد فنرَّ اأن تعررَّ
ل ثقيل طرَده با�شتمرار من  د، ميٌت، وحّي. غري اأنرَّه ارتاد امل�شطبة اأّوًل. له تاأ�شُّ : �شْرٌح جُممرَّ
اأن  العمودي.  كان عليه  اإل  د حتى عندما مي�شي  الأُفقي. كانت حركته تتجمرَّ اإل  العمودي 
رُجل  كان  لأنرَّه  الثورة  فالنّحـات هو رجل  وبروتوكولتها.  نحتّية اجلنائزية  اأي�شًا �شّد  ُيكافح 
ات، وارتباطها  الهّم الإبداعي. فالعبيد الأموات مليكيل اأجنلو حتكي لنا الكثري عن ُمعاناة النحرَّ
العائد اإل اآلف ال�شنني، باجُلدران الداخلية، واحليطان، والدّكات، واملذابح، واملعابد، واملدن، 
وال�شفاء،  والقوانني،  واملُغرات،  والحتفالت،  والأ�شاحي،  وال�شلوات،  والرموز،  وال�شلطات، 
والأوبئة. ما�شي النّحات ُم�شَبع. والنّحات ينفّك من هذا املا�شي. لذا كان الق�شد، وهو ينتمي 
اإل التع�شي�ص، مع قّوة اآل�شيون القادر على قطاف اأغ�شان الزيتون، جتنُّب هذا املا�شي القاتل 
الذي ينبذ النّحات، كما ينبذ ال�شاعر. لأّن ال�شاعر عانى من ُم�شكالت عوي�شة. اإذ مل يُكن 
ي�شرِب فقط طريان الع�شافري وتغريدها، لكّنه كان يقراأ، مع الكاهن لوقريط�ص، يف اأح�شاء 
احليوانات. ثّمة، بني ال�شاعر والنّحات، اأمَلٌ ُم�شرَتك. هذا الأمل يجعلنا يف اكتئاٍب حني نرى 
الته يف الفل�شفة الأول : »كنُت  منحوتًة، اأو حني نقراأ ق�شيدة اأو ن�شمعها. يقول ديكارت يف تاأمُّ
نة من ِعظاٍم وحلم، كما تبدو  ًل ذا وجٍه، ويَدين، وذراَعني، وكّل هذه الآلة املتكوِّ اأعّد نف�شي اأورَّ

يف ُجّثة، الآلة التي كنُت اأُطِلق عليها ا�شم اجل�َشد.« 

ُيدِرك ديكارت اجل�َشد بو�شفه اآلة-ُجّثة: ج�َشد الإن�شان بو�شفه اآلة-ُجثرَّة. وُيجيب 
دو�شان، على هذه الآلة-اجُلّثة الديكارتية بحكاية اأُخرى هي حكاية اللوح الزجاجي الكبي14. 
ك التعاُر�ص بني الداخل واخلاِرج، وُيبَطل. اإّن النّحات  فمن خالل اللوح الزجاجي الكبي ُيفكرَّ
هو الذي يرف�ص –لي�ص فقط بفنِّ اأ�شيائه اجلاهزة– اأن ُيغِلق القو�ص التي فتحه الفيل�شوف 
اآلت  الإن�شان  يخُلق   : الآتي  كان  الديكارتي  القيا�ص  والتمثُّل.  وال�شعور،  املُحاكاة،  جمال  يف 
ُت�شبهه يف ُكّل �شيء –قّمة املُحاكاة التي ت�شل اليوم اإل تقنيات ال�شتن�شاخ. هذه روؤية خارجية 
للخيال. الإن�شان حيوان عقاليّن. هذه روؤية خارجية لل�شذاجة. الإن�شان ل ُي�شبه حيوانًا باأكرث 
اآلة. لكنرَّ ديكارت، بغية  اإذًا، وهذا هو العن�شر الثالث من القيا�ص؛ الإن�شان  اآلة.  ُي�شبه  مما 
ًل ذا وجٍه، ويَدين، وذراَعني، وكّل  ر بـ ‘كوجيتو’ : »كنُت اأعّد نف�شي اأورَّ الو�شول اإل تدليله، ُيفكِّ
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نة من ِعظاٍم وحلم، كما تبدو يف ُجّثة، الآلة التي كنُت اأُطِلق عليها ا�شم اجل�َشد.«   هذه الآلة املتكوِّ
جّثة اإلهّية نزلت يف اآلة، اإله نزل من اآلة خلقت حيوانات مثلما اأنرَّ الإن�شان يخلق اآلت، ولي�شت 
دو�شان  يخّل�ص  الكبري،  القَدح  الإن�شان. يف  اأو  الإله  �شورة  على  طبعًا  الآلت  ول  احليوانات 
من ُجّثة الأنا، من الداخل. مل يُعد هناك من حُماكاة. وهنا ر�شالة دو�شان الغريبة، ور�شالة 
النحت التي جُترِبنا، بعَده، على التفكري بحكمة لبول فالريي Valéry وبتقليد انعكا�شي كامل: 
»ليوجد ال�شيء الذي لُي�شبه اأيرَّ �شيء.« والنّحاتون، منذ دو�شان، قلبوا ال�شيغة، ومعهم بداأ 
م  عمل الفَرح واملقدار La joie et la mesure قيمة  يوجد ال�شيُء الذي ل ُي�شبه �شيئًا.  مثاًل، يقدِّ

ذلك : األ وهي نهاية املُحاكاة.

لقد اأدرك لوقريط�ص، بحركة فريدة، يف الكتاب الثاين من ق�شيدته عن الطبيعة 
ات التي تتناف�ص هي نف�ُشها مع  ع الذررَّ التي ل ُتن�شى، اأّن انت�شار النور، حني يطَلع النهار، ُي�شرِّ
ا�شًا، اإذ لي�ص ال�شعر ا�شتعاريًا، بل هو  عري. ولكي يجعل غرَي ال�شتعاري ح�شرَّ ات الِفكر ال�شِّ ذررَّ
حتوُّل، يكفيه اأن ُي�شاهد الع�شافري. فطريان الع�شافري يدلُّ على عالقتنا بالفراغ املرُبِعم 15 
ا ل يكون �شيئًا اآخر غري �ِشَمة– بدايَة الأ�شياء : �شباٌح  عر –الذي ُرمبرَّ وبطلوع النهار. ي�ِشم ال�شِّ
يهِبط  حني  ورائنا  من  النّحاتون  بها  يحتفظ  التي  الواقعية  احلياة  حُلِم  حميمية  يف  ع  ُمر�شرَّ

الليل، ويعود كّل �شيٍء اإل ال�شّر اخلفّي ِلتنوُّعه ووَفرته.  

ما املاّدة التي ينحتها ال�شاعر ؟ اللغة ؟ اأبدًا. هذه ق�شّية عامِل اللُّغة. اللغة ِجْلد، لِكنرَّ 
عر ان�شالخ. لقد فقد ال�شاعر ُلغَته. لي�ص لأّنه فقد �شوَت طفولته الذي لن يعرُث عليه وح�ْشب،  ال�شِّ
ُلغة  اإل الطفولة. فهو مقطوٌع عن  يُّ ل يعود  اأي�شًا. اخل�شِ ًا  بل لأنرَّه �شوف يعرُث عليه خَم�شيرَّ

الفرح واملِقدار، 2010، خ�شب، وبرونز، وناب�ص، 75*65*23�شم
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الأ�شل. مقطوع عن اللغة الأُّم، عن اللغة الأبوّية. ل بل مقطوع عن كّل الأ�شرار اخلفّية، عن كلِّ 
ي. ل ب�شريورة امراأة، ب�شريورة ُمغنٍّ �شوبرانو َندِّ ل. اإّنه املُنف�شِ املُ�شاّرات. ال�شاعر، هو املُنف�شِ
ي. والأ�شياء  ال�شاعر ُمكت�ِشٌف ُعْقَم اللغِة؛ لأنرَّ ُكّل ُلغٍة ِجْلٌد ميت، كَفن. النحات اأي�شًا ُمغنٍّ َندِّ
التي ُتعزى اإليه كّلها جلوٌد ميتة. النّحاتون وال�شعراء يعملون متامًا قبل الن�شالخ الذي يف�شلهم 
عن كلِّ ُلغة، وعن ُكلِّ ماّدة. اإنرَّهم ُمغنُّون َنديُّون ي�شعون فوق اللغة واملادة ما يف�شلهم نهائيًا عن 
هذه وعن تلك. ل ريب يف اأنرَّ الن�شالخ ال�شعري عند الرجل واملراأة �شديد الختالف بو�شفه 
بدايًة ونهاية اأو بو�شفهما يرقَتني، كلٌّ منهما توَجد من اأجل الأخرى. وللّنحاَتني الوقت الالزم 
ْمت الريقَتني. وهكذا يكون ال�شعار النحتّي الذي �شبق ِذْكره كيف يتجّلى ال�سكل  متامًا لغناء �شَ
العنوان  اأو  ‘هجني’،  ت�شمية نحٍت كهذا،  املُرتِكز على  الفعل  اأي�شًا  اأو  ؟  لــالأُذن، ويعود منها 
اللُّغزي ‘الآلة املُخفقة’، �شناديق رنني اأو �شّفارات خادعة ت�شهد على التجلِّي اأو على التحوُّل. 

املنحوتة  يوجد، بني  حَتوَُّله. حيث ل  ُن كلُّ منحوتٍة  تكوِّ كّل ق�شيدة، جَتلٍّ  ثّمة، يف 
نا  اأنرَّ �شّك يف  ول  ُم�شتحيل.  تاأليف  ة  ق�شّ ة حتكي  مرَّ ُم�شِ مو�شيقى  من  مقاطع  اإل  والق�شيدة، 
ل ُنقاِرب هذا التاأليف امل�شتحيل. على الرغم من اأننا كّنا نعتقد اأّنه الطريق واملُفارقة اللتان 
جًا حول اأثر الوحي، والتقطيع،  ن �شوؤاًل ُمتعرِّ تقودان اإليه. والواقع اأنرَّ التاأليف امل�شتحيل يت�شمرَّ
ِل ذاَته مثلما متلرَّ�ص منه با�شكال كينيار بخ�شو�ص اهلل : ما  واجلهد يف اختبار الفكر املُتاأمِّ
فيه. هذا  مُنثرَّل  ِفعل ل  ُنوَلد يف  اأن  اآخرين غرينا.  ُوِلدنا من  نكون  اأْن  ُنوَلد.  اأْن  ؟  معنى اهلل 

َلني برج بابل اإل خرائب واأنا�شيد. عه ال�شعر والنحت حُموِّ التمثيل امل�شتحيل هو الذي ُيقطِّ

1 يجمع م�شطلح مادّية ال�شكل العلرَّتني الثانية والثالثة من عَلل الوجود عند اأر�شطو : العلرَّة املادّية، والعّلة 
hylé ومعناها املاّدة  ُم�شتّقة من الكلمة اليونانية  الَهُيول )جمع هيوَلَيات(  اأنرَّ  اإل  ال�شكلية. وجتدر الإ�شارة 

الأول )املرُتِجم(.
اأنرَّ ثّمة يف تذوُّق الق�شيدة  اأننا حني نرى، نلم�ص الأ�شياء بروح العني. وجتدر الإ�شارة هنا اإل  2 مبعنى 
واملنحوتة –كما يرى كاتبا املقالة– تباُدًل للوظائف بني احلوا�ّص اخلم�ص، فالعني تلم�ص وتتكّلم، والأذن ترى 

كما ُيفيد عنوان العمل »كيف يتجّلى ال�شكل لالأُذن ويعود منها« )م(.
قّط« حيث  دون  الِقّط من  »ب�شمة  ومعناها احلريّف   »sourire d’un chat sans chat« لعبارة  ترجمة  3 هذه 
الب�شمة رمز النف�ص، والِقّط رمز اجل�َشد. ودللتها الرمزية اأنرَّ ح�شور امليت الذي يختفي ج�َشدًا، ي�شري اأقوى 

مما كان عليه يف حياته )م(. 
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Chimère 4 : ت�شتخدم هذه الكلمة وُم�شتقاّتها للدللة على الوهم. اخَلْيمر حيوان ُخرايف جاء و�شفه يف 
ملحمة الإلياذة لهومريو�ص، ويف اأعمال هزيود )م(.

 La mariée mise à العبارة ماأخوذة من عمل ت�شويري ملار�شيل دو�شان عنوانه : ses machines célibataires 5
ز الفّنان على الغمو�ص بني ال�شطح والكتلة،  جة التي عّرتها عازباُتها( حيث ُيركِّ nu par ses célibataires )املتزوِّ

بني فّن الت�شوير والنحت )م(. 
6 اأي اأنرَّ ال�شكل يتجّلى لالأُذن من خالل ال�شدى الذي ينعِك�ص على غ�شاء الطبل ويعود منه )م(.

mouvement de Möbius 7 : اأي احلركة امل�شتمّرة التي اكت�شفها موبيو�ص من خالل �شريطة يف �شكل دائرة 
ر اإ�شبعنا حول ال�شريطة، ل مُيكننا متييز ال�شطح من الُعمق، ول الـ ‘َفوق’ من الـ ‘حتت’؛ لأّن  ُمغلقة فحني مُنرِّ

ن بهذه الطريقة )م(. ة حتت. والكون متكوِّ اإ�شبعنا يكون مّرًة فوق، ومررَّ
boîte de Pandore 8 : �شندوق باندورا الذي اأهداها اإياه الإله جوبيرت، وطلب اإليها األ تفتحه، وملّا فتحته، 

خرجت منه �شرور العامَل كّلها )م(.
اأبدًا، لذا فهو رمز ما يجري يف  اإل الأر�ص  ه يف ال�شماء. مل ينزل  ُع�شرَّ اأُ�شطوري بنى  9 اآل�شيون : طائر 

ماء، على حني اأنرَّ اأغ�شان الزيتون رمز ما يجري يف الأر�ص )م(. ال�شرَّ
من  مرحلَتني  هايدغر،  بح�شب  مُتثِّالن،  اللتني   instrumentو  outil ُمفردَتي  �شرجان  فيليب  10 ي�شتخدم 
)اأداة  املفيدة  الأدوات   الأول  مُتثِّل  اإذ  الآلة،  الطبيعة قبل اخرتاع  تغيري  الإن�شان يف  مراحل ن�شوج جتربة 
العمل(، والثانية الأدوات غري املرتبطة بالفائدة كاأزاميل النحاتني، واآلت املو�شيقيني التي ُتَعّد اأدوات خُمفقة 
و  العمل،  بــاأداة   outil ترجمنا  لذا  ومو�شيقاها.  احلياة  �شحر  يف  ال�شرت�شال  مَلكة  الإن�شان  يف  ي  ُتغذِّ لأّنها 

instrument باأداة، وباآلة مو�شيقية اإنرَّ دّل ال�شياق على ذلك )م(.

11 بروميثيو�ص رمٌز متناق�ص فهو، اإذ قّدم نار الآلهة لالإن�شان، اأداة العمل التي ت�شنع ال�شالح من اأجل 
احلرب، وهو غ�شن الزيتون الذي يبحث عن ال�شالم. على حني اأنرَّ اأورفيو�ص )الذي هو اآل�شيون( رمز الآلة 

املو�شيقية، رمز ال�شعرّية )م(.
تخّيل  الذي  الكمّية،  الفيزياء  اآباء  اأحد   ،Schrödinger �شرودنغر  النم�شاوي  العامِل  جتربة  اإل  12 اإ�شارة 
اد جيجر وكمية �شئيلة من مادة م�شعة حيث ُيحتَمل  هذه التجربة الذهنية »ن�شع يف �شندوق ُمغلق قّط مع عدرَّ
بدورها  تك�شر  مطرقة  العّداد  ك  ُيحرِّ ف�شوف  الذرة  تلك  حتللت  اإذا  �شاعة.  خالل  واحدة  ذرة  حتلُّل  اإمكان 
زجاجة حتتوي حام�ص الهدرو�شيانيك الذي ي�شيل ويقتل القطة فورًا. ومن َثمرَّ ي�شتخل�ص الآتي : ماُدمنا مل 
نفتح ال�شندوق، فكّل ما مُيكن اأن نقوله علميًا، مع كاّفة احل�شابات التي قمنا بها يف القرن الع�شرين، اإنرَّ الِقط 
حيٌّ وميت معًا. وينطبق الأمر نف�شه على اأ�شياء الكون التي هي حّية وميتة معًا. فتح العلبة يعني املالحظة 
ا يف الكون فاملاُلحظة غري مُمِكنة؛ لأّن جمال املالحظة اإّما واإّما : القطِّ اإّما حّي واإّما  بو�شفها فعاًل ب�شريًا، اأمرَّ

ميت. بينما الكون جمال »و« لأّن اأ�شياءه حّية وميتة يف اآٍن معًا)م(. 
13 يق�شد ديكارت اأّن عليه، مهما ح�شل، تاأكيد اأن ال�شمع مُيِكن اأن ُيغريِّ �شكله. لكّنه ل ي�شتطيع اأن ُيغريِّ 

�شكله من دون اأن ُيثبَت العقل الب�شري ذلك، فال�شكل مرهون باملعرفة العقلية لالإن�شان )م(.
14 هذا هو العنوان الآخر للوحة مار�شيل دو�شان املتزوِّجة التي عّرتها عازباُتها، وهي عبارة عن لوحني 
َرين باخل�شب والفولذ، عليهما ر�شم زيتي، وُغبار، وورق ر�شا�شي، واأ�شالك من  ُزجاجيِّني حُمطَمني، وموؤطرَّ

ز الفنان ا�شتغاله على الالو�شوح بني الر�شم والنحت، بني ال�شطح والكتلة )م(. �شا�ص. وقد ركرَّ الررَّ
15 الفراغ الذي ُيعطي براعم يف التقليد الإغريقي )م(.

نهاية املحاكاة. منحوتات وق�سائد
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امل�شهد هكذا، طابور طويل من ال�شعراء ميتد اإل اآخر اجلهة التي اأنظر اإليها، التي 
البارودي  �شامي  حممود  طرابي�ص  اأملح  اأن  يل  يتاح  قد  النقطة  هذه  عند  الطابور،  اأول  هي 
على  اأملح  اأقرب  نقاط  عند  ولكنني  اإبراهيم،  وحافظ  بك  �شوقي  واأحمد  �شربي  واإ�شماعيل 
حممود طه املهند�ص واإبراهيم ناجي، وقبل حدود ج�شدي بع�شرين خطوة اإل ع�شر خطوات 
اأ�شم روائح �شالح عبد ال�شبور واأحمد حجازي وعفيفي مطر واأمل دنقل، ثم اأتخيل الطابور 
ميتد بعدي واأتخيل �شاعرًا �شابًا يف الع�شرين من عمره، يراين على ُبعد اأربعني خطوة ت�شبقه، 
يراين �شمن جمموعة ل تلب�ص الطرابي�ص، ولكن حزوزًا موروثة هر يف اأعلى جباهها، اأق�شد 
الذي ي�شاحب  الن�شاز  �شمعت  للتو، من مكاين  اآثار طرابي�ص خملوعة  كاأنها  اأعلى جباهنا، 
الأحلان كلها تزعم اخل�شو�شية،  اأخرى كثرية،  اأماكن  واملعزوفة يف  املعزوفة هنا،  الأحلان 
العراقي، رمبا  ال�شعر  ال�شوري،  ال�شعر  اللبناين،  ال�شعر  امل�شري،  ال�شعر  املكان،  خ�شو�شية 
ب�شبب هذه الأحلان وهذا الن�شاز، ازداد ُعمق احلزوز يف جبيني، مما جعل ال�شاعر ال�شاب 
النازف مني، �شاعتئذ كنت  اإل العرق  الع�شرة  باأ�شابعه  الع�شرين من عمره ي�شري  الذي يف 
اخلم�شينيات،  الــزمــان،  خ�شو�شية  اأخـــرى،  خ�شو�شية  تعزفه  اآخـــر،  ن�شاز  حتــت  اأتــرنــح 
اإل كفيه ويتوقف عن  اأ�شابعه  ال�شاب ي�شم  ال�شاعر  الثمانينيات،  ال�شبعينيات،  ال�شتينيات، 
الإ�شارات لينخرط يف القهقهة وال�شحك، ما اآملني هو اأن احلقيقة التي احتاجت مني �شنوات 
كي اأفطن اإليها، قب�ص عليها ال�شاب يف قهقهة واحدة، وهي اأن اأكرث ال�شعر يف كل مكان، يف كل 
زمان، ل ي�شتحق املديح، اأقله هو الذي ي�شتحق، واأن اخل�شو�شيات املكانية والزمانية تكون يف 
ن�شيد  كثرية  اأحيان  يف  تكون  القطيع،  اأجل  من  واحلماية،  ال�شتقواء  اأجل  من  كثرية  اأحيان 
الأغلبية التي توؤدي دورها يف كل املنا�شبات كجنود بال اأ�شماء، فيما اأقلية خائنة ت�شتعد وتتجهز 
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كي تنقلب على املكان واجليل، كثريًا ما ت�شبح هذه الأقلية هي اجلديرة باملديح، واجلديرة 
بالأ�شماء، اأكرث ال�شعر يف كل مكان ل ي�شتحق اأن مُيدح، اأقله فقط هو ما ي�شتحق، هكذا ميكننا 
اأن نتاأمل كل ال�شعر، واأن نتاأمل  �شمنه ال�شعر امل�شري –ح�شب الت�شمية الدارجة- يف متنه 
كاأن  ال�شتقامة،  على  العاكفني  اأقطابه  اإل  ننظر  اأن  وميكننا  طويلة،  ولعقود  ال�شريح، 
ا�شتقامتهم هي اإ�شمار الن�شراف عن الآخر، عن كل اآخر، كاأنها امتالء ب�شمري وحيد، باأنا 
وحيدة، تزعم اأنها تعرف نف�شها، ا�شتقامة ال�شعر يف متنه امل�شري ال�شريح، جتلت يف اأكرث 
اأخرها امل�شتوى الروؤيوى، وبني الأول  اإل  اللغوي،  اأول امل�شتويات، امل�شتوى  من م�شتوى، منذ 
والأخري اندرجت كل امل�شتويات املحتملة، فاللغة هنا م�شتهاها اأن تقول ل اأن تري، م�شتهاها 
اأن تعا�شر، اللغة يف �شعر املنت  امل�شري تخاف من كل  اأن ت�شّرح ل اأن تبطن، اأن تبا�شر ل 
اأو  الروؤيا  �شواء  يعادلها  �شوّيتها  اأو  اللغة  و�شواء  مراهقة،  اأو  عقوقًا  وتعتربها  النحرافات 
مع  يتعاقدون  الذين  ال�شعراء  اأولئك  هم  الأقطاب  يكون  اأن  �شمنت  وا�شتقامتهما  �شوّيتها، 
جمهور كبري له ج�شم �شخم واحد، ج�شم بال راأ�ص، فالقطب يف مكان الراأ�ص، ولي�ص مع قراء 
اأن  ميكن  مبا  النطق  علي  يتعاقدون  الأقطاب  عديدة،  بروؤو�ص  عديدة،  اأج�شام  يف  مبثوثني 
يجمعهم، وعلى البتعاد عما ميكن اأن يفرقهم، �شيا�شة هوؤلء كانت �شيا�شة التوحيد، �شيا�شة 
اأنا  البحث عن م�شتبد، فال�شاعر الأكرب هو الوكيل الأكرب، وال�شعر الكبري هو الأنا الكبرية، 
اجلماعة، والذي ل ي�شغل نف�شه بغري الإقامة داخل هذه الأنا، ل ي�شغل نف�شه مبا ينق�شها اأو 
يناق�شها، هناك اتفاق على ال�شكل، وهناك اتفاق م�شمر على حتولته املمكنة، ومنذ اأحمد 
�شوقي رغم جالله، ومنذ حافظ اإبراهيم حتى اأحمد حجازي واأمل دنقل، يقف �شعر الأقطاب 
على اأر�شه ال�شلبة، ول يعرف الوقوف على حافة، ل يعرف الرتنح،يقف على اأر�ص ي�شح اأن 
تكون جليلة، ي�شح اأن تكون اأر�ص كل �شيء، اإنها ح�شب بع�ص الأ�شاطري الأر�ص ال�شخرية، اأي 
وال�شعر امل�شري يعاين من م�شريته، ويبحث عن ماء عكر لالغت�شال،  اأمل دنقل،  اأنه منذ 
خا�شة اأنه اأدرك كيف اأن قوقعته م�شكونة باملواد ذاتها املوجودة خارج القوقعة، عند اأمل دنقل  
كانت الق�شيدة امل�شرية –الت�شمية املتعارف عليها– قد بلغت حدها الأخري، اأن تكون مولودة 
فقط  من اأجل اأن ت�شري تقرير حال، اأن ت�شري �شاهدًا، اأن ت�شري يف اأح�شن الأحوال ر�شوًل 
واحلفاوة،  والهتاف  الت�شفيق  �شحية  جعلها  الذي  امليالد  هذا  اأمة،  اأو  اأوجماعة  قرية  اإل 
وحرمها حق اأن حتيا حياتها، اأن تغنج دون خوف، واأن تئن دون حياء، ومنذ اأمل دنقل، منذ 
النهيارات القومية يف ع�شره، منذ خلخلة ال�شور، �شور النكبة، و�شور عبد النا�شر ذي الأنف 
الكبري، و�شور العروبة، الأ�شوار التي حر�شها الكوجيتو العايل ال�شوت، الكل يف واحد، منذ 
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ذلك الوقت وال�شعر امل�شري يتعر�ص للخراب العظيم، اخلراب الذي �شيجعله �شعرًا فقط، 
املتاحة  معطياتها  على  الوقت  كل  يتكئ  مــادام  ال�شائدة  الثقافة  يربر  الأقطاب  �شعر  كان 
هذه  فهر�شت  �شفحات   من  �شفحة  رقم  على  ويح�شل  ويتناغم  يندمج  مــادام  واملبذولة، 
الثقافة، الفهر�شت اخلالد، اإنه ال�شعر الذي ظل يعمل خادمًا لثقافة هي ذاتها نظام لال�شتعباد 
حتى ولو اأخفى وجهه، حتى ولو زينه ببع�ص العدالة، وبع�ص ال�شورى، وال�شعراء من هذا النوع 
هوؤلء  وال�شعراء  ثقايف،  خفري  فيها  املكتوب  املهنة  خانة  اإخفاء  اأعمارهم  طــوال  يحاولون 
يحاولون ا�شطناع بع�ص الفو�شى اأحيانًا، بع�ص الهياج اأحيانًا، من ناحية ليخدعوا اأنف�شهم 
ويخدعونا، ومن ناحية لأنك اإذا حاولت اأن حتافظ على ا�شتمرار و�شع لي�ص عليك اإل اأن تقوم 
–اأي  لكنهم  الثورات،  لإعــدام  امل�شمونة  الآلــة  هو  الإ�شالح  حيث  طفيف،  ما،تغيري  بتغيري 
ال�شعراء– وهم يحاولون الفو�شى، يقررون رغم اأنوفهم باأن تظل املحاولت �شطحية، التفعيلة 
وراثة  بدًل من  الرئا�شة  ووراثة  العينني،  لون  الإبقاء على  مع  العمود،  بدًل من  اأق�شى  كحد 
امللك، مع الإبقاء على كر�شي العر�ص، واأحمد �شوقي بدًل من املتنبي، مع الإبقاء على احلكمة، 
لكن اخلراب العظيم وغالبًا منذ نهاية ع�شر اأمل دنقل، انتقم لنف�شه وجعل ال�شاعر ياأتي من 
داخل ثقافته، ياأتي ليواجهها، كاأنه يواجه قدره وقدرها التاريخيني، خا�شة اأن اأفرادًا ميكن 
الظهور، مي�شون يف الطرقات غري حمكومني  بداأوا يف  اأن نعتربهم كوزموبوليتان كانوا قد  
اإلزامًا، غري حمكومني متامًا مبرا�ص اللغة، التي  اأقل  متامًا بالرتاث الإ�شالمي الذي اأ�شبح 
اأ�شبحت يف اأعرافهم تاريخية اأكرث، ن�شبية اأكرث، فالإرث لديهم حمل اإعادة نظر، حمل ت�شييع 
ملا لبد اأن ي�شيع، اإرث اأقل حملية ومع ذلك رمبا تكون حمليته اأعر�ص من اأ�شوليته، التي قد 
يراأف البع�ص بها فيجعلها ر�شيفًا يخرتق الأر�شفة، ول ميلك اإلغاءها، �شعراء الكوزموبوليتان 
كانوا يبحثون عن ن�شو�ص لي�ص هاج�شها اللغة الكاملة والأ�شلوب الكامل، ن�شو�ص ل ي�شغلها 
النغالق على ذاتها، ل ي�شغلها اأن تكون ن�شو�ص ا�شتغناء وا�شتيفاء وا�شتنفاد، الق�شائد هنا 
اإذا لزم الأمر بنت زنا، بنت  اأن تكون  اأن تكون مقطوعة عن الأ�شل،  اأ�شبحت حتاول بوعي 
تتعذب  األ  الأ�شل،  ذلك  اإل  باحلنني  تتعذب  األ  حاولت  هنا  الق�شائد  كلب،  بنت  حــرام، 
بال�شتم�شاك به كاأنه هوية،اأو كاأنه الهوية،خا�شة بعد اأن اأ�شبحت الهوية وكل الهويات مو�شع 
�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، اأو بني ال�شاعر 
و�شعرائه، يكفل الرغبة يف الأن�شنة، يف متام الأن�شنة، اأن�شنة ال�شاعر واأن�شنة ال�شعر، واإنزال 
اأحيانًا، وعلى الأر�ص، والنوم عاريني  واإجبارهما على امل�شي حافيني  كل منهما من عليائه، 
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اأحيانًا، وعلى الأر�ص، مل يعد هناك مكان خم�شو�ص للن�شيد العام، للن�شيد ال�شامل، مل تعد 
الل�شان والروؤيا، املا�شي  الفل�شفة واللغة،  الأنا حقل بطولت وفتوحات، مل تعد حقل زيجات 
واحلا�شر، الفرد واجلماعة، مقام الطالق �شار مثل مقام الزواج،مل تعدالأنا متعالية هكذا 
اأن تختفي يف  للقافية  التدمري، كان لبد  بثقافتها وعْرقها ون�شالها وحداثتها وقدرتها على 
الظل  لأنها عالمات طريق، والأر�ص املكت�شفة ل تلزمها –حتى الآن– عالمات طريق، وكان 
لبد للوزن اأن يرتاجع لأن انعدام الوترية هو اجلدير فعاًل بامل�شي على هذه الأر�ص، وتكررت 
امليتافيزيقا،  و�شقوط  امل�شتقبل،  و�شقوط  املا�شي،  و�شقوط  التاريخ،  �شقوط  ال�شقوط،  مرات 
و�شقوط الإن�شان الكامل، و�شارت اللحظة الراهنة جريئة تظهر ع�شوائيًا يف املكان الراهن، 
وتعمد اإل اإ�شقاط كل ما ينفي ح�شورها، وتوقفت رغبة ال�شخ�ص يف اأن يكون فردًا يف جماعة، 
واإن مل تتوقف حاجته اإل ذلك، فاأدرك –اأي الفرد– اإل اأي حد هو كائن حر، اأو يو�شك اأن 
يكون، بقدر ما هو بائ�ص معذب فقري، اأو يو�شك اأن يكون، وارتبكت معطياته، فا�شتبك الراهن 
�شالطني  اأكتاف  على  حمموًل  احلديث  الأدب  فيها  كــان  التي  ــام  الأي تلك  ففي  باحلديث، 
امليتافيزيقا والتاريخ والذاكرة والزمن ذي الأبعاد الثالثة، وكان الراهن ل ينازع احلديث، 
فكر  ال�شالطني،  هوؤلء  كل  اإ�شقاط  مع  ولكن  �شلطاته،  ويعرف  حــدوده،  يعرف  الراهن  كان 
الراهن اأي�شًا يف اأن ي�شتول على كر�شي الرئا�شة، كاأن يلجاأ اإل ما قد يلجاأ اإليه احلديث، كاأن 
يكون ع�شيق املو�شة النا�شئة والواعدة، املو�شة التي تختلف عما األفناه من مو�شات �شابقة، 
كاأن ي�شبح بال�شبط مثله مثل ع�شيقاته مياًل اإل الت�شابه والتنميط، مياًل اإيل ا�شتعارة اأنواره 
من اأنوار الغرب، ويف اأغلب الأحوال، عرب و�شطاء وعرب ترجمات، وهكذا ارتبكت املعطيات، 
اأ�شحاب  اخلــونــة  املبدعني  هاج�ص  �شار  بينهما  والتفريق  باحلديث،  الــراهــن  وا�شتبك 
عمومًا  لهم،  اأ�شماء  ل  والذين  اإخال�شًا،  والأكرث  املوؤمنني  هاج�ص  ظل  الأ�شماء،واإدماجهما 
ال�شري  وا�شمها  املو�شة  ديكتاتورية  انت�شارًا  والأكرث  الأو�شع  اجلهة  يف  ديكتاتوريتان،  ن�شاأت 
ديكتاتورية الراهن، ويف اجلهة املقابلة ديكتاتورية، الأ�شح ديكتاتوريات الالمو�شة، لأن كل 
نعتربهم  اأن  اأفــرادًا ميكن  اأن  ا�شم، خا�شة  وله  �شكل  له  واحد،  �شخ�ص  واحدة على مقا�ص 
اإل  لي�شلوا  جهودهم  �شي�شرفون  اأنهم  يظنون  الظهور،  يف  بــداأوا  قد  كانوا  كوزموبوليتان، 
الكتابة دون ادعاء، كاأن الكتابة ظلت دائمًا م�شروطة بالّدعاء، وكاأن القالب اأو ال�شكل، وكاأن 
ال�شاطئ  على  م�شرتيحًا  اجلال�ص  القارئ  يف  التفكري  اللغة،وكاأن  وكــاأن  البالغة،  اأو  البديع 
متويل  وعــالء خالد وحممد  اإميــان مر�شال  الدعـــاء، عرفُت  يفر�ص  كله  هــذا  كــاأن  الآخــر، 
وجرج�ص �شكري يف اأزمنة متفاوتة، عرفتهم اآبارًا ل يجف ماوؤها، راأيت اإميان مر�شال وهي 
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�شقف  حتت  مت�شي  القامة،  حمنية  تخيلتها  قــراأتــه،  فلما  ات�سافات،  الأول  ديوانها  حتمل 
احّمت  وملا  ات�شافاتها،  على  ودا�شت  قامتها،  ففردت  ال�شقيفة،  غــادرت  اأن  اإل  العرو�ص، 
الت�شافات ظهرت الفنت، وكان حممد متويل وهو يو�شك اإنهاء درا�شته اجلامعية يزورين مع 
زميلني له، كلهم يكتب ال�شعر، اإل اأن وعود حممد كانت اأكرب بكثري من وعودهما، وكنت اإذا 
جل�شت مع عالء خالد، مل اأرفع عيني عن حركة اأ�شابعه فوق ركبتيه، وعن قيامه وقعوده، كنت 
وهكذا  �شعره،  املكان اخلفي من  ولبد يف  توتره  ان�شحب  تزوج  وملا  توتره،  اأرفع عيني عن  ل 
اأو  الأربعة  خلوة،  وعن  ق�شيدة  وعن  م�شرح  وعن  كتاب  عن  يبحث  �شكري  جرج�ص  عرفت 
بع�شهم اأتوا اإل ق�شيدة النرث عرب �شوابق �شريحة يف الوزن، ولكن الغريب اأن ق�شائدهم ل 
وتقدير  ال�شعر  معايرة  اأحب  ل  املهجورة،  البئر  هذه  ماء  من  �شربوا  اأ�شحابها  اأن  على  تدل 
جماله وحداثته على ذلك الأ�شا�ص من ح�شور الوزن اأوغيابه، ولكن اإميان واأ�شحابها تخففوا 
اإك�ش�شوار مرهقة خلعوها واأعطوها ملت�شولة  اأو كاأنها قطع  اأوزانهم كاأنها اأحذية قدمية،  من 
عابرة، اإيقاعات �شعر اإميان وعالء ومتويل وجرج�ص ل ميكن اأن ن�شفها باجلزالة اأو الي�شر، 
لأنها اإيقاعات تراكيب واأخيلة ل اإيقاعات بحور واأوزان، اإنها اإيقاعات تقف على احلافة بني 
ال�شوت وال�شمت، مثلما �شعرهم يقف على احلافة بني روؤيا بال ذاكرة، وت�شكيل جمايل قد 
يكون هو الآخر بال ذاكرة،وب�شبب ال�شوت وال�شمت والذاكرة املفقودة ميتنع ال�شعر اأن يكون 
جوهرًا يتعال على التاريخ، وي�شمح اأن تنعك�ص على �شطحه حتولت العامل وحمدثاته، و�شوف 
تقابلنا اأحيانًا األعاب اإغراب اأو تناق�ص اأو ت�شاد اأو ركاكة، و�شوف يقابلنا جنون ما، ولكنه لن 
يكون الغالب، واإذا وقفت ق�شائد متويل وجرج�ص على م�شافة مو�شوعية من اأ�شيائها، واإذا 
اأو  بهم  يلت�شق  مل  الأربعة  اأن  الأكيد  فاإن  اأ�شيائها،  قلب  يف  وعالء  اإميــان  ق�شائد  انغم�شت 
ي�شبه يف حلظة  الت�شوف،  ي�شبه  العبادة،  ي�شبه  الت�شاقًا  لل�شعر  بتعريف دائم  يلت�شقوا هم 
موقف القرب، ويف حلظة موقف الغياب، الأكيد اأنه اإذا بدت لهم الأمور خمالفة ملا يعرفونه 
عن ال�شعر، هاجموا ال�شعر وانتف�شوا �شده، وبحثوا عن وجوه جديدة له، لذلك �شتلحظ دائمًا 
غياب ال�شياب ودروي�ص والبياتي وغريهم عن �شعرهم، وقد يتعبك البحث عن املاغوط اأكرث 
معر�ص  هو  وعما  اأين،  هو  وعما  وجين�شربج،  وبوكوف�شكي  كونديرا  عن  البحث  يتعبك  مما 
لل�شياع، وعما هو معر�ص لأن يكون �شرية ويوميات ومدنًا �شائعة،فال�شرية عند هوؤلء هي اأحد 
بالثقوب،  مليء  عندهم  وال�شخ�شي  �شخ�شي،  هو  مبا  التميز  يف  رغبتهم  اإل  املداخل  اأهم 
وباملعايب،وبال�شكوك، وبالنق�ص وال�شخرية من الذات والتهكم عليها، واأي�شًا ملئ باحلرية، 
رمبا تتفتت ال�شرية بني اأيديهم، رمبا تنفتح اأكرث وت�شبح يوميات، وقد تت�شادم وتتما�شك، 
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وت�شبح ما ي�شبه �شردًا روائيًا، وقد تتفاقم عنا�شرها وتتدهور وتن�شاق وراء فخامة كانت من 
لي�شري  بها  ويتعلق  ال�شرية  يعّلق  �شعر  اإنه  فت�شبح ملحمة،  القدمية،  الأرواح  بها  تتنزل  قبل 
ال�شعر كائن فهر�شت،لي�شري الكائن الغائب، وال�شرية  جتعله يف اأحيان اأخري يتمتع بو�شوح 
ُيح�شب له لو اعتربناها قيمة عالية : األ ترتبي الكلمات على ع�شب التاآويل وح�شائ�ص التداعي 
وال�شتدراك، لكن الو�شوح ميلك على اأحد جانبيه فخًا مميتًا، ي�شقط فيه عندما ي�شبح مراآة 
للمبا�شرة، وقرينها، وينجو منه عندما ي�شري حم�ص �شورة للكالم، حم�ص رائحة، عندما 
يذّكر  بالو�شوح  املبا�شرة  اختالط  ثماره،  ولي�ص يف  الكالم  مقيمًا يف جذور  الو�شوح  ي�شبح 
الن�شو�ص   معها  وجتمع  الأخـــالط،  هــذه  جتمع  قد  وال�شرية  باحلديث،  الراهن  باختالط 
ال�شظايا، والن�شو�ص املعلقة يف فراغ، والن�شو�ص التي تبحث عن موؤلف، وكما ميكن اأن يكون 
اأما احلديث والو�شوح  اأن يكون للمبا�شر بيان،  للراهن بيان يلتزم به كثريون، كذلك ميكن 
فرمبا يعجزان عن تاأليف بيان ي�شدق عليهما، الأنا يف الراهن ويف املبا�شر متكاملة  م�شمتة 
تقدر على �شناعة بيان، فيما اأن اأنا احلديث والوا�شح يغلب عليها اأن تكون جمزاأة، والراهن 
ال�شعراء  الوا�شح،  مثله  الأغلب،و  على  متعدد  واحلديث  املبا�شر،  ومثله  الأغلب،  على  واحد 
خرافة،  واجليل  خرافة،  القو�ص  لأن  ثمانينيًا،  جيليًا  قو�شًا  اأعتربهم  اأن  اأحــب  ل  الأربعة، 
والثمانينات خرافة، نعماهم ونعماي معهم هي نعمة ال�شعر، هي نعمة اأننا ل نتوقعه قبل اأن 
يحدث، ول نقدر على الإحاطة الكاملة به بعد اأن يحدث، وال�شاعر لي�ص اأكرث العارفني ب�شعره 
خرباته  وغياب  تاأتي،  مكان  اأي  من  يعرف  ول  يحار  تفاجئه،  خرباته  فــاإن  لذا  بال�شعر،  اأو 
يفاجئه، يحار ول يعرف اإيل اأي مكان تذهب، فاخلربات الظاهرة لل�شاعر هي اأرخ�ص ما يف 
عمله، وال�شكل خربة ظاهرة، لذا �شوف نرى ال�شاعر م�شتنفرًا يحارب دائمًا يف �شبيل النيل 
من هذه اخلربة الظاهرة،ها اأنذا اأقراأ �شهواتي يف مكان بعيد يدلني عليه �شعر اإميان، اأح�شب 
اأن اإميان جتعل �شهواتي مثل احلمى وت�شعني على ال�ّشّفود، واأقراأ زهدي يف �شهواتي يف مكان 
له  خال�ٍص  �شليب  ظهر  اإذا  جرج�ص  �شليب  اأري  ول  متويل،  �شعر  عليه  يدلني  بعيد  اأخــر 
ولالآخرين، اإنه فقط ال�شليب الذي يعرفه والذي يرتكه اأحيانًا يف حماية مرمي ويبحث عن 
حياة  باعتبارها  ولكن  اأ�شاًل،  باعتبارها  لي�ص  �شاللتي  فا�شاحب  عالء،  واأ�شاحب  طروادة، 
حمتملة، اإميان تهج�ص  بحركة الزمن، ويهج�ص عالء مبا قبل الزمن اأو بعده، ومتويل يذهب 
الآن  الأخـــري،  �شرطه  اإل  جرج�ص  يذهب  فيما  وهــنــا،  الآن  الأول،  �شرطه  اإل  بالزمن 
العامل   جتعل  واأ�شيائه  كلماته  بني  وجرج�ص   متويل  ي�شعها  التي  املو�شوعية  وهناك،امل�شافة 
اأو خ�شبة م�شرح، والت�شاق كلمات اإميان وعالء باأ�شيائهما، يجعل العامل  ي�شبه قاعة �شينما 
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باأنها حتادث  اإميان  كانت حا�شة  تنتهي، رمبا  ل  التي  املرويات  اإحدى  يجعله  و�شرية،  �شردًا 
�شخ�شًا اآخر اأكرب منها عند الآخرين، كذا حا�شتها ال�شيا�شية تبدو الأكرب،ورمبا كانت عيون 
يعذب  اأحدنا  ومازو�شيًا،  �شاديًا  فعاًل  وكانت غرائز متويل  وات�شاعًا،  بريقًا  الأكرث  عالء هي 
الآخر وكلنا ن�شتمتع، جلرج�ص ذاكرة تو�شك اأن تكون ذاكرة معرفة، ولإميان ذاكرة تو�شك اأن 
تكون اأكيدة، وكذا عالء، اأما متويل فهو ذاكرة غري متزنة بركاكة متعمدة، فقط اإميان هي من 
ت�شر على ذلك النف�ص املتوا�شل، النف�ص الذي يلب�ص اللبا�ص الكامل للنرث، والآخرون ينزعون 
اإل تق�شيم الكالم، ينزعون اإل التقاط الأنفا�ص، اإل تر�شيم �شكل لق�شائدهم، ما يخيفني 
اأ�شبح مثل �شهول  ال�شعر املحيط بق�شائد �شعرائي وقد  اأملح  اأن  يتاح يل  اأنه قد  اأحيانًا، هو 
الأجداد  كان  واإذا  منخف�شات،  اأو  جبال  تعرت�شها  ل  النظر،  مدى  على  وممتدة  منب�شطة، 
اأنها تعرف نف�شها، فاإن  الأقطاب قد عرثوا على ا�شتقامتهم يف امتالئهم باأنا وحيدة تزعم 
ا�شتقامة بع�ص الأحفاد، تظهر يف حنينهم اإل تلك الأر�ص امل�شتوية التي ل تلتقي بال�شماء عند 
حدودها الأخرية، والتي قد جتربك على عدم النظر اإل اأعلى، وقد جتربك على الإح�شا�ص 
باأنها اأر�ص بال �شماء، اأنها اأر�ص مي�شي فوقها ال�شاعر بال ع�شا، وينظر كما ينبغي ل�شخ�ص 
طبيعي من وجهة نظرهم اأن ينظر ل اإل اأعلى، ول اإل اأ�شفل، ل اإل خلف، ول اإل الأمام 
اأنا  اإنه ينظر لأن النظر مفرو�ص عليه، فريى ما يراه، يري الأر�ص امل�شتوية وكاأنها  البعيد، 
وحيدة تزعم اأنها تعرف نف�شها امل�شهد الآن طابوران طويالن اأحدهما ميتد باإجتاه طرابي�ص 
البارودي و�شوقي وحافظ، والآخر باإجتاه فتيات و�شبان يلب�شون اجلينز ويحملون الالآب توب 
اأعمار  ال�شعراء يف  الطابورين، عدد من  �شهوًل منب�شطة، خارج  يطاأون  ال�شعر كما  ويطاأون 
خمتلفة، يف ثياب خمتلفة، يف اأماكن خمتلفة، اأ�شتطيع اأن اأميز بينهم، هوؤلء ال�شعراء الأربعة، 
اإميان مر�شال وجرج�ص �شكري وعالء خالد وحممد متويل، فاأ�شتهي اأن اأقف يف املكان الذي 
يقفون فيه، لأنهم قد ي�شمحون يل اأن اأتذكر حبيبتي، قد ي�شمحون يل اأن ا�شت�شلم لها، واأ�شيع، 

وقد ي�شمحون يل اأن اأتطّهر قبل اأن اأعرتف با�شمها.
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اإميان مر�شال

فكرة البيوت

بعُت اأقراطي يف حمل الذهب لأ�شرتي خامتًا من �شوق الف�شة. ا�شتبدلته بحرب 
قدمي وكرا�ص اأ�شود، حدث ذلك قبل اأن اأن�شى ال�شفحات على مقعد قطار كان من املفرو�ص 
اأن يو�شلني للبيت. وكان كلما و�شلُت اإل مدينة بدا يل اأنني يجب اأن اأكون يف مدينة اأخرى.

تقول اأوجلا دون اأن اأحكي لها ما �شبق : »البيت ل ي�شبح بيتًا اإل حلظة بيعه، 
تكت�شف احتمالت حديقته وغرفه الوا�شعة يف عيون ال�شم�شار، حتتفظ بكوابي�شك –حتت 

نف�ص ال�شقف- لنف�شك. و�شيكون عليك اأن تخرج بها يف حقيبة اأو اثنني على اأح�شن 
الفرو�ص.« تقول اأوجلا ذلك وهي تبت�شم، مثل ملكة تتبا�شط مع رعاياها، بني ماكينة القهوة 

يف مطبخها و�شباك يطل على زهور. 
زوج اأوجلا مل يَر م�شهد امللكة هذا ولكنه قال : »�شيكون البيت �شديقك الويّف 

لو اأ�شبحت اأعمى، اأركانه حتفظ خطواتك و�شلماته �شتحميك برْحمتها عندما ت�شقط يف 
عتمتك الذاتية.« 

اأمتتم بينما اأبحث عن مفتاح ي�شيع دائمًا يف قعر احلقيبة، حيث لن ت�شمعني 
اأوجلا ول زوجها، حيث اأتدّرب يف احلقيقة حتى اأتخلى عن فكرة البيوت : »كل مرة تعود 
اإليه وتراب العامل على اأطراف اأ�شابعك، حت�شر ما ا�شتطعت حْمله يف خزائنه. مع ذلك 

ترف�ص اأن تعّرف البيت باأنه م�شتقبل الكراكيب، حيث اأ�شياء ميتة كانت قد بدت يف حلظة ما 
تفاو�شًا مع الأمل. ليكن البيت هو املكان الذي ل تالحظ اأبدًا اإ�شاءته ال�شيئة، جدار تت�شع 

�شروخه حتى تظنها يوماأً بدياًل لالأبواب.«
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ال�سحو

تنفتح العني مثل �شتارة م�شرح
يف الظالم تنزل قدمان لتلم�ص الأر�ص

ل يحدث �شحو وخ�شب الأر�شية له  نف�ص حرارة اجللد
تكرار طازج وهذا يوم ُي�شاف اإليه اأو ُيوؤخذ منه

�شيبداأ عر�ص ارجتايّل عند الو�شول اإل مطبخ العائلة
رمبا تكون تلك القهوة ال�شوداء هي جر�ص ال�شباح،
هكذا ي�شتلم الواحد جائزة العودة �شاملًا من النوم،

فقط ليحملها فوق كتفيه وي�شعى.

�سورة عائلية

امراأة وطفلة، �شاحبتان لأن ال�شورة مل تكن خالية من الأ�شيد، املراأة ل تبت�شم 
)رغم اأنها مل تكن تعرف اأنها �شتموت بعد ذلك ب�شبعة واأربعني يومًا بال�شبط(، البنت ل 
تبت�شم )رغم اأنها مل تكن تعرف ما هو املوت(، للمراأة �شفتا البنت وجبينها، )للبنت اأنف 

الرجل الذي �شيظل دائمًا خارج ال�شورة(، يد املراأة على كتف الطفلة، كف الطفلة منقب�ص 
)لي�ص ذلك بفعل الغ�شب بل لوجود ن�شف حبة من الكراميل(، �شاعة املراأة ل تعمل ولها 

ا�شتيك عري�ص )ذلك ل يتما�شى مع مو�شة 1974(، وف�شتان البنت لي�ص من القطن امل�شرّي 
)عبد النا�شر -الذي كان ي�شنع كل �شيء من الإبرة لل�شاروخ- مات منذ �شنني(، احلذاء 

واِرد غزة )وكما تعرف غزة مل تعد منطقة حرة على الإطالق(. 

كاأ�ض مع اأحد القوميني العرب

العازفة مغم�شة العينني على مييني، وجهها داكن كخ�شب البيانو الذي تركوها -منذ ن�شف 
قرن- ت�شغط على مفاتيحه، ولبد اأنها كانت بي�شاء كمالك عندما و�شعوها هكذا يف برواٍز 

كال�شيكّي على اجلدار.
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كنت اأظن اأن �شجاعتي �شتاأتي من الباب اجلانبي للبار، هنا مع اآهات اأم كلثوم ووعود 
جمرمة، دخل اأحد القوميني العرب، ب�شعٍر ابي�ّص لتوه كاأنه كان ُينازل الغزاة يف ميدان 

التحرير
»الأمة حترتق«  قالها بدًل من م�شاء اخلري

وبداأت اأ�شعل من الدخان الذي غطاين فجاأة.
نباٌح متقّطع يف اخلارج يغطي على اآهات كوكب ال�شرق، النادل �شريفع �شوت الكا�شيت درجة 

اأخرى لكن عويل الكلبة �شيك�شب املعركة ل �شك حيث اأنها �شتلد خالل �شاعات كلبني -على 
الأقل- يف ال�شارع املجاور. 

ليت النادل يوقف ا�شطوانة ريفويل امل�شجلة يف 1943، فلم يكن زكريا اأحمد ليعجبه هذا 
املزيج من العود والنباح وال�شعال حتت هذا ال�شقف الكولونيايل.

كنت قد عدت من جنازة يف الظهرية، وجّراح مبتدئ ينتظرين يف غرفة مبالغ يف نظافتها
ولكن �شجاعتي مل تاأت من الباب،

 الباب اجلانبي احلقري الذي يف�شل حمام الن�شاء عن مبولة الرجال.

احتفال

وقع خيط الق�شة يف الأر�ص فنزلت على ركبتّي اأبحث عنه. كان هناك ذلك 
الحتفال الوطني، ومل اأر اإل الأحذية امل�شتوردة والبيادات. 

على مقعد يف قطار قالت يل اأفغانية مل تر اأفغان�شتان : »النت�شار ممكن«، متنيت 
لو �شاألتها هل هذه نبوءة ؟ بدت تهتهتي بالفار�شية كاأنها خارجة من كتاب املبتدئني وهي 

كاأنها تلتقطها من خزانة مالب�ص ُقتل �شاحبها يف حريق.
لنفر�ص اأن ال�شعب و�شل عن بكرة اأبيه اإل امليدان، اأن ‘ال�شعب’ لي�ص كلمة قبيحة 
كما اأن ل اأحد يعرف ما معنى ‘بكرة اأبيه’، اإذًا كيف ح�شرت كل هذه الكالب البولي�شية اإل 

هنا ؟ ومن غطى وجوهها باأقنعة ملونة ؟ الأهم من ذلك؛ اأين �شقط اخليط الذي يف�شل 
بني الأعالم واملالب�ص الداخلية، بني الأنا�شيد والن�شيج، بني اهلل وكائناته التي مت�شي على 

الأر�ص لتدفع ال�شرائب.
مل اأنطق هذه الكلمة من قبل، كاأنها خرجت لتوها من قامو�ص  كاأنني  ‘الحتفال’، 

اإغريقّي، حيث رجع اأهايل ا�شبارطة منت�شرين اإل ا�شبارطة، ومل يجف دم الُفر�ص على 
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الرتو�ص والرماح. 
رمبا مل يكن هناك قطاٌر ول نبوءة ول اأفغانية جل�شت اأمامي ل�شاعتني، اإن اهلل 
ي�شّلل ذاكرة خملوقاته من وقٍت لآخر ليت�شّلى ولكن املوؤكد اأنني من موقعي بني الأحذية 

والبيادات لن اأعرف َمن بال�شبط انت�شر على َمن.

ال�سّر

كنت اأظن اأن هناك �شرًا كثريًا يف العامل
فرغم اأنني اأكرث اأ�شدقائي حنانًا، مل اأر وردة يف فازة مائدة  

اإل وطحنت طرفها بني الإبهام وال�شبابة 
لأتاأكد اأنها لي�شت من البال�شتيك.

وموؤخرًا بداأت اأ�شك يف وجود ال�شر اأ�شاًل 
ويهياأ يل

اأن الأذى كله يكون قد حدث بالفعل
يف اللحظة التي نتاأكد فيها

اأن الكائنات التي اأدميناها كانت حقيقية.

النجاة

من العط�ص واجلوع فت�شت بعيونك يف ال�شماء، باأظافرك يف تالل من الرمل 
باأذنك عن نباح يدّل على ديار وبل�شانك يف ال�شخور التي ل تلمع اإل من بعيد. لو كنت تعلّمت 

كيف ت�شلي لواحد من هذه الآلهة جلثوت على هاتني الركبتنّي. رمبا مل يكن م�شيًا، كان 
حبوًا يف ممرات ي�شلمك �شّيقها اإل الأكرث �شيقًا. يف كل منعطٍف رجع نا�ص وها اأنت قد 

خرجت وحيدًا من املمر املعتم الذي مل يكن اأبدًا يت�شع لثنني. اأمامك �شراٌب يظنه الكافر 
ماء وعلى كتفيك تراث -ظننت اأنك اأ�شقطته- من البكاء على الأطالل. هل هذه  هي 

النجاة ؟ هل النجاة اأن تكون يف �شحراء كهذه وحتت قدميك جوهرة مل تكن تعرف اأنك 
تبحث عنها ؟ جوهرة حيث ل يتوقع اأحد. هل تاأكلها ؟ هل ت�شربها ؟
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حياة

مل يحدث هذا يف بيت اأهلي، بالتاأكيد لي�ص بني من ظننت اأنهم يعرفونني
حياتي التي ف�شلت دائمًا يف مل�شها، يف اأن اأجد �شورة يل معها، بجانبي على نف�ص 

ال�شرير، تفتح عينيها بعد غيبوبة طويلة، تتمطع كاأمرية واثقة اأن ق�شر اأبيها حمميٌّ من 
الل�شو�ص، اأن ال�شعادة حتت اجللد رغم احلروب التي ل تنام. 

تلك احلياة التي ح�شر فيها اأكرث من اأب طموحه، اأكرث من اأم مق�شاتها، اأكرث 
من طبيب مهدئاته، اأكرث من منا�شل �شيفه، اأكرث من موؤ�ش�شة غباوتها، واأكرث من مدر�شة 

�شعرية ت�شورها عن ال�شعر. حياتي التي جرجرتها خلفي من مدينة ملدينة، وانقطعت 
اأنفا�شي يف اجلري وراءها من املدر�شة اإل املكتبة ومن املطبخ اإل البار، من الناي اإل 

البيانو ومن مارك�ص اإل املتاحف ومن ذكرى رائحة ج�شد اإل احللم ب�شالة يف مطار ومن 
كل ما ل اأعرفه اإل كل ما ل اأعرفه. حياتي التي ف�شلت حتى يف التاأكد من وجودها، بجانبي 

على نف�ص ال�شرير، تفتح عينيها بعد غيبوبة طويلة، تتمطع كاأمرية تعرف اأن ق�شر اأبيها 
حمميٌّ من الل�شو�ص، اأن ال�شعادة حتت اجللد رغم احلروب التي ل تنام. 

هكذا ا�شتيقظت يف اأر�ص غريبة ذلك ال�شباح الذي بلغت فيه الأربعني، ولول اأن 
اهلل مل ير�شل ن�شاء من قبل لقلت اإنها اأول اإ�شارات النبوة، ولول مزاجي اخلا�ص ل�شت�شهدت 

بكالم حممود دروي�ص عن »امراأة تدخل الأربعني بكامل م�شم�شها« اأو بكالم ميلو�ص عن 
الباب الذي ُفتح بداخله فدخل.

اأمامي طابور من املوتى الذين ماتوا رمبا لأنني اأحببتهم، بيوت لالأرق داومت 
على تنظيفها باإخال�ص يف اأيام العطالت، هدايا مل اأفتحها حلظة و�شولها، ق�شائد �ُشرقت 

مني �شطرًا �شطرًا حتى اأنني اأ�شك يف انتمائها يل، رجال مل اأقابلهم اإل يف الوقت اخلطاأ 
وم�شحات ل اأتذكر منها اإل احلديد على ال�شبابيك. اأمامي حياتي كلها؛ حتى اأنه ميكنني 

�شمها اإذا �شئُت، ميكنني حتى اجللو�ص على ركبتيها والغناء اأو العويل.
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جرج�ص �شكري

تفاحة ال تفهُم �سيئاً

�سورة مرمي

مرمي هذه 
مل تلد اإلهًا 

ومل ت�شعد اإيل ال�شماء 

روحها رغيف خبٍز 
اقت�شمته واأعطتني ن�شفًا 

ف�شرت اأبديًا.

اأراها دائمًا تتهياأ حلفٍل �شاخٍب 
وحتكي عن ده�شة ف�شاتينها من املحبة.

كنا ذات م�شاٍء وفقدنا الليل 
فمدت يديها 

وللوقت 
�شار ظالمًا.

مرمي هذه تخا�شم النهار 
ومتنحني يداها لياًل كاماًل 

اأربعة �سعراء من م�سر
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يف �شفتيها تولد الده�شة 
فتبكي الأ�شنان البي�شاء 

وتقول يل : 
�شاأبتكر ابت�شامًة 

وا�شميها اأنت. 

فاأنا �شريكة ال�شتاء يف هذا ال�شمت
و�شخب ال�شيف من اأعمايل 

وقد منحتك ن�شيبي 
من هذا اجلنون.

اأ�شتعري مرمي من ال�شتاء وال�شيف 
اأقيم فيها 

لأنه ل بيت يل.
 

ليتها كانت مكانًا
واأنا هناك اأقيم.

قالت :
حني  ي�شيع البيت وتختفي املدينة 

ثم تخلع الطبيعة مالب�شها 
وي�شري عرّيًا

تعال اإيّل حتى ترث ملكوت حمبتي. 

مرمي هذه كاأ�ص ذهٍب بيد الرب 
من خمرها �شربت الدنيا 
ولذلك فقد العامل ر�شده.

جرج�ض �سكري
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معرفة

 �شباح هذا اليوم 
�شاهدت من النافذة 
كلبًا يعوي خلف فتاٍة 
حتت �شماٍء �شافية.

يف الظهرية 
�شكاكني ترق�ص يف مطبخي 

فتاة خائفة وتفاحة ل تفهم �شيئًا.

يف امل�شاء 
 كالٌب كثرية عوت يف منامي 
وهاجمت ال�شكاكني اأحالمي 

يف حني اختفت الفتاة 
ومازالت التفاحة 

حتت �شماٍء �شافية ل تفهم �شيئًا.

اأنا اأعرفه
اإل خوزيه اأوليفري    

مل يكن هناك ديٌك ي�شيح 
ومل اأ�شعر بالربد.

حني �شربوا الراعي 
كنت اخلروف الوحيد 

الذي مل يهرب 
حملت �شيفي وذهبت معه 
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�شرخت ثالث مرات 
اأعرف هذا الرجل 

اإنه اأخي،
الذي حّول املاء خمرًا

كان مُي�شك ال�شماء بيديه 
ثم يهم�ص يف اأذين 

اإن الليل يتبعه اإل خمدعه 
والنهار مي�شي معه يف ال�شوق 

قلت هذا، و�شفعت امراأًة 
كانت تقف بالباب.

هو مل ي�شمعني 
كان م�شغوًل بامللكوت 

الذي هرب من ال�شماء.

حني كنت اأ�شرخ، 
 كان هو ما�شيًا فوق املاء 

يّكلم البحر 
والأمواج ت�شاأله عن م�شائرها

هو مل ي�شمعني

هيلني 

 1

َعْن اإَِلٍه اأَْعَجَبْتُه اْمَراأٌَة َما، َناَم َمَعَها يِف َلْيَلٍة َما 
َبْت َلُه َفَتاًة َوا�ْشُمَها ِهيِلني  َفاأجَْنَ
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اَرْت ِفيَما َبْعُد َطْيفًا، ُع�ْشبًا �ِشْحِريًا،   �شَ
تلك هي احلكايُة
ومل ي�شّدق اأحٌد

َباَد �َشْعبًا  اأن طيفًا اأَ�ْشَعَل َحْربًا، اأَ
وهيلني التي خباأتها الآلهُة 

َكاَنت يِف َمَكاٍن َما، َيْحَفُظَها اإَِلٌه َما
من كلِّ �شوٍء،

ُت�َشاِهُد َطْيَفَها َيِفرُّ َهاِربًا َمَع َباِري�ص 
َر اأْ َوَخْلَفُه ُتْبِحُر اأَْلُف �َشِفيَنٍة َتْطُلُب الثرَّ

ِلَوْهٍم َما 
ومل ي�شّدق اأحٌد.

 2

ِمْتَنا ِمن اأجِل طيٍف زاَر مدِينتَنا 
فهل كانت هيلني هي هيلني ؟

اأْم اأُنثى اأبدية من منتجات الزمن 
هل خدعِت الأقداُر باري�ص،

 حني راَح يلهو �شنواٍت طويلًة
يف اأح�شان وهٍم �شّماُه هيلني ؟

 3

الآن وقد عادت اإل بيتها 
حتمُل فوق ظهرها العاري تاريخًا ثقياًل من الأمل 

ُتطُل علي امراأٍة داخل املراآِة وت�شاألها 
هل اأنا كنُت اأنا ؟ 

اأم �شفينًة تبحُر يف �شريري يقودها تاريٌخ ل وجه له 
فهل مازلُت اأنا ؟ 
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ثم تّكلُم املراآِة عن امراأٍة 
ن�شيت �شنواِت عمرها يف مدينٍة 

يومًا ما كانت هنا 
وبينما ت�شاهُد جماجم الطرواديني 

ت�شحُك يف �شحون املطبخ 
�شيكون مينالو�ص اأمام البيت الذي مل يدخله اأبدًا 

يه�ُص الأقدار بع�شاه عن بابه 
ثم ي�شكُر كمجنوٍن 

وي�شاأل اأهلل عن فكرة غام�شٍة ا�شمها هيلني.   

  
هيكابي

امللكُة زوجُة امللِك،       
 راأْ�ُشها فوَق �شوِر املدينِة،
 وَقَدماها تُهزاِن الأر�َص 

َكاَن اأبناوؤُها ميالأوَن النهاَر،
 وي�شكو الليُل �شَخَب اأحالِمهْم 

اإذا �شحكْت نامِت املدينُة مطمئنًة، 
واإذا اأ�شاَبها احلزُن

َهرَب النوُم اإَِل اجلباِل البعيدِة 
 وذاَت م�شاٍء 

جاعِت احلرُب فاأكلت اأبناَءها 
بكِت امللكُة َحترَّى �شارْت بال دموٍع 
وا رَقَبتُه اأماَم عينيها   امللُك ق�شُّ

اأْلقوُه بعيدا
�شارْت اأمًا ل�شبايا كثرياٍت 

مل َتُعْد ُهَناَك اأ�شواٌر َت�ْشنُد راأَ�شَها،
 ول اأر�ٌص تهتُز حتَت قدميها. 
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مينالو�ض

ل ت�شْدقوا مينالو�ص 
 اإنه يكذُب مثَل ل�صٍ اأماَم املحكمِة، 

ُيق�شُم ويبكي  كمحتاٍل 
ترَك البيَت لل�شيِف، 

حتى يلهَو مع زوجتِه اجلميلِة 
وراَح ُيعْرِبُد مع اأ�شدقائِه 

اأعدرَّ كلرَّ �شيٍء بعنايٍة 
حتى يدّن�َص ال�شيَف املائدةَ 

ثم يهرُب مع هيلني.

ل ت�شدقوه 
َكاَن عائدًا يِف �شاعٍة متاأخرٍة

راأى زوَجتُه تهُرب،فاأ�شاَح بوجهِه بعيدًا
ورمبا اختباأ 

وحنَي غابْت مع �شِيِفه 
يِف اأعماِق البحِر 

بكي و�شرَخ ال�شرَف امَل�ْشُلوَب. 

كا�سندرا 

منحويِن ملن ُي�شاُب بالرغبِة مثَل الب�ِشر 
وهو اإلٌه، ف�شرُت م�شلوبًة اإَِل الأبِد 

ين ِمْن �َشْعري  �شم�ٌص جترُّ
وال�شماُء حقُل جماجَم 
التي  ذئاب َتْعوي يِف �شَ

فيوؤملني امل�شتقبُل ول ي�شدقني اأحٌد 
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كاهنٌة ُجّنْت، 
و�شارت كلماُتها متوُت 

قبل اأن ت�شقَط ِمْن فمها.
 

تكلمت بالأمور قبل حدوثها 
 فالتهمني اخلوف 
ومل يغفر يل اأحد.

وكما ياأكل ال�شداأ معدنًا رخي�شًا
�شاَر الأمُل حا�شَل اأيامي

واآخرون انتظروا اخلراب حتى يوؤمنوا
 فمن اأنا ؟ واأنتم ل تدركون ما اأرى  

ول تعلمون ماذا تفعلون. 

ر�سائل اجلنود اإيل زوجاتهم 

1

�شرنا ل نرى اأنف�شنا 
نلب�ص وجوه اأعدائنا وثيابهم

يف احلرب يا حبيبتي  ن�شبه اأعداءنا 
فن�شري وبالدنا كذبًة

وهنا تدركنا الهزمية قبل اأن تبداأ املعركة.

 2

ن�ِشيَنا اخلوَف َحترَّى نقهَر املوَت َبْعَد اأن منحوا م�شاِعرَنا ُعْطَلًة 
 وقالوا : �شَنْفنى ِمن اأجل ال�شرِف، ف�شرُت مثَل بحٍر هائٍج، 

يداي تتبادلِن ال�شتائَم، فيمُر امْلَْوَتى َمْن بني اأ�شابعي واأنا اأبت�شُم.
يا زوجتي ... يِف احلرب تهرُب �شكنُي املطبِخ َمْن البيِت
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وتذبُح �شخ�شًا ل تعرُفه.
3

يا اأخي العدو، ماذا حملَت يل 
غري الكراهية واأمرا�ص الطريق 

اأنا ل اأملك �شوى دمي 
اإنه يف انتظارك . 

يا اأخي العدو  
مرحبًا بك يف جنازتي

يف بيتي، ودموع اأطفايل 
اأمل ت�شاأل نف�شك، 

اأين ذهبت ظهرية الأم�ص 
وماذا �شتفعل بدمي يف لياليك الآتية ؟ 

 4

ها امْلَْوَتى  هنا ي�شُل ال�شباُح َعَلى عربٍة يجرُّ
ي�شُل باكيًا 

فت�شقُط ُعيوُنَنا َعَلى الأر�ِص وتبداأُ املعركة
 اقُتلوا كّل �شيٍء ثاأرًا وانتقامًا 

ممْن خاَن مائدَة ال�شيف، 
فراأينا كّل �شيٍء يرغُب املوَت، 

الب�شَر واحليواناِت وحتى احلجارَة والبيوَت 
ف�شرنا بركانًا ل يفهُم اأفعاَله.

  5

اأكتُب لِك يِف هذه ال�شاعِة التي يناُم فيها الأحياُء مع امْلَْوَتى 
لل�شنِة العا�شرِة ياأتي الليُل كما هو، وامْلَْوَتى ي�شهروَن يِف مناِمي
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يت�شامروَن بلغٍة ل اأفَهمُها، لكنها موؤملٌة، وقبَل اأن يغادروا نتبادُل الأ�شماَء.
َل هنا.  ابحِثي جيدًا رمّبا ن�شيُت نوِمي عنَدكْم قبَل اأن اآتَي اإِ

لل�شنِة العا�شرِة كرهُت الليَل، وا�شتقُت اإَِل بيٍت وحياٍة َلْي�َص فيها موٌت
فهل �شاأجُدها مرًة ثانيًة ؟ 

 6

هذه القطعُة ِمن الأر�ِص 
حملَناها مبا عليها وو�شعَناها يِف اإناٍء كبرٍي 

طبخناَها بعنايٍة .
حوَل الناِر ُكّنا نلتفُّ 

ن�شتمتُع بالدفِء القادِم ِمن الأننِي والبكاِء 
فهذِه الدموُع ثاأُرنا.

جرج�ض �سكري
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عالء خالد

منتجع مرهف للموت

يف بداية عالقتنا
كنا نختل�ص بع�ص الأح�شان والقبالت احلارة

اأثناء زيارتنا الأ�شبوعية للمقابر الرومانية.

يف طريقنا نطوي باأطراف اأعيننا
بع�ص امل�شاهد احلزينة ل�شكان احلي

بيوت ال�شفيح، الأطفال العراة،
والدجاج الذي ينب�ص بال طائل يف الرتاب.

كنت اأح�شنها ح�شنا يف �شالبة هذا املوت الروماين
كاأننا نح�شن بع�شنا، فرحني،

بعد البعث يف الآخرة.

واحدا، واحدا،
نقي�ص اأج�شامنا بحجم تابوت فارغ

نطوي احلواف، حتى نتطابق مع مقا�ص قدمي للموت.
يلتحم ج�شمانا، 

كمقربة مك�شوفة  تنظر لل�شماء.
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كنا بعيدين عن �شطح الأر�ص
مائة درجة من الرخام امل�شقول

ن�شرتيح على نف�ص امل�شاطب احلجرية
التي كان يجل�ص عليها اأهل امليت يف الأعياد

ياأكلون الب�شل
وينتظرون لقاءه.

كانت املقربة عبارة عن منتجع مرهف للموت
جتاويف مربعة يف احلائط

كمربع الكلمات املتقاطعة يف جريدة يومية
كل مربع ي�شكنه الظالم
بعد اأن غادرته التوابيت 

يف دورة جديدة للبعث.

كو�شادة مريحة، كانت املقربة،
للقاء احلب واملوت

يف حلم واحد.

اأتذكر غرفة الدفن البعيدة
املهملة عن زيارات ال�شائحني

والتي خ�ش�شناها لختال�ص تلك اللحظات من املتعة الدنيوية.
اأتذكر كرة من الأ�شمنت

ا�شتقرت فوق �شطح من املياه اجلوفية
وانعك�شت داخله

م�شتنقع’ على  ‘كقمر 
كقمر يحر�ص ليال اأبديا

ومن حولنا، دوائر من البيوت
يظللها قمر �شعبي

عالء خالد
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ليحر�ص �شيئا
�شوى اأحبال الغ�شيل.

2010-9 -28

رافع اأثقال حياته

كلما اأخفق يف اأمر من اأمور احلياة
اأ�شاف ثقال جديدا على تلك الرافعة
�شديدة ال�شبه مبيزان ح�شا�ص حلياته

ليج�شد هذا الإخفاق يف �شورة ملمو�شة
يريد اأن يرى هذا الإخفاق حيا

يروح معه ويجيء
كي ياأن�ص له

كي ياأن�ص ل�شبح حياته الأثري
كر يرو�شه

كي يرفعه عاليا
وهو راكع يئن

حتت ثقل حلظة النت�شار.

 2010-8 -28

م�سمار االأمومة

يف �شبابنا
كنا نعدو يف م�شمار الأمهات

حفاة، اأو بالأحذية اخلفيفة للعب
لن�شبقهن بخطواتنا
لنريد لهذه الأمومة
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اأن تغمر تلك القامات الفارعة
اإل بنزر ي�شري ليلحظه العابرون.

نتن�شل باخلطوات
من هذا احلبل العاطفي القدمي.

اإثر عالقة عابرة مع فتاة
خرجنا اإل ال�شارع املحافظ
كنت اأ�شبقها اأي�شا بخطوتني

لأنفي اأي ن�شب كان يربطني منذ قليل
بهذا اجل�شد املحجب.

كل مانحاول اأن نخفيه
تف�شحه طرق �شرينا يف ال�شوارع.

نطوي ال�شوارع كحقيبة بكاء
ككتاب مللنا من تقليب �شفحاته

الكثري من التعليقات الغام�شة
�شاعات من الذهول، احلرية، التلفت املزمن ميينا وي�شارا

واأحيانا البكاء.

ن�شنع طرقا موازية لل�شري
مليئة بالوجوه، والعتب، واحلوارات ال�شامتة.

كاأن جزءا من حياة اأخرى
قد د�ص عمدا بني طيات حياتك.

يظل غريبا عنك
تنتقل بالغربة وحتولها اإل م�شافات وخطى.

بعدها ب�شنوات
بعد اأن ودعنا هذا النوع القدمي من اخلوف

عالء خالد
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عاتبتني تلك الفتاة
على هذه اخلطوات املتن�شلة

لقد اآملتها يف حينها
ونرثت قلبها كحفنة تراب حتت قدميها.

كانت تلك اخلطوات
ت�شدها دائما للوراء 

لطبقة �شعبية ترجتل خطواتها كل يوم
ولتعرف للم�شافة مقيا�شا

اإل على اأ�شرة النوم.

هذه امل�شافة التي ل اأبيعها لأي خملوق
ل ل�شيء

�شوى اأنها لي�شت ملكي.

كان عتاب الفتاة
ك�شهب اخرتق �شدميا يف نف�شي

ل ُي�شمع فيه لوقع اخلطوات اأُي �شوت
ول تنمو فيه امل�شافات اإل مبقدار احلب

الذي ادخره هذا الظالم.

2010 -8 -28

مظلة

لون قما�ص الكفن الرمادي الداكن
ونقو�شه املتناهية يف ال�شغر

من اختار هذا النوع من القما�ص
ليكون غطاء للموتى
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رمبا ربط بحد�ص فني ل يعرف م�شدره
بني هذه النقو�ص وبني عامل البعث

ما زلت اأ�شعر بجزع عميق عند روؤيتها
يف اأي حمل لبيع الأكفان اأو  يف عربات تكرمي الإن�شان

نقو�ص �شغرية لها �شكل الطيور
يوما ما �شتغادر اأكفان املوتى

وحتلق بعيدا
كمظلة من ماليني الأ�شراب املجنحة.

2010 -11-17

�سندوق لالألعاب النارية

اأمامك
اأحيل �شوتي اإل �شندوق لالألعاب النارية

األقفها على طرف ل�شاين كحلوى غزل البنات
التي ينتهي عمرها �شريعا و�شط خفقان اللعاب املتوا�شل.

اأمامك 
اأحيل �شوتي اإل موجة عالية

تنظر لل�شاطىء القريب نظرة اإ�شفاق ومتن.

اإل حرباء ت�شطاد فرا�شاتها
بهذا الدفق املتوا�شل من ماء الرغبة الذى يجري يف عروقها

وبعدد الألوان التي ت�شكن ج�شمها عاما بعد عام.
 

اإل م�شرح متجول
توؤدي يف كوالي�شه الأدوار الثانوية املتقنة.

اإل معبد وثني
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يتجمع فيه دوائر من املتفرجني
حيث حكايتي واأحبايل ال�شوتية يت�شافران ك�شديقني يف رحلة لتنتهي

وي�شعدان �شويا هذا ال�شلم ال�شوئي لديانة حديثة 
بتوؤدة

ي�شعدان �شلم الطفولة من بدايته اخلر�شاء
بدون ا�شطناع الرباءة

اأو تعجل املوت. 

�شوتك يدفعن لأن اأحتال
كالعب الثالث ورقات

يك�شف كل الأوراق
وخلف ظهره

يخفي ورقة القلب. 

اأمامك 
اأكت�شف �شوتي

اأكت�شف بئرا مهجورة منذ الطفولة
تلك الرمال الراكدة التي طاملا حدقت فيها

تلك الهوة التي �شرتجع اإليها الأ�شوات اله�شة
وتذوب 

كحلوى غزل البنات.

�شوتي يحتاج جلمهور وامراأة جتل�ص يف املقعد املثايل
يف �شالة العر�ص

لرتى هذا اجلانب اخلفي من اللعبة.

داخل �شوتي يعي�ص اإن�شان كامل
له هوية على و�شك التبدل.

الإ�شكندرية، 17 -12- 2010
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حممد متويل

وجه يف غرفة �سديدة ال�سيق و�سديدة االإكتظاظ باأ�سياء �سواه 

 1

ل �شيء يثريين يف هذة الغرفة 
مرت ون�شف يف مرتين 

وتليفون عمالق من الطراز العتيق ي�شتقر باأعلى نقطة ت�شتطيع يد �شديقتي الو�شول اإليها 
-يف املرات القليلة التي تنازلت فيها وزارتني- 

وهو ذو �شلك مو�شول الأطراف بقطع من اللحام الكهربائي مبعدل كل �شم طوله تقريبًا، 
ليبدو وهو جاثم على الأر�شية كخراطيم اأفيال مو�شوله ببع�شها... 

*

هناك اأي�شًا �شاك�شفون عمالق خمزن منذ حوايل ع�شر �شنوات يف جرابه 
الرقي-  من  نوعًا  الغرفة  على  لي�شفي  –رمبا 

واأذكر اأين نفخت فيه مرة مبنتهي القوة اإذ كنت ثماًل 
و�شعيدًا كالعادة فلم يفلح اإل يف اإ�شتدعاء مزيد من �شور الأفيال 

يف ذهن امل�شاة اأ�شفل البيت هذه املرة ... 
*

ثمة �شموع اأعياد ميالد من التي ت�شعل نف�شها من جديد اإذا انطفاأت 
ل اأذكر من الذي و�شعها بالدرج ذي الفم املفتوح دائمًا 

غرفتي–  يف  حتديدًا  ا�شتخدامها  مت  متى  كذلك  اأذكر  –ول 
)لأي عيد ميالد هذا ؟ وملن ؟( ... 

*
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ثم يف جزء اآخر من اخلزانه ت�شطف زجاجات اخلمر النادرة 
نظري–  وجهة  –من 

والتي جمعتها على مر عامني اأو ثالثة 
يوميًا–  اأ�شكر  بداأت  متى  منذ  اأذكر  –ل 

ت�شيبورو  واأوزو  يونانيان : ت�شلحان مزهريتني 
ليكري بنكهة النارجن، 

فريموت اإيطايل كان مذاقه كاخلراء وخا�شة عندما �شربته بالثلج فقط، 
زجاجة نبيذ كيانتي التي ت�شبه الدجمانه 

واأ�شياء من هذا القبيل... 
�*

لكني اأذكر اأن الذي مالأ على غرفتي حقًا 
كان وجه �شديقتي التي نامت على الكنبة. 

ظللت اأراقب وجهها وهو يت�شخم وياأخذ اأبعادًا غريبة. 
بدا يل وجهها اأكرب من مرت ون�شف يف مرتين 

كان م�شاملًا لدرجة ل تنم عن �شخ�شيتها على الإطالق. 
وبدا اأنفها الروماين الطويل –والذي كان يند�ص دون ق�شد 

و�شط معظم القبالت– �شهيًا. 
فنه�شت من تاأملي وم�ش�شته مبجهود م�شن نظرًا ل�شخامته. 

ومن ثم ا�شتطعت حتييده وتقبيلها –يف �شفتني �شاهم ا�شرتخاء النوم 
وزبدة الكاكاو يف طراوتهما– دون تدخل منه... 

�*

كان يبدو يل �شيئًا �شعبًا اأن تتاأمل وجهًا نائمًا فرغت للتو من 
ممار�شة احلب مع �شاحبته. 

وجه يف غرفة �شديدة ال�شيق و�شديدة الكتظاظ باأ�شياء �شواه. 
ويف اللحظة التي اكت�شفت فيها اأنني كنت اأجهل �شكل جفنيها املطبقني 

انتابتني رغبة ملحة يف اأن اأرى عينها الربية التي يف البداية اأخافتني 
حني �شدمني وجهها الأخ�شر الرمادي. 

ثم اأهاجتني فيما بعد 
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عندما اإكت�شفت ابت�شامة اللعب املاكرة يف منت�شف احلدقة متامًا. 
قمت من تاأملي ثانية ورفعت اجلفن باإ�شبعي. 

نظرت اإل العني فلم اأ�شعر باأي �شيء. 
كانت ميتة اآخذة يف الكرب مثل الب�شلة املفكوكة. 

ولكنها عني حبيبتي على العموم، ولبد اأن تكون جميلة. 
*

فكرت اأن باإمكاين اأن اأ�شرط  الآن دون اأن تعلق على ذلك �شاخرة 
فاأ�شعرتني تلك الفكرة باحلرية وبداأت اللعب. 

فتحت زرين من قمي�شها 
 واأم�شكت احللمة الوردية –لوين املف�شل من احللمات– باإ�شبعني باردين. 

وبيدي الأخرى اأزحت قلياًل من ال�شعر عن فروة راأ�شها وا�شتنتجت فيم تفكر، 
اأو مبعنى اأدق تل�ش�شت على حلمها من منت�شفه. 

�شكلت معها دورة كهربية �شعرت بدغدغتها الفورية. 
فاآثرت الإ�شرتخاء والعودة اإل التفكري العميق يف نظريتي عن الت�شاق بني مالمح الوجه 

اأو ال�شخ�شية مع اأ�شابع القدم. 
ثم فكرت عر�شًا يف اأن الفيلم الربتغايل الذي �شاهدته منذ ب�شعة اأعوام وكان يدعى 

ال�شغرية’  القدم  واأ�شابع  ‘احلب 
كان منحطًا للغاية وفقريًا يف �شربه لأغوار الأ�شابع واأ�شرارها. 

بل كان يتمحك بالأ�شابع ب�شكل مبتذل. 
 ثم اأن اأ�شابع �شديقتي اأف�شل مبراحل من اأ�شابع تلك الربتغالية. 

قمت وم�ش�شت اإ�شبع قدمها الكبري. 
 و�شعته كله يف فمي �شاندًا بطنه بل�شاين ال�شاغط عليه برفق وحمبه. 

 اإحتفظت به لفرتة �شعب معها تنف�شي 
وترتب عليها ركل وجهي بوا�شطة قدمها الأخرى وهي تهذي. 

فنه�شت م�شتعيدًا فكرتي عن الوجه واأ�شابع القدم واأ�شميتها هذه املرة ‘الوجه واأ�شابع 
القدم ال�شبيهة’. 

بللت بريقي حاجبها وقارنته ب�شعر الإ�شبع املبلول للتو 
فا�شرتحت لذلك ثم قررت اأن اأمد نظريتي لت�شمل العالقة بني الأع�شاء التنا�شلية والأ�شابع 

حممد متويل
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من جهة والوجه والأع�شاء التنا�شلية من جهة اأخرى. 
*

ولو مل تكن �شديقتي خممورة 
ملا تركتني اأخلع عنها اجليبة والكيلوت ال�شفاف بالغ الإثارة 

الذي دفعت فيه مبلغًا طائاًل وتفننت يف فكه وربطه عن طريق الفتلة اجلانبية 
ب�شكل ي�شتنه�ص ق�شيب الفيل 

حتى وجدتني اأ�شرتي واحدًا منه واأعلقه على م�شجب املعاطف. 
ن�شيت اأن اأذكر اأن لدي م�شجب معاطف غاية يف القدم والأناقة يقف �شاخمًا بجوار التليفون. 

وكان تعليق الكيلوت عليه هو اإ�شتغالله الأمثل والوحيد الذي فكرت به. 
كما اأنني بب�شاطة لي�ص لدي اأية معاطف. 

لدي فقط رابطة عنق كوميدية عليها اأ�شماك وزهور 
رمبا اأعلقها يومًا على امل�شجب. 

*

عدت اإل حتركاتي متحم�شًا لألعق ما بني �شفريها واأجرب الطعم قلياًل 
ثم األعق ما بني اإ�شبعي قدمها 

وبالفعل، فقد ا�شرتحت هذه املرة اأي�شًا 
كما اأنه ل يخفى على عني خبرية ذلك التماثل الهائل بني �شكل اأ�شابع قدمها و�شكل 

ع�شوها، كان لدي اإ�شتعداد تام واأنا مطمئن اإل وجود حوايل ربع زجاجة فودكا اإل جواري 
اأن اأدعو من يريد اأن يتاأكد من �شدق نظريتي لياأتي ويتحقق بنف�شه. 

و �شاأ�شمح له يف البداية بالتثبت من نظرية الوجه واأ�شابع القدم، 
اأما اإذا اأراد الدخول يف م�شاألة الع�شو والقدم اأو الع�شو والوجه 

فعليه اأن ياأتي مب�شروبه.
*

عدت اإل وجه �شديقتي النائم 
معتذرًا له عن خواطري التي ت�شتوجب التوبيخ 

ونزلت بعيني �شريعًا عرب املالب�ص اإل ع�شوها الذي بداأ الهواء املن�شاب من النافذة يف 
تطيري ال�شعريات املحيطة به. 

تذكرتها حني كانت تقود �شيارتي ب�شرعة مهولة، واأنا اإل جوارها 
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ثم ك�شفت اجليبة فجاأة عن ع�شوها العريان ليطري الهواء �شعر عانتها مبرح انطلق فجاأة يف 
جو ال�شيارة و�شحك متوا�شل اأعقبته فرملة هائلة. 

وقفت مقدمة ال�شيارة اأمام كلب ظل ينظر اإلينا بود م�شوب بالندها�ص والتطلع. 
كلب يريد حقًا معرفة ما الذي يجري داخل هذا احليوان العمالق. 

رمبا ب�شبب الكلب اأحببت �شعر عانتها وتعاطفت مع تطايره املروحي. 
وكان يلزم مل�شاعري م�شاحة مغلقه حتى تتبلور. 

فاأجندتني ال�شيارة. 
*

راأيت الآن وجهها وع�شوها كائنًا متكاماًل 
فجمعتهما بفرحة من يل�شق ن�شفي ورقة بنكنوت من فئة املئة دولر بعد طول بحث. 

قمت باإلبا�شها من جديد بعد اأن فتحت النافذة على اآخرها ليكون الهواء رومانتيكيًا هذة 
املرة فيطري فقط �شعر راأ�شها الفاحم اآلجار�شون على ب�شرتها البي�شاء. 

ارتديت حذاء جديدًا كنت ا�شرتيته بالأم�ص. 
علقت الكرافته على م�شجب املعاطف وابت�شمت. 

اأ�شفت زجاجة الفودكا اإل الزجاجات غري املهمة. 
عبثت ب�شكل غري دال يف عدة التليفون. 

التقطت لنف�شي �شورة مع ال�شاك�شفون، رمبا لأنني اأح�ش�شت بالرقي اأو قل ال�شتنارة
اأح�ش�شت للمرة الأول اأنني اأعرف هذه املراأة جيدًا... متامًا كغرفتي. 

حتى اأ�سعر بقليل من احلياة يف هذه الغرفه 

حني نزلت للتجوال بني حمالت املالب�ص 
اأرقب املانيكانات كعادتي 

وجدت الكلب الذي نظر اإل و�شديقتي مبودة من وراء زجاج ال�شيارة 
كنت ودودًا معه –بدوري– فتبعني اإل البيت ومل اأمانع. 

خا�شة وقد ن�شيت الغر�ص الذي نزلت له. 
*
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حني دخلت وجدت على الكنبة ر�شالة من �شديقتي تقول : 
اإنها تفتقدين لأننا مل نلتق منذ �شهر وبقي على لقائنا اأ�شبوعان اأو ما �شابه. 

وتركت يل طي الر�شالة �شورة لقدميها طالبة مني التفكري فيهما بعمق 
وعدم اللهاث خلف اأ�شابع اأقدام اأخرى. 

*

يف الأثناء كان الكلب يعبث بالكرافته ذات الأ�شماك والزهور 
حماوًل انتزاعها من على م�شجب املعاطف. 

قمت باإلبا�شه اإياها ع�شاه ي�شرتيح، 
فن�شيها وقفز اإل الكر�شي امل�شتقر قبالة الكنبة 

وكاأنه يتاأهب للت�شريح ب�شئ مهم ثم جل�ص يف ا�شت�شالم. 
كنت متعبًا لدرجة بدا معها وكاأين ظللت اأجتول بني املحال مدة �شهر 

فتمددت متبادًل بع�ص النظرات املطمئنة مع الكلب. 
حتدثت اإليه يف م�شاألة املانيكانات �شارحًا ولعي –املكت�شب حديثًا– مبراقبة الأج�شام 

ال�شاكنة والقدرة على معرفة ال�شخ�شية من خالل اأوجه ال�شبة بني الأع�شاء. 
و�شكوت له احتياجي يف بع�ص الأحيان اإل التواجد مع املانيكان داخل نف�ص الفاترينة 

حتى تتبلور م�شاعري جيدًا. 
كما اأخربته اأنني مهتم ـ من وجهة النظر الأنرثبولوجية ـ مبتابعة الفروق بني اأ�شكال الب�شر 

املختلفة وتق�شي عائالت الوجوه والأج�شام املتباينة. 
 Dogology فنبح موافقًا لكنه اأملح اإل اأنهم مل يطوروا بعد علم الـ

مبا يتيح له احلديث با�شتفا�شة يف هذا املو�شوع. 
اأعتقد اأنني رحت يف النوم قبل اأن اأراه واقفًا على الكر�شي ومم�شكًا بال�شاك�شفون 

حماوًل عزف حلن كلبي* عليه. 
*

نام الرجل اإذًا  
فالأحتدث عنه ب�شمري الغائب دون حرج

فهو فقط مل ير الكلب عازفًا املو�شيقى 
بل بدا له �شعر �شديقته الفاحم اآلجر�شون كباروكة على راأ�ص الكلب. 

فقام –ل يزال نائمًا– ليلتقط الكامريا وي�شور الكلب  
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واإذا بال�شورة بني يديه تتحول فجاأة اإل ماركة الإ�شطوانات ال�شهرية يف اخلم�شينيات 
التي تتخذ من الكلب والنفري عالمة لها. 

فهرع اإل اأ�شفل الكنبة ملتقطًا البيك اأب  
ن�شيت اأن اأذكر اأنه يحتفظ –فيما يحتفظ داخل هذة الغرفة ال�شيقة املكتظة– ببيك اآب 

ورثه له اأبوه الذي كان يهوى الت�شجيالت. 
وهو ي�شعه اأ�شفل الكنبة لأنه مل يعد يجد وظيفة له، 

اأو رمبا للحفاظ على م�شاحة الغرفة املتاآكلة 
و�شع ا�شطوانة على اجلهاز وم�شح الإبرة بفر�شاة الأ�شنان.

ومل يعد يلتفت اإطالقًا اإل نظرات الكلب امل�شتعجبة 
ثم رقد على الكنبة من جديد حماوًل النوم على �شوت املو�شيقي املتح�شرج 

نظرًا للخدو�ص العديدة على �شطح الإ�شطوانة 
انطلق لوي�ص اآرم�شرتوجن ب�شوته الأج�ص مغنيًا ‘هاللو دوللي’ لباربرا �شرتاي�شند 

فظن الكلب اأن هذا من باب الرتحيب به 
ومل ميانع –رغم اأنه ذكر– يف اأن يكون ا�شمه دوللي 

خا�شة واأن باربرا �شرتاي�شند لها اأنف ي�شبه اإل حد كبري اأنف �شديقة �شديقه.
*

نام الرجل وظل الكلب بباروكته ال�شوداء و�شاك�شفونه يحدق فيه 
ومل اأكن موجودًا هناك لأ�شهد على طبيعة تلك النظرات 

وهل كانت تتفح�ص ج�شد الرجل اأم ل 
لكنها كانت م�شوبة بالود اإل درجة ذكرتني بيوم دخلت مع جثة اأبي اإل الغرفة املخ�ش�شة 

لتغ�شيل الأموات قبل انتقاله اإل امل�شرحة. 
قبلت جبينه وهو نائم على ال�شرير املتحرك عاريًا متامًا. 

كانوا قد اأطبقوا له جفونه التي اأخذ لونها يف الحمرار القاين 
نظرت اإل ع�شوه، واإل قدميه... اأحببته كثريًا وقتها... 

وخرجت وهم يهيلون املاء وال�شابون على ج�شده بطريقة روتينية 
مل يكن مطلوبًا منهم اأن يغ�شلوه مبحبة على اأية حال 

لكني وجدت ت�شابهًا بني نظراتي وقتها اإل جثة اأبي وبني نظرات الكلب اإل الرجل النائم 
ولو كنت موجودًا هناك ل�شتوثقت من ذلك بنف�شي وما جلاأت اإل التخمني 
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كاأن اأخمن اأن النائم يحلم الآن بج�شد �شديقته النائم ومراقبة كل جزء فيه من جديد 
وتذوق اأجزاء بعينها ومقارنتها بالأخرى... اإلخ. 

ولو كنت مقتنعًا بنظريته اأو كنت اأكن له مودة من نوع خا�ص 
ملا تورعت عن تفح�ص ج�شده الغايف على مو�شيقا اآرم�شرتوجن املتح�شرجة ب�شبب خدو�ص 

على �شطح الإ�شطوانة 
والتي يزيدها ح�شرجة �شوت مطرب اجلاز الأج�ص الذي يبدو اأنه ابتلع ناب فيل 

ولي�ص بو�شعي الآن �شوى الختفاء لأن الرجل يو�شك اأن ي�شتيقظ. 
*

حني اأفقت وجدت الكلب نائمًا قبالتي 
ورابطة العنق ل تزال يف رقبته 

وقد حلمت طوال نومي برجل يراقبني وي�شتنكر اأع�شائي 
بل ويقرتح تعديالت عليها 

وحني ل جتدي التعديالت كان يركب يف اأع�شاء بديلة 
وقد ا�شتبدل ق�شيبي باآخر اأ�شود متامًا وكان �شكله غريبًا و�شط ج�شدي 

فاعرت�شت 
لكنه اأخربين اأنني اإذا قبلت الق�شيب اجلديد ف�شيغني يل اأغنية هاللو دوللي 

تلك الأغنية التي فقدت اإ�شطوانتها منذ حوايل �شهر 
فوافقت 

وظل يغني خماطبًا الكلب بدًل من باربرا �شرتاي�شند 
فجاءت �شديقتي واعرت�شت على ذلك 

ولكنها حني راأتني بق�شيبي اجلديد ا�شتلقت على قفاها من ال�شحك 
ثم خلعت �شعرها الأ�شود الفاحم اآل جر�شون وو�شعته على راأ�ص الكلب 

الذي ظل ينظر اإليها مبودة... حتى وهي �شلعاء... 
وبال اإ�شبع قدم واحدة... 

اأخرجت �شورة قدمي �شديقتي من الر�شالة  
ونظرت اإل اأ�شابعها بتقدير ثم قبلتها.

*

�شاأنتظر اأ�شبوعني اآخرين حتى تاأتي  
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حتى منار�ص احلب 
فتغفو بعدها على مو�شيقا اآرم�شرتوجن 

واأراقب وجهها النائم  
اأم�ص اإ�شبعها ثم األعق حاجبها

اأقارن ما بني ال�شعر هنا وهناك 
األهو بج�شدها ال�شاخن والراقد بال حراك يف اآن معًا 

التقط ال�شور يل ولها 
للكلب وال�شاك�شفون والكرافت وامل�شجب 

للتليفون والبيك اأب والكنبة 
لزجاجات اخلمر غري املهمة 

رمبا اأ�شعر بقليل من احلراك 
رمبا اأ�شعر بقليل من احلياة 

يف هذة الغرفة ال�شيقة. 

احلياة يف هذه الغرفه

حني عادت �شديقتي من ال�شفر 
ودخلنا الغرفة معًا 

وجدنا الكلب م�شنوقًا بالكرافتة 
ومدل من م�شجب املعاطف 

�شاألت يف اجلوار عن الرجل الذي كتب عني �شيئًا اأثناء نومي منذ ب�شعة اأيام 
فقالوا اإنه ميت منذ زمان بعيد 

ما حدث حقيقة قد يبدو �شيئًا خمجاًل 
اإذ اأنني بينما كنت اأراقب املانيكانات 

وجدته داخل الفاترينة، ي�شلح من وقفة اإحداهن 
فطلبت منه 

هو–  توقع  كما  مثليًا  اأكون  اأن  ودون  �شابقة  معرفة  –دون 
اأن اأعطيه مبلغًا من املال مقابل اأن ياأتي اإل غرفتي ويراقبني اأثناء نومي 
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ثم يكتب ما يحلو له من مالحظات 
ولكن كيف طاوعه قلبه اأن يفعل هذا بالكلب ؟! 

ل اأعلم كم نهار مر علينا ونحن جال�شان على اأر�ص الغرفة 
اأنا و�شديقتي 

ننظر اإل بع�شنا واإل الكلب 
ونبكي 

تبادلنا منذ عادت من ال�شفر الكثري من العناق والقبالت 
الزهور والآي�ص كرمي 

ق�شا�شات اجلرائد امل�شحكة 
خرجنا اإل البارات 

�شمعنا املو�شيقى و�شكرنا 
حتدثنا يف اأمور خمجلة 

ولكن ظللنا نوؤجل ممار�شة احلب دون اأن ندري ملاذا 
رمبا لأننا �شعرنا اأن املوت قد يعقبها 

و لو متنا �شويًا يف هذه الغرفة ال�شيقة 
فمن �شينظر اإل ج�شدينا مبحبة بعد اأن فقدنا الكلب. 

*

يف اليوم الذي قررنا فيه اأن منار�ص احلب 
ا�شطحبتها اإل املتحف الروماين 

فمار�شت هوايتها يف حت�ش�ص اأج�شام التماثيل 
ومترير اأ�شابعها على رخامها 

برفق واإدراك بالغ لكل ثنية قما�ص 
وكل حركة اإ�شبع، لتجاويف العيون، مفارق ال�شفاه و�شحبة الأنوف الطويلة 

وقبل اأن نغادر... رفعتها يف الهواء 
حتى تقبل التمثال الذي اأحبته يف فمه 

خرجنا من املتحف ونحن ن�شعر اأن هذا التمثال 
ب�شندله واأ�شابع قدمه املنمقة، وعباءته الرومانية 

كان يتبعنا كظلنا يف الطريق اإل الغرفة 
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فاأ�شميناه دوللي 
ول بد اأنه مل ميانع حني و�شعنا له مو�شيقا اآرم�شرتوجن 

ومتددنا متجاورين على الكنبة 
ثم رحنا يف النوم 

مثله متامًا 
مثل متثالني ! 

 1998 -2-26

  .cynical لي�شت �شفة ‘لكلب’ ولكنه ترجمة لـ *
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Claude Margat   كلود مارغا

مِت املُطِبق  جماعة ال�سَّ

يف  لل�شعر  الراهنة  احلال  ا�شتح�شار  حلظة  نف�شي،  اأجد  باأّنني  ح  اأُ�شرِّ اأن  ينبغي 
يجب  �شاعر  األف  بني  من  يبقى  �شوف  لأنرَّه  اأّوًل  ة.  بخا�شّ في  وتع�شُّ خُمِفق،  و�شٍع  يف  فرن�شا، 
اأن ُيقال فيهم بع�ص الكالم، �ُشعراء بهذا العدد تقريبًا حبي�ِشي ال�شمت الذين هم اأ�شراه يف 
العادة، وثانيًا لأّن ما �شوف يكون له م�شتقبل من بني النزعات املختلفة التي تظهر اليوم من 
ع لل�شعر  عة، قليل جّدًا. ُي�شاف اإل ذلك اأنرَّ �شائعة كامنة تتوقرَّ خالل املجاّلت، واملن�شورات املتنوِّ
ا با�شتثناء اأنرَّ  ُم�شتقَباًل يبلغ من ال�شواد دَرجًة يبدو معها اأّنه يف طريق الختفاء الو�شيك. ُرمبرَّ
دُنورَّ الأَجل املزعوم يدوم من دون �شّك وقتًا اأطول مّما ينبغي، واأنرَّ الأحداث ُتبنيِّ يف الواقع عَدم 
عات التحذيرية اإل مبقدار ما ت�شمح لُتّجار الكُتب اختال�شًا يف ُمنتهى ال�شهولة.  معنى هذه التوقُّ
فمن البديهي اأّن ال�شريورة امل�شرتكة لالأ�شياء، ك�شريورة الأفكار، ترتهن بال�شتخدام الذي 
نختاره لها. واحلال اأنرَّ الختيار غرُي عادل بطبيعته؛ لأنرَّه ُيهِمل يف الطريق ق�شمًا من الواقع 
باأنرَّ هذا  اإْن كان لُبّد لل�شعر من الختفاء مبر�شوم، فينبغي القبول  اإذًا  هو نف�ُشه نتيجة له. 
�شوف يرتهن ح�شرًا بقرار ل بواقع. اإذ يعني ت�شريع موت جن�ٍص اأدبي، يف احلقيقة، املُ�شاركة 
يف اجّتاه اختفائه والتخلُّ�ص فورًا من امل�شكالت كّلها التي مُيكن اأن ُيثريها ح�شوُره وواقعه يف 

امل�شهد العام ل�شروب الوجود. 

ُتفِهمنا املعلومُة اليومية التي ُت�شّكل الإ�شاعة على الفور ُجزءًا منها، اأنرَّ كّل ما يت�شل  
ِد  بالواقعّي يبدو ُمعطًى ُدفعًة واحدة، بو�شفه ُمرتبطًا باملكان والزمان عن طريق حمّية الق�شْ
معنى،  للمعنى  يكون  باأن  القا�شي  العقالين  اللتحام  هذا  على  يعتمد  فهو  ذاتها.  الفريدة 
ن ن�شيَجه يف حال العَمل. اإل، اإذا �شئنا، اأن  وبعبارة اأُخرى، باأن يبقى جمموع الروابط التي ُتكوِّ
ت�شرتط الرابَط املعني دومًا عالقُة ال�شتخدام التي هي تعبريه النوعي، واأن يختفي الرابط 
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مع اختفاء الوقائع التي كان يجمعها يف ُكلٍّ ُمرتابط، قابل للقراءة. بدءًا من هذه اللحظة، 
ب�شكل نهائي يف  اأن تغرق  ُمنتظرة  اأ�شاًل،  ُم�شتِقّر  َتواُزنه غرُي  واقٍع  تنقِلب جوانُب كثرية من 
ان، بو�شفه املُمثِّل الذي يجعل العالقة بحقيقٍة ُمتعالية مُمكنًة،  لمعنى لي�ص يف ُم�شتطاع الفنرَّ
د على هذه احلقيقة التي تتعّدى كثريًا م�شاألة  ه اإل بثمن ت�شحيٍة باهظٍة وقاتلة. لقد �شدرَّ اأن ُيغريِّ
رة معًا؛ اإذ  ان ال�شبعينيات ب�شيغة وا�شحة وخُمت�شَ ال�شريورة ال�شعرية، برنار نويل B. Noël  اإبرَّ

ل من ذاته.« كتب : »ل وجود اإل للمرئي«، »ومِلا ُي�شتاأ�شَ

د هذه الفكرة، التي اأتى بها �شاعر معا�شر كبري بعبارة ُم�شاّدة، على اأنرَّ ال�شعر  ُت�شدِّ
لي�ص فقط عك�ص النهائي، بل ي�شمل الواقعيرَّ باأكمله ُمتخّطيًا ال�شورة التي كان يجب اأن يبدو 
اأنرَّ املعلومة الإعالمية ا�شتنتجت  ق من  ح هذه احلقيقة حتى ي�شهل التحقُّ اإن تو�شرَّ فيها. وما 
تاأويله، هذه املعلومة التي تك�شف خ�شائ�ص الو�شع العام للعامَل بقدر ما  الق�شم الأكرب من 
جتهد يف اإخفاء نتائجه. لأنرَّ تدمري احلياة ُمرِبح، بينما �شيانة ال�شعر لي�شت ُمربحًة يف �شيء. 
يتبنيرَّ اإذًا اأنرَّ كلِّ ما يتكّون منه الواقعّي �شائر اإل الزوال، الّلهّم اإل اإذا دخل يف م�شروِع ف�شِل 
نطاٍق  على  ُمتقا�َشم  لكّنه  ُمعَلن،  غرِي  َج�َشٍع  انعكا�ِص  �شوى  النهاية  يف  هَي  ما  ُمبا�شرة  قيمٍة 
وا�شع. لطامَلا تكّلم ال�شعر ُلغة احلياة واحلقيقة، وبالتايل يبدو  جلّيًا اأّنه، بتاأثري هذا اخليار 
العام، يتوّجه يف طريق الختفاء بعَدِم اكرتاٍث تاّم. يبقى، رغمًا عن هذا، اأنرَّ احت�شاره يبلغ 
من الطول وال�شعوبة ما يجعلنا على حقٍّ يف اأن نت�شاءل عّما اإذا كانت فرتة املوت املُعلَنة لي�شت 
املعنّية،  النظرة  ي�شمل  ملا  نظرُتها  ترتاح  اأن  ل ميِكن  يه جماعٌة  ُتغذِّ ُهواٍم  من  اأكرث  بب�شاطة 

ها دومًا. وي�شمُّ

د اللغة التي هي  عر يتميرَّز عن جمررَّ اأنرَّ ل�شان احلياة واحلقيقة الذي هو ال�شِّ يبدو 
عراء، خالفًا ملا كان يظنُّه الفيل�شوف الوثوقّي اأفالطون،  التعبري الكاذب عنهما. اإذًا اأُمنية ال�شُّ
د،  اأمنيُة حقيقٍة من اأجل الواقع، اأُمنيٌة يبلغ حتقيقها من ال�شعوبة ما يوِجب عليها، لكي تتج�شرَّ
اأن تاأخذ يف احُل�شبان درو�ص التاريخ، واأن تتمثرَّل التجارب امل�شتجّدة حلداثٍة حُمتِدمة عرفت 
للكتابة. فبعد  التقليدية  الأبعد، يف ما وراء احلدود  الإبداعية  لة  املُخيِّ ُقُدرات  كيف تكت�شف 
وبعد  الثـورة،  يف  ُهواماتها  على  انزياحاتها  قت  تفورَّ وال�شـوريالية  والدادائية،  الرمزيِّني، 
الهائل،   Michaux الكربى1، ومي�شو  ِللُّعبِة  رين  عراء-املُفكِّ وال�شُّ  ،Bataille وباتاي   ،Artaud اآرتو 
ا�شتحال نهائيًا اأن ُيكَتب �ِشعٌر يظّل خا�شعًا للقواعد الكال�شيكية، وقواعد النْظم التقليدية غري 

الكافية، من الآن و�شاعدًا.

كلود مارغا
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عرّية والفكر الفل�شفّي،  عر، بني النظرة ال�شِّ لقد اأ�شهم خلط احلدود بني النرث وال�شِّ
د منذ قروٍن على مو�شيقى معّينة للُّغة. غري اأنرَّ احلقيقة  اإ�شهامًا فّعاًل يف ت�شليل جمهور متعوِّ
ال�شعرية كانت بهذا الثمن، واأتاحت هذه الثورة الكبرية باملقابل و�شع ال�شعر حيث يجب اأن 
عر  يكون، اأي يف ُكّل مكان. فهل نرى، عندما نتمّنى اأن ندفع التعليل بعيدًا اأكرث، ما تدين به لل�شِّ

ن�شو�ٌص مثل املِ�سخ اأو م�ستوطنة الِعقاب ؟ 

للتجارة ال�شغرية، ميكنها  اللغوية  هذه احلقائق كّلها، املرتبطة بتكاُثر الأكاذيب 
عر يف طريقه اإل الختفاء املُتزاِمن مع اختفاء احلقيقة والتنوُّع  بالفعل اأن تقود اإل عدِّ اأنرَّ ال�شِّ
اأنرَّ  نكت�شف  لكي  الأقــّل،  على  ن�شتعِلم،  اأن  الواقع،  يكفي، يف  بينما  تعبريه،  اإليه  ي�شتند  الذي 
النا�شرون  اأبدًا مبثل ما تعافى يف اخلم�شني �شنة الأخرية. حّقًا لقد عرف  عر مل يتعاَف  ال�شِّ
غار كيف يجدون يف املجاّلت العديدة التي كانت ت�شدر، املادَة التي كانوا يف حاجٍة اإليها  ال�شِّ
اأ�شهموا،  وقد  الأهمّية.  عدمي  الكبار  ه  يعدُّ ال�شوق  من  ق�شمًا  ي�شغلوا  ولكي  اإنتاجهم،  لتغذية 
نني بذلَك خمزونًا  ُمكوِّ اأر�ص فرن�شا،  ال�شعر على كامل  ن�شر  اإ�شهامًا قويًا يف  ب�شغٍف وحزم، 
فة غالبًا، واأحيانًا مثرية لالإعجاب. ومع  ل ين�شب من الأ�شوات اخلفّية، من مُمكناٍت ُم�شرِّ
ذلك فال�شعر، كاأّي �شيٍء يف الدنيا، مل يُكن ي�شتطيع التملُّ�ص من عقاب التاريخ والزمن، وعلى 
عراء تقريبًا بال�شرعة نف�شها التي فر�شتهم بها نوعية  الرغم من كّل �شيء، اختفى بع�ُص ال�شُّ
خياراتهم، واإنتاجهم. ومن جهٍة اأُخرى، لئن عَددنا ال�شعر غري مقبول، وكذلك غري موجود، 
ال�شاعر  اإل  غها  ُي�شوِّ ن حالة فوق افرتا�شّية ل  ُنكوِّ اأن  اإل  فنحن مدعوُّون يف اللحظة نف�شها 
الذين ل  اأّن   ّما، على حني  اإل حدٍّ  رًا عاطفيًا  ُمفكِّ الزمن،   رًا عفا عليه  ُمفكِّ ذاُته، بو�شفه 
تكذب  الكلمات  يجعلوا  اأن  غرُي  اآخر  همٍّ  من  لهم  يكون  لن  الُعظمى،  غالبّيتهم  يف  يقروؤون، 
�شها لأن تكون فارغة من كّل معانيها،  لكي ي�شتخِل�شوا منها الن�شيب الأكرث فائدة، مّما ُيعرِّ
ر �ُشرعُة تن�شيقها  �شها، كما هي عليه احلال لالأ�شف، لالختزال اإل �شياغاٍت ريا�شية توفِّ وُيعرِّ
ن �شّد ماهو اأ�شواأ. فاإعادة التوزيع الوحيدة التي ي�شتطيع ال�شاعر اأن  للهيمنة كّل ُفَر�ص التح�شُّ
ي حمّية حياته، قد تتلّخ�ص فقطِ مُبنا�شبة اأن  يتوّقعها على هذا النحو من العاطفة التي ُتغذِّ
يحمل عن العامَل نظرة خمتلفة عن النظرة العاّمة. لكْن األي�ص هذا كافيًا عندما ُيحَمل اإلينا، 
كّل يوم، الربهاُن على اأّنه اإْن مل ُينَظر اإل العامَل من زاوية خمتِلفة، فينبغي القبول بالختفاء 

معه يف يوٍم من الأّيام ؟  

عر الذي ُيخيف، جزئيًا، بع�ص اأولئك الذين ل يقروؤون  اإذًا ما الذي قد ي�شمله ال�شِّ

مِت املُطِبق جماعة ال�سَّ
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واإّما بريئًا،  األفاظًا،  فًا يتقا�شى  اإّما ُمزيِّ اأّنه واقعّي  ُيبنيِّ  اأبدًا ؟ واليوم، �َشيكون �شاعٌر  �شعرًا 
اأعني �شخ�شًا يبذل كامل طاقته لكي ُيدافع عن �شيا�شة وجوٍد ل ُيجاِوز تعييُنها، وحتديُدها 
الكّمي ما مُيِكن اأن يكونه الكون احليُّ ذاُته يف تعبريه املُبا�ِشر. على الرغم من اأّن لي�ص ثّمة، 
من جهٍة اأُخرى، اأيُّ داٍع ملنح ال�شاعر امتياز النّية احل�َشنة اأو ال�شرامة الأخالقية اللتني قد 
اأقّل  �شيء،  كّل  من  الرغم  على  يجعله،  النبيل  فاختياره  الآخرين،  القبيلة  اأع�شاء  تنُق�شاِن 
لفائدة  الأدنى  اأن يك�شب احلّد  اإطالقًا على  لأّنه غري قادر  اأ�شباهه نظرًا  للريبة من  مدعاًة 

مالية من ن�شاطه النبيل، وعدمي اجلدوى.  

اليوم،  اإل  حّيًة  بيننا  امل�شرتكة  اللغة  بقيت  لئن  كّله،  ذلــك  من  الرغم  وعلى 
زمَن  الألفاظ  مبنح  اإل  الكتابة  ي�شتطيع  ل  لأّنه  ف�شله.  اإل  يعود  هذا  من  الأكرب  فالن�شيب 
ر من خاللها العامَل  ل مبا يكفي منحنى العد�شة الذهنية التي ُنقدِّ ك ال�شرورّي لكي ُيعدِّ التحرُّ
ال�شلطة، وهذا  ُمتواطئًا مع  اأن يكون �شاعٌر  ُندرة  تتاأّتى  والأحــداث التي جتري فيه. من هنا 
اأو الكاتب الروائي.  رًا مب�شتوى الفيل�شوف  موقف ا�شتثنائي يجعل منه، من جانٍب اآخر، ُمفكِّ
ذلك اأنرَّ املادة اللغوّية التي يعجنها ذهُنه لي�شت اأقّل من ماّدة واقٍع عار�ِص من دون �شّك، لكّنه 
جوهريٌّ بكّل ما حتمله الكلمة من معاٍن. وِلِرهاٍن كهذا على النوعّية ثمٌن لي�ص باأقلرَّ من ثمن 

احلرية الكاملة التي يرتهن بها الفّن ارتهانًا مطَلقًا. 

غ ت�شاوؤَلنا عّما مُيِكن اأن يدفع كثريًا من الأ�شخا�ص املُنزِوين  ها نحن جِند اإذًا ما ُي�شوِّ
اإل الت�شحية بوجودهم اخلا�ّص من اأجل ما َتُعّده اأغلبية الآخرين يوتوبيا ل واقع لها ول اأ�شا�ص. 
عر الآن يف فرن�شا اأكرث مّما ُكِتب  ومع ذلك، فاحلقيقة قائمة ب�شورٍة حا�شمة : ُيكَتب من ال�شِّ
قبل اخلم�شينيات. ول عالقة بالتاأكيد بني هذا واحلال العاّمة للعامَل. فكّل مّرة تنهار فيها ِقَيم 
رخة  ْفظها. مّما مُيِكن اأن يكون ن�شيد البجعة، اأي ال�شّ الإن�شانية فعاًل، ل يتاأخر رّد الفعل حِلِ
وتداعياتها يف �شل�شلة من الأ�شداء ال�شابقة للن�شاز. حتى  لو كان الأمر كذلك ! فلّما كان ال�شعر 
دة لالرتقاء الب�شري، فمن املحتمل جدًا، باملُقابل، اأّنه حتى يف نهاية كارثة  وما يزاُل ال�شرخَة املوؤكِّ
اأر�شية، اأو بعد تدمري هائل للنوع الب�شري، �شوف يبقى ما يكفي من الأدمغة ال�شاحلة لتكثيف 
�ص روؤية ي�شتمر من خاللها اإنتاج مطالبة بالهوية �شّد كّل بربرية عمياء، و�شّد ال�شتغالل  ُملخرَّ
ر قيمة الكالم مب�شتوى الت�شحية التي يتطّلبها  املحموم للكائن احلّي. فهل ينبغي، مع هذا، اأن ُتقدرَّ
تاأ�شي�ُشها ؟ ل، اأبدًا. لكننا نعرف، من الآن و�شاعدًا، اأنرَّ املعنى ل ُي�شتنَفد، واجلهد ل ينتهي. ولو 

مل  يكونا كذلك، مَلا كان من  معنى للجاذبية التي  من خاللها يتما�شك كّل �شيٍء اأمام اأعيننا. 

كلود مارغا
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الكالم يف  ي�شتب�ِشل  كّل مكان حيث  ال�شعر يف  يكون  اأْن  اإذًا من حت�شيل احلا�شل 
اأو الرغبة فيها حتى يكون املرء �شاعرًا ؟ طبعًا  اأّل يكذب اأبدًا. لكن هل يكفي قول احلقيقة 
لم ِبَقْدر ما جتنح فيه ُجَمله اإل  �ص كفايًة حمكومًا عليه بالظُّ ل. اإذ يبقى كلُّ خياٍر غري ُمتفحرَّ
ا�شتبعدها  التي  الأق�شام  اأمام �شريورة  ُفر�شة  اأية  م  النظر �شوب نقطة تال�ٍص2 حُتطِّ توجيه 
عر ل ميكن اأن يكون حم�شورًا فقط  منظوُرها. كذلك ُتبنيِّ هذه الواقعة غري املُحتَملة اأنرَّ ال�شِّ
يف تعبري فكرته. ويف النهاية، نت�شاءل مّرة اأخرى اأي�شًا، اأّي معنى مُيِكن اأن يّتخذه اأكرث الكالم 
اإل ال�شرود  �شّحة و�شرورًة يف �شحراء عامرة بالنفو�ص ال�شبحية الأكرث �شَرهًا، منذ الآن، 
عر  ر دخول ال�شِّ والتكنولوجيا، منها اإل احلقيقة ؟ ثّمة �شيء على الأقّل يبدو الآن اأكيدًا : يوفِّ
بها الروح. فال ُلزوم مثاًل لتقدمي دليل  يف املجالت كاّفًة حدودًا جديدة للف�شاءات التي ُيخ�شِ
اختزال  حلقة  خارج  جماعّي  ملنفٍذ  املُ�شتجّدة  ال�شروط  تولِّد  الثقافية  الختالطات  اأنرَّ  على 
اللغات الوطنية من كّل نوع. فال�شعر لي�ص لغة �ُشلطة، بل ُلغة دولة، ل الدولة الأّمة بالتاأكيد، بل 

جمّرد دولة الكينونة وال�ِشّر اخلفّي.

ُيقال يف البالد الأجنبية، وحتى يف قلب فرن�شا، اإنرَّ فرن�شا اأر�ص املدار�ص واجلماعات 
عر. فهل ينبغي اأي�شًا  الأدبية. وُيقال اأي�شًا اإنرَّ اللغة الفرن�شية، العقالنية باإفراط، مل ُتخَلق لل�شِّ
عراء  اأن ُن�شغي اإل تواِفَه كهذه حني يبدو الرتاث، على العك�ص، غنّيًا اإل درجة اأنرَّ ُمعَظم ال�شُّ
ق لفرتة جيٍل واحد ؟ فهل ثّمة  الفرن�شيني ل ي�شِلون، هم اأنف�ُشهم، اإل اأن ُيحيطوا باملدى ال�شيِّ
يف مالمح هذه النزعات كّلها، خطٌّ فكرّي يظهر منه الو�شوح ؟ وانطالقًا من اأيِّ �شيء مُيكن 
القول عن ق�شيدٍة اإّنها عظيمة اأو �شحلة حاملا تدعو اإل التفكري ؟ لقد حفظُت، اأنا �شخ�شيًا، 
النحت،  اأو  الر�شم  فّن  يف  كما  ال�شعر،  يف  فامل�شاألة،  واجلّيدة.  الرديئة  الق�شائد  من  كثريًا 

ق وظيفة واحدة هي وظيفة ال�شتعمال.  م�شاألة عالقة. ويف النهاية، تتفورَّ

رًا، هي اأن يقراأه قبل  اإذًا الطريقة الأ�شمن ليكون املرء �شاعرًا اأو هاوَي �ِشْعٍر متنوِّ
اأن يكُتبه، وبعد ذلك، مُيِكن اأن ُيعَتمد معياُر النوعّية يف �شوء �شرورٍة �شوف يكت�شفها القارئ 
ب�شرط اأن ُتراوده الفكرة احل�َشنة باأن َيُعدرَّ هذه ال�شرورة �شروَرته. وهذا يتطّلب من ال�شاعر، 
ملو�شوعّية  املُ�شبرَّق  احلكم  يف  ل  �ِشعَره  ي�شُكب  األ  والأفكار،  بالكلمات  دًا  مــزوِّ بو�شفه  طبعًا، 
لة، ول يف حكم مذهٍب عاطفّي ُمفِرط اأو ُمتعاٍل. وعليه تنتج النوعية من ُلزوٍم اأق�شى  متاأ�شِّ
ه  ل الواقع ولكّنه ل ُي�شوِّ تبقى غايُته الوحيدة ُمتجّمعًة باأكملها يف البحث عن تواُزٍن لفظيٍّ ُيجمِّ
منه املق�شد الأ�شلّي. فال�شعر، كاأيِّ �شكٍل تعبريّي، مُيِكن اأن ُيظهر اأنرَّه ب�شيط، لكّنه لي�ص تافهًا 
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اأبدًا. ولئن غدا كذلك ب�شوء طالٍع، فعندئٍذ مُيكن اأن ُيَعدرَّ ظاهرًة لغوية عار�شة. ولكي يتنّبه 
بع�ُص �شعراِء القرن الع�شرين اإل هذه احلقيقة يف الوقت املُنا�ِشب، عكفوا بدرايٍة على حماية 
ال�شعر من املوؤّثرات املُنحِرفة ِللُّغة، خُمتارين من الواقع مو�شوعات �شعرّية، اأو ناقلني متريَنهم 
اأو حميد طيبو�شي.   J-L. Parant �شوب مُمار�شٍة ت�شكيلية مثلما يفعل اليوم جان-لوك باران 
يف  ريَب  ل  نف�شها.  عن  الأ�شياء  فيه  ث  تتحدرَّ اأن  ُيفرَت�ص  ف�شاء  �شوب  عر  ال�شِّ دفعوا  وبذلك 
عري، هذه كّلها، مل توَلد يف يوٍم واحد. اأّما �شعر ال�شنوات اخلم�شني  اأّن حتوُّلِت املو�شوع ال�شِّ
الأخرية فيبدو متامًا اأّنه يتمّيز جوهريًا باملقدرة على ا�شتثمار ميادين الوجود والفكر كاّفة. 
اأن  يكفيه  يُعد  مل  اأّنــه  اليوم  يعَلم  وال�شاعر  منه.  حترمه  ال�شلطة  لأّن  الواقعي  باجّتاه  يعود 
ة معنًى، اأن يغزو اأر�ص  ي لكي ُيوَجد، واأنرَّ عليه يف الوقت نف�شه، لكي مينح كلماِته اخلا�شّ ُيغنِّ
الإمياءات وال�شتخدامات التي �شادرها منه منطُق الإنتاج ال�شناعي، حاكمًا عليه هكذا باأن 
يختفي ب�شمت اأو اأن ُيقاوم بكامل ُقواه  ق�شوة اإنتاٍج م�شتمّر فو�شويًا خاِرج الرقابة والإحاطة. 

اإل  اأجــُره  يُكن  الذي مل  القدمي  نف�شه حمّل  ي�شع  اأن  اليوم  يتمّنى  ال�شاعر  يُعد  مل 
عاِت  قربًا، والذي كان جناحه العار�ص ياأتي بعد موته على اأية حال. يلتحّق ُلزومه بُلزوم التجمُّ
الب�شرية املُقّيدة. فاإذا ا�شتمّر يف الكتابة، فذلك من اأجل اجلماعة الب�شرية بقدر ما هو من 
كان  ما  واأّيــًا  الأ�شياء.  رننُي �شوِت  ُي�شَمع  ُيريد هذه احلياة احلقيقية حيث  اإمّنا  نف�شه.  اأجل 
اأن تنجلي  باأّنه يعي�ص يف عامَلٍ ميكن  اأن ي�شعر  الرتفاع الذي قد يبلغه �شوته اخلا�ّص، ُيريد 
ة. ي�شتند اإل الوقائع الأكرث اختزاًل،  فيه املنظورات الأكرث ُظلمًة، وت�شري منظوراِته اخلا�شّ
وُيهِمل الواقع باأ�شكاله كّلها التي مُيِكن اأن تترَِّخذها، وتترَِّحد بهذه احلمّية اللغوية العامَلية التي 
العاطفة.  منبع  نحو  ُيعاد  مثلما  ــام  الأّي اعتياديِّ  اإل  يعود  ُي�شتنَفد.  ل  معناها  اأن  ي�شت�شِعر 
ثابت،  �شَنٍد  ال�شعري، املحروم من  نع  وال�شُّ الأ�شوات.  وتبعرثِت  بالتاأكيد،  تكاثرِت اجلوقاُت 
كل، لكّنه حمل اإل الفكر مظهرًا يحتاجه لكي يتمّكن ذكاُء  ِ ال�شرَّ انحّل اأحيانًا يف �ِشعٍر ُمتغريِّ

النظرة من العمل. 

هذه  اإذًا  تبقى  جديدة،  بداية  بالأحرى  هي  التي  املطلوبة،  الغاية  هذه  عتبة  على 
القّوة  نَف�ص  اإليها  يــُرّد  باأن  خليٍق  خمرٍج  عن  مت  ال�شرَّ كتلِة  يف  الباحثة  املحبو�شة  ال�شرخة 
ع، فرتًة طويلًة جتعله  توقُّ ِلكّل  يبقى، خالفًا  عر �شوف  ال�شِّ اأنرَّ  يبدو �شماُن  وبالتايل  واحلياة. 
ْبط. ففي البالد  وق، وهذا هو الواقع بال�شرَّ ُيبنيِّ ُقدرَته على التخلُّ�ص من تاأثري املُ�شاَربة وال�شُّ
قة، غدا ال�شاعر احلديث اإن�شانًا يبقى وطنه الوحيد، الآن اأكرث من اأيِّ وقٍت  ال�شناعية املتفوِّ
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م�شى، وطَن الكلمات، وما مل يجد املنبع يف ذاته، ل يبقى اأمامه اإل اأن ي�شت�شلم للُمعَجم لكي 
مينح معنًى ملا مل َيُعد يعني �شيئًا. ل ريب يف اأنرَّ الواقع لي�ص بهذه املاأ�شاوية، لكّنه لي�ص ُمتاأّلقًا. 
ومّرة اأخرى نقول اإنرَّ اخلطاأ ل يعود اإل ُكّتاب ن�شيد حّولته ال�شرورة اإل �شرخة، بل يعود اإل 
ُم�شادرة وطٍن ت�شري الق�شائد الأكرث تاأثريًا، يف غيابه، خالّية من اأّية خ�شونة. حتى �شاعر 
التجربة الداخلية الكبري الذي كانه هرني مي�شو، مل ي�شتطع، حني زار الداخل، اإل اأن ي�شت�شِلم 
عراء  لواقع اخلارج احلتمي. لقد ك�ِشب يف ذلك، ُبغية اأن يحفظنا ويحفظ نف�َشه، ما يك�شبه ال�شُّ
الِكبار نتيجة العمل والِعناد : املقدرة على الروؤية بدماغهم كما بعيونهم. غري اأنرَّ مي�شو مل يجد 
عري واحلقل  من ال�شروري، مثلما فعل بعده برنار نويل، تو�شيح عاجل  للقرابة بني احلقل ال�شِّ
د األبري كامو �شمنيًا على �شرورتها.  ال�شيا�شي، كا�شفًا بذلك ح�شور ور�شة �شخمة �شبق اأن �شدرَّ
مع برنار نويل، يغدو الفعل ال�شعري ال�شيا�شي الذي ل ينتهي هو القاعدة، وهكذا يكتِمل حُلم 
عرية �شيا�شة  عر غري املنقِطع.  فِبف�شل ُجهده اجلّبار، غدت الكتابة ال�شِّ بول اإيلوار Éluard بال�شِّ
املُثمر  التعبري  اأجل اجلماعة، وباخت�شار،  الذات من  للح�شور واحلا�شر، فّن حْمو  اإبداعية 
على  ِعبَئها  يقبل  من  نظر  الآن، يف  من  بدءًا  املثالية،  ن  ُتكوِّ اإذًا  لها.  نظري  ل  �شعرية  مِلثاليٍة 
عر.  ر على ُم�شتقبل ال�شِّ هان الذي مُيِكن اأن ُيراهنه ُمفكِّ الأقّل، الدرجة الأعلى من الوعي، والرِّ
حتى َلُيمِكننا الذهاُب اإل حّد القول : يبدو ال�شعر اليوم اأنرَّه الدين الأوحد )باملعنى التاأثيلي 
د نف�َشه با�شتمرار. وحيث  للُمفردة( املقبول اإن�شانًيا لأنرَّه يتمّل�ص من العقائد الختزالية، وُيجدِّ
فهو  بها،  ُيعربِّ  التي  املختلفة  باللغات  ة  اخلا�شّ التمييز  اأ�شكال  وراء  ما  يف  د  موحِّ عر  ال�شِّ اإنرَّ 
د،  عة. ُيثبِّت فوق ما ي�شوغ وُيحدِّ يتقا�شم مع الواقعّي التنوَُّع، والدميومَة، والتحوُّلِت غري املُتوقرَّ
اأُفقًا مفتوحًا ب�شكٍل كامل، وُم�شرتكًا بني اأ�شكال الأفكار كافة. اأْن ُت�شبح يف ُم�شتقبٍل قريب، 
فهذه حقيقة مُمكنة  احُلّكام احلاليِّني،  كثري من  نزعة  الإبداعي  الفكر  على  مبا�شرة  رقابٌة 
التعبري  حرّية  اأن  عالمات  عّدة  ُتظهر  الآن،  حتى  ذلك  اإل  ل  ن�شِ مل  لو  حتى  لأننا  بالتايل، 

�شعريًا تبداأ بدغدغة اأ�شياِد قَدرنا دغدغًة ِفعلّية. 

عراء باأناة، ملا ُوِجد ال�شعر اإل على �شكِل ملمٍح ظاهٍر، اإل  يها ال�شُّ لول اللغة التي ُينمِّ
حدٍّ ّما، ِل�شعوٍر ل مُيِكن اإبالغه. هذه، ل�شّك، بديهية، لكّنها اأي�شًا حقيقة ُيخ�شى اأن يحجبها، 
يف النهاية، ُدخان اللغة. اللغة العاملة، واللغة فقط، ُترافق يف روؤو�شنا �شوتًا �شامتًا يبداأ اأّوًل 
�شبيهًا ب�شوتنا اخلا�ّص قبل اأن يُرنرَّ يومًا بو�شفه �شوَت الآخر. حني يكتب �شاعٌر، يعود لي�شري 
ينبوع الأ�شواِت كّلها التي ترتّكب وتتقاطع، هذه الأ�شوات التي حتمل الق�شيدة غري املُكتِملة 
الكتابة، يف  تُكن  �ِشعر. ولئن مل  الق�شائد كاّفة، ويف الأعلى، �شوب منبع كلِّ  �شوب ق�شيدة 
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الواقع، اإل طريقة ُمعّينة يف تن�شيق الألفاظ، فاإنرَّ حا�شوبًا عايل القدرة مُيِكن اأن ينتهي ب�شهولة 
د تاأكيد  عر. هذا الفرتا�ص اجلميل، لكْن ال�شيطاين اأي�شًا، ينهار اأمام جُمررَّ من حلِّ م�شكلة ال�شِّ
اأن العامَل مل ينتِه بعد، واأّن ثّمة دومًا، داخل الزمن املُدَرك، غ�شونًا لي�شت من طبيعته، غ�شونًا 
هي بالتحديد الف�شاء الذي يف جماله ُيخاطر م�شتقبل اللغة والفكر. واأن يكون كّل �شيء اأُعطَي 
مّرة واحدة، ل يعني طبعًا اأنرَّ املُعطى كّله  قد اكتَمل. وتوقيع �شاعر ل ُي�شري على اجُلملة اإل 
اإل ح�شور منبٍع �شعري ُم�شرَتك تِرده لرتتوي منه كلُّ املُ�شادفات التي تنتظر اكتماَلها. اأّما 
مت التاّم، فيِجد بنف�شه طريق َتناُغِمه الأعظم بني الأزمنة التي تتلّقى ح�شا�شّيته  �شوت ال�شرَّ
عر يولد من التقاء ي�شبه  ا نقرِتب من الإحاطة بامل�شاألة، حني نفهم اأنرَّ منبع ال�شِّ بب�شاطة. اإمنرَّ
ِعه. على �شوت ال�شاعر، متامًا كما  التقاء املنابع كّلها : تالقي املاء والرتاب الذي هو مكاُن جتمُّ
ر بعد م�شاٍر طويل، و�شامٍت،  على ماء الينبوع، اأن يتاآلف مع الرتاب حيث ي�شّب قبل اأن يتفجرَّ
ايف، هذا الن�شيد الذي  وِجّد ُمظِلم �شوب ال�شماء التي ما اإن ُيالم�شها حتى ُيدنِدن ن�شيَده ال�شرَّ
ره. ما من اأحٍد ا�شتطاع اأن ُيدِرك هذا الن�شيد اإل  ل مُيِكن �شماُعه باأية طريقة اإل �شاعَة تفجُّ
اإليه  ُو�شوَك ولدة قوٍل جديد حتِمل  ُيعِلن  دى وحَده  عن طريق �شداه، لكنرَّ ح�شور هذا ال�شرَّ
مت هذا الذي مينح الكالَم جْر�َشه  كلُّ ُلغٍة ُم�شاهمَتها. اإذ ترجع الق�شائد كّلها اإل منبع ال�شرَّ
ر الذي  ر هو الذي ي�شرِتط كّل �ِشعر، هذا اجلر�ص املتوتِّ مت، املتوتِّ ال�شحيح. وَجْر�ص ينبوع ال�شرَّ
دة هذا ال�شدى، تقود يف  ن مقيا�ص الق�شيدة حتى يف حلظة قراءتها. فكّل ق�شيدٍة مردِّ ُيكوِّ
وت الذي ي�شنع �شورًة ل غاية لها اإّل اأن يكون  احلقيقة �شوب منبع ال�شمت التاّم، منبع ال�شرَّ

العامَلُ ما ينبغي اأن يكون عليه، ولي�ص ما نتمّنى اأن يكون. 

ال�شتخدام، يف ال�شعر، اأف�شل األف مّرة من املوهبة، حتى لو قاد اإليها، لأنرَّ ال�شيء 
ما اإن ُيقال حتى ينبغي اأن ُيَعاد قوُله، وُيعاد با�شتمرار اإذا �شئنا اأن ي�شتِمّر يف وجوده. ما اأقوى 
عر حينئٍذ، ما اأقوى اللحظة التي تبُلغ فيها الكِلماُت اأق�شى الدّقة والكثافة، وتتاألرَّق النظرة  ال�شِّ
بكامل خارجها، وبكامل داخلها ! يبقى اأي�شًا اأن نعي�ص ما كّنا قد راأيناه. فاإذا مل يُكِن الأُخدود 
الذي حتفره كلمات ال�شاعر يف املكان والزمان اإل مو�شوعًا عقليًا، قّل اأْن ُي�شاوي ال�ّشعر اأكرث 
ا�شات التي بلغت �شيادة اللغة يف اإنتاجها حّدًا تدفعنا  من اإعالٍن دعائّي، وواحد من هذه الُكررَّ
ف بها على هوانا.  معه اإل العتقاد باأنرَّ لي�ص للكلمات من ج�َشد، وباأّن يف مقدورنا اأن نت�شررَّ
الآن  واإليكم  اللغة.  منها  اختل�شته  الذي  ج�شَدها  للكلمات  ُيعيدوا  اأن  اليوم  ال�شعراء  همُّ  اإذًا 

بع�ص املقاطع من هذا امل�شار املوؤتِلق الذي هو اأي�شًا َم�شاُر اأ�شكاِل الُعزلِة الأعلى �شاأوًا.
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   Raphaële Georges  رافاييل جورج

الكايف، مع  الفهر�ص غري  اإعداد هذا  ر فيه حلظة  اأُفكِّ اأّوُل �شخ�صٍ  ال�شاعرة  هذِه 
الأ�شف، عن الجتاهات الأ�شا�شية لل�شعر التي تك�ّشفت خالل العقود الثالثة املا�شية.  كانت 
رافاييل جورج واحدة من كبريات �شاعرات  جيل ال�شبعينيات  والثمانينات. باغتها املوُت وهي 
يف اأوِج عطائها، حلظَة كان �ِشعُرها ُيدِه�ص اأغلَبنا. اأوجدت مع رفيقها جان-لوي جيوفانوين 
اأ�شماء  Cahiers du Double التي ن�شرت فيها  دفاتر القرين  J-L. Giovannoni املجلة املمتازة 

غدت منذ ذلك التاريخ م�شهورة. فر�شت رافاييل احرتامها بكرمها، وباإخال�شها للتزامها، 
من  قّوتها  كامل  تنهل  التي  ِلكتابتها  ُمنا�ِشبة  لي�شت  موهبة  مفردة  اأنرَّ  مع  اأي�شًا.  ومبوهبتها 
اإحراج  تتفادى  كانت  امتالكها.  عن  بعيدًا  اأغلبنا  كان  نظٍر  �شعة  ومن  الطبيعية،  اأ�شالتها 
اأن ي�شري ُدرجًة بزمٍن طويل، بن�شاط فّنانة ت�شكيلية تقتلع من �ِشعرها ما كان  الكتابة، قبل 
يبدو اأّنه عاجٌز عن �شياغته.  لقد كانت وما تزال ُم�شريَتنا. كانت تبدو، كرفيق دربها جان ـ 
لوي جيوفانوين، م�شكونة بهاج�ص املوت. وما كان الوجود يبدو على م�شتوى طموحها ال�شعري 
الذي يبلغ عندها اأهمّية امل�شتوى املُقّد�ص. كانت تقول : »تغدو حياتنا عدمية القيمة، منبوذًة، 
ًة نتيجة ذلك. مّما ُيفِقدنا حتى القدرة على النوم. فالفّنان  مة، وت�شري دميومُتنا منقو�شَ حُمطرَّ
م�شلوٌل متامًا.« كانت تفر�ص احرتامها ب�شبط النْف�ص، وب�شمٍت مليء باحلرارة والإن�شانية. 
تتبّنى اإزاء زمالئها ال�شعراء ال�شباب، عن طيب خاطر، موقفًا عاطفيًا حا�شنًا يوحي بالأمل 
ل َمن ن�شر �ِشعَرها. لول املوُت الذي  والثقة. كان مي�شيل كامو M. Camus، النا�شر وال�شاعر، اأورَّ
عر الفرن�شي  ح�شد روَحها وهي يف ريعان �شبابها، ل�شارت من دون �شّك من اأبرز وجوه ال�شِّ
ر. كتب بيري بيتانكور P. Bettencourt بخ�شو�ص كتابها الأّول املن�شور بعد موتها بعنوان  املعا�شِ
»مديح الترَّعب« : »ن�صٌّ �شويف بال ا�شم، ل ي�شتند اإل اإميان، بل ي�شل اإل اأعمِق اأعماق الفقر، 
ومن ُعمق �شاأمه يفهم غيابًا ي�شري من خاللها موحيًا. ن�صٌّ �شاٍف ل ينهل من قَرف احلياة 
ه ُيرِجعنا �شوب احلياة، بعد الُقرب من املوت، واجتياز الهاوية،  بغية تيئي�شنا، واإحباطنا، لكنرَّ

َتني.«  بنقاٍء وبراءٍة ُمرممرَّ

هذا احل�شوُر يف داخلي 
ُيرينَي يقظتي

َكِمْثِل خرٍي غاٍل على حياتي

مِت املُطِبق جماعة ال�سَّ
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اأَحِمُل ج�َشَد الغياِب هذا
رِر فائَق الِثْقِل، باِلَغ ال�شرَّ

َكُحبٍّ مْيٍت 
ى ك�شقيقٍة ُنَواِريها الرثرَّ

عاجزيَن عن تركها.

ها َغَدا النظرَة التي عرْبَ
ُل يف البعيد. اأُرايَن اأم�شي، اأتوغرَّ

وكّلما تقّدمُت اأمام موتي
ا �شاَع  اأح�ش�شُت مِبَ

ِبوجوِب اأن اأَمالأَ الَفراغ
ُمقَتب�َشة من ديوان »مديح التعب«، من�شورات Lettres Vives ، باري�ص، بال تاريخ.

  Jean-Louis Giovannoni  جان-لوي جيوفانُّوين

ل�شّك يف اأنرَّ كون املوت اأوًل املو�شوع املركزّي لنظرة جان-لوي جيوفانوين ال�ّشعرّية، 
التمري�ص،  اأنرَّ  دربه. �شحيح  رفيقة  اختفاء  الباكرة عرب  ُمباغتته  يتفادى  يعرف كيف  جعَله 
مهنَته الأول، هّياأته لتليني بع�ص مظاهره. ومع ذلك، ل مُيِكن اإل ِل�شاعٍر اأن ميتلك مقدرة 
اأنرَّ اعتيادًا على روؤية همود اجُلّثة، يبُلغ حّد الأُلفة، ل ُيتاُح قبل اأن ُتغرِبَله الكلمات. وميكننا 
القول اإنرَّ جيوفانوين يعر�ص، بهذا ال�شكل، منظور ال�شاعر الكامل، منظور ذاك الذي ي�شل، 
حتى على اأر�ص املوت، اإل التعايل على هَلعه وحتويل الرعب اإل حياة. حتى َلَنخال اأحيانًا 
لكي  اجلليل  هدوئه  من  جــزءًا  املوت  من  يقتِلع  كيف  عرف  الت�شنُّع،  عدورَّ  ال�شاعر،  هذا  اأنرَّ 
ي�شتخِل�ص منه جزءًا ل�شالح الكتابة. حيث اإنرَّ كتابته املنهجية، التي ل نرج�شية فيها، جتعل 
غ  منه بالتاأكيد واحدًا من �ُشعراء جيلنا الِكبار. حتى اإّنه منط الكاتب الذي يعود ح�شوره املُ�شورَّ
  J-P Sintive �شانتيف  بيري  ـ  اإل �شديقه جان  اأ�شا�شي  ال�شغار’ وب�شكل  ‘النا�شرين  اإل  جدًا 
يبدو  موؤلرَّفاته.   الأهم من  ن�شر اجلزء  يعود ف�شل  اإليه  والذي   ،Unes من�شورات  اأ�ّش�ص  الذي 
اأّن جيوفانوين الالئذ، منذ فرتة ق�شرية، ب�شمٍت ي�شاأم �شروَب الِقَحة الإجبارّية واملح�شوبة 
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اأن  َنَوّد  كّنا  الذي  مت  ال�شّ اأن هذا  اأي�شًا  املُمِكن  لكنرَّ من  قادم.  الأرجح، بظهور  يتنّباأ، على 
ن اجلر�ص النهائي لفكرة مرتّكزة جدًا على �شرورتها لتلعَب بالكلمات ُبغية توكيد  ينتهي ُيكوِّ

ال�شم با�شمه ذاِته.  

ك ولو قلياًل     حتررَّ
ِح عامَلٌ    مَيرَّ
*

ل �شيَء من جانِب هذا العامَل 
اإل النداُء 

النداُء قبل الإقالع 
*

اأيُّها الرّب !   
 اإذا و�شعُت يديرَّ يف ق�شيدٍة 

هل ت�شتطيع اأن تاأخذهما 
حني اأكون قد تركُت هذه الورقة ؟     

*

اأّيتها الأ�شكاُل الباحثُة عن اليد املُخلِّ�شة
ين يف النظر اإيلرَّ ؟  ملاذا ت�شتمرِّ

ٍة   قوُط ع�شرَة اآلِف مررَّ ال�شُّ
وا�شتحالُة قبوِل الفراِغ فيك.   

ُمقَتب�َشة من ديوان »الكلمات األب�شة نائمة«، من�شورات Unes، باري�ص 1983.

لي�ص لأيِّ ج�َشٍد حقٌّ
يف ج�َشِد 

ما لي�ص هَو

على ُكلِّ �شيٍء 
اأن يقوَم بذاِته

مِت املُطِبق جماعة ال�سَّ
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على ُكلَِّ �شيٍء اأن
يتماَلك نف�َشه

ل يترَِّخذ اإل �شكَله
ل ي�شَغل اإل مكاَنه

ل يكون اأكرث
ا يِجب اأن يكون مِمرَّ

ن�شوغ كِلمًة
وهذا مو�شوٌع 

ياأخذ مكانًا 
خاِرَج �شكِله

ل ينبغي اأن مننَح الأ�شياَء
مكانًا

بل غيابًا
معربًا حيث مت�شي.

ُمقَتب�َشة من ديوان »ابتداع الف�شاء«، من�شورات Lettres Vives، باري�ص، 1992.

   Jean-Luc Parant  جان-لوك باران

�شيكون من العبث اأن نبحث يف عمل جان ـ لوك ّباران الوحيد والهاّم عن اأكرث من 
ع�شر ق�شائد �شكُلها كال�شيكي. حتى اإّن ال�شاعر ل يُعد نف�َشه �شاعرًا اأبدًا، بل »خُمرِتع ُكَرات 
دها املُذِهل عددًا  ون�شو�ص عن العيون«3. ومع ذلك، ومنذ ن�شر ن�شو�شه الأول، التي جمع تفرُّ
اأر�ص ال�شعر،  اأنف�شنا على  اأننا جِند  ّراء والكترَّاب املفتونني حوَله، غدا وا�شحًا  كبريًا من القُّ
ولي�ص يف اأّي مكاٍن اآخر. وُتبنيِّ ن�شو�شه، كما حُتّدد من جهٍة اأُخرى الفئة غري املُعتادة للعنوان 
ه يُعّد نف�َشه ِحَرفّيًا اأكرث منه فّنانًا. وقد �شمعته يقول اإّنه لو  املهني الذي ُيطِلقه على نف�شه، اأنرَّ
مل يكتب يف مو�شوع العيون، َلتحّول، َطْوعًا، اإل بّقال. وهو يف احلقيقة ميلك كفاءة بائع يهتمُّ 
اإرادتهم  الذين ي�شريون مبلء  التّجار  اأولئك  �شيكون من  اأنرَّه كان  باأقّل مك�َشب. ول ريب يف 
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اإنتاج  بّقال، قادرًا على  فّنانًا، بعقلية  نُعّد  اأن  َلَن�ْشُعر ب�شعوبة  اإّنا  النا�ص فقرًا.  دائنني لأكرث 
قها بنف�شه لي�شت  ة »املُخرِتع« التي ُيل�شِ دة، لكنرَّ خا�شّ عمٍل �شعري ميتلك خ�شائ�ص ِجدرَّ ُمتفرِّ
اإل طريقة يف م�شرحة املوقف اخلا�ص به، املوقف الذي مل يتخّل عنه اأبدًا، والذي مينح ُجملة 

اأعماله �شهادَة الغرابة التي ت�شتحّقها. 

دة ب�شورة ُمطلقة لإنتاج جان-لوك باران ال�شعري  ة املُتفرِّ ينبغي اأن ُتعزى اخلا�شّ
جهة  ومن  احل�شري.  باملعنى  ال�شعر  عن  الت�شكيلية  اأعماله  اأبــدًا  يف�شل  مل  اأّنه  حقيقة  اإل 
عر يف  ال�شِّ لأنرَّ  اإل ذلك  ولي�ص يف حاجٍة  اأّيــة ق�شيدة،  يكتب  اأن  اأبــدًا عن  يبحث  اأخــرى، مل 
نظره لي�ص نتاَج الكتابة، لكّنه ت�شاُعد امل�شار الدائم الذي يّتبعه منذ حوايل اأربعني �شنة بني 
ن�شيد  له  مُيثِّ ما  املُعا�شر  الفرن�شي  ال�شعر  اإل  بالقيا�ص  باران  مُيثِّل  عيَنيه.  وعمل  يَديه  عمل 
اف البدائي اليوم بالقيا�ص اإل الأدب. وجُنِهد اأنف�شنا عبثًا اإْن نحُن بحثنا يف ن�شو�شه  العررَّ
عري. ولئن كانت كلماته، وتكدي�ص ُكَراِته، كما �شوف نرى  العديدة عن اأدنى اأثٍر للت�شنُّع ال�شِّ
نٍع’ جديٍر  ع ‘�شُ عر، فذلك يف، ومن خالل ت�شرُّ لحقًا من خالل بع�ص املُقتَطفات، ت�شتدعي ال�شِّ
د اأمام اأعيننا، وعلى الَفور، فعالّية ُبناه املُتقاطعة التي يذكرها الفيل�شوف موري�ص  باأن ُيج�شِّ
ر يل فيها اأن  مريلو-بونتي Merleau- Ponty يف ن�شو�شه عن النظرة وعن الفّن. كّل مّرة توفرَّ
ر دومًا، واأنا اأُراقبه، يف اأنرَّه ميتلك فعالية اخللق يف اأيِّ مكاٍن  اأُقا�شمه قلياًل من الوقت، كنُت اأُفكِّ
جغرايف على الأر�ص، مهما كانت الظروف. عنده �شيء ّما من كيزرkizr 4 ي�شتعّد مِلُجاوزة جبل 
قاف، �شيء ّما من جمو�شّي عائد مّما وراء املوت، من اإن�شان يحمل ب�شمًة، ومن ِعلٍم مل يُعد 
ينتمي اإل عامَلنا. ما كان باران ِليكُتب توقًا اإل اجلمال، فكتابته تعود من اجلمال. وهي، من 
جهٍة اأُخرى، ُمثَقلة مبا يكفي من اجَلمال ِلَدْفِع ثمِن تَرِف اإدخال كّل ما هو خارج معنى الأ�شياء 
املوؤلرَّف  اأنتج  الذي  الإن�شاُن  اإنرَّه  املح�شو�ص.  الكون  اإل  لنفاذنا  الأ�شطورية  البتداع  اإعادة  يف 
الذي لن يتمِكن هذا الع�شر الوليد من جتاُهِله، املوؤلرَّف الذي ُتْغني كِلماُته النوَر الذي ُي�شيء 

عيوننا، النور الذي ُي�شاعدها على اأن ترى ما مل تُعد تراه :

ويوقظني النهار
واأنا املحروم من النهاِر، لن اأ�شتطيع النهو�ص اأبدًا 

ويوِقظني النهار
ني ويوقظني النهار، وُينِه�شُ

م�ُص  متواِزنًا على قَدمني جتعُلني ال�شرَّ

مِت املُطِبق جماعة ال�سَّ



الآخر | خريف 2011

247

اب مني النار فوق الرتُّ ُتقوِّ  
اب مني النار فوق الرتُّ ُتقوِّ  

وبال نوٍر اأ�شقط اإل الأمام على يديرَّ
اأنهاُر على الرتاب  
اأنهاُر على الرتاب  

ويوِقظني النهار
واأنا املحروُم من النهار، لن اأ�شتطيَع النهو�َص اأبدًا

ويوِقظني النهار
ني ويوقظني النهار، وُينِه�شُ

لكنرَّ الليل يحنيني �شوب الرتاب
ل يعوُد يف و�شعَي اأن اأِقَف على الأر�ص 

ماء فاأَزحُف حتَت ال�شرَّ
ماء اأزحُف حتَت ال�شرَّ

ُمقَتب�َشة من ديوان »ع�شرة اأنا�شيد لل�شياع«، من�شورات la Différence، باري�ص 1994.

  Daniel Giraud  دانييل جريو

ِبَقْدر ما يروق باران التعبرُي عن الأ�شياء يف �شياغة حتوُّلته الدائمة، يعِكف �شعر 
دانييل جريو على الإحاطة مببداأ املبادئ. وِبَقدر ما يتمّكن باران من كتابة العامَل انطالقًا من 
تفكريه اخلا�ص، بعيدًا عن الكُتب، ي�شتنِفد جريو طاقَته يف بحثه الالنهائي لكي يح�شل عليها 
مًا،  تاّمة القراءة. ولأّنه كان يف �شبابه كيميائيًا، مُيار�ص على ذاته اخليمياء الداخلّية5، وُمنجِّ
وقريبًا من عامِل الأ�شرار الكبري جان كارتوريه J. Carteret، قادته جتاربه الأول، منذ حبا يف 
يني الكبار يف الثقافة  رين ال�شوفِّ ال�شعر، اإل جولٍة حول العامَل تاأّثر خاللها تاأثُّرًا عميقًا باملُفكِّ
ال�شرقية والآ�شيوية. مل َتُفْته قراءُة كتاٍب واحٍد من ن�شو�ص الفكر العربي اأو الإيراين الكربى 
التي ُندِرك اأثرها يف �شعره. جريو هو الإن�شان الذي ل وجود للحدود يف نظره، ل وجود لأّي 
ر عي�شه ببذخ. ل ريب يف اأّنه حُلم يف اأن يتقا�شم ن�شوة عمر اخلّيام اأكرث  حا�شٍر مُيكن اأن نوؤخِّ
لي الالنهائّي ِلكبار ُمعّلمي  مّما حُلم بال�شعود الروحي لل�شوفيني الِكبار، لكنرَّ اقتفاَءه التاأمُّ
ني التي زارها طوًل وعر�شًا، والتي �شار بعد عّدة  الفكر ال�شويف يقوده يف النهاية باجتاه ال�شّ
 Laozi لوت�شي  ترجمة  على  وعكف  ال�شينية،  تعّلم  بها.  حقيقيًا  عارفًا  الدرا�شة  من  �شنوات 
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J. Pimpaneau(، كما  بيمبانو  ال�شينية جاك  الثقافة  �ص يف  املتخ�شِّ اأهمّيتها  د  يوؤكِّ )ترجمة 
يقوده  احُلّر  لكّن طبعه   .Yi Jing ينغ  يي  امل�شهور  التحوُّلت  ُمقتطفات من كتاب  ترجم عّدة 
 Li ينيِّني، واإليه يعود الف�شل اأي�شًا يف مبحٍث ممتاز عن يل بُّو اأخريًا اإل �ُشعراء فنغ ليو ال�شِّ
Po. وِبذا يكون جريو، من دون اأّي غمو�ص، واحدًا من ال�شعراء الفرن�شيني الذين اأّثرت فيهم 

التاوّية تاأثريًا جذريًا حا�شمًا.

ِبُطوِل نَف�ٍص، اأت�شلرَُّق املنحدراِت 
املُغّطاَة بالثلوِج

َرِر الزاِد  َيْنَهدُّ َحْيلي حتَت �شُ
التي ُتوازي الأر�َص 
كطيارٍة من ال�شرق

حاملًة الأنثى الليالَء 
اإل �ُشّباِك الغرب. 

ُمقَتب�َشة من ق�شيدة »الناجي بنف�ِشه«، من�شورات Révolution intérieure، باري�ص 1987.

ُعِرف �ِشعره، بف�شل كلود بيليو C. Pélieu ال�شاعر الفرن�شي الذي عا�ص فرتة طويلة 
اأكرث  من  واحــدًا  ُيَعّد  الأطل�شي حيث  وراء  ما  و�شديَقه، يف  �شريَكه  وكان  اآجنلو�ص،  لو�ص  يف 
لكّن  معًا،  وُم�شتح�َشنة  م�شهورة  انتقائيته  الهبّيني6.  جيل  من  الأحياء  الفرن�شيني  ال�شعراء 
كالمه ال�شادق، وذوقه الذي ل ُيقهر من اأجل احلرية، بنيا �ُشهرَته بو�شفه �شاعرًا فو�شويًا. 
وُيقال اإنرَّه خليٌق باأن يقوم بالأف�شل والأ�شواأ على �شعيد ال�شلوك، وهذا غري �شحيح. فهو، على 
العك�ص، ظريٌف، وكرمي، وعايل الثقافة، ومو�شيقّي ممتاز. غالبًا ماعزف وغّنى مع ميكي بيكر 
كًا. لكنرَّ  M. Becker، قائد فرقة بلوز Blues، ويعيد الإنتاج بانتظام يف اآرييج حيث يعي�ص ُمتن�شِّ

ذ لأ�شكال اليقني  جريو، من دون �شّك، ف�شاًل عن ذلك كّله، �شاعر املُفارقات، ومالحق ـ ُمنفِّ
امليتافيزيقية والعقائد الختزالّية التي تلتهم الروح حاِرمة الفكر من ا�شتقالله العفوّي. وما 

ُكـُتبه اإل ُجرعات �شريعة من الروحّية احلّية. 

ل موقٍف للكائن احلّي. وهكذا  ثّمة اندها�ٌص َبْدئي ... اندها�ص الوجود. ُيثري اأورَّ
لي�ص اإن�شان العقيدة اأكرث حرية من اإن�شان املعرفة...

مِت املُطِبق جماعة ال�سَّ
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يف طريق التفاين، ين�شحب ال�شويّف، الذي يعرف الفراغ، من نف�شه كاآخرين، 
وي�شهر )ُيذيب( وعيه يف الكون.

يف طريق املعرفة، يعِكف الغنو�شّي الذي يعرف المتالء، على نف�ِشه، وعلى الآخر، 
( وعَيه يف الكون.  ويجمع )ُيخرثِّ

ويلتقيان كالهما على ال�شّفة الأخرى...
لكنرَّ اأََلي�َص ثّمَة اأكرُث من �شّفة ؟

اأعود 
ن�شَف َمِليٍء
ن�شَف فارٍغ

ل هواَء يف ال�شماِء احلقيقية
ل ُتراَب يف الأر�ِص احلقيقية 

ل ج�َشَد لالإن�شان احلقيقي 

ج�َشد ال�شماء من ُتراب
ج�َشد الأر�ص من هواء

ج�َشد الإن�شان من اإن�شان.
ُمقَتب�َشة من ق�شيدة »ُمالِم�شًا مابني الثنني« من�شورات Révolution intérieure،  باري�ص 1986.

 Yves di Manno  اإيف دي مانُّو

غالبًا ما ُت�شّكل الذاكرة التي تتكّون خالل مرحلة ال�شباب، وتاأثري املواقف العائلية، 
اخللفية   نف�شه،  ال�شاعر  �ِشرِّ  يف  رين،  املوؤثِّ والرا�شدين  اأي�شًا،  رين  املُقدرَّ الأ�شدقاء  ومواقف 
احلقيقية ل�ِشعره. وملّا كانت هذه اخللفية ُتغّطي ميادين حياته كاّفة، فلي�ص ثّمة اإذًا اأيُّ �شَبٍب  
ه اخلا�ّص و�َشط اأ�شكال اجلمال  لئاّل يرتك اخلّط ال�شعرّي حقل الكينونة طوعًا لكي ير�شم خطرَّ
العادية التي متالأ، برباءٍة، حقل اإدراكنا وفهمنا. فحني نعتقد اأننا ُقلنا كّل �شيء، يبقى اأي�شًا 
دى الب�شيط ال�شادر عن الأ�شياء  �شيٌء يجب َقوُله، ويجب، على �شبيل املثال، ت�شِمَية هذا ال�شرَّ

كعطٍر من زمٍن جُمتثٍّ من اإنتانات اللغة.

كلود مارغا
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اإنرَّ اإيف دي مانُّو اأبيقورّي الكتابة على طريقته، �شاعر الب�شاطة ال�شِل�شة التي تن�شمُّ 
اإليها الكُتب كدعواٍت ل�شتغالل حلظة ال�شعادة املُبا�شرة، ُفر�شة تقا�ُشٍم يف جوِّ احرتاِم وجوِه 
ق ال�شكلي ل يعنيه، وكّل ما يظهر  الختالف، ولغة ُمنّقاة من ماآ�شيها الداخلية. اإذًا الراأي املُ�شبرَّ
ب، يبدو جّيدًا يف نظره. لو  له، مّما هو ُم�شتعار من الذاكرة اجلمعّية، ُمنا�شبًا لإقامة جوٍّ خ�شْ
ر، من كرثة ُمالحظته نباتاِت ب�شتانه الزاهرة،  كان ُب�شتانيًا، َلكان ذاك الإن�شان الذي لن ُيفكِّ
ل تنوُّعًا جمياًل اأ�شاًل. فروحه اأكرث علمانية من اأن  اإل باأن يجِلب اإليها رذاذ املاء املالئم ِلُيجمِّ
جتعله ي�شت�شِلم للنزعة امليتافيزيقية اأو لِطق�ص اجلمال من اأجل اجلمال، اإذ ينُتج جماُل �ِشعره 
بينها  فيما  واملرُتاكبة  املُتقاطعة،  للوقائع  ع  املتنوِّ الن�شيج  يف  ُيقيمه  الذي  البارع  التواُزن  من 
لكنرَّ  ناألُفه  َكوٌن  يدعونا  اأننا يف عامَلنا،  ن�شعر عنَده  املُبا�شرة.  لتجربتنا  الأولية  املاّدة  لًة  ُم�شكِّ
اإذا فر�ص  الب�شاطة.  لنا. فهو ي�شتويل عليَك مبتعة  القادرة على تقدميه  كِلماته وحَدها هي 
البحر ال�شكندري نف�َشه، ل يرتّدد يف ا�شتخدامه. لكْن، باملُقابل، اإْن خد�شْته خ�شونُة اللغة، ل 
د يف اإلغاء الكلمة اأو ال�شيغة اللغوية التي تبدو له رديئًة اأو غري منا�ِشبة. لئن اأبدى اأحيانًا  يرتدرَّ
قه على مو�شوعه  ه ُيقلِّد مالرميه، فلي�ص هذا اإل لأنه عرف كيف ُيدِرج در�ص املُعلِّم، ويطبِّ اأنرَّ
ر. وقد اكت�شب  �َشب الأعمى، وما كان اأبدًا ِليتزلرََّف اأيرَّ ُمعلِّم ُمعا�شِ اخلا�ّص. فهو لي�ص �شاعر النرَّ
يف ال�شعر حرّية نغمٍة يعرتف بها اأقراُنه جميعًا وي�شتح�شنونها. اإنرَّه ال�شاعر الذي ميتدُّ غناوؤه 
كمرهٍم خفيٍف على ِجراح احلياة، �شاعر األواِن الغبطة املُريحة. يقول لنا �شعُره باأكمله اإنرَّ من 
العبث، بل من �شوء النّية اأن نبغي َقول كلِّ �شيء، اأن نبغي النتهاء من هذه الكلمات التي ُتفيد 
ال�شالح العام. اإنرَّ دي مانُّو �شاعر املُ�شاحلة. وهو الآن مدير �شل�شلة ‘�شعر’ يف دار فالماريون.

مل اأَر َقطُّ
)الأر�ص يف الأر�ص(

ومل اأ�شمع
)�شجيج العامَل يف هذا ال�شجيج(

واآخرون يرون 
)املاء يف الناِر

، يف ُمْغرِة رْبِ يف التِّ
الآباِر املُبّللِة
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حتت العا�شفة(
و�شوف يقولون لكم

ما اعتقدوه

راأيُت 
وما اعتقدُت

هذا ال�شكل الباحُث
عن اأن يكون يَدًا
يف اأبعِد ما يكوُن

عن يدي -

كزهرٍة م�شروقٍة - كوعِد �شجرٍة - اأو كوعِد �شيٍف 
بعيد -

هذه احلركة 
m هذا القوة التي حتِذف حرف الـ(

7 c وت�شع مكاَنه حرف الـ
اأَِرْح يَدَك يف ِظّل 

الكِلمة –الكِلمة التي
يف الهام�ص )اأم اأنرَّه قف�ٌص ؟(–

معامِلُ الكوِن
مر�شومٌة يف اأعماقِه

مبناأًى عن احلروف 
ُمقَتب�َشة من ق�شيدة  »حقول 2«، من�شورات Flammarion، باري�ص 1987.
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 Jean-Paul Auxeméry  جان-بول اأوكزميريي

احلمّيُة  خاللها  تفي�ص  التي  اللحظة  يف  كتب  كبريًا،  رّحالًة  ال�شاعر  هذا  ِلكوِن 
عرية على اللغة بغية اأن جُناِوز حدوَدها املعقولة بالتزاُمن معه. َوَل�شوف يقول لكم اأولئك  ال�شِّ
ِده  الذين متّتعوا مُبقا�شمته بع�ص حلظات حياته، اإنرَّه ل يحّط ِرحاَله اأبدًا يف اأيِّ مكان قبل تاأكُّ
من قدرته على اأن ي�شتاأِنف الرحيل على مزاجه. يحمل ثقافته الهائلة من بلٍد اإل بلد، ومن 
اأُخرى، كاأولئك املو�شيقيِّني احلري�شني على اأن يكون يف ُمتناَولهم القيثار اجلاهز  قاّرٍة اإل 
جهة  من  تقطيعه  بطريقة  كتابِته  ب  ت�شرُّ يتجّلى  الذي  باجلاز  كبري  عارف  اإّنه  لال�شتخدام. 
اأخرى. ميقت احلدود بني الأجنا�ص وين�شرف اإل ترجمة موؤلرَّفات اأجنبية ُيحبُّها ترجمًة بالغَة 
اإن�شاٍن  م مظهر  ُيقدِّ اإنرَّه منفِتح، ولطيف،  ة. وحيث  اأنها موؤلرَّفاته اخلا�شّ لو  الدّقة واملتعة كما 
َلراأيناه يجري من  د،  اأن يتج�شرَّ ا�شتطاع �شكل قريِنه  لو  ر دومًا خطوة، ومن دون �شّك،  متاأخِّ
رة. حيث يّتِجه اأوكزميريي، بالإ�شافة اإل ال�شعر،  ته املتفجِّ نقطٍة اإل اأُخرى من نقاط �شخ�شيرَّ
باجتاه كتابِة ق�شيدة يتمّنى اأن تكون كونية وكاملة. وبا�شتثناء اللغة ال�شينية التي يِعد نف�َشه 
بتعلُّمها حني ت�شنح له الفر�شة، ل توجد اإل ُلغات قليلة مل يحتّك بها. اأكرب اأحالمه واأكرثها 
د الأ�شوات التي تخرتقه، وت�شحبه باإقداٍم �شوب ق�شيدة  �شرورًة اأن يتكلرَّم باتفاق تاّم مع تعدُّ
خرى، يتقا�َشم  الق�شائد. ثّمة �شيء من عازرا باوند Ezra Pound عند هذا الرُجل. ومن جهٍة اأُ
مع املعلِّم الف�شولية التي ل ُت�شتنَفد والتي تقود اإل حمو الكلمات خلَف العالمة حيث الق�شيدة 
اء ينبغي اأن  ر و�شّ ا تاأخذ ُبعدًا ت�شاُبهيًا ملُخت�شَ الرمزية. فيما عدا اأنرَّ العالمة اللغوية عنده ُرمبرَّ

ُترى اأ�شياُء احلياة العادية لدى قراءته من زاوية روؤية جديدة.

ِلَنِع�ْص، ِلنتحابرَّ - اأيُّها ال�شيوخ الرائعون، 
. �َشَنوؤول اإل ل�شيء، فْلنُكْن ُكالًّ

لنا ال�شم�ُص كلُّها 
لنا النهاُر، والقَمُر، واللرَّيل.

اأكرُث من حَمٍل �شيغاُر
ماء : من ُقبالٍت ُنطِلقها �شوب ال�شرَّ

علينا انتظار قَدٍر 
األقاه هذا الَتْنبُل اأو ذاك

اإْن ين�شِرْم نهاُرنا، ياأِت الليل،
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و�شوف ننام طيلة هذا الليل، َنْوَم عا�ِشَقني
على اأُهبِة العودِة اإل العامَل مع طلوع النهار.

1999 Tristram ُمقَتب�َشة من ق�شيدة »الكلب ال�شغري كاتالو�ص«، من�شورات

ّية  ال�شرِّ الألعاب  يف  معامله  ذابت  �ٍص  ُمقدرَّ ْوُن  و�شَ اخلاطف،  ال�شتحواذ  ري�شُة  اإنرَّه 
ُتتيح دورة الفكر.  اأبواُبه نهائيًا لكي  لغَيت  اأُ اأن نقراأ كُتبه مثلما نزور مقّرًا  للف�شاء. ن�شتطيع 

 . ميهر �شوَن ما هو حيٌّ

الت  مينغو�ض8، تاأمُّ

 1

رغمًا عن اأنرَّ هذا الزمن 
�شيكون زَمن اغتيالت ِعظامنا، الباردة–

ْحَق �شيكون رغمًا عن اأنرَّ هذا ال�شرَّ
واأنرَّ هذا �شيكون �شعيدًا–

د  كذلك رغَمًا عن اأنرَّ نْف�َص املتوحِّ
تزُفر اآِخَر اأنفا�شها، قباًل، 

واإل الأبد–
تار  اإذا ما �ُشِدل ال�شِّ

ي�شتِمّر ال�شجيج،

ّيات اإذا انطفاأت الرثُّ
ل نِكّف عن الإب�شار،
ن�شمع ق�شعريرة النُّور

رغَم اأْن ل�شيء �شيعمل على اأن يبقى ِجْلُد
َطْبِل كثرٍي وكثرٍي من األواِن الغ�شب 
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م�شدودًا–
يا اأيُّها البوؤ�ُص

غنِّ النهاَر القريب 

غنِّ موَتنا
احلّي،

اأخريًا –َفْلرَن 
على كومة الِكْل�ص

م ...« اإزهاَر هذه اللرَّْطخاِت من الدرَّ

.2001 ،Flammarion َيغ«، من�شورات ُمقَتب�َشة من ق�شيدة »كتاب �شِ

 Antoine Emaz  اأنطوان امياز

 ،D. Roche ح اأن يكون امياز اأكرث �شعرائنا املُعا�شرين وجودّيًة بعد دوين رو�ص ُيرجرَّ
الأقدم منه. اإّنه اأي�شًا �شاعر الت�شخي�شات القا�شية والأ�ُش�ص املتينة. وما هو من اأولئك الذين 
َف�ص  يبنون يف الفراغ. اإذ يندرج جُمَمُل �شعره يف الختناق، فوق هذا، يف نوٍع من انقطاع النرَّ
اأن  على  واإجباره  القارئ  وهم  لإزالة  اأة  ُمهيرَّ اإ�شافية، عدوانّية،  بكثافٍة  الأ�شياء  ي�شحن  الذي 
هر  مج وال�شرَّ يرى، وجهًا لوجٍه، ما يقوده اإل جتنُِّب مفاتن املذهب ال�شتهالكي الرديئة. الدرَّ
لة، والنهيارات، والآلم التي مُتيط اللثام، بُخطى حم�شوبة،  اه.  فهو �شاعر اخليبة املُتقبرَّ َعُدورَّ
عن ال�شعادة ال�شطحية.  و�شيكون من العبث اأن نبحث يف كتبه عن اأّي غناء. لأّن امياز يكتب 
خافة  ال�شرَّ �شحيفة  امل�ستحيل9؛  ِل�شحيفة  ال�شعبة  ككتابته  الغنائية،  منزوعة  نرث  ق�شائد 
عرية. مو�شوعه الرئي�ص هو الوجود هنا، ُمقابل العَبث، هو تاريخ مواجهٍة �شاعًة َف�شاعٍة  ال�شِّ

من دون اأمٍل باخلال�ص. 

هنا
من دون اأن اأرى بو�شوٍح ما يلفُّ م�شاًء كم�شاءاٍت اأُخرى عندما يت�شاعد الّتَعُب –

در من دون حراك ... يبقى حدٌّ  وئيدًا– اأبقى هكذا مطروحًا يف ُركٍن مع الأمل يف ال�شرَّ
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�ص–  �ٍص عميق –لي�ص فقط اأنرَّ اأمل اجل�َشد الذي ل يِجد نف�َشه يف م�شيق التنفُّ لكلِّ تنفُّ
اأو�شع من هذا لكْن بال ُقدرٍة على عزل الروؤية حّقًا ... اإنرَّه الهدوء الهارب ... 

ُمقَتب�َشة من ديوان »Entre«، من�شورات Deyrolle، باري�ص 1995.

ل كتاب من كُتبه ي�شت�شلم ل�شبح معرفة حُمتَملة اأو حتى مُمكنة. فالإحاطة املواظبة 
ه اإْن بلغ الواقعّي  بالواقع، وتخلي�شه من كّل جوٍّ حُلمّي اأو هروبّي، ُي�شّكالن خلفية م�شروعه. لأنرَّ
ت�شيء  اأن  زائــد،  معنى  اأيِّ  من  غًة  ُمفررَّ يختارها،  التي  للكلمة  مُيِكن  فحينئٍذ  بالختزال، 
الق�شيدة، ومترُّ عرْب عباءة الوجود املُثّقبة، وتك�شف يف نورها كامَل جمال �شرطنا البائ�ص، 
ال�شماء  الياأ�ص، من  الباعثة على  َيغ  ال�شِّ ي�شتخِل�ص امياز، �شاحب  املُعا�شرين.  الب�شر  نحن 
ي، بغية اأن ت�شتح�ِشن عيوننا، يف النهاية، هذه الأر�ص وهذا الواقع حيث تدو�ص  الزرقة التي ُتغنِّ
اأقداُمنا بق�شوة. هكذا يدَعُم نقاُء نظرته الباردة نق�َص نظرتنا.  لي�ص امياز �شاعرًا �شهاًل، بل 
�شاعر �شحيح، نوع من جابِر النفو�ص غري املكرِتثة من اجلروح القاتلة التي حتملها وُتعانيها. 

وما �ِشعره اإل الَعنُي يف قلب اجُلرح. 

وحٌل. يف كّل خطوٍة، اأتخلرَّ�ص منه. اأم�شي زمنًا حتى اأ�شقط هنا، يف الوحل الذي 
حي احلدُّ بني الرتاب والراأ�ص، فاأنام. ويف اليوم  �شه متامًا. ميرَّ يلفُّ ج�شدي ويتلبرَّ

التايل، اأ�شتاأِنف الرحيل. اأم�شي، اأحاول اأن اأم�شي. �شعٌب عليرَّ اأن اأح�ُشم اأمري: 
اأُراِوح يف الوحل نف�شه. حتّركُت بالتاأكيد، يف الوحل نف�ِشه. بعد عّدة اأيام، اأقول 

لنف�شي: من الأف�شل البقاء هنا.
بَلٌد ول اأثر. يطبع الوحُل الأثر، و�ُشرعان ما ميحوه : يغدو كّل �شيء مت�شاويًا. اأر�ص 
ٍ بطيء، غري حم�شو�ٍص حدرَّ اأنرَّه ل ُيتيح  بال ت�شاري�ص، مع تغريُّ يف اللون اأحيانًا، تغريُّ

ل اإل منطقة لوٍن �شريح، ل اأرى  ة ُنقطة عاّلم. عمليات العبور طويلة : اإذ اأ�شِ اأيرَّ
ر.  ِت العنُي عادَتها، مل اأُعد اأتذكرَّ بعُد غرَيه. غريرَّ

ُمقَتب�َشة من ديوان »وحل«، من�شورات Deyrolle، باري�ص 1997.

 Hervé Carn  هريفيه كارن

عي النت�شاب اإليه من دون مواربة. ولأّنه  هذا �شاعر من مدر�شة برنار نويل، وهو يدرَّ
ٍن لـ �ِشعر اجل�َشد،  ل حُمَت�شِ ه اأورَّ �ص واأدار جملة جيفر Givre املمتازة، كما اأنرَّ اأي�شًا روائي، اأ�شرَّ

كلود مارغا
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والأ�شوات اجلديدة التي �شعَدت خالل ال�شبعينيات، وواحٌد من اأولئك الذين ُيقيمون مع اللغة 
عر التعاُطف. اإذًا لي�ص من  ي ِلكتابته يحرتم اأيرَّ �شكٍل ل�شِّ ه املادِّ عالقة ُلزوم ُمطَلق. ُثمرَّ اإنرَّ التوجُّ
جدوى يف اأن نبحث عنده عن هذه املُبتَذلت التعبريية املاألوفة عند ال�شعراء الذين ي�شرتون 
د اأيرَّ نوٍع من اآلت  ون ال�شعر اإل الأ�شفل ل اإل الأعلى. وعندما نتمّنى اأن ُنحدِّ كِلماٍت ويجرُّ
اأن  اأّية »خانة من القراءة« يتبّنى، ينبغي  اأو  التقطري ي�شتخِدم �شاعٌر حلظة ت�شفيته �ِشعره، 
عرّي �شيٌء فائ�ص، واإذا حاولنا البحث عن  ال�شِّ َكْوِن كارن  نقراأَه قراءًة ُم�شتفي�شة.  لي�ص يف 
مَنط املنظر الأر�شي الذي مُيِكن اأن ُيتطابق معه، فعلى الأرجح اأن يكون هذا المتداُد �ِشْبُه 
ال�شحراوي ال�شورَة الأن�شب. على هذه احلدود بالفعل ُتنِتج اللغة والطبيعة، لقاَء ُجهٍد كبرٍي 
وُمرتوٍّ معًا، �شروَط امل�شتقَبل، وفي�شًا بعيدًا من دون �شّك. لي�ص كارن ب�شاعر الإبهام الثقايف، 
مُّ يف ري�شته ُي�شبه الغناء املكتوم ِل�شخرة ُمنعِزلة، غناء  اق، واخلاِدع. فما ُي�شِ والتحليق الربرَّ
اإنرَّ تراكمه  اأن نقول  الذي مُيكننا  الِغناء  اأو َخال�ص،  اأجٍر  اأمٍل يف  ُيكاَبُد من دون  الذي  الأمل 
عُر الرزين والأ�شلي، مع ذلك،  ن احلاَل ال�شعرّية ب�شكلها الأورَّيل. يحمي هذا ال�شِّ املح�شوب ُيكوِّ
خطرَّ م�شاٍر واٍه، مفتوح على ال�شُبل جميعًا. ينبغي اأن ُيقراأ بانتباٍه قبل اأن ُيالَحظ وراء وعورة 
ن�شو�شه على نحٍو ُمفاِرق �شوٌت نرفايّل، وْلنجروؤ على القول، �شوٌت اأر�شتقراطّي باملعنى الأنبل 
ة واحلياء، ُت�شّكل اإزهار  للُمفردة. ويف الواقع فاإنرَّ اللحظات اخلاطفة عند كارن، املليئة بالرقرَّ
د، حتت ب�شاطته العادّية، اأ�شكال َجمال الزمن من دون اأن يفِر�ص  ٍك ِعْلماينٍّ واإن�شايّن مُيجِّ تن�شُّ

عة يف قلِب ال�شخرة الب�شرية الناب�ِص ب�شمت. علينا روؤية الت�شاري�ص والآلم املر�شرَّ

تتّبعُت ُخطاِك ذاَت �شباٍح
كنِت مَت�شني على ُخطاِك 

ِة املُثقَلة باخلفرَّ
ًا من ن�شيم  تتهاِديَن ُزهورَّ

تتّبعُت ُخطاِك ذاَت �شباٍح
يف ُزقاِق الِظلِّ

يف �شاحة العجائب 
ع ُخطاِك كنُت اأتتبرَّ

تركِت قّفاَزيِك ي�شُقطاِن

مِت املُطِبق جماعة ال�سَّ
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يف البهِو على �شّجادٍة 
َعْدِت  حمراَء �شَ

لرَّم املمنوِع على ال�شُّ

عرَب النافذِة راأيُت وجَهِك
الذي كان يراين ول يراين

�شقطُت على ُركبتيرَّ
ْتنَي الُقمامُة. فتلقرَّ

مت«، من�شورات Dumerchez، باري�ص 2001. ُمقَتب�َشة من ديوان »جت�ّشوؤات ال�شّ

 Jean-François Mathé  جان-فران�شوا ماتيه

ها هو رُجٌل ل ير�شى اأبدًا باأن يبتِعد عن امل�شباح. يبدو اأنرَّه ل ي�شعر باأدنى فائدٍة 
ْكر. ولكونه اأو�شح من  يف املفاتن الوهمية التي، بالنطالق منها، تت�شّكل ُمنمَنمات ال�شم مِبَ
عون �شيئًا  ن بالتاأكيد جزءًا من ال�شعراء الذين ل يتوقرَّ اأن يدخل يف رق�ص الكفاءة ال�شعرية، ُيكوِّ
هان يف  من ال�شو�شاء. لئن امتلكت الكتابة ال�شعرية رهانًا واقعيًا، فال مُيِكن اأن يوجد هذا الرِّ
مكان اآخر اإل يف املحيط املبا�شر للم�شافة التي تربط النظر بعمل اليّد. هذا �شبب اأنه ل ينقاُد 
اأبدًا للتاأثُّر باحلركات التي تقوم بها اأدوات ال�شعر الرديء. ل وجود عنَده لقراٍر، ول مِلقاٍم، ول 

د واللُّغة.  لبيٍت �ِشعرّي، ول لق�شيدٍة لي�شت و�شفًا لهذه املعركة التي ُتعاِر�ص بني املتوحِّ

�شعف  نقاط  ُمالِحق  هو  بل  وح�شب،  كبريًا  �شاعرًا  ماتيه  جان-فران�شوا  لي�ص 
اللُّغة التي تتحّملها كّل معركة بني اللغة والتحذُلق. اأخالق الفكر تنتج، يف نظره، من العمل 
واملواجهة اليومية مع اأداة التعبري. فلي�ص يف غناء الأمل املُت�شاعد من كِلماته بالغ النقاء �شيء 
اأّي  لها من دون  ح على الإطالق. فهو الإن�شان الذي يقرِتن باملهمة ال�شعرية ويتحمرَّ من التبجُّ
ر النادر الذي ُيعربِّ عنه ينبثق  م�شروٍع اآخر غري الق�شيدة اخلال�شة. من هنا نفهم اأنرَّ التح�شُّ
وير�شم، حمموًل  ال�شعرّي،  ال�شرط  ماتيه حال  ر  ُي�شوِّ عليه.  م  ُيطعرَّ اأن  بدل  ذاته  ال�شعر  من 
رعونُتنا،  تقودنا  وما  احلياة،  تكوَنه  اأن  مُيِكن  ما  بني  الفا�شل  اخلّط  ُلزومه،  م�شتوى  ِبرفعة 
وعدم �شبطنا لأنف�شنا اإل اأن ن�شنع منها. وِبَذا مُيِكن اأن ي�شرَي الأقلُّ من ل�شيء كلرَّ �شيء 

تقريبًا من حياٍة مُمكنة يف النهاية.

كلود مارغا



الآخر | خريف 2011

258

الآَن خارَج ق�شائد الب�شاتني
تعرفون فكرَّ رموز الوردِة كقاتٍل

ٍر يف اجَلماِل ٍد لدٍم ُم�شمرَّ َكُلغٍز ُمعقرَّ
وردة دٍم ظلرَّ كاأنه ُمعلرٌَّق

ن ج�َشُده فوَق الأر�ص حيث يتعفرَّ
الأحمُر وحيث املتاهة اخلر�شاء التي ل تقوُد

اإل ل�شيء اإن مل يُكن اإل بداهة اأنرَّ احُلبرَّ
مطعوٌن دومًا ويف كلِّ مكان 

لن تعرفوا كيف حُتافظون على 
ومي�ِص اأو ُف�شحِة حلظاِت �شعادتكم املُباغتة

باأكرث من هذه الوجوِه امل�شتحوذة 
على اأعايل ال�شباِب
لكي تت�شاقط اأف�شَل

يف انهياٍر من ثلٍج َم�شوٍب
و�شائخ.

َحِزَنِت الن�شوُر
بها الِظلُّ والفري�شة التي دررَّ

كثافُة ال�شماِء والبحر
متالأُ ُكلرَّ يوٍم

اأعماَق العامَل امل�شيئة
ُمقَتب�َشة من ديوان »حبل م�شدود، تيار املاء«، من�شورات Rougerie، باري�ص 1991.

 André Dupart  اآندريه دوبار

ة اأنرَّها ل ُتلقي امل�شوؤولية على اأحد. اآندريه  ن قادرة على تدمري اإن�شان، وخا�شّ ثمة حِمَ
ل العاهة  دوبار �شار م�شلوًل اإثر حادث. وبالتايل فهو يرتهن مبنبع الإن�شان الذي مُيِكن اأن ُيحوِّ
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 J. امل�شتدمية، بقوة اجلَلد والإرادة، اإل م�شدٍر لتجديد الذات. كانت هذه حال جويه ُبو�شكيه
ل �شجنه الداخلي �شيئًا ف�شيئًا اإل حمّية خاّلقة.  Bousquet وكذلك حال اآندريه دوبار الذي حورَّ

وقد عَرف، والعاهة الُع�شال حمفورة يف قرارة نف�شه، وبف�شل زوجته، اأن يجد يف فعل الِفكر 
ٍف خُمتار  ما يلزمه من ا�شتقرار لكي ميتلك حا�شره من جديد. حيث يبداأ كلُّ اأخذ للكالم بتوقُّ

اأو مفرو�ص، لأنرَّه ينبغي الإبطاء يف اإدراك الواقع بغية بلوغ معناه. الباقي جزء ما اللواحق.

اأ�شا�شًا، يف الواقع ال�شاري للح�شر الذي كان  اآندريه دوبار يكمن،  ز �شعر  ما مُييِّ
ر الذي ل ي�شتطيع اأن يفعل  �شحّيًة له. ف�شواٌء اأَمتّناه اأم ل، �ُشرعان ما وجد نف�شه يف و�شع املُفكِّ
�ص اأمره ملا هو جوهري. واحلّق اأّنه عَرف اأن يعود �شوب الباب ال�شيِّق  �شيئًا اآخر اإل اأن ُيفوِّ
حيث ي�شتمّر يف اإ�شكات »�شوت ال�شمت الرقيق« الذي كان ما يزال يو�شو�ص يف داخله. لكْن ما 
َي من حاِله لكن بال  اإن متّكن �شعره من اأن ي�شري غناَء اجُلرح، حتى نتج العك�ص. اأّما وقد ُنقِّ
غيظ، من كِلمة اإل كِلمة، كما من خطوة اإل خطوة، ترك ما كان يبدو قادرًا على اأن يطرد 
ال�شررَّ منه، يخرج من داخله، وعلى الرغم من اأّن الإ�شارة حا�شرة فيه دومًا، فقد اجّته �ِشعره، 
فارقة، �شوب تقريظ جمال يف اخلاِرج، واجلمال اليوم. ويف هذا، ي�شبق، منذ زمٍن طويل،  مِبُ
ه اإن اأمكن اأن ُيوَجد اإح�شا�ص �ِشعرّي، فهذا ل مُيكن اأن يحدث من  م�شار �شعراء يقولون لنا اإنرَّ
وهو  الداخل، خارجيًا متامًا،  من  �شعره،  غدا  لقد  اإلينا.  املجيء  على  العامَل  يوافق  اأن  دون 

مينحنا تقا�ُشم الف�شاء املك�شّو بجمالياته الر�شينة.

اجل�َشد يلتقُط ُكثبانًا 
ع ببذر ال�شنوبر مُل املُبقرَّ الررَّ

يتمترَّع بالرحابة
ع  ف التوا�شُ التي جُتوِّ

على ال�شاطِئ املُحتلِّ املرتوِك املُ�شَتعاد
�شرطاٌن اأ�شوُد ِبُرْم�شه امللمو�ص

يحمل دموعًا

لي�ص لالأُْفِق بيتًا 
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مقروءًا اأو خُمرَب�شًا 
يعي�ص يف العني التي ُتغريه.

فٌّ من اأزهار اخِلطمى الربّية �شَ
لرَّم اخلارجّي حتَفظ ال�شُّ

ُب ليلًة ذكرى تتغيرَّ
ت�شعد من و�َشط الدرجاِت البالية

ُثمرَّ تتخلرَّ�ص من الفولكلور بدرجاٍت خِفرات
تقوم النف�ُص مقاَم املُرِّ

ِعند َمْن يعوُد
كة اإل ذاكرته املُفكرَّ

ُمقَتب�َشة من ديوان »جزيرتان يف جزيرة«، من�شورات Océanes، باري�ص، بال تاريخ.

 Jean-Claude Martin  جان-كلود مارتان

يبني جان-كلود مارتان باأناٍة، قيا�شًا على مثاِل الإن�شان النزيه الذي ل ُيحاول �شيئًا 
ّر حتى اأقّل الأ�شياء، عماًل ُي�شيرَّد يف فَلِك نظرٍة بوؤرُتها ُمزدوجة.  ّر الآخرين، اأو ي�شُ مُيكن اأن ي�شُ
لأنرَّ بوؤرة النظرة، يف اأغلب الوقت، ل تعرف اإل منظورًا واحدًا : املنظور الذي جعلْته اجلماعُة 

منظوَرها، وينبغي العرتاف، لالأ�شف، اأنرَّ التنوُّع الطبيعي ينق�ص هذه النظرة. 

احلركات،  ُيطاِرد  الذي  والكاتب  البطيئة،  التطبيقات  �شاعُر  مارتان  وجان-كلود 
واحلميرَّات امل�شبوهة، و�شاعر حرّية الإقدام، والفرار. لي�ص اإ�شعاُعه ُمتقلِّبًا، فما بالك بكالمه 
�شاعدتنا على الروؤية  الأكرث فعالّية على الأخ�ّص. ل �شّك اأّنه واحد من النادرين اجلديرين مِبُ
ر فيك بالإزعاج، بتعبري بديهة تبدو اأّنها ل تقوم اإل بنف�شها، كما  من دون قيادتنا من يدنا. يوؤثِّ
ن  عها يُده. ُيح�َشد على جدارته يف التمكُّ لو اأنرَّ الق�شيدة التي تنكتب فيه ل تنتظر اإل اأن توقِّ
اٌء اآخُر من هذا  من ترك الواقع يقوم بذاته من دون اأيِّ حتريف. فالواقع عنَده، ُحّر. ينتج احمِّ
اء ما هو زائد. ف�شعره مُيّجد، برغبته، امليول اجلديدة لل�شعر  اء غري املح�شوب : احمِّ الحمِّ
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عابة.  الراهن لأّنه يف اآٍن واحد حكمة، اأّي اأف�شل ما يف الفل�شفة، وبيئّي للغاية باأ�شكال زائفة الدُّ
اإنرَّه الإن�شان الذي يجب اأن ُيقراأ عندما ي�شوء كّل �شيء، وال�شديق الرزين واملُت�شامح الذي تفّك 
ه ال�شليم، ال�شائكة، تلك التي �شنتمّكن، اأخريًا  من تذوُّقها بغبطة  كِلماته رموز طريق التوجُّ

وه �شيئًا.  احلا�شر اللطيفة من دون اأن ُن�شِّ

لئن اأمكن اأن تبدو ال�شماء، للمالحظة العاّمة، �شا�شًة م�شتطيلة، عمودّية 
وُم�شّطحة، يتوارى �شطحها على الدوام. ل نكتب على ال�شماء اأبدًا، ول ُن�شِقط 

عليها اأّي فيلم، والأقّل من ذلك اأي�شًا اأننا ل مُيكن اأن نتكئ عليها. بهذا املعنى، 
ال�شماء ُت�شبه الأفق : حا�شرة وهاربٌة دومًا. مل ُي�شافحها اأحٌد اأبدًا. ي�شتحيل 

ماء ؟ اللحاق بال�شرَّ
تتباطاأ ال�شماء يف ُخمول. م�شاحة �شخمة. تلزم جّراراٌت حل�شاد هذا كّله ! 

ياَلري�شار النحيل، ماِلكها اإن كان ثّمة ماِلك. هل ال�شماء اأجمل من حقِل قمٍح، 
اأجمُل من ُبحرية، من حُميط ؟ على اأّية حال، ال�شماء فوق هذا كّله !

ة فاغرة باجتاه البعيد ؟ اأيا،  كذلك ال�شماُء حلقٌة فوق تاج العمود. غطاء ؟ اأو هورَّ
من البئر، هل هناك مالئكٌة على خرزة البئر ؟  مبداأ املدخنة اأو املغارة –اأي 

من امل�شاءة– : �شوب الأعلى، ثقب �شياء. اإّنها ُقّبة فوق املدينة. باخت�شار، هل 
ال�شماء �شقٌف ُم�شتعار ؟ هل نرتطم بها  اأو ن�شمو اإليها ؟ اأم اأنرَّ الفراغ يخنقنا اإل 

ما ل نهاية ؟«
ا�ص«، من�شورات Tarabuste، باري�ص 2000. ُمقَتب�َشة من ديوان »�شماء من ع�َشٍل وُقررَّ

 Jean-Michel Bongiraud  جان-مي�شيل بوجنريو

من  �شيء  اأيِّ  على  مارتان،  جِلان-كلود  خالفًا  بوجنريو،  جان-مي�شيل  لينطوي 
�شاعٍر ُمريح، فهو من اأولئك الذين يح�شبون ِح�شاب اخل�شائر والإمياءات املُ�شاَدرة. وحيث 
فِهم،  وقد  ذاته.  ُفقدان  اإل  الآخر  تقود  التي  املُخاتلة  املُناورات  يحتمل  ل  الروح،  ريفيُّ  اإّنه 
ك�شعراء اآخرين من جيله، ال�شيء الذي ُيقَتطع منه احلا�شر. واإذا فل�َشف الأ�شياء،  ل ُيفل�شفها 
ل ت�شريُح  اأبدًا باختياره، بل من خالل �شبيل وحيد اإل النتيجة. يُده ُطول، وقلبه كبري. ُي�شكِّ
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ي اهتياَجه  ه قلياًل اأو ل�شيء، وُينقِّ ر َهْول ما نُعدُّ حا�شٍر �شديِد الت�شذيب حموَر �ِشعره. اإذ ُي�شوِّ
عر الراهن. و�شرعان ما غدت املجّلة  لي ال�شِّ اأن�شط مُمثِّ اإّنه كذلك واحد من  ره.  بحياكة تذكُّ
 Pages insulaires التي ُيديرها و�سفحات جزيرية Revue perméable aux idées  بة االأفكار ُمت�سرِّ
رين الذين ُيقِدمون باحثنَي عن بدائل مِلاآزق الوجود احلديث. حتى  التي ين�شرها مالذًا للُمفكِّ
لو كانت �شفحات جزيرية جملة �شعرية اأ�شا�شًا، جِند فيها اأي�شًا اأفكارًا ي�شمل اأُفقها كوارث 

ة من منوٍّ ُمعتِدل. القت�شاد احلديث كما ي�شمل الفوائد املرجورَّ

غطاء املائدة  
غالبًا ما ُيوَجد اجلماُل

يف َعْيِب خ�َشٍب خام
اأكرث من وجوِده يف الزخرفة الأنيقة 

على غطاء املائدة.
احلياُة تعِر�ص نف�َشها يف اخل�َشِب

وتظهر يف الزخرفة. 

ْحن ال�شرَّ

نحن ريفيُّون.
ل ُتباِرك الآلهُة ُخبَزنا.
ي�شحُّ العَرق قلياًل قليال 

حن يف َقْعر ال�شرَّ
فيظهُر وجٌه.
ينتِفخ نَدمًا.

ني  �ِشكِّ
ة �شكاكني  ِعدرَّ

ْرِج يف الدُّ
ل م�شيٌق، والثاين ُم�شّن. الأورَّ
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�ص للدفاع. والثالث خُم�شرَّ
على الباِب، ُمقابل امل�شاريع
تاأتي الأرواُح قارعًة اأبوابنا.

ل نراأُف باأيٍّ منها.
ُمقَتب�َشة من ديوان »كِلماُت البيت«، من�شورات Gros Textes، بال تاريخ.

 Patrick Wateau  باتريك واتو

كِلمات ق�شائده �شكاكنُي الأُ�شحية الأخرية. اإنرَّه �شاعر اللحظات الأخرية، تلك التي 
تاأتي عندما ُنفِرط يف الكالم، ويف الَقول. قد ُيعاب عليه اأّنه ُيظِهر ُندرَته يف التعبري عن فكرته 
اإ�شماره،  من  تنبعث  التي  ال�شامية  الر�شالة  فائدة  كامل  ا�شتخال�ص  بالتاأكيد  �شيفوتنا  التي 
وت�شميناته. عندما ترتُكَك كِلماُته، فلي�ص ترُكها لَك بحثًا عن تاأثري، ول ق�شوة اإزاء القارئ، بل 
دعوة اإل القراءة قراءًة اأح�َشن واأف�شل، دعوة اإل الوقوف عند مل اأَر ومل اأ�شمع، وباخت�شار 
ع غري املُجدي، ومن الآمال الكاذبة. فثّمة خلف هذا ال�شعر ما  دعوة اإل الراحة من الت�شرُّ
ٍك، وخ�شو�شًا  نمَنمات من جملة تن�شُّ زة مِبُ اأعلى للُقد�شّية، و�شبكة مطررَّ ُي�شبه بحثًا عن مَثٍل 
ا ُدفعًة واحدة، اأنرَّ الزمن اأكرث من  من م�شوؤولية ُلغوية، وهذه، باخت�شار، طريقة للتاأكيد، ُرمبرَّ

عر ل مُيِكن ول ي�شتطيع اأن يقول �شيئًا عدمي الأهمّية.  خطري، واأنرَّ ال�شِّ

نوٌع من زاد امل�شافر قبل عبور  اإمّنا هو  اأن يتنازل لنف�شه،  املُتطلِّب، من دون  واتو 
دروب  على  طويل،  زمٍن  ومنذ  �شَلفًا،  �شخ�شيًا،  به  يت�شل  فيما  اأنرَّه،  جلّيًا  ويبدو  حراء،  ال�شرَّ
العبور املُظلمة. يبدو يل �ِشعُره، با�شتثناء معنى ُمعاِك�ص ل ينف�شل عن قراءتي الرديئة وحَدها، 
ُد ح�شاراُت الغرب انطالقًا منها. اإذ اإّن حياء هذا  تعبريًا عن ر�صِّ الأُ�شحية الدينية التي ُت�شيرَّ
ال�شاعر يقوده اإل اأّل ُيعربِّ منها اإل على الأمل، اأمَل الأجيال التي ل تني، جياًل بعد جيل، تتحّمل 

ِعْبَء اخلطيئة الُكربى وتداعيات دليلها املوؤملة.

. رْبِ ُجّثٌة كاأّنها فاقدة ال�شرَّ
اإثباتًا لذلك، الخ.

تثاوؤٌب َمنقوٌع 
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ن اللُّعاُب حتت الل�شاِن ُيكوِّ
اُر انتقاٍل. تيرَّ

يزيد امتداُد اجلّثِة كثريًا عن الأر�ص.

مناظر جانبية يف كلِّ مكان،
على ُكلِّ زاويٍة.

ٍل ُمنتَظمة. ج�َشٌد مثقوٌب بنقاِط ف�شْ

ماتزال بع�ُص الأ�شناِن حُمتواًة 
يف الأ�شناِخ

ما يزاُل ال�ّشَبه ُمنت�ِشرًا
على مالمِح الَوْجِه

ُمعاِمُل اجُلّثِة
خرى بني الأظافِر والأ�شابع. كاأ�شابَع اأُ

كاأظاِفَر اأُخرى
ُمقَتب�َشة من ديوان »بحّجة املوت«، من�شورات Unes، باري�ص 1999.

 Laurent Albarracin  لوران الباّرا�شني

اإذا كان ال�شعر ُينِذر الآن بالختفاء، فلي�ص هذا على الإطالق نتيجة نق�ص الأقالم 
اخلليقة بت�شريفه، ول نتيجة نق�ص النا�شرين. يبقى ال�شعر يف فرن�شا خ�شو�شيًا، غري اأنرَّ ما 
�ص هذه احلال الواقعية، كما ُقلنا اآنفًا، ح�شوُر عَدٍد كبري من املجاّلت وُدور الن�شر ال�شغرية  ُيعوِّ
هم بع�شًا، ول تن�شب  ن اكت�شاُفها وحَده مادَة بحٍث هاّمة. يقراأ ال�شعراء بع�شُ التي مُيِكن اأن ُيكوِّ
�شابقًة  فرن�شا  امتداد  على  حُت�شى  ول  ُتَعّد  ل  التي  الأقرا�ص  دورة  ن  وُتكوِّ التجديد.  �شهّية 
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املُكت�ِشفون،  اأدرك هوؤلء  اإذ  ال�شابق.  �ُشعراء اجليل  بع�ص  بينها وبني  كبرية. طبعًا ل عالقة 
ي�شري  اأن  عر  ال�شِّ على  اأنرَّ  اأ�شواتهم،  لإ�شماع  وها  تخطُّ اأّنهم  لُبّد  التي  اللغة  م�شاعب  اأمام 
ذين عرفت  ٍظ على خلق جماعة فّنانني ُمنفِّ دًا لكي ل يختفي باكرًا، وعكفوا من دون حتفُّ ُمتعدِّ
فعالّيتهم على الأر�ص كيف تكون منوذجًا لأولئك الذين مل يكونوا بعُد اإل ُمتلعِثمني. واإليهم 
يعود الف�شل يف عَدم اختفاِء وظيفٍة جوهرية من وظائف الِفكر. فاإذ قّوموا ال�شتخدام، ك�شفوا 
اآفاقًا جديدة مُمِكنة. وقد حانِت اليوَم حلظُة توجيِه التحّية اإل �شجاعة هوؤلء الأوائل، واإل 

عر.  نفاذ ب�شريتهم، الذين َنِدين لهم مبزّية القدرة على ال�شتمرار يف كتابة ال�شِّ

جديرة  اأ�شياء  ثالثة  اأو  �شيئني  يقول  اأن  وبعد  جيٌل،  ي�شيخ  ما  �ُشرعان  ذلك،  ومع 
اأو بالهتمام، وعليه، بدوره، اأن ي�شرع يف املهّمة، وحت�شري املُمِكن القاِدم. على كّل  بالنتباه 
ه.  درَّ ِل�شاَنه لروؤية علرَّة َمر�شِ �شاعٍر، حالّيًا، اأن ي�شع نف�َشه من جديد اأمام مراآة الوعي، واأن مَيُ
هان  فني. وثّمة عمل كثري للرِّ على الأرجح، ثمة اليوم عدد قّراء جيِّدين اأقّل من الكّتاب املُ�شرِّ
ار10.  على اأّنه لو ظهر بيننا رامبو �شاّب وجديد، ف�شيكون غري ملحوظ مثل ُمنتِحر مدينة حررَّ
�شل�شلة من  ر منذ زمن  ُتفجرَّ الرتبوّي،  يكون مَر�ص نظامنا  اأن  مُيِكن  اأقّل مر�شًا مّما  فاللغة 
ب كما  عري عاِجٌز اأمام جمهوٍر ُمدررَّ اإ�شالحاٍت بليدة وعدمية اجلدوى. واحلال اأنرَّ الفكر ال�شِّ
الواقع  اأو احلْد�ص بهذا  الوعي  اأنرَّ  واإدراك معاين الن�شو�ص. ل�شّك يف  القراءة،  ينبغي على 
املاأ�شاوي هو الذي يقود ال�شعراء ال�شباب اإل البحث عن ُمفرداِت ُلغة حرمتهم منها تربية هي 

هة، عن منبع تعبري قد يّتِخذ من جديد ج�َشد اللغة وموطنها.  نف�ُشها ُم�شورَّ

لوران الباّرا�شني واحٌد من هوؤلء، واحٌد من اأولئك الذين يبحثون يف ُكتلة الكِلمات 
وذاكرتها عن معرٍب �شوب نَف�ٍص جديد، ولهذا ال�شبب، من دون �شّك، يربط ِمرانه ال�شعري 
اخلا�ّص مبا ين�شره بع�ص القريبني منه. اإذ تن�شر دار الن�شر ال�شغرية Le cadran ligné التي 
الكتب ذات احلجم  وثّمة، يف  لكّنه جميل.  ب�شيط  �شكلها  ُمفردة  الباّرا�شني ق�شائد  ُيديرها 
ال�شغري التي يطبعها، ن�شو�ص الغد القادمة. هو اإذًا، ككثري من �ُشعراء جيِله، اأكرث قلياًل من 

ب ُلغة على طريقته. �شاعر، حتى َلُيمكننا القول اإنرَّه ُمطبِّ

�شيُء الأ�شياِء
وَمباحُث اأُخرى 

يف الفل�شفِة الأول 
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اف املُهاَجمة 11 ُخطرَّ
دُّ اإليك ؟ اف ُمهاَجمٍة مُيَ ماذا تفعل ِبُخطرَّ

اف ُمهاَجمٍة اأّوًل ؟ دُّ اإليك ُخطرَّ ملاذا مُيَ
اف ُمهاَجمٍة ؟ ماذا تريدونني اأن اأفعل ِبُخطرَّ

اأَُهَو َفخٌّ ؟
اأَُهَو ُمهاَجمٍة ؟

 
اف غري لئق اأّوًل اخُلطرَّ

اف املُهاَجمٍة ؟ اف ُمهاَجمٍة. اإذًا ما ُخطرَّ افُ عَدم لياقٍة، قبل اأن يكوَن ُخطرَّ اإّنه ُخطرَّ
اف املُهاَجمِة هذا. لكنرَّ عليرَّ بالتاأكيد اأن اأقِذف ُخطرَّ

اف ُمهاَجمٍة يف حوزتنا، ُمهاَجمة اأو ل ُمهاَجمة ؟ ل نحتِفظ هكذا ِبُخطرَّ
قذُفه �شوَب ماذا ؟

قذُفه ملاذا ؟
كة يجب تثبيُتها  هل هناَك جزيرة حُمتَملة، ومتحرِّ

ايف الذي للُمهاجمة ؟ بُخطرَّ
ارًا. اف ؟ اأنا الذي ل�شُت قر�شانًا ول بحرَّ اأَاأُطِلق هذا اخُلطرَّ

اأنا الذي ل اأُِحبُّ كثريًا اأيرَّ �شيء  اإل اأريكتي  وال�شتغراق يف الأحالم.
 ، ل�شيء اأكرث من تقليِب مو�شوٍع �ِشعريٍّ

اف املهاَجمة هذا. َكُخطرَّ
اف. على العك�ص : ينبغي الحتفاظ بهذا اخُلطرَّ

فلُنالحظه عرْب ُق�شبانه.
لناأخذه على اأّنه �شَبٌك لكي نقراأه. 

ِلنتطلرَّع كي نرى باأيِّ �شيء يعود.
افٍة من اأجِل ِلُنم�ِشك به كما مُن�ِشك بطورَّ

الأعماق.
ِلَنُدر يف املاء معه، َوْلُيطالبوا بنا.

اف ؟ باأيِّ �شيء يت�شاءل هذا اخُلطرَّ
 ففي و�شعنا اأ�شاًل مالحظة اأّنه يت�شاءل.

واأنرَّ انحناء اأقدامه اأو اأ�شنانه ُيحاكي

مِت املُطِبق جماعة ال�سَّ
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عالمة ال�شتفهام.
عالمة ا�شتفهام باأربعة فروع

حروفًا طباعّية مبعنًى ّما
زهرة ا�شتفهاٍم، من حديد.

اف ؟ اإذا انفتح احلديد يف مو�شٍع ّما، اأََل ينفتح يف ُخطرَّ
ق�شيدة غري من�شورة. 

 Cédric Demangeot  شدريك دوماجنو�

�شيدريك دوماجنو، مع الباّرا�شني، واحٌد من القادمني اجُلُدد الذين عرفوا كيف 
�ص  اأ�شرَّ �ُشهرًة.  الأقّل  اأو  املعروفني،  ال�شعراء  واحد من  اأي�شًا  لكّنه  بقَدرهم اخلا�ص،  يتكّفلون 
دوماجنو جمّلَة Moriturus ودار ن�شر Fissile. وهو جزء من هوؤلء ال�شنائعيني اجُلدد الذين 
ُتعربِّ عنه  اأن  ُيفرَت�ص  ما  واأر�ص  الكِلمات،  اأر�ص  امتالك  اإعادة  توجد، يف نظرهم، �شرورة 
اأي�شًا، وذلك بغية األ نُكّف عن حماولة ف�شل الوعي عن حتقيق العمل الفّني 12. هذا الو�شع 
ُيعفيه من تنظري خطوٍة �شيا�شية ثورية يف غاية الكمال.  اأخالٍق �ِشعرّية  ُيلزمه بطريق  الذي 
ِل�شانهم وعيونهم،  اأولئك الذين يخ�شرون  حني �شنفهمه، ل تعود املرحلة �شهلًة. ول�شوء حّظ 

وهم يغتبطون باإهمالهم ما ل ينبغي اأن يكون. 

من كرثة التفكري، َنْهوي يف فّخ الواجهات. من َفْرط التفكري يف العي�ص اأو ظّننا 
اأننا ُع�شنا، ل ُنكِمل ُجمَلنا. اإّنه فقدان الكالم، وفداحة ِفدية الدخول يف اللغة. 

تنبعُج الُفقاعة وُيجورَّف الناِفخ. ا�شطخاٌب وراء الُكمامة. الكربياء والفراغ 
يرتابطان، ويغِليان تناُغمًا.

ُمقَتب�َشة من ديوان »تغذية اخل�شومة«، من�شورات Obsidiane، باري�ص 2000.

مالحظة : اأرجو اأنِ ُي�شاحمني ال�شعراء الذين مل اأذكر اأ�شماءهم يف هذه املقالة. 
بع�ص  تقدمي  بل  دة،  اجليِّ للكُتب  ع  مو�شرَّ اإح�شاء  حتقيق  اأمر  هنا  الأمر  يكن  مل  الواقع،  ففي 

بل بخ�شو�ص النزعات القوية لل�شعر الراهن. الإ�شارات فقط، وفتح بع�ص ال�شُّ

كلود مارغا
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Le Grand Jeu 1 : مدر�شة اأدبية ما بعد ال�شوريالية، اأخذت دورًا اأ�شا�شّيًا يف الأدب احلديث، حتديدًا بف�شل 
رونيه دومال  R. Daumal الذي يهتّم كثريًا بالفكر ال�شرقي والآ�شيوّي )املرُتِجم(.

لدى  الواقع  املتوازية يف  كافة اخلطوط  اإليها  تنتهي  التي  النقطة  هي  التال�شي  نقطة   :  point de fuite 2
اإ�شقاطها يف املنظور )م(.

�شًة )م(. ها ُمكدرَّ 3 اإ�شارة اإل اأّنه نّحات ُكرات �شغرية يعِر�شُ
بلمح  وينتقل  املاّدة  ر من  التحرُّ على  القدرة  اليهود، ميتلك  عند  )اإليا�ص(  كاإيليا  الُفر�ص  عند  4 الكريز 

الب�شر يف اأبعاد الف�شاء كاّفة )م(.
ل الر�شا�ص يف داخله اإل ذهب، واملوؤلِّف ي�شتخِدم هذه العبارة من باب  l’athanor 5 )التنور( : ُفرن ُيحورَّ

ال�شتعارة  للحديث عن حتويل ال�شخ�ص لعامَله الداخلي اإل �شيء اأ�شيل كالذهب )م(.
للراأ�شمالية  املُطَلق  با�شتنكارها  ُعِرفت  دين،  املُتمرِّ جيل  اأعقبت  اأمريكية  اأدبية  مدر�شة   :  post-beat   6

الأمريكية )م(.
  Force اأخرى  كلمة  فتتوّلد   ،c بحرف  وت�شتبدله  )�شكل(   Forme كلمة  من  الرابع  احلرف  حتِذف  7 اأي 

)قّوة( )م(.
ُمناه�شًا  كان  اجلــاز.  مو�شيقى  يف  وبــارع  اأمريكي،  بيانو  عــازف   ،)1979-1922( مينغو�ص  8 �شاريل 

للعن�شرية. عا�ص فقرًا ُمدقعًا على الرغم من موهبته الفّذة )م(.
9 كتب اإمياز نوعًا من ال�شحيفة اليومية التي غَدت �ِشعَره فيما بعد )م(.

ار التي مل ي�شتطع  10 اإ�شارة اإل رامبو الذي �شار، حني اكت�شف الفرن�شيُّون �ِشعَره، تاِجر اأ�شلحة يف حررَّ
ل حرارتها فمات. لذا يُعدذ النّقاد موَته انتحارًا )م(. حتمُّ

grappin d’abordage 11  : ُخّطاف املهاجمة الذي ي�شتخدمه القرا�شنة يف اأعلي البحار اإذ يقذفونه ليعُلق 
بعالمة  ال�شاعر  هه  ُي�شبِّ الذي  �شكله  اأّما  وُيهاجمونه.   ي�شحبونه يف اجتاههم،  وبعد ذلك  املُهاَجم،  بالقاِرب 

ال�شتفهام، فُي�شبه امِلر�شاة بفروعها الأربعة التي تعلق بال�شخر لإر�شاء ال�شفينة اأو املركب )م(.
ِكبار  )اأحد   R-G. Le comte لوكونت  روجيه-جيلبري  عن  دقيقًا  بحثًا  رًا  موؤخرَّ دوماجنو  �شيدريك  12 ن�شر 

.J-M. Place ُمعلِّمي اللعبة الُكربى( يف دار

مِت املُطِبق جماعة ال�سَّ





الآخر | خريف 2011

كمال ال�سليبي اأحد اأبرز املوؤرخني العرب واأكرثهم اأملعية وتاألقاً. قو�ض، بجدارة 
علمية، امل�سلمات العتيقة الراب�سة على روؤو�سنا منذ األفي عام على االأقل، وبلبل معارفنا 
القدمية امل�ستقرة يف تالفيف اأدمغتنا كثعابني هندية نائمة، حني �ساغ نظرية متما�سكة 
برهن فيها اأن اأحداث التوراة وقعت يف جنوب �سبه اجلزيرة العربية ال يف فل�سطني. وهذه 
النظرية املتينة واخلطية مل يتجراأ اأحد، حتى االآن، على نق�سها علمياً، فا�ستحق اأن تقوم 
ي�سيبوه  اأن  و�سياطينه. هاجمه هوؤالء، وحاولوا  بكهنته  كله،  القدمي  العامل  قيامة  عليه 

ب�سهامهم ونبالهم امل�سمومة.

قليل الكالم، لكنه مثي للزوابع. ثالثة من كتبه على االأقل اأطلقت عا�سفة من 
النقا�ض وال�سجال. وهذه الكتب هي :

منطلق تاريخ لبنان )1979( الذي تخطى فيه ما ورد يف كتابه تاريخ لبنان احلديث، 
وخالف احلكاية التقليدية املتهافتة عن تاريخ لبنان املمتد �ستة اآالف �سنة اإىل اخللف.

الدينية  الرواية  فيه  نق�ض  الذي   )1985( العرب  جزيرة  من  جاءت  التوراة 
ال�سائعة عن تاريخ اليهود يف فل�سطني.

يف  امل�سيح  والدة  عن  الرا�سخة  الق�سة  خلخل  الذي   )1999( ي�شوع  عن  البحث 
بيت حلم وظهوره يف النا�سرة ثم يف القد�ض. وتو�سل اإىل اأن ثالثة اأ�سخا�ٍض كانوا يكنون 
بـ‘امل�سيح’ : عي�سى بن مرمي، وي�سوع املتحدر من اآل داود املطالب بعر�ض جده؛ وهذا ولد يف 
وادي جليل يف منطقة الطائف و�سلب يف القد�ض، واإله العي�ض يف احلجاز، اأي اإله اخل�سوبة 
‘ماء الفحل’(. واأكد اأن مرمي ا�سم خالة امل�سيح  )كلمة ‘العي�ض’ تعني بالعربية القدمية 
ولي�ض ا�سم اأمه. وعن الطربي اأن قرب عي�سى بن مرمي كان موجوداً حتى القرنني االأولني 

من ظهور االإ�سالم على راأ�ض جبل جمناء جنوب يرثب.

البداية: ح�سرموت

حواٌر مع املوؤرخ

كمال ال�سليبي

اأجراه وقّدم له

�سقر اأبو فخر
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عائلة ال�سليبي اأ�سلها من قرية عني حليا الواقعة بالقرب من بلدة �سرغايا يف 
�سورية اليوم. وهذه القرية غريبة عجيبة، وقلما يوجد لها مثيل يف تاريخ لبنان غي بلدة 
اإزرع يف حوران. فمن اإزرع وجوارها جاءت معظم عائالت مرجعيون وزحلة واالأ�سرفية يف 
بيوت اأمثال عائالت اأبو خاطر وعطية وطراد وعازار وعقل )ومنهم �سعيد عقل( وحبي�ض 
زيدان( وواكيم و�سفي ونعيمة  واإدة وبخعازي وزيدان )ومنهم جرجي  وحردان وجبارة 
ونوفل وهزمي واملعلوف ومفرج وُغّرة وغلمية وريا�سي وحريق وغيها الكثي جداً. ومن 
عني حليا التي تنازع اأهلها وتقاتلوا ثم رحلوا عنها، جاءت اإىل لبنان عائالت كيوز واحللو 
و�ساحلاين واأبو ملهب وال�سدياق وملوف وال�ساهر واأبو حمد واأبو فا�سل واأبو مع�سر 
اليا�ض  والبطريرك  احللو  اهلل  فرج  لبنان  يف  ‘العناحلة’  اأعالم  ومن  بالطبع.  وغيها 
احلويك واأحمد فار�ض ال�سدياق والرئي�ض �سارل حلو و�سوقي اأبي �سقرا. وكمال ال�سليبي 
هو واحد من االأحفاد الذين �سكن اأجدادهم بحمدون باالأم�ض، وتنقلوا بني اخلليل وال�سلط 
ودم�سق. وعلى غرارهم عا�ض والده بني م�سر وال�سودان، بينما اختار هو اأن يقيم يف عمان 

بعد اأن ا�سطر اإىل مغادرة بيوت مرغماً.

خليل  �سليمان  الدكتور  والده   .1929/5/2 يف  بيوت  يف  ال�سليبي  كمال  ولد 
ابنة  �سلوى  ووالدته  ال�سودان.  يف  وخدم  امل�سري،  اجلي�ض  يف  �سابطاً  كان  ال�سليبي، 
الطبيب ابراهيم ال�سليبي الذي عا�ض معظم حياته يف مدينتي اخلليل وال�سلط. در�ض يف 
املدر�سة االجنيلية يف بحمدون، ثم يف مدر�سة برمانا العالية، وانتقل بعد ذلك اإىل ثانوية 
االنرتنا�سونال كولدج. وتابع درا�سته يف اجلامعة االأميكية يف بيوت، وفيها تتلمذ على 
ق�سطنطني زريق ال�سوري وزين نور الدين زين الفل�سطيني ونبيه اأمني فار�ض اللبناين-
اأمثال  وال�سام  العراق  من  عرباً  نف�سه  اإىل  قرباً  االأكرث  اأ�سدقاوؤه  وكان  معاً.  الفل�سطيني 
يو�سف ايب�ض الدم�سقي ورامز �سحادة اللبناين االإزرعي االأ�سل واأ�سامة اخلالدي املقد�سي 
فريحة،  اأني�ض  على  القدمية  اللغات  در�ض  اجلامعة  ويف  البحريني.  ال�سياوي  ويو�سف 
لوي�ض يف جامعة  برنارد  على  التاريخ  فدر�ض  العالية،  درو�سه  ملتابعة  لندن  اإىل  �سافر  ثم 
لندن، مع اأن عالماته يف مادة التاريخ اإبان املرحلة الثانوية كانت االأدنى بني عالمات املواد 
الدرا�سية االأخرى. وكتب اأطروحته التي اأ�سرف عليها برنارد لوي�ض نف�سه بعنوان املوؤرخون 
اإىل  �سنة 1953، ثم عاد  الدكتوراه  ونال عليها  الو�شطى،  الع�شور  لبنان يف  وتاريخ  املوارنة 
لبنان حيث عني اأ�ستاذاً للتاريخ يف اجلامعة االأميكية، وتدرج يف املواقع االأكادميية حتى 

توىل رئا�سة دائرة التاريخ فيها.

كانت خياراته العلمية عجيبة : فمنذ البداية كان لديه ميل اإىل البيولوجيا، ثم 

�سقر اأبو فخر
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راح يهتم بالريا�سيات وعلم الفلك، عالوة على االآداب االأوروبية. لكنه يف املرحلة الثانوية 
�سغف بالعلوم الطبيعية وقراأ كتب الطب. وكان قبل ذلك در�ض املو�سيقى يف املعهد املو�سيقي 
بطر�ض،  األك�سي  على  اللبنانية  االأكادميية  يف  درو�سه  تابع  ثم  �سربا،  وديع  على  الوطني 
وتعلم العزف واإن مل يتقنه. ومع ذلك تخ�س�ض بالعلوم ال�سيا�سية، وقادته ال�سيا�سة اإىل 
التاريخ الذي تعلق به بتاأثي من نبيه اأمني فار�ض وق�سطنطني زريق واأني�ض فريحة وزين 

نور الدين زين.

يف منزله يف راأ�ض بيوت، وطول اأ�سبوع كامل، ا�سرت�سل كمال ال�سليبي يف الكالم 
على مو�سوعات تاريخية �ستى. وها نحن ننقل هذا احلوار.

التوراة واالأناجيل

اأو  العرب  جزيرة  من  جــاءت  التوراة  كتابك  يف  واخلــطــية،  امل�سهورة  نظريتك 
التقليدية  الدينية  الرواية  عليها  قامت  التي  االأ�س�ض  خلخلت  ي�شوع  عن  البحث  كتاب  يف 
يف  تف�سر،  كيف  امل�سيح.  ل�سية  نف�سها  االإجنيلية  الرواية  وكذلك  الــتــوراة،  يف  وردت  التي 
هذه احلال، اأن رواية غي �سحيحة كالتوراة عا�ست هذا الزمن كله، وفر�ست نف�سها على 
التفكي طول هذه املدة ؟ واحلقائق التاريخية، يف نهاية املطاف، اإما اأن تكون كاذبة اأو اأن 

تكون هاربة كما يقال. كيف ا�ستطاعت هذه الرواية التوراتية اأن تعي�ض هذا الزمن كله ؟
در�شت اللغات ال�شامية على الدكتور اأني�ص فريحة يف اجلامعة الأمريكية الذي كان 
يقول لنا : ل تقبلوا اأي تف�شري للن�شو�ص. كونوا جريئني ول تخافوا. لأن هذه الن�شو�ص كلها 

ىء.  ىء، ت�شجعت اأن اأُخطِّ غلط، وعليكم اعتبارها غلطًا. ومبا اأن اأ�شتاذي �شمح يل اأن اأُخطِّ
اأني�ص فريحة كان �شخ�شًا جريئًا، ونحن، ب�شعة اأ�شخا�ص تتلمذنا عليه، ول اأدري 
كم واحدًا قراأ املذكرات التي كتبتها بعنوان طائر على �سنديانة وفيها كالم على اأثر اأني�ص 
فريحة فينا. اأني�ص فريحة اأثر فينا كثريًا يف هذه الناحية، وكان يقول يل ان من يقول لكم اأن 
هذه الق�شية التاريخية اأو الدينية مدرو�شة نهائيًا فهو كاذب. يجب اأن تتو�شلوا باأنف�شكم اإل 

احلقائق. 
البداية كانت مع كلمة ح�شرموت. ح�شرموت كمفردة �شامية هي جمع موؤنث �شامل. 
مثل بري التي جتمع على بريات، اأو مثل بيارة التي جتمع على بيارات. لذلك فاإن اإمكان اأن يكون 
ا�شمها جمع موؤنث �شامل وارد متامًا. لكن ل معنى له. بريوت نعرف ما معناها واأي�شًا بري املوؤنثة. 
اأما ح�شرموت فما املفرد منها ؟ املفرد يجب اأن يكون، افرتا�شيًا، الأحرف ال�شحيحة نف�شها، 

َرَم. َرَم اأو َح�شْ َر’. هنا ال�شاد ميكن اأن ت�شبح �شادًا. واحلاء قد تكون خاء، َخ�شْ اأي ‘َح�شْ
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�شنة  الريا�ص  يف  عقد  العرب  جزيرة  عن  تاريخي  موؤمتر  يف  ُعر�ص  ال�شوؤال  هذا 
ال�شن،  العّطا�ص، وهو رجل كبري يف  ا�شمه هادون  املوؤمتر وقف عامِل ميني  1979. ويف هذا 
ولطيف، وقال : لي�ص متاحًا لنا اأن نلتقي يف كل يوم كعلماء لغة وموؤرخني. اأنا اأريد اأن اأخرج 
عن مو�شوع هذه اجلل�شة واأ�شاأل �شوؤاًل �شخ�شيًا : اأنا من ح�شرموت، ويقولون اأن ح�شَرموت 
معناها حا�شرة املوت. واحلقيقة اأن ال�شم ل ينطبق على املكان، لأن ح�شرموت هي �شل�شلة 
واحات. وراح يعدد الواحات. ملاذا يكون ال�شم م�شتقًا من املوت، ولي�ص من احلياة ؟ اآنذاك 
خطر يف بايل اأن اأبحث يف معنى ح�شرموت باعتبارها كلمة واحدة ل كلمتني. يف اأثناء احلوار 
تدخل �شخ�ص اأملاين �شيىء، ا�شمه ماير على ما اأظن، وقال : اأنا ل اأعتقد اأن ح�شرموت تعني 
حا�شرة املوت. بل اإن هناك ن�شًا اأوغاريتيًا يذكر اإلهة يف راأ�ص �شمرا تدعى ُموت. وا�شتنتج اأن 

ال�شم يعني حا�شرة ُموت.

اأي حا�سرة االإلهة ُموت.
اأنا قلت اإن اعتقادي هو اأن هذا ال�شم كنعاين من كلمة مفردة على وزن عنكبوت. 
الآن ما هو معناها ؟ مبدئيًا هي جمع موؤنث �شامل. وخطر يف بايل اأ�شماء اأماكن اأخرى مثاًل 
لها  ف�شار  َعْزماِوت،  اإل  حّولوها  ولكنهم  ماعز.  يعني  عز،  مفردها  )عزُموت(.  َعْزماِوت 

معنى اآخر هو ‘قوة املوت’.

العز هو القوة.
نعم العز هو القوة. وَعْزماِوت ‘قوة املوت’. فجاأة كّرت الكلمات التي اأعرفها على 
هذا الوزن. واإذ بال�شيد ماير ينربي ليقول يل : ما �شاأنك بهذا املو�شوع فاأنت ل�شت لغويًا ؟ 
وهنا  بالكالم.  ن�شتبك  اأن  وكدنا  �شامل.  موؤنث  جمع  له  واحد  مكان  ا�شم  اأعطني   : واأ�شاف 
بحر  �شاحل  اإل  املتو�شط  البحر  �شاحل  من  الكنعانية  اللغة  انتقلت  مثلما   : �شاخرًا  له  قلت 
العرب، هكذا انتقلت الآلهة موت من راأ�ص �شمرا اإل �شاحل اليمن. عند ذلك قاطعني وما 
عاد يتحدث اإيل. وكان هناك مدير �شابق لل�شرطة يف منطقة ‘اجلمرية’ ا�شمه عبداهلل بن 
خمي�ص، فاقرتب مني وقال : اأعجبني حتليلك، و�شاأُعطيك كتابًا. اأنظر اإليه وت�شفحه و�شتجد 

فيه مطلبك. كانت فيه اأ�شماء الأماكن يف اليمن.

حلمد اجلا�سر ؟
ل. النا�شر هو َحَمد اجلا�شر. ويف هذا الكتاب، وعنوانه معجم اليمامة لعبداهلل 
بن خمي�ص عرثت على ح�شرموت. ح�شرموت واٍد. ومن �شمال ح�شرموت ت�شل اإل �شحراء 

هي اأكرب �شحراء يف العامل...

�سقر اأبو فخر
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الربع اخلايل.
نعم. تقطع ال�شحراء فت�شل اإل اليمن. اأمامك واد مواز لوادي ح�شرموت ا�شمه 

وادي خ�شرمة.

هذا مفتاح مهم لفك هذه امل�ساألة.
هي  هذه  ح�شرموت  اإن  لل�شك.  جمال  هناك  عاد  ما  ح�شرموت  م�شاألة  يف  نعم. 
َرَم تعني الواحة. اإذًا  خ�شرُموت. ولو اأح�شرنا الآن قامو�ص بطر�ص الب�شتاين لوجدنا اأن َخ�شْ
خ�شرمات هي جمع ال�شم العربي ‘خ�شرمة’، وح�شرُموت هو جمع ال�شم بال�شيغة الكنعانية. 

ويف احلالتني يعني ‘الواحات’.

وح�سرموت االآن جمموعة واحات.
جمموعة واحات ا�شمها الواحات. ماذا يفيدنا هذا الأمر ؟ يفيدنا باأنه يف زمن ما، 
كان ي�شكن يف ح�شرموت اأنا�ص يتكلمون الكنعانية، وكان ي�شكن يف خ�شرمات اأنا�ص يتكلمون 
العربية. وخ�شرموت وخ�شرم ا�شمان عربيان. اإذًا، ا�شتفدنا معرفة تاريخية من اللغة. كما 
اأن اللغة الكنعانية كانت متداولة يف هذه املنطقة بني ح�شرموت و�شاحل  جرى التاأكيد على 
الآن،  اليمن اجلنوبي.  املوؤمتر،  البحر. وللم�شادفة، فقد كنت قد زرت، قبل �شنة من ذلك 
اأ�شماء الأماكن يف اجلزيرة العربية ودر�شناها لغويًا، ي�شبح لدينا مفتاح لتاريخ  اإذا اأخذنا 
بالتفل�شف.  يبداأون  ما  اأثرًا  يكت�شفون  حني  الآثار  وعلماء  الآثار.  علم  غري  العربية  اجلزيرة 
اأ�شبح لدينا تاريخ ناطق. بينما تاريخ اجلزيرة العربية لي�ص معروفًا  لكننا من اللغة نف�شها 
اإل حد كبري. وكنت حينها اأكتب كتابًا بعنوان A History of Arabia وكنت اأرجع اإل كثري من 
امل�شادر، وهذه امل�شادر تعتمد على اأ�شول معروفة. غري اأن هوؤلء الذين كتبوا هذه امل�شادر 
مابرحوا ي�شككون فيها، ويقولون اأن لي�ص اأكيدًا اأن هذا الأمر حدث يف �شنة 500 ق.م. مثاًل، 
اأمر �شابق على اللغة التي ل تتغري على  واإنه رمبا حدث �شنة 1500 قبل امليالد. هنا، لدينا 
مدى األوف ال�شنني. يف هذا ال�شياق، مثاًل، اإن ما ي�شمى جنة عدن املوجودة على نهر ‘اإيخو�ص’ 
يف حمل ا�شمه عدن التي فيها �شجرة املعرفة و�شجرة احلياة، كما هو وارد يف التوراة، هناك 
امليدان  والفرات. يف هذا  ثانيًا، متامًا مثل دجلة  ليلتقي نهرًا  مكان يف عدن يظهر فيه نهر 
لناأخذ ‘حاديقل’، ترجموه اإل دجلة. واحلقيقة اأن احلاء هنا لي�شت الهاء، اأي اأداة التعريف. 
فهي جزء من اجلذر، وحاديقل هو وادي حدقل. اأنا اأتطلع اإل هذه اجلغرافيا واأرى الأماكن، 
واأن هناك ‘حياة مرتبة’. وكان لدي �شديق اأح�شر اإيّل خرائط ع�شكرية تف�شيلية، وقال يل 
اإن هناك جهدًا مهمًا اأجنزه حمد اجلا�شر يف هذا امليدان. فذهبت اإل ال�شفارة ال�شعودية 
وبداأت  اإياها.  فاأعطوين  اجلا�شر،  حمد  كتابات  ومنها  املطبوعات  بع�ص  وطلبت  بريوت  يف 
بني  اأن  واكت�شفت  اخلــرائــط...  وهــذه  اجلا�شر  حمد  كتابات  مب�شاعدة  الأ�شئلة  ا�شتك�شاف 
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اأتذكرها متامًا. ملاذا  والتي  التوراة،  الواردة يف  الأمكنة  اليمن توجد جميع  الطائف وحدود 
اأتذكرها ؟ لأنني بروت�شتانتي، والربوت�شتانت يقراأون التوراة. ولو كنت مارونيًا اأو اأرثوذك�شيًا 

لختلف الأمر على امل�شتوى ال�شخ�شي، فهوؤلء ل ي�شتعملون التوراة اإل نادرًا.

ي�ستعملون االأناجيل وحدها.
اأعرف هذه الأماكن بالفطرة. لذلك اأ�شبحت اأمام و�شع يجب اأن يعاد النظر يف 
التوراتي، بل يجب  التاريخ  اأي�شًا، ويف  اإ�شرائيل  تاريخ بني  العربية كله، ويف  تاريخ اجلزيرة 

اإعادة 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�شريني 
القدامى. لأن كل ما قيل هو ‘لوفكة’، اأي تزوير وقلب للحقائق. اأعود اإل القول : من هنا بداأنا 
الرتكيز على التوراة. وفجاأة ملع يف ذهني اأمر حمدد، هو : ملاذا الإ�شالم يعرف جيدًا التوراة 
؟ اأنا اأعلم اأن امل�شيحيني يعرفون التوراة. لكنهم، يف الأ�شا�ص، يعتربونها عهدًا قدميًا وانتهى 
اأمره مع جميء امل�شيح. اأما الإ�شالم فيعرف التوراة جيدًا لأن العرب يعرفون بني اإ�شرائيل، 

ولأن اجلميع عا�شوا يف اأماكن متجاورة.

تو�سلت يف جممل اأبحاثك التاريخية، كما هو وا�سح يف كتابك البحث عن ي�شوع 
‘يوا�سيع’ اإذا �سمحنا الأنف�سنا بهذا اجلمع. هل هناك حمّمدات غي  اأن هناك ثالثة  اإىل 

حممد بن عبد اهلل ؟
هناك �شبب وجيه لأن يفكر الإن�شان يف هذا املو�شوع. والداعي اإل درا�شة تاريخ 
امل�شيح هو اأن القراآن اأطلق عليه ا�شم عي�شى بن مرمي، اأما يف الأناجيل فا�شمه ي�شوع. ثمة اإذًا 
�شوؤال موجود ومطروح. لكن لي�ص من �شاأين التفكري يف هذا الأمر وحدي، ول يوجد ما ي�شتبعد 

البحث بهذا الجتاه.

ما يدعوين اإىل هذا ال�سوؤال هو اأن هناك بع�ض امل�سادر، واأنت تعرفها بالتاأكيد، 
تروي اأن امراأة جاءت النبي حممد وقالت له : اأقرئني بع�ساً من قراآنك، فقراأ. فقالت له 
: هذا ما كان يقوله اأبي. فقال لها من اأبوك ؟ فذكرته، فقال لها : هذا نبي �سّيعه قومه. 
وميكننا اأن نفرت�ض، بناء على هذه الرواية، اأن هناك قبل النبي حممد اأنبياء اآخرين مثله، 
وال �سيما اأن اأفكار التوحيد، اأي توحيد اجلزيرة العربية حتت �سلطة واحدة واإله واحد، كانت 
العربية حتت �سلطة  �سابقة لتوحيد اجلزيرة  واأن حمــاوالت  النبي حممد،  �سرورية قبل 
واحدة واأيديولوجية واحدة �سبقت ع�سر النبي حممد وف�سلت، ثم جنحت مع النبي حممد.

�سقر اأبو فخر
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قد يكون هناك �شبب، ويجب اأن يكون هناك داِع علمي حتى يبحث الإن�شان يف هذا 
الأمر. اأنا �شخ�شيًا مل اأجد �شيئًا يف هذا الأمر، ولكن قد يكون هناك َمن وجد. ولكن يف القراآن 
هناك ق�شة »الأّميون« و»النبي الأُّمي.« هوؤلء قوم لي�ص لديهم كتاب )اأي العرب(. اإنهم قوم 

من املوؤمنني. النبي حممد جاء وعّرف نف�شه باأنه نبي اأُّمي، هكذا اأعتقد.

كان ا�سمه، بح�سب بع�ض امل�سادر : قثم.
ق�شة ُقَثم م�شاألة اأخرى. وا�شمه لي�ص قثم الالت، بل قثم فح�شب.

يقال اأن ا�سمه قثم بن عبد الاّلت. وهذا ما كان عليه قبل االإ�سالم.
اأنا ل�شت خمت�شًا بهذا املو�شوع. �شاألت الدكتور طريف اخلالدي فقال يل اأّنه ُذكر 
موؤلفات  اأي�شًا  در�شت  النبوية  ال�شرية  در�شت  اأذكر عندما  اأنا  للبالذري.  االأن�ساب  كتاب  يف 
هرني لمن�ص الذي كان يبحث عن كل ما ي�شيء اإل الإ�شالم وين�شره، مبا يف ذلك ق�شة قثم. 

»النبي  اإىل حكاية  نعد  دعنا  لذلك  ذلــك.  اأبعد من  نتيجة  اإىل  تتو�سل  اإذاً، مل 
االأّمي.« فاالأُّمي، بح�سب بع�ض التفا�سي، يعني املّكي، فمّكة هي اأُم القرى، والن�سبة اإىل اأم 
القرى هي ‘االأُمي’ مثلما نقول ‘اخلاين’ ن�سبة اإىل خان �سيخون ولي�ض اخلان �سيخوين. 

و‘االأُّميون’ هم اأهل مّكة، والنبي االأُّمي هو النبي املكي.
ال�شتقاق �شعيف جدًا يف هذه احلال.

ح�سناً، اأبحاثك يف تاريخ اليهودية ويف التاريخ امل�سيحي اأي�ساً، قادتك اإىل اأفكار، 
بل اإىل نظرية مده�سة غّيت قناعات الكثيين. هل تو�سلت اإىل اأي نتائج جديدة يف تاريخ 

االإ�سالم مل تن�سرها بعد على النا�ض ؟ 
الذين  النا�ص  هم  )الأغيار(.الغوييم  الغرباء  تعني  ‘غوييم’ التي  كلمة  مثاًل  خذ 
ظن  وهو  يظنون،  اليهود  الآن،  يهودًا.  لي�شوا  اأنهم  يعني  ل  وهذا  اإ�شرائيل.  بني  من  لي�شوا 
خاطىء، اأنه عندما نزلت التوراة فرقت بني اليهود وغري اليهود. وهذا غلط، فالتوراة فرقت 
بني بني اإ�شرائيل، وغري بني اإ�شرائيل، بني العربيني وغري العربيني. العرب عربيون بح�شب 
التوراة. يعني اأننا عن طريق �شام نحن جميعنا من �شاللة عابر بن �شام. ثم جاء ابراهيم وله 
ا�شماعيل وا�شحق. فكل َمن لي�ص من ا�شحق هو عربي. ثم ان املراأة التي تزوجها ابراهيم بعد 

وفاة �شارة ا�شمها قطورة، وجميع اأبناء قطورة اأي كتورة عرب.
وبعد ذلك اأجنب اإ�شحق ولديه عي�شو ويعقوب. وكل َمن لي�ص من يعقوب فهو عي�شو. 
وعي�شو كان ا�شمه اأدوم ومنه جاء الآدوميون وهوؤلء كلهم عرب. اإذًا هناك يف بني اإ�شرائيل 

عرب لي�ص من عابر وحده.
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هم ال يفرقون بني بني اإ�سرائيل واليهود.
هناك فرق جوهري اأكيد.

لنعد اإىل التاريخ االإ�سالمي. بع�سهم اأراد اأن يحط من قدر ورقة بن نوفل ومن 
دوره يف الدعوة االإ�سالمية. حتى اأن بع�سهم اعتربه �سخ�سية وهمية. ماذا تقول يف ورقة؟ 
اأن بع�سهم ال  االإ�سالمية ؟ ويبدو  الدعوة  ؟ وما دوره يف  هل هو �سخ�سية تاريخية حقاً 

يريد اأن مينحه اأي دور يف الدعوة االإ�سالمية لكونه م�سيحياً.
ورقة ن�شراين. والن�شارى كانوا يعتربون اأنف�شهم من بني اإ�شرائيل، وكانوا يتبعون 
�شريعة مو�شى بحذافريها كلها، واأقرب �شيء اإليهم هو الإ�شالم. قال ورقة بن نوفل للنبي : 
هل اأرى قومك يخرجونك  ؟ لأنه مل ياأِت اأحد مبثل هذا الكالم ومل يخرجه قومه. اأق�شد اأن 

الإ�شالم بداأ بالن�شارى.

اإذاً ما الفرق بني الن�سرانية واليهودية اإذا كان الن�سارى جزءاً من بني اإ�سرائيل 
ويتبعون �سريعة مو�سى ؟ هل الأنهم اتبعوا �سريعة امل�سيح ؟

لب يف  الق�شة كلها هي امل�شروع الطويل العري�ص يف تاريخ بني اإ�شرائيل. اإن الذي �شُ
القد�ص، وادعى املوؤمنون به اأنه قام من املوت، هو امل�شيح، وهو املطالب بعر�ص داود. وهو نف�شه 
قال : اأنا ُمطالب بعر�ص. وامل�شيح هذا ُوِلد من عذراء، واأو�شافه تنطبق على ما ورد عنه يف 
القراآن يف �شورة اآل عمران ويف �شورة مرمي... اإلخ. امل�شيح الذي كان ُمطالبًا برئا�شة الكهنوت 
رزقًا.  عندها  فوجد  املحراب،  يف  املالك  عليها  دخل  مرمي  الكهنة.  رئي�ص  اأي  الإ�شرائيلي، 
اأنها كانت كاهنة. كانت اأخت هارون  وجملة دخل عليها يف املحراب، بح�شب القراآن، تعني 
يعني من عائلة هارون. املهم اأن م�شروع بني اإ�شرائيل كان يت�شمن اأن ي�شتقلوا �شيا�شيًا واأن 
ب اأخاه هارون خليفة له. وعندما مات  ي�شتقلوا دينيًا، وهو امل�شروع الذي اأ�ش�شه مو�شى ون�شّ
داود كان من املفرت�ص اأن يت�شلم ابنه الكبري اأُدونّيا مكانه. ولكن حمظيته متكنت من جعل 
اخلالفة لبنها �شليمان. واأول ما قام به �شليمان اأنه قتل اأخاه اأدونيا. واأر�شل �شليمان يف الوقت 
نف�شه وراء اآخر كاهن من �شاللة هارون وقال له : لو مل اأرك بعيني حتمل تابوت العهد اأمام 
اأبي داود ملا اأبقيتك يف قيد احلياة. ولهذا ال�شبب لن اأقتلك ولكن اأغرب عن وجهي، وارحل 
اإل مكان يدعى ‘عنطوطة’ اأو ‘عناتوت’، وهناك تزرع اأر�شك )وكان لديه يف عناتوت اأر�ٍصٌ 
زراعية( ول اأريد اأن اأراك جمددًا. والق�شة يف عنطوطة جرت بني اأفراد عائلة اآل عمران. 
وامل�شيح كان من �شاللة اآل عمران، وهو يعّرف نف�شه يف �شفر اأرميا اأنه من كهنة عنطوطة. 
وقد نذر امل�شيح هذا نف�شه لالنتقام من اآل داود وا�شرتجاع املن�شب لآل داود. كما نذر نف�شه 
ملقارعة بني �شادوق وف�شح ما فعلوه يف الكهنوت، والزعربة التي اأحدثها بنو �شادوق الذين 
لي�شوا من بني هارون )الالويون( بل اأحّلوا حملهم �شاللة �شخ�ص ا�شمه �شادوق غري معروف 
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داود.  بعر�ص  مطالبًا  قام  الذي  عمران  اآل  من  العنقود  اآخر  هو  مرمي  ابن  وعي�شى  الن�شب. 
ومرمي الكاهنة، اأي اأمه، هي التي وهبته النت�شاب اإل هذه ال�شاللة.

هل الكاهنة هنا هي امراأة من عابدات الهيكل اللواتي ينذرن اأنف�سهّن للغرباء. 
فاإذا حبلت من غريب �سمي املولود ‘ابن اهلل’ ؟

هذا ال�شتنتاج �شحيح اأوليًا، لكنه يحتاج اإل تدقيق اأكرث.

العرب والدولة الدينية واحلداثة

التي  الهائلة  التغيات  من  الرغم  على  العربية،  واحلياة  االإ�سالم  ظهور  منذ 
خ�سعت لها هذه املنطقة، تدور يف اإطار احلاكم والرعية واال�ستبداد. جميع �سعوب العامل 
تطورت نحو الدميقراطية والدولة املدنية واحلريات اإال العرب، منذ ت�سكل الدولة العربية 
االأموية ما زلنا ندور يف دوامة احلاكم امل�ستبد والرعية امل�ستكينة من دون اأن نتمكن من 

اخلروج من هذه الدائرة. اأين تكمن العّلة ؟
اأنه  اإن مركزية الغرب لي�شت بال�شرورة منطًا للتطور ولطريقة احلكم. لنفرت�ص 
اإلخ. لكن لي�ص  يجب اأن يكون لدينا نه�شة على الطريقة الأوروبية، وكذلك اإ�شالح ديني... 
بال�شرورة اأن يكون الغرب معيارًا للتقدم والتح�شر. وقد دفع الغرب، يف اأي حال، ثمنًا كبريًا 
للح�شول على ذلك. وكان متوح�شًا متامًا يف هذا امل�شار، اإل اأن ا�شتقرت الأمور على ما نعرفه 
من الغرب. نحن العرب ع�شنا مع الغربيني ونعي�ص مع غريهم، لكن لدينا بغ�ص للنف�ص غري 
�شحيح. كنا ننتقد اأنف�شنا اأكرث من الالزم، ولي�ص بال�شرورة حيث يجب النتقاد. اأنا اأعتقد 
اأثناء احلرب الأهلية،  اأن اأهل راأ�ص بريوت اأح�شن من �شكان الغرب. هوؤلء ع�شت معهم يف 
اأي عندما كانوا ي�شتطيعون القول يل : ‘اأنت غريب’. ومل يحدث بيننا اإل كل ما هو جيد. هل 
نيويورك مقيا�ص احل�شارة ؟ اإذا انقطعت الكهرباء ل�شاعات تنهب املدينة كلها ب�شكل همجي.

ملاذا اإذاً مل يتعمم منط راأ�ض بيوت على بقية املناطق اللبنانية ؟ ما العّلة ؟
هذا نوع من التمني. ولكنني اأقول لك اأن لي�ص لدى الغرب ما هو موجود يف راأ�ص 

بريوت.

يف فرتة معينة رمبا لعبت اال�سكندرية مثل هذا الدور، كمدينة كوزموبوليتية 
عا�ض فيها يهود واأرمن وطليان ويونان... اإلخ. وهنا تكمن بوؤرة ال�سوؤال : اأي اأن احلا�سرة 
املدينة متّدن حميطها. بيوت كان لها �ساأن ح�ساري بال �سك، لكنها مل تتمكن من حتديث 
حميطها القريب حتى يف نطاق املدينة نف�سها. ونحن ال ن�ستطيع اأن نبني اأي نتيجة على 
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جتربة حمدودة حدثت يف راأ�ض بيوت يف فرتة زمنية ق�سية، اأي منذ نهاية االأربعينات، 
وبالتحديد منذ �سنة 1949، اأي غداة النكبة الفل�سطينية حتى احلرب االأهلية �سنة 1975.

عندما كنت اأعّلم يف اأوك�شفورد كان هناك �شاب لطيف ا�شمه رغيد ال�شلح. قلت 
اأي يف  املرة،  لكن هذه  ال�شرق.  املوارنة وم�شيحيي  اأتكلم على  واأنا  اأم�شيت حياتي   : له مرة 
موؤمتر دعيت اإليه يف جامعة فيالدلفيا، �شاأحتدث عن الربوت�شتانت. ف�شحك. فقلت له : ملاذا 
ت�شحك ؟ قال يل : لي�ص علي اأن اأ�شحك، بل يجب اأن تتناولهم باحلديث اأي�شًا. قلت له : ملاذا؟ 
قال يل : العامل العربي من دون بريوت ما قيمته ؟ وبريوت من دون راأ�ص بريوت ل قيمة لها. 

وراأ�ص بريوت من دون الربوت�شتانت واجلامعة الأمريكية ل ت�شاوي �شيئًا.

العامل العربي يطمح اإىل نه�سة ما، واإىل تغيي اأحواله اإىل االأح�سن. وهذا طموح 
�سعوب العامل كله. يف بالدنا نتذكر حممد علي الذي حاول اإجناز م�سروع طموح رمبا حقق 
بع�ض االأمور، لكنه مل يحقق ما اأراد. اأما من جاء بعده فعلى االأرجح ف�سل كثياً. لناأخذ 
مثاًل جمال عبد النا�سر، فقد كانت لديه جماهيية هائلة، وكارزمية هائلة اأي�ساً، وكان 
لديه حب النا�ض، ومل يكن حاكماً معزواًل عن النا�ض. وعلى الرغم من ذلك ف�سل. ماذا 
اأكرث من اقتناع النا�ض واملواطنني مب�سروعه، ومع  اأجل نه�سة بالده  يحتاج احلاكم من 
ذلك مل يتمكن حتى عبد النا�سر من اأن يحقق اإجنازاً كبياً. نعود اإىل ال�سوؤال االأ�سلي : 
ملاذا ال زلنا ندور يف زمن دائري ؟ ملاذا ال نخرج من حال التخلف الثقايف والعلمي والتخلف 

يف حقل االإدارة... اإلخ اإىل رحاب املعا�سرة ؟
عبد النا�شر كان رياديًا. ثم ان تاريخ ثورة ال�شباط الأحرار ما يزال ناق�شًا جدًا. 
مل اأ�شتغل على هذا املو�شوع، لكن ثمة كتب م�شوؤولة، وقد ا�شتند موؤلفوها اإل اأ�شول الأ�شول 

من املعلومات والوثائق التي تفيد باأن هذه احلركة مل تكن بعيدة عن الغرب.

تق�سد مايلز كوبالند ؟
نعم. مايلز كوبالند. حني ظهر مايلز كوبالند راح النا�ص يقولون انه اخرتع هذه 
ال�شخ�شي  بالغرب. كان كوبالند �شديق �شديقي  امل�شرية  الثورة  اأي ق�شة عالقة  الق�شة، 
وهو �شخ�ص بريطاين كان رئي�شًا ل�شركة نفط العراق )IPC(. وكان بيته هنا، يف راأ�ص بريوت، 
واأنا اأعرفه جيدًا، ودعاين مرات عدة اإل منزله. ويف تلك الأثناء كنت على عداء مع جمال 

عبد النا�شر.

هناك �سوؤال حمّي هو التايل : اإذا كان عبد النا�سر جزءاً من ال�سيا�سة االأميكية، 
اإذا كان لديه  اإاّل  اإ�سرائيل والواليات املتحدة الق�ساء عليه يف �سنة 1967 ؟  فلماذا حاولت 
م�سروع �سيا�سي اآخر؛ م�سروع �سيا�سي يعار�ض امل�سالح االأميكية واالإ�سرائيلية يف املنطقة، 
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ف�سنوا عليه العدوان الثالثي �سنة 1956 ثم حرباً طاحنة �سنة 1967.
اأنا ل اأعرف اجلواب متامًا، لكنني اأقول لك هذا �شوؤال يف حمّله، ول اأدري متامًا ما 
اجلواب. ول اأقول لك ان مايلز كوبالند نزل من ال�شماء، اأي انه مالك. غري اأن مايلز كوبالند 
كان يعمل مع وكالة املخابرات المريكية، ومن املوؤكد اأنه لي�ص كاذبًا اأو منافقًا، وكتب كتابًا 

مهمًا جدًا هو لعبة االأمم.

تعاين املجتمعات العربية منذ فرتة ما ي�سمى ال�سلفيات االإ�سالمية واالأ�سوليات 
احلديثة التي  حتولت  اإىل ظاهرة  �سيا�سية. هل تعتقد اأن االإ�سالم ال ي�ستطيع اال�ستمرار 

اإال ّ بالعنف ؟ هل العنف  اأمر مالزم للهوية  االإ�سالمية يف  هذه املرحلة التاريخية ؟
ليرتك الغرب الإ�شالم وامل�شلمني، وهم رمبا يتدبرون اأمورهم بالطريقة املالئمة. 
الإ�شالم واحلركات  �شاأن  العرب حتفظاتي اخلا�شة يف  اأزيد على م�شائب  لن  ال�شبب  لهذا 

الإ�شالمية. فالأوروبيون لي�شوا مثال الإن�شانية.

يف اأي حال، يبدو العامل العربي االآن مفتتاً مذهبياً وطائفياً. اأنت كموؤرخ كيف 
ترى اأ�سباب هذا التفتت، املذهبي واالإثني، يف العراق ويف ال�سودان، الذي يفتك باملنطقة ؟ 

ما ال�سبب ؟
خذ جنوب ال�شودان مثاًل. اإنه لأمر م�شحك، اإنها مل�شاهد �شاخرة تلك التي تراها 
‘الربنيطة’ منذ  ال�شماليني. نحن خل�شنا من  ال�شودانيني  القبعة ويحاربون  هناك. يرتدون 
اأيام بني عثمان، وكنا نعترب ارتداءها عيبًا. هوؤلء يف جنوب ال�شودان ميثلون اأ�شواأ ما ميكن 

تخيله من امل�شيحية العاملية.

اأن النظام املركزي يف  بغ�ض النظر عن هذا امل�سهد. امل�سكلة يف جنوب ال�سودان 
اخلرطوم مل يتمكن من اإقامة نظام عادل، فجعل اأهل اجلنوب، يف معظمهم، ينفرون من 
ال�سماليني عندما اأرادوا تطبيق ال�سريعة االإ�سالمية، يف زمن جعفر النميي الذي حتالف 
امل�سلمني يف اجلنوب.  ال�سوداين من غي  ال�سعب  الرتابي، على جمموعة من  مع ح�سن 
اأن يرف�ض اأهل جنوب ال�سودان تطبيق ال�سريعة االإ�سالمية ويتجهون  وكان اأمراً طبيعياً 
الرواية  مع  املده�سة  القطيعة  ي�سبه  مبا  قمت  فاأنت  االأمــر،  يكن  ومهما  االنف�سال.  اإىل 
التاريخية التقليدية وال �سيما تاريخ الديانات والديانة اليهودية بالتحديد. هل ترى اأن 
امل�سروع احل�ساري للعرب، اإذا كان لديهم م�سروع للنه�سة والتقدم، يحتاج اإىل قطيعة مع 
اأح�ساء القدمي ؟ وال �سيما  اإاّل يف  املمكن والدة اجلديد  اأن من غي  اأم  ؟  التاريخ القدمي 
اأن نظريتك التي عر�ستها يف كتاب التوراة جاءت من جزيرة العرب، ويف كتاب البحث عن 
ي�شوع، كانت نوعاً من القطيعة املده�سة واجلميلة مع التاريخ التقليدي، فاأ�س�ست نظرية 
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جديدة ال عالقة لها بالرواية التقليدية.
هذا الكالم بعيد عن طريقة تفكريي حتى اأنني ل اأدري ما اأجيبك. فاأنا ل اأفكر 
�شيا�شيًا البتة. لهذا ال�شبب هذا ال�شوؤال يفرت�ص موقفًا �شيا�شيًا. هل من املمكن �شوغ ال�شوؤال 

بطريقة اأخرى ؟

اأرجو اأن اأجنح يف �سوغ �سوؤايل، فاأقول اإن ع�سر النه�سة االأوروبــي، على �سبيل 
املثال، يوؤرخ له بظهور الربوت�ستانتية التي اأجرت نوعاً من القطيعة مع الكاثوليكية من 
خالل االإ�سالح الديني واالن�سقاق التاريخي الكبي عن الكني�سة الكاثوليكية. بهذا املعنى 
بناء  اإعــادة  اإىل  يتطلعون  العربي  العامل  النه�سويني يف  املفكرين  نف�سه، هناك كثي من 
العلمنة واحلريات والدميقراطية  اأ�س�ض قائمة على  اأ�س�ض جديدة؛  العربي على  املجتمع 
واملواطنة. هل يحتاج االأمر، كما جرى يف اأوروبا، اإىل قطيعة مع املوروث، اأي مع االإ�سالم ؟
عندما يريد الإن�شان اأن يبتدع اأمرًا جديدًا عليه اأن يك�ّشر اأ�شياء قدمية. هذا موؤكد. 
اأنا ل اأرى اأن ما نحن فيه �شيىء اإل هذا احلد. نحن اأح�شن من غرينا يف اأمور كثرية. اأما 
هذا ال�شعور الذي ينطلق من العام ليعم اجلميع فال اأعتقد اأنه اأمر جدير بالأخذ به. علينا اأن 

ن�شلح اأحوالنا بالتاأكيد، ولكن لي�ص كما يريده الغرب.

هل تعتقد اأن الو�سع العربي �سليم ؟
ل اأعتقد اأنه و�شع �شيىء اإل هذه الدرجة التي يتحدث عنها املثقفون. لن اأمتثل 

باأمريكا، فاأمريكا ال�شر املطلق.

معيارك اإذاً لي�ض اأن ن�سبح مثل اأوروبا، اأو مثل اأميكا...
ل، ملاذا تريد اأن ت�شبح مثل اأمريكا ؟ هل اأن اأوروبا �شيء جميل ؟ اأنا الآن ل اأ�شافر 
اإل اأوروبا واأمريكا. عندما كانوا يف بريطانيا والوليات املتحدة يحرتمون النا�ص على املطارات 
كنت اأ�شافر اإل تلك البالد. الآن ما عادوا كذلك. ف�شرت ل اأذهب ل اإل هنا ول اإل هناك.

ولكن عندنا يف العامل العربي اأ�سواأ منهم.
مثلها  نكون  اأن  منا  تريد  التي  اأمريكا  لكن  بالتاأكيد.  كثريًا  �شيئة  اأ�شياء  عندنا 

م�شيبة. اأنا اأحب فرن�شا كثريًا لأن الفرن�شيني كانوا ‘اأوادم’ جدًا معنا.

مع لبنان رمبا. لكن يف اجلزائر مل يكونوا اأوادم.
ومع ذلك نحبهم. لكنني حني زرت فرن�شا اآخر مرة اأُهنت يف املطار مع �شم�شمة 
اإل  اأذهب  ما عدت  ت�شّمني.  والكالب  اإيل  ينظر  كان  اآنــذاك  املطار  اإن�شان يف  كل  الكالب. 
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فرن�شا منذ تلك احلادثة. اأما يف اأملانيا فهم يظنون اأنف�شهم اآلهة. قلت لهم اأن هذه هي املرة 
الأخرية التي اأجيء فيها اإل اأملانيا. وفعاًل ما عدت اأذهب. ولن اأخ�شر �شيئًا.

اأن يطور  �سنة يحاول  العربي منذ نحو مئة  العامل  اأن  �سوؤايل هو  الق�سد من 
م�سكلة  مثل  م�سكالته  يحل  واأن  احلريات،  نحو  يتقدم  واأن  وال�سيا�سية،  الثقافية  حياته 
االأقليات غي املحلولة يف العامل العربي، ومثل م�سكلة فل�سطني غي املحلولة اأي�ساً. هنا، 
يف هذا النطاق، يبدو العامل العربي كاأنه ال يتقدم اإىل االأمام باجتاه حل م�سكالته، مبا 
يف ذلك م�سكالت الفقر والتنمية والق�سايا الوطنية... اإلخ. ومن املنطقي اأن اأي م�سروع 

نه�سوي اأو �سيا�سي يجب اأن يتجه اإىل حل هذه امل�سكالت... ودائماً نف�سل.
لي�ص بال�شرورة اأن تاأتي احللول على ح�شاب ما هو جيد لدينا. لدينا اأمور كثرية 

جيدة، ول نريد اأن نفقدها.

اأوافقك على اأن من ي�سع منط التطور االأوروبي اأو االأميكي مثااًل له �سيف�سل 
اأن يلحقوا بنمط احلياة االأميكية، في�ستهلكون  اأرادوا  اأن ال�سينيني  بالتاأكيد. تخيل لو 
من البنزين والطعام والثياب ما ي�ستهلكه الفرد االأميكي؛ لو ح�سل ذلك الأكلت ال�سني 
اأن يكون هناك منط  بد  ال�سينيني. وال  العامل كلها حينئٍذ لن تكفي  مــوارد  العامل، الأن 
ما  بالطبع.  نريده  ال  الكّمي  التطور  من  النمط  هــذا  الكّمي.  ال  االإن�ساين،  التطور  من 
نريده يجب اأن يقودنا اإىل التقدم من دون اأن نفقد هويتنا، ومن دون اأن ن�سبح �سورة عن 

االأميكيني اأو االأوروبيني. اإنها مع�سلة، وال �سك يف اأنها مع�سلة فكرية اأي�ساً.
يجب اأن نحب اأنف�شنا ونحرتمها، ونفهم اأن لدينا كثريًا من القيم اجلميلة التي ل 

نريد اأن تندثر.

تقول اإن ابن خلدون مل يكن موؤرخاً يف االأ�سا�ض بقدر ما كان عامل اجتماع ا�ستند 
اإىل التاريخ. هل هناك اإمكان للتفريق بني عامل االجتماع واملوؤرخ لدى ابن خلدون ؟

هذه من الأ�شئلة التي ل اأ�شاألها، وهذا النوع من الأ�شئلة اأحتا�شى اأن اأتناولها. اأتذكر 
وكانا  معلمه،  هو  من  اأدري  ول  معلمه،  مع  قرطاجة  عند  ما  مكان  يف  وقف  خلدون  ابن  اأن 
يتفرجان على القوافل القادمة من ال�شحراء لت�شع ب�شائعها يف املرفاأ ثم لت�شحب الب�شائع، 
يف ما بعد، بال�شفن اإل اأماكن اأخرى. قال له : اأنظر. هذا ما ن�شنعه للتاريخ. وهذا هو نوع 

تفكريي. اأنا ل اأن�شج بل اأكت�شف واأنقل ما اأكت�شفه من الوقائع.

اإال  الأمــري  كتاب  ن�ستفد من  الغربية فنحن مل  بالكتابات  العرب  تاأثر  اإطــار  يف 
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�سعاراً واحداً هو »الغاية تربر الو�سيلة.« لكن العرب، عالوة على ذلك، طبقوا فكرتني من 
كتاب الأمري هما : »�سداقة اجلنود امل�سلحني اأف�سل من �سداقة ال�سعب االأعزل« و»االأ�سلم 
اأن تخافك الرعية بداًل من اأن حتبك.« هل ما زال االأمر على ما هو عليه منذ ع�سر الدولة 

االأموية ؟
 : املاأثور بالالتينية  القول  االأمي ملاكيافللي ت�شبه  هذه املبادىء املكتوبة يف كتاب 
»ليكرهوا �شرط اأن ٌيطيعوا.« اإن اجلن�ص الب�شري لحظ، على مر القرون، اأمورًا يف املجتمعات 
اإل  وفنانني  الكالم، ومنها ما دفع مفكرين  ماأثور  وبالتدريج من  بالرتاكم  املختلفة �شارت 
الكتابة مثل ماكيافللي، واإل تدوين اأمور مماثلة �شارت جزءًا من تفكري عام واتخذت املثال 
اأو يف الأمثال  اأني�ص فريحة،  اأدبي فنجدها لدى  اأما الأمثال التي عا�شت ب�شكل غري  الأدبي. 
�ِشِجل   الأمثال  العربية. هذه  �شبه اجلزيرة  و�شورية ومناطق خمتلفة من  الأردن  املجّمعة يف 
اأنه �شخ�ص لديه انطالقة �شعرية،  اإل  الإن�شان. ول يوجد �شر خا�ص لدى ماكيافللي  خلربة 
تخاف  اأن  للحاكم  »الأ�شلم  مقولة  ماآثره  ومن  �شاخر،  وقلمه  نف�شه،  عن  التعبري  وي�شتطيع 

الرعية منه بدًل من اأن حتبه.«

مقارنة  الــقــدمي  الــتــاريــخ  يف  العربية  املــــراأة  اأحــــوال  تر�سد  كنت  كيف  كــمــوؤرخ 
باأو�ساعها وباأحوالها يف الع�سر احلايل ؟

اإن�شان اآخر. يف فرن�شا مثاًل كان  اأدر�ص هذا املو�شوع. املراأة كاإن�شان هي كاأي  مل 
لدى امللك زوجة لينجب منها الأولد، ولديه يف الوقت نف�شه ع�شيقات. يجوز اأن اأولئك الن�شاء 
كّن حاذقات وجميالت ويتحدثن جيدًا وي�شتقبلن الزوار جيدًا، والغاية من وجودهن تزيني 
البالط مثل مدام دو باري وغريها. ويف الوقت عينه يعملن جوا�شي�ص له. هكذا كانت الأعراف 
اأو ‘املو�شة’ اآنذاك، الآن ‘املو�شة’ خمتلفة. كل اإن�شان ياأخذ جن�شًا من الب�شر ويعتربه خمتلفًا 

عن بقية الأجنا�ص كالأبي�ص والأ�شود هو اإن�شان غري �شوي.

هــذه االأ�ــســئــلــة تــطــرح الــيــوم يف �سياق مــا ي�سمى حــريــة املــــراأة. الأن احلــريــة يف 
اأن و�سع املــراأة يف  جمتمعاتنا العربية، وال �سيما حرية املــراأة، حمــدودة. وثمة َمن يعتقد 
االإ�سالم كان اأف�سل بكثي من و�سع املراأة يف اجلاهلية، اأي اأن االإ�سالم منح املراأة حريات 
وحقوقاً كثية. وهناك من يناق�ض هذه الفكرة ويعتقد اأن االإ�سالم قيد حياة املراأة، واأن 

اأحوالها يف اجلاهلية كانت اأف�سل. وهذا ما قاله من�سور فهمي على �سبيل املثال.
�شرد غري  اأي  اأو  تاريخي  �شرد  اأي  اأو  تفكري  اأي طريقة  اأو  ت�شريع  اأو  قانون  اأي  اإن 

تاريخي ينحي املراأة جانبًا يكون جانيًا على طبيعة الكون.

�سقر اأبو فخر
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االإميان وامل�سيحية والعلم

اأ�سئلة �سخ�سية  لي�ست  ال�سخ�سية. ولكنها  االأ�سئلة  اأعر�ض عليك بع�ض  اأن  اأود 
جداً. على �سبيل املثال، ذكرت يف مذكراتك طائر على �شنديانة اأنك كنت ترتاد الكنائ�ض يف 

يفاعتك و�سبابك. هل ما زلت موؤمنا ً؟
ة اإل درجة ل ميكن التعبري عنها. تربيت تربية بروت�شتانتية.  الإميان جتربة خا�شّ
ويف الوقت نف�شه ولدت لعائلة ذات عقل منفتح. فوالدي حني كنت يف الثانية ع�شرة طلب مني 
قراءة القراآن، وجاء مبن يعلمني القراآن. وحتى الآن، واأنا ل�شت حافظًا القراآن ولكني اأعرف 
ما يقوله القراآن، اإذا قال يل اإن�شان لقد ورد يف القراآن كذا وكذا اأقول له نعم اأو ل. كنت اأذهب 
اإل الكنائ�ص الكاثوليكية، ملاذا ؟ ل اأدري. بل كنت اأ�شعر اأنني مت�شوق اإل نوع من العبادة التي 

تت�شمن طقو�شًا اأكرث من طقو�ص الكنائ�ص الربوت�شتانتية.

حيث ال اأيقونات وال �سور اأو لوحات.
الآن اأنا ل اأذهب اإل الكني�شة. اأنا اأحب الذهاب اإل الكني�شة. ولكن الآن ل اأذهب، 

لأن الكني�شة بعيدة. ويف يوم الأحد ل اأخرج من البيت؛ فهو يوم راحتي.

اأقرب كني�سة للربوت�ستانت تقع يف منطقة ريا�ض ال�سلح.
رّبك ل ي�شتطيع اأن ياأخذين اإل منطقة ريا�ص ال�شلح يوم الأحد. اأنا اأحب الذهاب 
كثريًا اإل الكنائ�ص، واأحب ممار�شة بع�ص الطقو�ص لأنها تعني يل �شيئًا داخليًا مثل ال�شركة 

املقد�شة، وهي اأن ت�شرتك مع غريك يف طق�ص اخلبز واخلمر.

هي �سركة مع امل�سيح.
نعم، �شركة مع امل�شيح. هذه ال�شركة تعني يل �شيئًا ما داخليًا ل اأدري ما هو، ومل 
اأقف عنده طيلة حياتي، ولكنها تعني يل �شيئًا يف نهاية املطاف. كانت هناك كني�شة قريبة من 
منزيل، لكنها لي�شت متامًا ككني�شتنا. كان فيها قليل من الطقو�ص، اإنها كني�شة لتينية، وهي 
الأقرب يف الطقو�ص اإل الربوت�شتانت. كنت اأذهب اإليها، و�شاهدين �شخ�ص ل اأعرفه، وكان 
كتاب البحث عن ي�سوع قد �شدر. فقال ل�شديق يل متعجبًا، وكان قراأ البحث عن ي�سوع : 
كيف يكتب كمال ال�شليبي هذا الكتاب وياأتي اإل الكني�شة ؟ فقال له �شديقي : هذا اأمر وذاك 

اأمر اآخر. كنت اأ�شعر يف بع�ص الأحيان، كما ي�شعر كل اإن�شان باحلاجة اإل ال�شالة.

لكنك ال ت�سلي.
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اأُ�شلي. ال�شالة لدينا دعاء. هي اختالء مع اهلل، واأنا اأتكلم معه كما اأتكلم معك، 
واأقول له ما اأريد. واأحتدث معه كاأنني اأحتدث اإل نف�شي واأقول احلقيقة. هذه هي ال�شالة 
لدينا. ولهذا ال�شبب يقولون اإن الإن�شان اإذا مار�ص ال�شالة من هذا النوع ت�شبح �شلوكياته 
جيدة لأن من يخاطب اهلل ل يكذب. وملاذا الكذب ؟ اهلل ل يجربه على ال�شالة. اأنت تختار اأن 
حتاكي ربك لتقول له احلقيقة عن الأمور التي قمت بها ومل يكن عليك القيام بها، وعن اأمور 

مل تقم بها وكان عليك القيام بها.

ال ت�ستطيع اأن تكذب عليه، الأنه يعرف كل �سيء ويعرف احلقيقة ؟
نعم. لكنك ل�شت جمربًا. اأنت تقوم بها لراحة ذاتك. اأحيانًا ت�شعر باأنك ل ترغب 
اأي  اإل  اأو  اأي كني�شة  اإل  ال�شالة يف معبد، فتدخل  ال�شالة يف خمدعك، بل ترغب يف  يف 

معبد، وجتل�ص وت�شلي.

اإن عدم اهتمامك بالطقو�ض ال يعني اأنك غي مكرتث باالإميان الديني. واأق�سد 
بالطقو�ض الذهاب اإىل الكني�سة واالعرتاف... اإلخ.

اأقول ان و�شعي يتلخ�ص بعدم ممار�شة الن�شباط الروحي. لأن الإميان بالن�شباط 
اأنني حني اأحتدث  اأوؤمن باأ�شياء خارجة عن الطبيعة. غري  اأنا ل  الروحي ي�شبح �شيئًا اآخر. 
اإل اهلل اأكون قد قمت بالعرتاف. اإنها اأ�شياء معقدة جدًا ومن املمكن اأن يكون من الأف�شل 
لالإن�شان األ يفكر فيها، بل لياأخذها على ال�شجية. ولكنني ل اأ�شتطيع القول اإنني �شخ�ص غري 

ملتزم اإطالقًا. اأنا ملتزم، ولكن بح�شب اختياري وبحريتي الكاملة وعلى طريقتي اخلا�شة.

املفارقة اليوم عدم وجود جتارب روحية مهمة ال يف االإ�سالم وال يف امل�سيحية. 
هناك م�سيحيون المعون بال ريب...

لمعون مباذا ؟

المعون يف اأمور علمية واأدبية مثاًل. لكن اأملعية هوؤالء ال تنطلق من الدين، ومل 
نقراأ لرجال متدينني جتارب روحية ذات �ساأن. كاأن التجربة الدينية يف امل�سيحية واالإ�سالم 
تنطفىء مل�سلحة ال�سعائر الدينية. اأي اأن االإميان اأ�سبح يعني الذهاب اإىل امل�سجد اأو اإىل 
الكني�سة. خذ مثاًل جتارب القدي�ض اأوغ�سطني؛ لديه جتارب روحية ذكرها يف العرتافات، 
َمــن يكتب  ذلــك. وال يوجد  ي�سبه  نقراأ، بحدود علمي، ما  االآن ال  وهــي جتــارب مده�سة. 
اإن جتارب ال�سك واالإميــان واالإحلــاد ما عادت موجودة. ملاذا غابت هذه  جتاربه الدينية. 

اجلذوة يف امل�سيحية واالإ�سالم ؟ 
عندما نقراأ جتربة احلالج على �شبيل املثال، نعرث على جتربة فريدة يف الأمل ويف 

�سقر اأبو فخر
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الإميان. عندما نقراأ ابن عربي جند اأن هناك معاناة هائلة ومكابدة. اليوم ل يوجد �شيء من 
اأن جند جوابًا  �شوؤاًل مبدئيًا يجب  �شاألَت  اأنت  هذا. نقراأ ُخطب اجلمعة فنجدها م�شائب. 
عنه. ولكن امل�شكلة اأنني ل اأفكر كثريًا يف هذه املو�شوعات، ول يوجد لدي جواب جاهز، لأن 
كل ما اأقراأه من مواقف اأو اأفكار �شادرة عن اجتاه ديني اأجده غري مقنع واأجد فيه �شف�شطة 
الناحية  من  فيه  كهنوت  ل  الإ�شالم  اأن  مع  الكهنوت،  من م�شائب  الكثري  وهناك  وت�شنُّعًا، 

املبدئية.

لكن �سار فيه كهنوت وم�سائب مدوية.
نعم. واأي �شيء فيه كهنوت بات م�شيبة. اأنا اأعطاين مارتن لوثر اإبرة للمناعة.

�سار لديك مناعة اإذاً.
اإل  بل  الكاهن،  اأمام  اأ�شري  ول  اجتماعيًا،  الكاهن  اأحرتم  اأنا  مناعة.  لدي  نعم. 
جانبه. ل اأحب اأن اأحتدث اإل الكاهن با�شم اهلل، لكنني اأخف�ص له جناح الحرتام. ولكن ل 

اأعتقد اأن لديه �شلطانًا روحيًا علي. هذا هو الكاهن خا�شتي. 

يف الربوت�ستانتية ال يوجد كهنة.
ل، ل يوجد.

ورجل الدين يتزوج.
عندنا راٍع، ولي�ص كاهنًا. والراعي يهتم بالأبر�شية، والعلمانيون هم الذين يوؤلفون 

جلنة، ويقررون اأ�شلوب التعامل مع الراعي، ويدفعون له راتبًا، وي�شرتون له بيتًا و�شيارة.

لدي اأ�سدقاء من رجال الدين وهوؤالء اأحبهم واأحرتم اأفكارهم، لكن هوؤالء قّلة 
قليلة جداً. اأما بقية رجال الدين فلدي موقف منهم. هوؤالء على كرثتهم، ال هم لهم اإال 

بذر الفرقة بني النا�ض.
اأكيد. اأكيد. يف هذا ل اأختلف معك. يف �شفر الأنبياء يف العهد القدمي هناك و�شف 
للم�شيح املنتظر جاء فيه : ق�شبة مر�شو�شة ل َيك�ِشر. وفتيلة مدّخنة ل يطفىء. لدينا كني�شة 
عليها  حافظنا  اإذا   : الآن  الآخر.  اإل  وتعرفنا  ال�شرورة  عند  لتجمعنا  املوؤ�ش�شون  لنا  تركها 
تبقى. واإذا مل نحافظ عليها ل يوجد ما يعّو�ص عنها يف ما بعد. لذلك، وحتى لو كانت فتيلة 
واإذا  تكون ق�شبة مر�شو�شة...  اأن  نع�شاها. ويجوز  األ  تفوح منها، يجب  ورائحتها  مدّخنة 

اأم�شكتها جترحك. ولكن ل نك�شرها.
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هذه حكمة.
املهم اأن نحافظ على هذه املوؤ�ش�شة. مع اأن هذه املوؤ�ش�شة مكللة بال�شكوك يف اإخال�ص 
القّيمني عليها، واملق�شود اإل ذلك اإخال�شهم الروحي، وفهمهم للروح. الإميان بالدين كما 
راأيت �شخ�شًا ل يطيعه. والأمر  اإذا  واأنزعج  اللبناين،  القانون  اأنني مواطن لبناين يطيع  لو 
نف�شه يف الدين : اأنا اأّتبع بقلبي هذه الطريقة يف الإميان ويف التعامل مع �شمريي ال�شخ�شي 

و�شمريي الجتماعي.

يف هذا ال�سياق تبدو امل�سيحية يف البلدان العربية، وال �سيما يف العراق وم�سر 
وبالد ال�سام، كاأنها فقدت روح التجدد مقارنة مبا كانت عليه يف اأوروبا، وفقدت روح التمرد 
ودفعوا  ا�ست�سهدوا  ومنا�سلني  القدمية،  االأفكار  على  متمردين  كانوا  امل�سيحيون  اأي�ساً. 
اأثماناً غالية... هكذا يخربنا التاريخ. لكن امل�سيحية يف بالدنا التي اأن�ساأت ح�سارات مهمة 
وكانت وارثة جميع عقائد اخل�سب املقد�سة اجلميلة، �سارت، مع دخول االإ�سالم اإىل هذه 
التجدد  روح  امل�سيحية  فقدان  بني  رابطاً  ترى  هل  والتجدد.  التمرد  روح  تفتقد  البالد، 

والتمرد ودخول االإ�سالم اإىل هذه البالد ؟
الديانات  اأن  اأت�شور  البدايات.  اإل  نذهب  اأن  علينا  املو�شوع  هذا  يف  نفكر  حتى 
ظهرت يف زمن كان الدين يعني التحكيم، اأي الق�شاء بني النا�ص. اأي اأنك ل ت�شتطيع اأن تفكر 
اإل بكالم كاهن. ثم اأتى وقت �شرَت ت�شتطيع اأن تفكر بطرق اأخرى. وعندما �شار يف اإمكان 
الدين حتى ل  املوؤمنني املحافظة على املوجود من  اأخرى، بات على  التفكري بطرق  الإن�شان 
ينال منه اأحد، ول يتورعون عن الدفاع عنه،  يف الوقت الذي كان البع�ص يفّكر يف اآخر نظرية 
يف القت�شاد اأو يف اآخر نظرية عن الفيزياء مثل نظرية الكم اأو اجلينات. هنا يثور ال�شوؤال : 
هل يحق لالإن�شان ا�شتن�شاخ اإن�شان مثله. يف هذا النطاق اأدخلت الدين يف النقا�ص، علمًا اأن 
الدين لي�ص اإّل �شمريك. الدين ل يعّلمك ول يقول لك ا�شتن�شخ اأو ل ت�شتن�شخ. الدين مدار�ص 
مبداأ  ال�شتن�شاخ  ي�شري  اأن  يقبل  �شمريك  هل  ال�شمري.  هو  املهم  منطقها.  لها  واحــدة  كل 
يطبق عامليًا اأو ل ؟ اأنا اأقول هذا قيا�شًا على الفل�شفة. منذ زمن اأر�شطو اأو فيثاغور�ص، كانت 
فل�شفة،  كانت  والكيمياء  اأي�شًا.  فل�شفة  كانت  )الفيزياء(  الأ�شياء  وعلوم  فل�شفة  الريا�شيات 
والتاريخ كان فل�شفة. ثم راحت هذه املو�شوعات ت�شتقل عن الفل�شفة بالتدريج، حتى الفل�شفة 
باتت هي كل ما تبقى من ذلك التاريخ. غري اأنني اليوم اأ�شتطيع العي�ص بال فل�شفة، بينما مل 
يكن من املمكن العي�ص بال فل�شفة يف زمان معني. الآن اإذا اأردت اأن تتفل�شف فهذا اأمر ح�شن. 
اإذا  اأمر ممكن وطبيعي. وينطبق الأمر نف�شه على الدين.  اأن تعي�ص بال فل�شفة، فهذا  ولكن 
قلنا الدين �شمري، وهو لدي �شمري حقًا، فيجب األ ي�شدر عن ال�شمري اأي �شيء �شيىء. اأ�شبح 
لدينا طرائق كثرية للتفكري وللعمل. ولهذا �شار الدين حالة �شمن اأمور اأخرى كثرية. اأما اإذا 
كان بع�شهم يريد اأن يكون الدين هو كل �شيء، فما عليه اإل اأن يقيم دولة لها قوانني جتعل من 

�سقر اأبو فخر
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الدين الأمر الوحيد. لكن، كم �شتحيا هذه الدولة ؟ واإل اأي مدى ؟ 

اأريــد تو�سيح  ال�سياق  دولــة فا�سلة. ويف هــذا  الدينية  الدولة  دولــة فا�سلة،  هــذه 
�سوؤايل. اإن اأخناتون مثاًل، اأتى بفكر ديني متمرد على دين اأ�سالفه. امل�سيح نف�سه كان متمرداً 
على الديانة اليهودية. واأق�سد بذلك اأن هناك جتديداً ومترداً يف الوقت نف�سه. اليوم يف 
واأنطون  عفلق  مي�سال  اأمثال  جتديدية  اأفــكــاراً  قدموا  امل�سيحيني  من  كثي  هناك  بالدنا 
اإلــخ. هــوؤالء قدموا اأفكاراً يف الفكر وال�سيا�سة واملجتمع لي�ض  �سعادة وق�سطنطني زريــق... 
الفكر  يف  جمددين  اعتبارهم  ن�ستطيع  وال  مواطنني.  ب�سفتهم  بل  م�سيحيني  ب�سفتهم 
الديني امل�سيحي، بل قدموا اأفكاراً يف املجتمع وال�سيا�سة والثقافة... اإلخ. لكن، ما عدنا نرى 
م�سيحيني يجددون الفكر الديني. هذا ما ق�سدته متاماً. واالأمــر نف�سه يف االإ�سالم. هل 
هناك من يناق�ض فكرة الوحي مثاًل ؟ ال اأحد يناق�ض فكرة الوحي على االإطالق، اأو فكرة من 
الذي كتب القراآن، اأو �سخ�سية جربيل؛ اأَهي حقيقة اأم متخيلة ؟ اأو ق�سة االإ�سراء واملعراج.

لكن الإن�شان له احلق يف اأن يوؤمن بالوحي اأو بغريه من الأمور.

يناق�سون  املفكرون  كــان  الربوت�ستانتية،  �سيوع  مــع  اأوروبــــا،  ففي  يــوؤمــن.  ال  اأو 
ُعذرية مرمي وب�سرية امل�سيح واأ�سطوريته وتاريخيته، ومل يكن هناك قيد على االأفكار. اأما 

يف بالدنا فال جنروؤ على مناق�سة امل�سّلمات.
هنا يجب اأن ترى طبيعة النظام ال�شيا�شي.

الأننا ال ن�ستطيع طرح هذه املو�سوعات على النقا�ض احلر والعلمي، نحن نحتاج 
اإىل فولتي اأو مارتن لوثر ي�ستطيع اأن يخرق هذا العماء ويطرح هذه االأمور للنقا�ض.

تقول اننا نحتاج اإل فولتري اأو مارتن لوثر. لكن يجوز اأننا بطبيعتنا ل نحتاج اإل 
فولتري ول اإل مارتن لوثر، بل يلزمنا �شيء اآخر. اإن قدرة جمتمعنا على مواجهة ت�شاوؤل معقد 
كهذا و�شعب تتوقف على ما يالئمنا. فولتري جاء اإل بالد فيها اإمكان التحدث بحرية، مع اأن 

م هذه املقالت. الكني�شة كانت جترِّ

جترم وتت�سدى لها، لكنها ال تقتل القائلني بها.
اأحيانًا رمبا تقتل. لقد قام مارتن لوثر بانقالب فظيع. وا�شعر اأن مارتن لوثر اأ�شاء 
اإل امل�شيحية. ولأنني، يف النهاية، ن�شراين، ون�شرانيتي تعود اإل اأيام امل�شيح اإذا مل تكن قبل 

ذلك، فاأنا ل اأعترب امل�شيحية ثورة على اليهودية لأن امل�شيح مل يكن يهوديًا.

�سحيح، مل يكن يهودياً. هو من اجلليل، جليل االأمم.
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مل يكن يهوديًا، لأن امل�شيحية هي �شقيقة اليهودية. اأي انها دين اإ�شرائيلي. يف اأي 
حال، اأنا َمدين بحريتي ال�شخ�شية ملارتن لوثر. هناك نا�ص �شاروا مدينني لع�شبيتهم ملارتن 

لوثر. وهناك اأنا�ص �شاروا مدينني لبغ�شهم ملارتن لوثر.

هذا ما ي�سمى ت�سيي�ض الدين، اأي اأن الدين �سار يف خدمة احلاكم.
والآن  �شيئًا،  كان  للتفكري  الوحيدة  الطريقة  الدين هو  كان  اأقول لك، عندما  كما 
عندما ما عاد على ذلك النحو �شار م�شّي�شًا. عليك اأن جتد له حماًل يف املجتمع. والكاهن 

نف�شه اأ�شبح �شيا�شيًا.

اأو يف خدمة ال�سيا�سة.
اأو يف خدمة ال�شيا�شة. �شحيح.

هذا ما وقع للم�سيحية، يف عهد ق�سطنطني على االأقل.
هذا ح�شل عامليًا. لكنني اأعتقد اأن كرثة التفكري يف هذه املو�شوعات غري مفيدة. 

الوعي بها مفيد، لكن كرثة التفكري فيها غري مفيدة.

اإن احلاجة اإىل التفكي فيها ناجمة من كون ال�سلطات الدينية يف بالدنا العربية 
فــودة يف م�سر  مثل فرج  حــراً  اإن مفكراً  التجديدية، وتقف �سد اجلديد.  االأفكار  تكافح 
االإ�سالمية  اجلماعات  حاولت  حمفوظ  وجنيب  اغتياله.  عن  دينياً  املتع�سبون  يتورع  مل 
يفتون  فهم  النا�ض،  على عقول  �سطوة كربى  لها  االآن  الدينية حتى  اغتياله. اجلماعات 
النا�ض ما  اأُخــرى، والنا�ض �سائعون. وثقافة  املعاك�ض تارة  بهذا االجتاه تارة، ويف االجتاه 
لهذا  املقهى.  ومناق�سات  والتلفزيون،  اجلمعة،  خطبة   : م�سادر  ثالثة  على  تــدور  زالــت 
ما  هي  والعلمانية حتديداً  العربية،  بالدنا  اأمــر مهم يف  ال�سيا�سة  عن  الدين  ف�سل  فــاإن 
نق�سد اإليه. وال�سوؤال امللّح اليوم هو : كيف ن�ستطيع اأن ُنقّيد يد احلاكم بالد�ستور ؟ وكيف 

ن�ستطيع اأن ُنقّيد اجلماعات الدينية حتى ال تتدخل يف ال�سيا�سة ؟
ل ميكنك القيام اإّل باملمكن. واإل تنعكف على نف�شك وتعي�ص حياتك الذاتية، اأو اأن 
تتفاعل مع النا�ص بطريقة ما. هذا هو املمكن وهذه طريقة يف احلياة، وهي الطريقة املف�شلة 
والعراق  العربية  واجلزيرة  وم�شر  ال�شام  بالد  وبني  الديني.  التفكري  منبع  هنا  بالدنا.  يف 
ن�شاأت الديانات كلها. وما اأنا متاأكد منه اأن هناك طرقًا اأخرى للتفكري وهي قوية يف الوقت 
اليوم ك�شوف  بينما هناك  ‘اهلل يقول’،   : بالقول  يبداأ كالمه  اأب�شط كالم هو من  اإن  نف�شه. 
احلم�ص النووي DNA. واليوم يتحدث العلماء عن اأن الكون ي�شبه الذرة يف التكوين، اأي اأنه 
النواة الإيجابية والإلكرتونات  اأنه مثل  اأي  اإيجابي يدور حوله عامَل �شلبي،  مبني على و�شط 

�سقر اأبو فخر
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ال�شالبة. واأبعد من ذلك فهناك املادة الفرتا�شية التي هي antimetal )م�شاد للماّدة(، والتي 
تتحرك ب�شكل دوراين حول و�شط ذي نواة �شالبة وحميط ذي تكوين اإيجابي. ثم يقولون اأ�شياء 
اأخرى خميفة، اأي اأن من املمكن اأن يكون الكون كله موؤلفًا من كون اإيجابي اأي كون عادي، 

وكون م�شاد للمادة. ويف حال وقوع اأي احتكاك بينهما يفنى اجلميع.

.Big Bang مثل النتيجة احلتمية لتقل�ض الكون بح�سب نظرية
هذا اأمر اآخر، لكنه قريب من هذه النظرية. الآن هل ي�شتطيع هذا الإن�شان الذي 

يفكر علميًا بهذه الأمور اأن يتغلب على الإن�شان الذي يفكر بطريقة دينية ؟

العلم تغلب على الكني�سة يف نهاية املطاف، واأ�سبح غاليليو اأقوى من البابا الحقاً.
اأكرث �شعادة مما هي عليه  الب�شرية  الب�شرية، ورمبا كانت  اإل  اأ�شاء غاليليو  رمبا 

اليوم من دون غاليليو. ولكن، ما اإن ظهر غاليليو حتى �شار ل بد اأن ينجح يف اأفكاره.
لدي �شديق وهو روائي ومعروف، ولعلك قراأت له، هو غالب هل�شا.

اأعرف كثيين من عائلة هل�سا االأردنية. 
ال�شم�ص  اأن  اأيامه يعي�ص يف دم�شق، وملا قراأ خربًا عن  اأواخر  كان غالب هل�شا يف 
ومل  بالكاآبة،  �شتفنى،اأ�شيب  ال�شم�شية  املجرة  واأن  �شنة،  نحو خم�شة ماليني  بعد  �شتنطفىء 
الكون  التفكري يف م�شري  اأثناء ذلك غارقًا يف  وبقي يف  اأ�شهر،  �شتة  منزله طول  يخرج من 
ويف اأن جمّرتنا واحل�شارات املتعاقبة التي �شهدتها الأر�ص �شتفنى يومًا ما. وقد راح بع�شهم 
يخفف عنه بالقول اإنه لن يكون موجودًا بعد خم�شة ماليني �شنة. لكن اخلرب، يف حد ذاته، 
ي�شري اإل اأن العلم ي�شيب النا�ص بالكاآبة يف كثري من احلالت. يف اأي حال، لو عدنا قلياًل 
اإل الإ�شالم نالحظ اأن الإ�شالم ن�شاأ يف منطقة �شحراوية تخرتقها خطوط التجارة الدولية. 
هل كان لهذا املن�شاأ ال�شحراوي ـ التجاري �شاأن يف طم�ص ما كان موجودًا قبل الإ�شالم من 
ح�شارات وثقافات ؟ وهل اأن الإ�شالم ذا املن�شاأ ال�شحراوي-التجاري، والذي غمر مناطق 
الزراعة يف العراق وال�شام، طم�ص ما قبله ؟ ويقال اأي�شًا اإن العرب مل يعرفوا امللحمة ذات 
والأ�شطورة  امللحمة  اأن  بينما يرى بع�شهم  الأ�شطورة.  الإغريقي، ومل يعرفوا كذلك  الطراز 
اأدبًا ملحميًا واأ�شاطري وديانات كثرية، لكن  كانتا موجودتني يف الثقافة العربية، واأن للعرب 

الإ�شالم طم�شها. ماذا تقول يف هذا املو�شوع ؟

اإذا كان االإ�سالم طم�سها، فكيف عرفوا اأنها كانت موجودة ؟ هناك بقايا واإ�سارات 
ال�سوؤال  اأعر�ض  اأنا  اأي حال،  �سامل مثاًل. ويف  الزير  املالحم كق�سة  تدل على بع�ض هذه 

واأنت املوؤرخ الذي ي�ستطيع اأن يجيب.
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اأوًل، الإ�شالم مل يظهر يف بيئة �شحراوية، بل ظهر يف احلوا�شر، وعا�شمته كانت 
حا�شرة.

تق�سد ال�سام ؟
ل. العا�شمة الأول هي مكة، وكانت حا�شرة.

مكة مدينة جتارية واقعة على خطوط التجارة الدولية يف تلك احلقبة. ومن 
ال�سعب اعتبارها مدينة حا�سرة كدم�سق مثاًل، اأو حلب، اأو بغداد يف ما بعد. 

ي�شتمر  العامل  اآنذاك، وهو ما جعل جزءًا كبريًا من  مكة كانت مدينة مهمة جدًا 
يف تقدي�شها. اأما هذا التفل�شف عن اأ�شل الإ�شالم ون�شاأته فلي�ص له ما يربره. فاحلقيقة هي 
ال�شيء املوجود. واإذا مل تكن مكة على هذا القدر من الأهمية، فال يغري هذا الأمر اأي �شيء 

من التاريخ. فاملهم اأن حدثًا جديدًا انبثق يف املنطقة ا�شمه الإ�شالم.

قبل االإ�سالم كان هناك امل�سيحية واليهودية وال�سابئة.
وديانات كثرية اأُخرى، منها ما اندثر، ومنها ما بقي حتى اليوم. الإ�شالم جاء ثم حل 
يف حمل نوع من امل�شيحية هي الن�شرانية، والتي اأقول اإنها ديانة عي�شى ابن مرمي. وقد بقيت 
اليهودية العربية والديانات الأخرى عربية، وامل�شيحية على اأنواعها كانت عربية كالن�شاطرة 
واليعاقبة وامللكية. ومبرور الزمن �شارت اأعداد امل�شلمني تتفاقم قيا�شًا على اأعداد امل�شيحيني 
واليهود، ومبا اأن كل طرف ظل متم�شكًا بكيانه على اأ�شا�ص عقيدته الدينية، فاإن الأمر اقت�شى 
اأن يكون لالأكرثية الغلبة يف طرح اأفكارها الأ�شا�شية كي يبقى املجتمع ممكنًا. وكان الطرح 
الأ�شا�شي يف هذا ال�شاأن هو اأن للفئات غري الإ�شالمية حق التمتع بحريتها يف اإدارة �شوؤونها 

الداخلية. اأما يف ما عدا ذلك فعليها اأن تتبع ال�شريعة الإ�شالمية.

هذا هو منطق الـُمتغلِّب اآنذاك.
متامًا. وهذا الراأي ا�شتمر حتى القرن التا�شع ع�شر. ويف القرن التا�شع ع�شر حدثت 
تغيريات جذرية �شع�شعت الأحوال. وما عاد ال�شوؤال : هل على الإن�شان اأن يحافظ على كيانه 

بح�شب انتمائه التقليدي-الديني اأم ل ؟

الدافع ل�سوؤايل هو اأن البع�ض راأى يف االإ�سالم الذي ن�ساأ يف مدينة جتارية مهمة 
هي مكة، مع اأنها واقعة يف واٍد غي ذي زرع، اأي لي�ض لديها اأي اإنتاج زراعي، اإحدى موجات 
للبالد اخل�سيبة، على غرار غزوات بني هالل.  البداوة التي كانت تتكرر غزواتها دوريــاً 
اندجمت  اأو  اندثرت  لكانت  دم�سق  مثل  حا�سرة  مدينة  املوجة  لهذه  تتوافر  مل  لو  لكن 

�سقر اأبو فخر
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موجاتها الب�سرية باملجتمعات اجلديدة يف العراق اأو ال�سام. لكن وجود حا�سرة مثل دم�سق 
وي�سبح  يعي�ض،  االإ�سالم  الــذي جعل  هو  متينة  دولــة  فيها  ين�سىء  اأن  ملعاوية  ُقيِّ�ض  التي 

نظاماً �سيا�سياً. كيف تنقد هذا الراأي ؟
اأ�شباب واأقنعة خمتلفة. يجوز اأن  يف التاريخ هناك فتوحات. وهذه الفتوحات لها 
اأقنعة جتارية. عندما حتدث الفتوحات يجري تنظيم الرثوة اجلديدة  اأو  اأقنعة دينية  تكون 
وتوزيعها. اإن بداية الإ�شالم، بح�شب الرواية الإ�شالمية، هي ق�شة هذه الرثوة التي حملتها 
ابتداء  وا�شتمرت طوياًل،  التي حدثت لحقًا  الفنت  لكل هذه  كانت م�شدرًا  فقد  الفتوحات. 
النمط  كان  وقت  اأتــى  وقد  الكربى’.  ‘الفتنة  ي�شمى  ما  اأو  عفان  بن  عثمان  اخلليفة  مبقتل 
الإ�شالمي، بحكم الفتوحات، ي�شبه كثريًا منط دولة الروم. بعد ذلك تغريت الأو�شاع بزوال 
دولة الروم، وحتول الرتك واملغول اإل الإ�شالم. هذه الأمور حدثت بالفعل، ول ميكن القول 

اإنها مل حتدث.

ال�سية واالأ�سدقاء االأوائل والعالقة بالغرب

م�سدراً  الــذاتــيــة  ال�سية  تعترب  هــل  �شنديانة.  على  طائر  �سيتك  كتبت  اأنـــت 
للتاريخ، اأم جمرد كتابة ُي�ستاأن�ض بها عند كتابة التاريخ ؟

ل. اإنها م�شدر للتاريخ.

اأَهي م�سدر رئي�ض اأم م�سدر ثانوي ؟
بل م�شدر رئي�ص. لكن. ثمة اإي�شاح ب�شيط؛ فاأنا مل اأكتب �شرية ذاتية بل مذكرات. 
ثم انني مل اأحتررَّ الدقة متامًا، بل �شردت الأمور كما اأذكرها... لي�ص بال�شرورة كما حدثت، 
هذه  باعتبار  مذكراتي  كتبت  لقد  اآخر.  اأمر  بالفعل  حدث  وما  اأمر،  الإن�شان  يذكره  ما  لأن 
الكتابة �شاأنًا �شخ�شيًا جدًا، بحيث ي�شبح القارىء �شديقي حني اأقول له من اأنا. وهذه عملية 
�شخ�شية جدًا. الآن اإذا تفل�شف اأحدهم، وراح يجادل يف هذا احلدث اأو ذاك، اأو يف مدى الدقة 
هنا اأو هناك، فهذا التفل�شف يوؤدي اإل �شدور كتاب ب�شع. ومذكراتي التي كتبتها بعنوان طائر 
على �سنديانة عبارة عن ق�شة من املا�شي، اأي من التاريخ بقدر ما يكون التاريخ جمموعة 

ماآثر ي�شعها اأفراد.

ال�سية الذاتية يكتبها ال�سخ�ض بعد م�سي فرتة طويلة على وقوع احلدث. فهي 
لي�ست يوميات يكتبها �ساحبها يوماً بعد يوم، فتحافظ على حرارتها احلدثية. اأما عندما 
يكتب �سخ�ض �سيته، لنقل بعد �ستني اأو �سبعني �سنة من مولده، فيكون هناك فجوة زمنية 
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كبية بني وقوع احلدث وكتابته. لذلك اأتفق معك بقوة على اأن ما كتبه هذا ال�سخ�ض اأو 
ذاك يف �سيته لي�ض بال�سرورة اأن يكون قد وقع بالفعل بالتف�سيالت ال�سحيحة متاماً. 
ومن هنا من�ساأ التحفظ عن اأهمية ال�سية يف كتابة التاريخ؛ واإىل اأي حد ميكن اعتبارها 

م�سدراً رئي�ساً للكتابة التاريخية ؟
للتاريخ. فال�شوؤال يف هذا احلقل يدور على فكرة  اعتبارها م�شدرًا رئي�شًا  ميكن 

احلقيقة’. ‘ما 

احلقيقة ن�سبية.
يف  خلقته  ما  ان  هنا  واأقــول  �شورة.  املطاف  نهاية  يف  احلقيقة  لكن  ن�شبية.  نعم 

مذكراتي هو �شورة للع�شر الذي ع�شت فيه بتغرياته ومن غري اأي ‘تفل�شف’.

اأي اإعادة ا�ستح�سار هذه الفرتة وتقدميها اإىل القارىء.
متامًا. حتى عندما يقروؤها الإن�شان يعرف اأن اهلل مل يخلق لبنان و�شورية وفل�شطني... 
اإلخ، لأن الإن�شان كان، يف بع�ص الأوقات، يجتاز هذه املناطق كلها من دون املرور بنقاط الأمن 
العام والبولي�ص وال�شرطة، اأي يف وقت مل يكن يف احلياة ‘غالظة اإدارية’ كاملوجودة اليوم. 

والق�شد هو تظهري هذا اجلانب، والإ�شارة اإل اأننا كنا، يف حقبة ما، ‘مب�شوطني’.

اإن تاريخ عائلتك هو اأكرب برهان على ما تروي. اأ�سلكم من عني حليا، واأتيتم 
اإىل بحمدون. واأجدادك عا�سوا بني االأردن وم�سر وال�سودان وكانوا يتحركون ب�سهولة يف 

وطن واحد ومنطقة واحدة.
ج والدي طبيبًا �شافر اإل م�شر وعنّي ‘�شرطبيب’  وراءك �شورة والدي. وحني تخررَّ

يف اجلي�ص امل�شري.

ولك عم عا�ض يف اخلليل، اأو بني اخلليل وال�سلط على ما اأعلم.
هذه �شورة جدتي اأم عبد اهلل. انظر ؛ لقد كانت حا�شرة. هذه ال�شورة التقطت يف 
�شتينيات القرن التا�شع ع�شر، وها هي ل ت�شع على راأ�شها اإل املنديل على عادة اأهل جبل لبنان.

اجتاهات  اأربعة  العربي  العامل  يف  كان  ف�ساعداً  الع�سرين  القرن  اأربعينيات  يف 
فكرية و�سيا�سية رئي�سة : االجتاه ال�سيوعي، واالجتاه القومي العربي كالبعث، واالجتاه 
ال�سوري القومي، والقوميون العرب. كاأنك مل تتاأثر باأي اجتاه من هذه االجتاهات. ملاذا 

مل تنتم اإىل اأي حزب �سيا�سي ؟
رمبا لأن تدّيني العميق حال دون اأن اأهتم بهذه الأمور.

�سقر اأبو فخر
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هذا جواب مفاجىء.
الإن�شان ينتمي عادة اإل مدر�شة تفكريية. يف راأيي اأن هذا غلط، لأن انتماءه يحد 
من حريته. اأنا طول عمري مل اأرغب يف اأن يحد اأحد من حريتي. كثريون من اأ�شدقائي انتموا 
اإل تيارات فكرية و�شيا�شية مثل حركة القوميني العرب. وديع حداد كان �شديقي... مل يكن 
�شديقًا حميمًا، ولكنه كان �شديقي ب�شكل جيد. ومنهم ما زال �شديقًا حتى اليوم اأمثال اأحمد 
اخلطيب وهاين الهندي. ورفاقي، يف اأكرثهم، كان لديهم ميل عروبي، غري اأين مل اأن�شِو حتت 
راية اأي جماعة. اأذكر اأنني، يف انتخابات جمعية العروة الوثقى اأو انتخابات جمل�ص الطلبة 
يف اجلامعة الأمريكية، كنت اأقرتع للقوميني العرب، من غري النتماء اإليهم حزبيًا اأو َعَقديًا.

هل حاولوا ا�ستدراجك اإىل االن�سمام اإليهم ؟
اأنهم احرتموا موقفي. واأنا احرتمت موقفهم، وما زلنا اأ�شدقاء. وبطبيعة  اأعتقد 
احلال مل اأكن مقاطعًا لالآخرين على الإطالق. وحني ذكرت اأن تديني ال�شخ�شي حال دون 
انخراطي يف جماعات �شيا�شية كنت اأعني اأن عملي كان ميالأ علي حياتي اإل درجة مل اأكن 
اأ�شتاق معها اإل اخلروج من و�شعي اإّل للمتعة. وبهذه الطريقة حافظت على عالقاتي بعدد 
كبري من اأ�شدقائي. لأن الإن�شان عند انخراطه يف حزب ما فما ل �شك فيه اأن ذلك �شيوؤثر يف 

عالقته بالآخرين ممن ل ينتمون اإل حزبه.

رمبا ي�سبح تفكيه حمدوداً اأي�ساً.
رمبا يف اأحد الأوقات اهتممت بال�شيا�شة حني ُعر�ص �شوؤال عن لبنان وعن م�شروعية 
الوحدة،  �شد  مت�شددًا  موقفًا  اتخذت  وم�شر. حينذاك  �شورية  بني  الوحدة  اأثناء  وجوده يف 

ووقفت اإل جانب ا�شتقالل لبنان، ولكن من غري عداء لأ�شدقائي الوحدويني.

اأن  مــع  ال�سيا�سة  اخلــو�ــض يف  عــن  تبتعد  ملــاذا  لكن  �سيا�سي،  حــزب  اأي  تلتزم  مل 
ال�سيا�سة باتت تقرر م�سائرنا كاأفراد وم�سائرنا كمجتمعات ؟

اإذا كان حكامنا �شي�شتمرون يف تقرير م�شائرنا على هذا النحو فاحلياة، يف هذه 
احلال، لي�ص لها معنى. نحن نعرف اأن اأي اإن�شان يجهد للقيام بعمله، لأن ذلك يريحه معنويًا. 
وعندما ل يكون لالإن�شان القدرة على تغيري الو�شع ال�شيا�شي الذي يعي�شه، فلماذا يلقي هذا 
الهم على عاتقه ما دام ل ي�شتطيع تغيري الواقع ؟ غري اأن الإن�شان اإذا كان ل ي�شتطيع القيام 
بهذا الأمر، فليقم باأمر اآخر؛ ل ي�شتطيع العمل يف ال�شيا�شة، اإذًا ليعمل يف ال�شحافة مثاًل، 
اأو يف الفن اأو يف اأي �شاأن اآخر. فال�شيا�شة لي�شت مفرو�شة على الإن�شان حكمًا. وتغيري الواقع 
يحتاج اإل عنا�شر كثرية منها ال�شيا�شة. وال�شيا�شة، بح�شب مكيافيللي، فيها اأمور �شيئة جدًا، 

فهي تربز اأ�شواأ ما يف غريزة الإن�شان، اأي حب ال�شيطرة.
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وغريزة اجل�سع واالإيذاء ثم الكراهية.
نعم. ول يوجد �شخ�ص انخرط يف العمل ال�شيا�شي يف بالدنا اإّل قيل فيه ما مل يقله 

مالك يف اخلمر. واأنت تعرف ما قاله مالك يف اخلمر.

ثة لالأخالق. لكنني ق�سدت من كلمة ‘�سيا�سة’ هنا يف هذا احلوار،  ال�سيا�سة ملوِّ
اإبداء الراأي يف ال�سوؤون ال�سيا�سية، ال اخلو�ض يف العمل ال�سيا�سي، اأو، على االأقل، اخلو�ض 

يف ال�سيا�سة كمفهوم، اأو كفكر.
بهذا املعنى كل ما يقوم به الإن�شان هو �شيا�شة، لأن ما يقوم به الإن�شان يوؤثر يف 

الآخر فيغريه.

حتى الفن هو حتري�ض على االأجمل؛ فالفن الراقي يغي، بقوة املقارنة، الذائقة 
الفنية للنا�ض بالتدريج، االأمر الذي يغي تطلع النا�ض اإىل االأجمل. وهذا ما يفعله االأدب 
والفكر. وال اأق�سد يف هذا امليدان ال�سيا�سة مبعناها اليومي وال �سيما ال�سيا�سة يف بالدنا 

العربية، وخ�سو�ساً يف لبنان. اإنها م�سيبة.
نحن، خ�شو�شًا يف لبنان ويف العامل العربي، نلوم اأنف�شنا كثريًا، ونعتقد اأننا اأ�شواأ 
اأنف�شنا  نقارن  عندما  لأننا  جدًا،  اأنف�شنا  نظلم  نحن  الكون.  يف  ال�شيا�شية  احلياة  خلقته  ما 
بالدول التي نتمثل بها عادة يف ميدان التقدم واحلريات والدميقراطية جندهم زعرانًا ع�شر 
مرات اأكرث منا. واأكاذيبهم كبرية جدًا بينما اأكاذيبنا �شغرية وم�شكينة. هم اأ�شروا �شعوب 
العامل مئات املرات، بل اآلف املرات اأكرث مما اأ�شّر حكامنا بنا. اإن ظّلهم على العامل ثقيل. 

من يخرب البيئة ؟

الدول ال�سناعية.
والدول ال�شناعية هي الدول التي جعلناها املثال لنا.

اأي اأميكا وفرن�سا واإنكلرتا.
حتى دول ا�شكندنافيا لي�شت اأح�شن من اأمريكا وفرن�شا واإنكلرتا. عندما نقول دول 
ا�شكندينافيا يتبادر اإل اأذهاننا اأن هذه املجتمعات هي منتهى الرقي. دعك من ذلك. زعران 
مثلهم مثل غريهم من املجتمعات الغربية. اأنا اأ�شعر اأننا نحن العرب م�شاكني. مرة قال عنا 

The Arabs are Gazelles in a world of wolves : ال�شيناتور فولربايت جملته امل�شهورة التالية

»غزالن يف عامل من الذئاب.«
‘تك�شر’ اأو  اأن يف جمتمعاتهم غزلنًا  نعم، »غزلن يف عامل من الذئاب.« �شحيح 

�سقر اأبو فخر
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تعتدي على غزلن، لكنهم، يف العامل الذي يعي�شون فيه، كلهم ذئاب، ول واحد منهم يقول 
كلمة �شحيحة. خذ ورطة لبنان حاليًا، ول اأريد الإغراق يف التف�شيالت ال�شيا�شية، فقد وجد 
لبنان نف�شه يف عامل من الكذب املح�ص؛ يف عامل حيث احلقيقة ل تقال قط. ملاذا اإذًا نلوم 
اأمورنا على خري ما يرام. ل، على الإطالق،  اأن  القدر ؟ وكالمي هذا ل يعني  اأنف�شنا بهذا 
اإل  العامل ممن يحتاج  ل�شنا وحدنا يف  اأننا  لكنني �شاأقول فكرة رمبا تبدو تافهة جدًا وهي 

تقدم وتغيري. غري اأننا نحتاج اإل القليل من الأخالق، بينما العامل يحتاج اإل الكثري منها.

يحتاج اإىل اأطنان باملقارنة.
هذا ما اكت�شفته من خالل معرفتي الغرب، فاأنا �شافرت كثريًا، واأ�شافر دائمًا اإليه.

مل حتب الغرب ؟
على الإطالق.

»ال ياأتي من الغرب ما ي�سر القلب«. هذا مثل من اجلبل اللبناين.
الغربية.  اتخذت موقفًا من احل�شارة  الغرب. منذ زمن طويل  اأ�شواأ من  �شيء  ل 
لنف�شها  بكارثة  تنتهي  اأن  بد  ل  ح�شارة  واأي  نهاية.  ل  ما  اإل  تدوم  اأن  ميكن  ل  واحل�شارة 
اجلامعة، حني  .B.A يف  اأدر�ــص  اأزال  ما  كنت  عندما  اإليها  تو�شلت  وهذه اخلال�شة  وللعامل. 
كنا ندر�ص العلوم ال�شيا�شية، ونراقب ما يحدث يف العامل. وكنت اأعد مو�شوعًا يف العالقات 
الدولية وهذه هي ع�شارة ما وجدته يف تاريخ القوى ال�شيا�شية التي ل ميكن اأن ي�شتمر هذا 

ر نف�شه. العامل على منوالها. �شتنهار اأخريًا بال �شك. وهذا العامل �شيك�شِّ

كما ح�سل يف احلرب العاملية االأوىل ويف احلرب العاملية الثانية.
والثالثة. اأنا ل�شت معجبًا بالغرب على الإطالق مع اأنني در�شت فيه، لكنني در�شته 
اأي�شًا. اأحب املو�شيقى الغربية، واأقراأ ال�شعر الغربي. لكن ال�شعر الغربي اجليد كتبه �شعراء 
رف�شوا الو�شخ الذي يعي�ص فيه جمتمعهم. لكن اأن اأقول ليتني ع�شت يف الغرب، وماذا اأفعل 
يف هذه البالد... فهذا من املحال. على الأقل ها اأنا اأعي�ص يف هذه البالد مع اأنا�ص اأفهمهم 
واأفهم عقليتهم، واأفهم كذباتهم ال�شغرية واألعيبهم ال�شغرية، ل مع وح�ص كبري ل اأعرف 
اأين تبداأ وح�شيته اأو اأين تنتهي، ول اأعرف هل ‘�شيخرم�ص’ اأم اأنه �شيع�ص. عمومًا، هو يعمل 

هذه الأمور كلها بع�شها مع بع�ص.

هذا املوقف تو�سلَت اإليه من خالل درا�ستك الغرب، ولي�ض من خالل اإح�سا�سك 
باأنك متلف عنهم، اأو الأنك عربي بالدرجة االأوىل.



الآخر | خريف 2011

297

اإّل  اأنهم ل يفكرون  اأنا�ص غربيني، فوجدت  واجهت �شجالت يف ق�شايا عاملية مع 
باأنف�شهم، يا ليتهم يحبون اأنف�شهم. احلياة التي يعي�شونها لي�شت حياة. فال اأحد فيهم يرتاح 

قلياًل ويدخن َنَف�ص نارجيلة مثاًل.

اإنهم يف حالة جري دائم وراء العمل والرثوة.
يدخنون،  اأنا�ص  هناك  التدخني.  قمع  على  اليوم  يت�شابقون  كيف  اأنظر  متامًا. 
منظمًا  عاملًا  ي�شنعوا  اأن  ولكن  م�شر.  التدخني  ان  للنا�ص  قولوا  ح�شنًا،  يدخنون.  ل  واأنا�ص 
لقمع املدخنني ثم يتحدثون عن احلرية فهذا اأمر عجيب. اأنا ل اأدخن، ولكنني اأحتدث عما 

اأُلحظه. 
عندما كنت طالبًا يف لندن اأحببت الإنكليز، فهم كبقية ال�شعوب طيبون. والإنكليزي 
عندما ياأمن لك يتحدث اإليك بعفوية. ولكن عندما تبحث معه يف ق�شية عامة، جتده ل ي�شتطيع 
الثالثي  العدوان  اإبان  �شنة 1956  واأذكر يف  يرى م�شاحله وحده.  بل  اأبدًا  يرى مكانتك  اأن 
ال�شوي�ص، وكانت  تاأميم قناة  واإ�شرائيل بعد  الذي �شاركت فيه بريطانيا وفرن�شا  على م�شر 
بريطانيا خارجة للتو من احلرب العاملية الثانية، اأن �شخ�شًا �شديقًا لأخي، وكان قا�شيًا يف 
اجلي�ص الربيطاين، يريد تعميد ابنته. وقد دعاين اإل حفل العمادة، فذهبت لأرى كيف يعي�ص 
اإنه �شخ�ص ذو م�شتوى اجتماعي متطور، ويقطن يف حي راٍق جدًا. وهناك  الإنكليز.  هوؤلء 
التقيت جمموعة من النا�ص يرتدون األب�شة اأنيقة، وجميعهم تعلموا يف مدار�ص متطورة، ومع 
واأنا  بريطانيا.  ت�شرف م�شر جتاه  ب�شبب  �شخ�شية  اإيّل مالمة  ليوجهوا  علي  ذلك جتمعوا 

اآنذاك مل اأكن على علم بالق�شية من اأ�شا�شها. 
العلمني يف  اأنني كنت ما زلت تلميذًا عندما وقعت معركة  اأذكر  ال�شياق  ويف هذا 
امل�شريني  اأن  على  الكالم  عن  يتوقفوا  مل  الإنكليز  هــوؤلء  اأن  غري  الثانية.  العاملية  احلرب 
بال وفاء، لأن بريطانيا قامت بعمل »جبار« وهو تخلي�شهم من الأملان والإيطاليني والنازية 
والدكتاتورية، فكيف يقولون لها الآن : اأخرجي من م�شر ! فقلت لهم اأنتم قمتم بهذا العمل 
خدمة مل�شاحلكم اأوًل واأخريًا، ودفاعًا عن حدودكم. اأنتم دخلتم اإل م�شر ل لتحموا م�شر، 
الن�شر يف احلرب  اأمامكم طريق  ُتفتح  اإفريقيا، وكي  �شمال  واإيطاليا يف  اأملانيا  لتهزموا  بل 
العاملية الثانية. ما هذا الكذب! اما اأن تقولوا اإنكم قمتم بذلك من اأجلنا، فهذا كذب �شريح. 
ويف الأثر انقلب الكالم اإل �شاأن اآخر، فراحوا يقولون : عليكم اأن حتاربوا باأنف�شكم وتقاوموا 
: اخلطر  قال  ؟  تتحدث  اأي خطر  : عن  فقلت ملحدثي  نحارب نحن عنكم.  اأن  ل  الأخطار، 
خطر  هناك  بلى.   : قال  ال�شيوعي.  باخلطر  اأ�شعر  مل  الآن  حتى  اإنني   : له  قلت  ال�شيوعي. 
�شيوعي. فقلت : اإذا كنتم ت�شعرون بهذا اخلطر فنحن ل ن�شعر به اأبدًا، ولكنني اأ�شعر بخطر 
موجود بقربي هو اإ�شرائيل. وحتول النقا�ص اإل ما ي�شبه الكالم الغا�شب لول وجود الدكتور 

�سقر اأبو فخر
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فراح  اللقاء،  وكان حا�شرًا يف ذلك  نف�شه،  املبنى  اأولده مقيمني يف  كان  الذي  �شعد  جنيب 
يلطف الأجواء. 

اأحالفهم  فكرة  اأخــدم  اأن  يــريــدون  الإنكليز.  هــوؤلء  مواقف  يف  الغرابة  لحــظ 
ال�شيا�شية، واأدافع عنها يف الوقت نف�شه. وتبني يل اأن الإنكليز كانوا يريدون اإن�شاء حلف يف 
البالد العربية، بينما الأمريكيون كانوا �شد هذا الجتاه. ويف ما بعد ‘طريهم’ الأمريكيون 

من املنطقة كلها. وهذه هي ق�شة احلرب الباردة الجنلو-اأمريكية. 
مثال اآخر : يف ت�شعينيات القرن الع�شرين ح�شرت موؤمترًا يف جامعة تك�شا�ص عن 
‘ال�شرق الأو�شط يف خم�شينيات القرن الع�شرين’، وحتدثت فيه عن ال�شرق الأو�شط يف تلك 
احلقبة. وتناولت اإحدى الأوراق املقدمة اإل املوؤمتر الأو�شاع بني القوى الكربى يف املنطقة يف 
تلك الفرتة. ومن جملة احلديث، وكنت يف تلك الأثناء اأدر�ص تاريخ الأردن، قلت : انتبهوا من 
اأن يكون الأمريكيون حلفاء الربيطانيني. لكنهم يف�شلون الرو�ص  الأمريكيني. من املفرو�ص 
اللقاء،  األف مرة. هم ل يريدون الإنكليز يف املنطقة. وكان هناك �شخ�ص حا�شرًا  خم�شني 
وكان �شابقًا �شفريًا لأمريكا يف بريوت، وكان تلميذي يف اجلامعة الأمريكية، وكان يحرتمني 
كثريًا وي�شميني My Guru اأي ‘مر�شدي’. وكان حا�شرًا اأي�شًا �شخ�ص اإنكليزي اآخر يحرتمني 
الأمور  فهذه  عجيب.  ب�شكل  ‘نزلوا’ بي  جميعهم  وهوؤلء  املوؤمتر.  رئي�ص  هناك  وكان  كثريًا. 
اأقول  اأن  الإنكليزي  غري  اأنا  علّي  ممنوع  ولكن  ذلك،  يعرفون  هم  بها.  اأبوح  اأن  علي  ممنوع 

احلقيقة التي يعرفونها متامًا.

احلقيقة توؤملهم. 
يف  تباع  الكتب  وهذه  الكتب،  يف  م�شطور  فهو  عجيبًا؛  اأو  جديدًا  �شيئًا  اأقل  مل  اأنا 
الكالم  على  اأ�شررت  واإذا  املعلومات.  هذه  مبثل  اأتفوه  اأن  علّي  ممنوع  ذلك  ومع  مكتباتهم. 
فالأمر يتطور اإل الوقاحة. ل تعتقد اأنهم مهذبون، واأن لقاءات اللطف و�شرب ال�شاي مفعمة 
بالتهذيب دائمًا. اإنهم يتواقحون حقًا... ول يتورعون عن القول لك : اأنت حمار. وقد قال يل 
ما عدت  الآن  ولكنني  ‘مر�شدي’،  ال�شليبي  كمال  اأعترب  دائمًا  كنت  اأنا   : الأمريكي  ال�شفري 

اأعتربه كذلك.

حتى مبداأ اإيزنهاور اأَمل يكن يعني خروج الفرن�سيني واالإنكليز والربتغاليني من 
ال�سرق االأو�سط والهند ؟

�شحيح. واإل ملاذا وقعت حرب فيتنام ؟ الأمريكيون اأخرجوا الفرن�شيني من الهند 
ال�شينية. ويف هذا ال�شياق اأقول لك : من يعتقد اأن هناك من هو اأح�شن منا يف العامل خمطىء.

وال�سيا�سي،  ال�سحايف  امل�ستوى  على  عربي  من  ياأتي  ما  يرف�سوا  اأن  اأفهم  اأنــا 
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اإذا وّجه اإليهم النقد. ولكن، حتى يف احلقل االأكادميي الذي من املفرت�ض اأن  وخ�سو�ساً 
يكون فيه م�ستوى عاٍل من العقالنية واحليادية، فهم يتخذون املوقف نف�سه.

العامة.  ال�شورة  م  يقوِّ اأن  يقبلونه  ل  ولكن  الهام�ص.  يف  عمل  اإذا  العربي  يقبلون 
يقبلون اأن يعمل still life )طبيعة �شامتة(، اأي اأنهم يقبلون العربي اإذا قام بر�شم مزهرية، 
الطبيعي اهلل  امل�شهد  فاإذا �شور  اإذا حـاول ت�شوير م�شهد طبيعي متكامـل.  يقبلونه  ولكن ل 
ي�شـاعده! عندهـا �شي�شبح مثلـي اأنا : ِهّر بت�شع اأرواح. اأنا قمت مبا اأعتقدته �شحيحًا. وجدت 
حقيقة، بح�شب نظرتـي، فقلتها، ووقفت يف وجه العامل. ول �شك يف اأن بينهم بع�ص الأوادم 

مثل اأنطوين لّيا�ص. لكنهم يف ما عدا القلة، �شنوا علّي حربًا �شرو�شًا.

ليتهم ردوا عليك بحجج علمية.
اأبدًا، مل يردوا.

ال�شت�شراق، فقد هاجموه كثياً،  بــاإدوارد �سعيد وكتابه  يف هذا ال�سياق ذكرتني 
الأنه، كما يبدو، جتاوز نطاقه االأكادميي واملعريف.

ل اأظن اأنهم عادوه.

مل يعادوه حقاً، ولكن وجهوا اإليه انتقادات لي�ست ب�سيطة.
انتقاداتهم من �شمن نطاق الثقافة الغربية نف�شها.

العربية  منطقتنا  يف  كنا  واإذا  الكتاب.  هــذا  اأهمية  يف  الــيــوم  نظر  اإعـــادة  هناك 
اإىل  جمادالتها  يف  ا�ستندت  اجلديدة  االأ�سوليات  اإن  اإال  الفــت،  برتحاب  الكتاب  ا�ستقبلنا 

ن�سو�سه واأفكاره.
هذا الأمر بات قدميًا جدًا. ظهر الكتاب �شنة 1978. اأما اإعادة النظر فيه، فلي�ص 

اأمرًا مهمًا اليوم. امل�شت�شرقون ماتوا. 

ال معنى لذلك.
الغربية  احلكومات  اأن  املوؤكد  ومن  كمنهج.  لال�شت�شراق  �شببًا  ثمة  اأن  املوؤكد  من 
كانت  فقد  عليها.  ال�شيطرة  تريد  التي  البلدان  عن  معلوماتها  لتو�شيع  بال�شت�شراق  اهتمت 
الدولة العثمانية متد �شيطرتها على مناطق �شا�شعة من العامل. وكان الغرب يريد ال�شيطرة 
كلّية  اأً�ش�شت  اإنكلرتا  يف  بالرثوات.  الغنية  واإفريقيا  الهند  ذلك  يف  مبا  البلدان،  جميع  على 
الدرا�شات ال�شرقية والفريقية SOAS. حتى ي�شيطر الغرب على هذه البالد كان يحتاج اإل اأن 
يعرفها. لذلك ر�شدوا الأموال ودفعوها اإل باحثني لدرا�شة ال�شرقيات. وامل�شت�شرقون الذين 

�سقر اأبو فخر
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اأكادميية،  اأ�شبح مدر�شة  بقي منهم  اأحد. ومن  يبق منهم  ال�شت�شراق مل  �شنعوا 
وزالت عنهم �شبغة خدمة ال�شتعمار. 

يف اأي حال، فاإن اال�ست�سراق لي�ض مدر�سة واحدة.
هناك مدار�ص كثرية.

هناك مدار�ض ذات طابع كن�سي، واأ�سحابها اأتوا اإلينا كرحالة اأو حجاج لي�ساهدوا 
بع�ض  ولــوال  حم�ض.  علمي  ا�ست�سراق  وهــنــاك  امل�سيح.  وبــالد  امل�سيح  مهد  الــبــالد،  هــذه 

امل�ست�سرقني لظلَّ جزء كبي من كنوزنا الرتاثية مطموراً حتت الرتاب.
مل ينته العمل يف كتاب اأن�ساب االأ�سراف للبالذري حتى اليوم. ولول الأملان ملا بداأ 
اأحد به. وعندما اأراد امل�شت�شرقون الأملان حتقيقه جاوؤوا اإل بريوت وافتتحوا معهد الدرا�شات 
ال�شرقية يف زقاق البالط، واأح�شروا اإح�شان عبا�ص وحممد يو�شف جنم وغريهما. وكان كل 
واحد من هوؤلء املحققني العرب ياأخذ جزءًا من الكتاب فيحققه وين�شره با�شمه. واقت�شر دور 
الأملان على طباعته. اأي مل يكن هناك جلنة اأملانية ت�شتطيع اأن تزّور ما فعله اإح�شان عبا�ص 
مثاًل. وجل ما فعله امل�شت�شرقون الأملان اأنهم كلفوا اأبناء هذه البالد حتقيق خمطوطاتنا ثم 
اأنا اأعرف اإح�شان عبا�ص جيدًا. لقد جعلوه ع�شوًا يف جمعية امل�شت�شرقني لديهم،  كّرموهم. 
اأن�ساب  لأنه فعاًل كان حمققًا كبريًا. ولو مل يفكروا هم يف امل�شروع ويوؤمنوا له التمويل لبقي 

االأ�سراف بني الغبار.

ق�سة تاأ�سي�ض لبنان

اأنت علماين. ملاذا اإذاً كنت يف اإحدى الفرتات قريباً من اأفكار القومية اللبنانية ؟
عند  ول  وقت،  اأي  يف  عندي  واردًا  يكن  اللبنانية’ مل  ‘القومية  م�شطلح  اإن  اأوًل، 
ال�شوريني، ف�شاروا يقولون  القوميني  اأرادت تقليد  اأي�شًا. كانت هناك فئة قليلة جدًا  �شواي 
بالقومية اللبنانية. الأمر لدي ل يعدو اأن يكون جمرد �شعور، اأو انتماء اإل لبنان، ولي�ص اأكرث 
من ذلك اإطالقًا. و�شعور النتماء اإل لبنان يت�شمن، يف الوقت نف�شه، خوفًا على لبنان. ففي 
اأثناء الوحدة ال�شورية-امل�شرية ارتفعت اأ�شوات معادية للكيان اللبناين وا�شتمراره، وراحت 
بع�ص الأ�شوات اللبنانية ترتفع هاتفة »الوحدة عاجل عاجل.« اأنا مل اأكن اأريد الوحدة عاجل 
عاجل. وعلى الفور، ومن غري اأن اأنتمي اإل اأي حزب اأو فريق، فتحت على ح�شابي مقاومة مبا 
ملكت يداي. كنت اآنذاك يف اجلامعة. وجاءين �شبان و�شابات وقالوا يل : نحن ن�شعر اأن الأمور 
�شتخرج من اأيدينا اإذا مل نبادر اإل القيام باأمر ما. وقد تباحثنا يف هذا ال�شاأن، ولحظنا اأن 
اأحيانًا،  اإن اهلل منحني،  وراءكم.  واأنا  اأنف�شكم  نظموا   : لهم  فقلت  الآراء.  توافقًا يف  هناك 
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بع�ص اجلراأة. وعندما قالوا يل اإنهم يريدون �شوغ اأيديولوجية لهذه املجموعة، قلت لهم : ل 
اأريد اأيديولوجية، فلكل واحد احلق يف اأن يفكر كما يريد. ونحن متفقون على اأمر واحد هو 
تقدي�ص انتمائنا اإل لبنان، ول ن�شمح لأحد باأن يعتدي عليه. نحن ل�شنا �شد اأحد، ومن يريد 
اأثناء متجيده هذا، تكلم بكالم �شيء  متجيد الوحدة العربية فليمجدها. ولكن اإذا كان، يف 
على لبنان امل�شتقل ال�شيد احلر، عندها يجب اأن نوقفه عند حّده، وهذا ما فعلناه. وبالفعل 
كنت جريئًا اآنذاك، فقد �شربت عر�ص احلائط ب�شمعتي العلمية، ومل اأهتم مبا قيل عني. كنت 

اأعمل اوًل، ثم اأفكر ب�شمعتي العلمية ثانيًا. هذا اإذا اأردت حما�شبتي على تلك املرحلة.

كال. اإننا هنا نروي للتاريخ.
هذا ما جرى وهذا ما فعلته وهذا ما كتبته. ومع ذلك فاأنا ل اأظن اأن هناك جن�شًا 
لبنانيًا خلق قبل �شتة اآلف �شنة. ومل اأكن يومًا مقتنعًا بهذه اخلرافة. غري اأن بع�شهم ل يتورع 
عن ت�شنيف من يقف مثل هذا املوقف تبعًا لثقافته املحدودة. فكانوا يقولون عني انني من 
حزب الكتائب. ما ال�شبب ؟ لأن حزب الكتائب كان احلزب الوحيد اآنذاك الذي كان يطالب 

بـِ »لبنان اأوًل.«

ّنفت معهم واأنت ل�ست منهم. ف�سُ
منظمة  نف�شه حدث عندما جاءت  والأمر  اأوًل.  لبنان  يقولون  �شار اجلميع  اليوم 
التحرير الفل�شطينية اإل لبنان. كان موقفي هو املوقف نف�شه. من ي�شتطيع األ يكون اإل جانب 
منظمة التحرير الفل�شطينية ؟ كاأنك �شد تعليم العميان. لي�ص من املمكن األ توؤيد �شعبًا خ�شر 
اأر�شه ويريد حتريرها. ولكن، على هذا ال�شعب األ ي�شعى لُيقيم دولة داخل الدولة. واإذا اأراد 
اأن يقيم دولة داخل الدولة، فنحن من جهتنا �شنجرب اأن مننعه. وقد جّربنا جهدنا. لكن، 
عندما حاول بع�ص اللبنانيني اأن يتطاول على الفل�شطينيني كفل�شطينيني، واأرادوا القت�شا�ص 

منهم، وانخرطوا يف موؤامرة لها اأول ولي�ص لها اآخر، وكان لالأمريكيني يد ورجل فيها.

خطة كي�سنجر امل�سهورة.
مع  ووقــفــت  املـــوؤامـــرة،  هــذه  �شد  وقــفــت  الفل�شطينيني،  ذبــح  بع�شهم  ـــاول  وح
الفل�شطينيني، فقالوا : كمال ال�شليبي �شار فل�شطينيًا. مل اأكن �شد الفل�شطينيني كفل�شطينيني 
منذ البداية، ول حتولت، بالطريقة التي �شوروين فيها، اإل فل�شطيني. كنت اأقول مبا ميليه 
اأرحت  اأنني  والنتيجة كانت  بالتحديد.  اأنا  اآنذاك ومنطقي  الأو�شاع  اأي منطق  علي املنطق، 
�شمريي، واأو�شحت اأن العرب لي�شوا اأعدائي، والفل�شطينيون لي�شوا اأعدائي، وبقيت مت�شاحلًا 

مع نف�شي ومع العامل.

�سقر اأبو فخر
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ال�سوري  احلــزب  انقالب  وم�سكلة   ،1958 �سنة  مبحنة  لبنان  مر  فقد  �سحيح، 
القومي االجتماعي يف نهاية �سنة 1961 وحرب 1967، واالعتداءات االإ�سرائيلية املتمادية 
على لبنان مبا يف ذلك �سرب مطار بيوت الدويل يف �سنة 1968، ثم اأحداث 23 ني�سان 1969 
واتفاقية القاهرة بعد ال�سدامات بني اجلي�ض اللبناين والفدائيني. وال ريب اأن لبنان كان 
مير بلحظات �سديدة اخلطر، وهناك خوف جدي على كيانه. ولهذا فاأنا اأقراأ موقفك يف 
�سياق ما كان يجري من اأحداث �سيا�سية. وهنا لدي �سوؤال ا�ستطرادي : مبا اأنك كنت خائفاً 
جداً على الكيان اللبناين وال تريده اأن يذوب يف اأي كيان اآخر، كيف توّفق بني هذا املوقف 

وميلك اإىل التيار القومي العربي الذي ينادي بالوحدة العربية ؟
اأنا اأحب عائلتي، واأحب والدي واأولده )اإخوتي( واأولد اأولدهم واأ�شعر بوحدة حال 
معهم. واأحب اأ�شحابي وعائالت اأ�شحابي واأولدهم. واأحب تالميذي وزمالئي الذين عملت 
معهم. لكن، اإذا جاوؤوا وقالوا يل نريد اأن نت�شارك معك، عندها ي�شبح الأمر خمتلفًا. فاإذا 
كان املواطن متم�شكًا بلبنان وبالكيان اللبناين فلي�ص يف املو�شوع اأي غلط . ل لأن لبنان بلد 
مثايل يف احلريات، بل لأن هذا املواطن معتاد عليه وخلق معه. والوقوف مع لبنان ل يعني 
معاداة اأحد. اأنا ل اأقول : ‘العرب ك�ص بره’. وهذا وا�شح يف مذكراتي. كنا عندما نذهب اإل 

ال�شام ل نعرب حدودًا. وعندما كان ال�شوريون ياأتون اإلينا مل يكن يف طريقهم اأي حدود.

اأ�سل عائلتك من عني حليا يف �سورية. األي�ض كذلك ؟
لدي اأقارب حتى اليوم يف حم�ص من اآل ال�شليبي، واأ�شلهم مثلنا من عني حليا. 
لكن هذا ل يقدم ول يوؤخر. فاأنا فعاًل اأحب البلدان العربية كما اأحب بلدي. واأمتنى لها اخلري 

كما اأمتنى لبلدي. واإذا اأ�شابها اأي مكروه اأ�شعر به يف جوارحي.

وثقايف.  ذات حمتوى ح�ساري  فكرة  لديك هي  العروبة  فكرة  فاإن  املعنى  بهذا 
ولي�ست تذويباً اأو وحدة اندماجية.

اإنها انتماء اإل ثقافة واإل تاريخ ولغة و�شعب وجغرافيا.

حبذا لو تعود االأمور كما كانت قبل 40 �سنة. اأي اأن نتمكن من الذهاب اإىل ال�سام 
من دون اأن تعرت�سنا احلدود. واأنا اأذكر عندما كنا نذهب بالبا�سات اإىل ال�سام، اأو ب�سيارات 
اإىل  الــدركــي ي�سعد  كــان  االإطـــالق.  لل�سفريات مل يكن هناك حــدود على  الــبــرتاء  �سركة 
البا�ض، بينما الركاب يحملون هوياتهم باأيديهم. فينظر اإليها من بعيد، ثم يعطي اإ�سارة 
اأو حدود تعرت�ض.  اأوراق تختم  اأو �سوريني. فال  اإذا كان اجلميع لبنانيني  ال�سي لل�سائق 
وكم وقعت حاالت ا�ستعارت فيها اإحدى الن�ساء هوية جارتها للذهاب اإىل ال�سام يف ما لو مل 

تكن متلك هوية.
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مل اأ�شت�شغ ال�شيا�شة كما متار�ص اليوم يف لبنان اأو غري لبنان. لكن، مل اأ�شعر مرة 
باأنني خمتلف عن العرب يف اأي بلد عربي.

خا�سة اأنك ع�ست يف االأردن واأحببت هذا البلد كثياً.
�شحيح.

االآن، هل غّيت احلرب االأهلية اللبنانية...
اأنا اأول من اأطلق على هذه احلرب م�شطلح ‘احلرب الأهلية’.

بع�ض  اللبنانية  االأهلية  هل غّيت احلرب  اإذاً  امل�سطلح.  اأ�ستعي منك هذا  اأنا 
اآرائك ؟ ماذا اأّثرت فيك ؟ واإذا كان لديك بع�ض االآراء قد تغي فما هو ؟

اأن  لي�ص خطاأ  كانت �شرورية.  نتائجها،  تبني من  كما  الأهلية،  اأن احلرب  اأعتقد 
يختلف النا�ص، ولي�ص خطاأ اأن نتبادل اخلالفات. اإن اأعظم دول العامل التي نتمثل بها اأحيانًا، 
اأو  مل تكن لتوجد يف الواقع لو مل تقع فيها حروب اأهلية. فرن�شا على �شبيل املثال اأو بلغاريا 
اإنكلرتا، وحتى الوليات املتحدة واإ�شبانيا. يف اإ�شبانيا بع�شهم هر�ص بع�شًا اآخر. ويف النهاية ل 
ي�شح اإل ال�شحيح. ثمة اأ�شف على من مات، واأمل كبري على فقدان الأحبة. غري اأن الظروف 
اأهلية  اللبنانية كانت حربًا  اإل احلرب. واحلرب  وتوؤدي  تت�شادم  املواقف  التاريخية جعلت 
الأ�شا�ص،  منذ  كان  فريق،  كل  لكن  فيها،  تتدخل  كانت  كثرية  اأطرافًا  اأن  �شحيح  حقيقية. 
مقتنعًا مبوقفه، ولديه مّوال يريد اأن يغنيه. وراح اجلميع يغني مواويله، حتى �شار هذا املّوال 
ل ميكن احتماله. وفجاأة، بداأ العامل كله ينظر اإل اللبنانيني كاأنا�ص ميكن ا�شتغفالهم. ونظر 

اللبنانيون اإل اأحوالهم فوجدوا اأن العامل كله ي�شحك منهم، فقالوا : لرنِم ال�شالح.

دعني اأ�ستطرد قلياًل بالقول اإن ثورات القرن التا�سع ع�سر يف اأوروبا غّيت الواقع 
االجتماعي، ووّحدت مقاطعات وخلقت دواًل جديدة. لكن احلروب االأهلية يف بالدنا، اأو ما 
ي�سّمونه ‘العامل الثالث’، قد تعيد املجتمع كثياً اإىل الوراء، ولي�ض بال�سرورة اأن تتمخ�ض 

عن نتائج اإيجابية.
اأنا من النا�ص املتفائلني. واأحاول دائمًا اأن اأفت�ص عن مدخل للتفاوؤل اأو خمرج من 
من  بريوت  يف  الأمريكية  اجلامعة  يف  وعّلمت  الطالب،  مع  كلها  ع�شتها  وحياتي  امل�شكالت. 
�شنة 1953 حتى الثمانينيات من القرن املن�شرم. والأجيال التي دّر�شتها بعد احلرب الأهلية 
اأح�شن بكثري من الأجيال ال�شابقة. �شار هناك ما اأريد ت�شميته خا�شية اجلودة يف الن�شان 
التي مل تكن موجودة. ذهبت اإل الأردن واأقمت فيه ردحًا من الزمن ثم عدت. ومبا اأن طالبي 
الذين عّلمتهم يف اجلامعة الأمريكية اأ�شبحوا اليوم اأ�شاتذة، فقد كان من الطبيعي اأن يحدث 

�سقر اأبو فخر
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اإنهم  اأعتقد ان مّيزة اجلودة ارفع مقامًا لديهم.  جمددًا احتكاك بالطالب احلاليني. واإين 
نف�شي :  واأ�شاأل  القما�شة ممتازة.  التعليم. لكن  وقليل من  ال�شقل  القليل من  اإل  يحتاجون 
ملاذا ؟ لأن هوؤلء هم اأبناء احلرب الأهلية. واإذا مل يكونوا هم اأبناء احلرب الأهلية فاإن اأهلهم 
اأولد احلرب الأهلية. �شارت درو�ص احلرب الأهلية جزءًا من ‘النزامي’ اخلا�ص بهم.  هم 

والقدرات املتوافرة ل�شبيبة لبنان الآن مل يكن لها مثيل �شابقًا.

هذا االأمر اأحد اإجنازات التقدم العلمي يف االأ�سا�ض.
يكن  مل  اللبنانية.  ال�شبيبة  لدى  احلياة  حب  لحظ  وحــده.  العلمي  التقدم  لي�ص 

ال�شبان اللبنانيون على هذا القدر من الندفاع اإل احلياة.

األي�ض ذلك ردة فعل على غريزة املوت التي مروا بها يف معمعان احلرب ؟
ل اأدري. الأرجح اأن هذا اجليل مبا لديه من معطيات، وحتى لو كان فيه بع�ص العقول 
املغ�شولة، فيه، يف الوقت نف�شه، كفاية من العقول غري املغ�شولة، وهو يخرج على العامل ليخلق 
جمتمعًا اأف�شل. مثاًل الق�شايا التي تثار على ‘في�شبوك’ مثل حقوق املراأة وحق توريث جن�شيتها 
لأبنائها... اإلخ. �شيبقى هناك اأفراد يظنون اأن اجلن�شية اللبنانية مق�شورة على اأنا�ص يجب 
التاأكد من اأن دمهم ل يحتوي على �شوائب معينة... هذا م�شحك. واأنا م�شرور جدًا ملعرفتي 
اأنني ل ميكن اأن اأكون لبنانيًا من هذا النوع، ف�شهادة ميالدي تقول اإنني م�شري. اأنظر اإل 

�شورة جّدي وراءك. لو كان حيًا الآن لكانت جن�شيته اأردنية. لكنه كان اآنذاك عثمانيًا.

ال�سعب  اللبناين خليط من اأجنا�ض متعددة : اأرمن  وتركمان  و�سرك�ض  واأكراد ... اإلخ.
هذا اأمر ح�شن.

اأنت من اأهل اجلبل، لكنك ع�ست يف املدينة ال�ساحلية بيوت. واملعروف اأن ثمة 
املناف�سة. ومهما يكن  عداوة تقليدية بني اجلبل وال�ساحل. رمبا كان من�ساأ هذه العداوة 
الزراعة  وتقاليد  زراعــيــة  بيئة  فاجلبل  ال�ساحل.  تقاليد  غي  اجلبل  تقاليد  فــاإن  االأمــر 
اأو  الق�ساوة  من  بنوع  يتميز  اجلبلي  وال�سلوك  ال�ساحل.  يف  التجارة  تقاليد  عن  تختلف 
اجلالفة. بينما ال�ساحل التجاري اأكرث مرونة الأن هذا ما تقت�سيه التجارة. هل الحظت 
فارقاً بني �سلوك اأهل جبل لبنان و�سلوك اأبناء املدن ال�ساحلية و�سلوك اأبناء بيوت حتديداً ؟

مل اأجد فارقًا وا�شحًا، لأن النتقال كان لينًا. واأذكر اأنني اأول ما نزلت اإل بريوت 
كان انطباعي اأنني اأنتقل من و�شع اإل و�شع اأحلى بكثري. فمن م�شادفات اأيامي اأنني جئت 
اإل راأ�ص بريوت. وخ�شو�شًا اأن من ال�شعب اأن جتد مكانًا يف العامل كله مثل راأ�ص بريوت. 
‘�شكل ثاين’. منذ زمن بعيد  اأك�شفورد مثل راأ�ص بريوت، ولكن تبقى بريوت  اأن تكون  ميكن 
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كانت �شاحة هارفرد �شبيهة بها. ومع الوقت بداأت اأكت�شف حما�شن بريوت، و�شرت، بالتدريج، 
اأكت�شف اأن القيم التي كنت اأعتز بها يف اجلبل هي قيم متوح�شة.

اإن ال�سلوك االجتماعي يف لبنان يبدو كاأنه �سلوك جمتمع  �سوؤايل هو التايل : 
زراعي جبلي وثقافة جمتمع حديث. اأي اأن هناك نظامني للقيم : قيم اجلرد والع�سبيات 
املحلية، اأي قيم املرجلة والبهورة، ثم قيم ال�ساحل التجاري الذي يخ�سع ويوؤدي ال�سريبة. 
اأن يحمي  وال�ساحل التجاري يكون يف الوقت نف�سه منفتحاً وم�ساوماً وم�ساملاً الأنه يريد 
م�ساحله التجارية. يف مقابل قيم اجلبل، اأي جبل املوارنة والدروز، اأقامت الربجوازيتان 
االآخــر،  على  حم�سوب  �سيء  كل  اأن  اأي  املح�سوبية،  نظام  واالأرثوذك�ض،  ال�سنة  املدينيتان، 
وحتى اليوم ما زلنا نقول : ‘حم�سوبك’. اإذا �سح هذا الو�سف، فاإن لبنان هو دمج لقيم 
املح�سوبية بقيم اجلرد يف ن�سق واحد. وكل واحد اليوم حم�سوب على زعيم اأو على طائفة 

اأو على جماعة. هل هذا االأمر انعك�ض على تكوين لبنان االجتماعي ؟
الدمج لي�ص غلطًا. لكن ميكن النظر اإل الأمور بطريقة خمتلفة.

اخلم�سينيات  وبــدايــة  االأربعينيات  اأواخـــر  يف  عرفتها  التي  بــيوت  تقارن  كيف 
ببيوت اليوم ؟

التي  والعنا�شر  تتغري.  مل  املدينة  اأن  الغريب  بريوت.  راأ�ص  عن  التحدث  اأ�شتطيع 
دخلت اإل راأ�ص بريوت لي�شت هي من خّرب راأ�ص بريوت. رمبا خّربتها قلياًل، لكن، يف املقابل، 
اأّثرت منطقة راأ�ص بريوت يف روحية مدينة بريوت كلها. اخلري دائمًا اأقوى من عدمه، واملحبة 
اأقوى من البغ�ص. البغ�ص ميكن اأن يظهر نف�شه يف �شورة اأنياب مثاًل. لكن، يف النهاية، فاإن 

الوعاء الكبري، الذي هو وعاء املحبة، يقتله. املهم اأن ت�شل اإل املرحلة الأخرية.

هنا امل�سكلة. املهم اأال يطول اأمد البغ�ض، فيقتل اأي �سيء.
تتغري كثريًا. رمبا تغريت بريوت  راأ�ص بريوت مل  اأن منطقة  اأرى  اأنا  اأي حال،  يف 
اأنني  واحلقيقة  املدينة.  و�شط  على  قلياًل  تــرددت  حاله.  على  بقي  بريوت  راأ�ــص  لكن  كلها. 
اأحببته. اأحببت روح املنطقة. واأكرث ما اأحببت الوجه اللبناين املبت�شم الذي يحب احلياة. واأنا 
متاأكد اأن هذا الو�شط خمتلط باأ�شياء ب�شعة جدًا. لكن الدنيا كلها هكذا. بينما هنا لدينا وجه 
لبنان املبت�شم والذي ل اأبدله باأي �شيء يف الدنيا. اأنا اأمتنى اأن ي�شبح كل لبناين على �شورة 
هذا الوجه، فبدًل من اجللو�ص والتفكري بال�شيا�شيني وهم يخططون لل�شرقة والنهب، فليفكر 
الإن�شان بالأمور اجليدة واجلديدة. ول توجد فئة لبنانية خالية من هذه القدرات. فاللبناين 
خاّلق جدًا. اإنه لي�ص خاّلقًا بال�شرورة يف ميادين الفن وال�شعر، ورمبا يكون لديه اأ�شواأ �شاعر 
اأو اأ�شواأ فنان اأو اأ�شواأ معماري، ولكن لديه القدرة على العي�ص يف اأ�شواأ الظروف، والقدرة على 

�سقر اأبو فخر
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تخطي البغ�ص.

راأ�ض بيوت منطقة كانت مميزة جداً منذ بداياتها العمرانية، مع اأنها منطقة 
حديثة ن�ساأت مع ن�سوء اجلامعة االأميكية. والأنها ذات طابع متعدد وعلماين �سارت مق�سداً 
�سنة 1957 ف�ساعداً.  ال�سورية منذ  �سنة 1948 وللربجوازية  الفل�سطينية يف  للربجوازية 
فالربجوازي ال�سوري القادم اإىل لبنان لن يذهب اإىل ال�ساحية اجلنوبية على االإطالق بل 
اإىل راأ�ض بيوت. واملعروف اأن املدينة متدن الوافد اإليها من االأرياف، فتدجمه يف اإطارها 
ويتعلم يف جامعاتها ويكتب يف �سحفها... اإلخ. اأما اليوم فيبدو يل اأن مدينة بيوت بداأت 
تفقد هذه الوظيفة، وال �سيما بعد ظهور ما ي�سمى اقت�ساد ال�سواحي. فنتيجة للحرب 
كل  و�سارت  ال�سواحي اجلديدة،  ن�ساأت  وتطهي طائفي  تهجي  رافقها من  وما  االأهلية 
�ساحية منطقة قائمة بذاتها. خذ منطقة جونية وحميطها، فلديها جامعة واأماكن �سكن 
مرتامية ودور �سينما ونواٍد... اإلخ. وي�ستطيع ال�ساكن يف ذوق مكايل اأال ياأتي اإىل بيوت 
ونــواٍد  ومطاعم  جامعة  لديه  اجلنوبية  ال�ساحية  يف  اليوم  وال�ساكن  ال�سرورة.  عند  اإال 
ومدار�ض وثانويات. وقبل ت�سعينيات القرن الع�سرين مل تكن هذه ال�سواحي موجودة على 
�سورتها الراهنة على االإطالق. االآن كل �ساحية باتت م�ستقلة بذاتها. و�ساكن ال�سواحي 
حني يذهب اإىل احلمراء كاأنه ياأتي للزيارة اأو للمتعة اأو للت�سلية. وهذا ما يفقد املدينة 
طابعها املركزي، فاملدينة ت�سد االأطراف وال�سواحي اإىل قلبها بقوة امل�سالح، فيما بيوت 
فقدت قلبها، وما عادت قادرة على جذب االأطراف اإليها. هل تعتقد اأن هذا الو�سف �سليم ؟

�شليم.

كاأننا نتح�ّسر على االأيام املا�سية.
يجوز اأن يكون هذا الو�شف �شليمًا. لكنني ل اأحب اأن يكون موقع بريوت هكذا. ومع 

ذلك رمبا يكون كالمك �شليمًا يف ما لو ا�شتخدمت طريقتك يف التفكري.

هذا اأثر احلرب، وهذا ما فعلته احلرب االأهلية مبدينة بيوت.
كان هذا موجودًا قبل احلرب الأهلية اأي�شًا.

ما قبل احلرب االأهلية ؟
نعم، قبل احلرب. اإن لبنان بلد �شغري جدًا، انتقال عائلة واحدة من مكان اإل اآخر 
يلفت النتباه. ولأنه �شغري جدًا فاإن الكالم ينتقل ب�شرعة كالقدح والذم والنميمة والفتنة بني 
الأ�شحاب. اإن �شغر لبنان ي�شبب ذلك، كما اأن �شغره ينتج هذه ال�شخ�شية اخلالقة. لكن اأين 

جتد بلدًا يتقن النا�ص فيه الأعمال التي تعتمد عليها احلياة اليومية ب�شرعة عجيبة ؟ 
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ال�سريعة يف لبنان وما زال لبنان بال  التلبية  اأن هذه احليوية يف  األي�ض غريباً 
كهرباء منتظمة، وبال اإ�سارات �سي منتظمة ؟

اهلل ل يبلي اإّل لُيعني.

كثيون،  تداولها  فكرة  الك�سليك  جامعة  يف  ظهرت  االأهلية  احلــرب  اأثــنــاء  يف 
كاإدوار حنني وفوؤاد افرام الب�ستاين وغيهما. تقول الفكرة اإن م�سكلة لبنان يف ترابه. هكذا 
وردت يف مذكرات االأب بول�ض نعمان. اأي اأن لبنان كلما كرُبت م�ساحته زادت م�سكالته. فاإذا 
�سّغرناه تت�ساءل هذه امل�سكالت. حينذاك كانت فكرة العودة اإىل املت�سرفية وبيوت ذات 
اأي لبنان املت�سرفية زائداً  بريق �سيا�سي، وحاول بع�سهم الرتويج لفكرة لبنان ال�سغي، 
بيوت، وراأوا يف �سم االأق�سية االأربعة اإىل جبل لبنان اأمراً �سيئاً الأنه �ساعف عدد امل�سلمني، 

ولذلك تفاقمت امل�سكالت. واحلل، بح�سب هوؤالء، هو ت�سغي لبنان.
حتى لو اأن لبنان بقي يف نطاق املت�شرفية، هل تظن اأن املت�شرفية ما كنت �شُتخرتق ؟

طبعاً، �سُتخرتق.
تختل  تهاجر  ومل  توالدت  واإذا  با�شتمرار.  تتوالد  والنا�ص  متحرك،  اأمر  احلياة 
ولدت  اأنا  الأم�ص.  من  اأكرث  اليوم  حدوثه  املنتظر  الأمــر  هو  وهذا  الدميغرافية.  التوازنات 
الذين عرفتهم يف يفاعتي هم ممن عا�شوا يف زمن املت�شرفية. كانوا  �شنة 1929. والنا�ص 
للمت�شرفية  اأن  اأمهاتهم. ول �شك يف  جميعًا يتحدثون عن املت�شرفية، كاأنهم يتحدثون عن 
‘فالقني  اللبنانيون  كان  لبنان  يف  قائمة  املت�شرفية  كانت  عندما  ولكن  العظيمة.  ميزاتها 
دينهم’ للمت�شرفني و‘فالقني دين’ الدولة العثمانية. اللبنانيون ل يطاقون. ل يوجد مت�شرف 
اإّل فيه لوثة. الإن�شان ال�شيا�شي اللبناين ل ُيطاق، لأنه يخلق من احلبة قّبة. اإن  غادر لبنان 
اأي داود با�شا، هلكه يو�شف كرم، و‘طّلع دينو’. ويف ما بعد رحل  اأول مت�شرف على لبنان، 
اأنه �شرق  اأ�شاعوا  العثمانية. وهنا، يف لبنان املت�شرفية،  عن لبنان وتابع �شعوده يف الإدارة 
ي�شنع  اأن  وفّكر يف  البالد  اأحب  �شخ�ص  اأنه  واحلقيقة  الت�شنيعات.  من  ذلك  وغري  الأمــوال 
منها ‘�شوي�شرا ال�شرق’. لكن اللبنانيني كانوا يفكرون بطريقة مغايرة. ملاذا احلاكم لي�ص من 

املوارنة ؟ وهذه طبعًا دعوى جاهلية كما كان ي�شّميها النبي. األي�ص كذلك ؟

ب. تع�سّ
عندما تقول ذلك تنتفخ العروق وُت�شحب ال�شيوف.

هذا ما كان عند املوارنة. هل املوقف نف�سه اتخذه الدروز من املت�سرفني ؟
ل. الدروز كانوا، على ما اأعتقد، م�شرورين.

�سقر اأبو فخر
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لكنهم خ�سروا موقعهم التقليدي. فاملت�سرفية جعلتهم يف املوقع الثاين.
�شحيح اأنها جعلتهم يف املوقع الثاين، لكنهم ارتاحوا، رمبا، مما هو مطلوب منهم. 
خا�شوا واملوارنة حربًا وربح الدروز املعركة، لكنهم مل ي�شتطيعوا ترجمة الربح الع�شكري اإل 
مكا�شب �شيا�شية. و�شاءت الأحوال األ ترتجم انت�شاراتهم على الأر�ص اإل مكا�شب �شيا�شية. 
وظائف يف  يت�شلموا  كي  بينهم  ال�شاأن  لكبار  املجال  وتف�شح يف  لتنقذهم  املت�شرفية  فجاءت 
املت�شرفية؛ وظائف ع�شكرية مبعنى جاندرمة )درك(، ووظائف مدنية. لكن الوظائف املدنية 
كانت اأقل من ح�شة امل�شيحيني مع اأنها كبرية، واأ�شبح الدروز يف لبنان مرتاحني ن�شبيًا بعد 
جونية.  يف  م�شتقاًل  ميناء  يريدون  وكانوا  مرتاحني،  يكونوا  فلم  املوارنة  اأما   .1860 معارك 
‘حرقوا دين’ ال�شلطان وهم ير�شلون اإليه الر�شائل يف هذا ال�شاأن، وامتلكوا ثقل دم ل يت�شوره 
عقل �شيا�شي. عندما تفكر مبرقد العنزة يف لبنان، وكيف ي�شيطر عليه �شكان يتميزون بثقل 

الدم هذا، تتعجب.

توؤكد يف مذكراتك طائر على �شنديانة اأن امل�سيحيني يف لبنان زّوروا تاريخ لبنان. 
ما هي الوقائع التي خ�سعت للتزوير ؟

اأمور كثرية خ�شعت للتزوير، بدءًا من الأمور الب�شيطة، خ�شو�شًا تواريخ العائالت 
يكن  قبل 1920 مل  �شنة 1920.  كيان ظهر  لبنان هو  العامة.  لبنان  والطوائف، حتى �شورة 
هناك ما ي�شمى لبنان اأو م�شطلح لبنان، كما مل يكن هناك ما ي�شمى فل�شطني اأو فل�شطيني، 
ومل يكن هناك ما ي�شمى �شورية اأو �شوري، اإّل من ناحية اإثنية وجغرافية. ومل يكن هناك ما 

ي�شمى عراق اأو الأردن و�شرق الأردن. هذه امل�شطلحات كلها جاءت بعد...

�سايك�ض-بيكو.
ل، لي�ص بعد �شايك�ص-بيكو. لأن ق�شة �شايك�ص ـ بيكو هي من جملة التزوير.

هذا اأمر مفاجىء.
اأو من الأخطاء ال�شائعة. الفريق الذي اأراد اإن�شاء لبنان بداأ يخطط لذلك منذ �شنة 
1880 تقريبًا. ودرا�شة هذه اخلطة مل تكتمل بعد. هناك بع�ص الكتابات يف هذا ال�شاأن، لكنها 
مبن  الكاثوليك،  امل�شيحيني  من  جمموعة  راأ�ص  يف  بداأت  لبنان  فكرة  من�شورة.  غري  كتابات 
اآباء لبنان ولدوا يف ال�شام وعا�شوا  فيهم املوارنة، يف لبنان و�شورية. ومن غرائب الأمور اأن 
يطلق  الذين  الأثرياء  من  واأنهم  م�شيحيتهم،  اأي  يجمعهم،  ما  هناك  كان  لكن  ال�شام.  يف 
عليهم م�شطلح ‘برجوازية’. هوؤلء اأقاموا م�شاريع جتارية، وخططوا لإقامة بلد ا�شمه لبنان 
باحلدود املعروفة، وهي حدود اأخذوها من خريطة ر�شمها الفرن�شيون �شنة 1861. اخلريطة 
اأ�شبح لبنان ال�شغري  اإن حدود ما  اآنذاك  كانت خريطة الطوائف، لكن هوؤلء ال�شوام قالوا 
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يف ما بعد ميكن اأن تتعاي�ص فيه الطوائف املوجودة يف اإطاره. وتطورت الأمور يف �شنة 1900 
تاريخ  �شوغ  يجربون  وراحوا   ،Grand Liban ’الكبري ‘لبنان  املكان  هذا  ي�شمون  �شاروا  حتى 
متما�شك لهذا البلد املر�شوم حديثًا؛ تاريخ يعود �شتة اآلف �شنة اإل الوراء، بل اإل بدايات 
اأن ل �شيء يربط لبنان اليوم بالفينيقيني. ول  التاريخ. من هنا جاءت ق�شة الفينيقية، مع 
توجد موؤ�ش�شة واحدة ظهرت يف زمن الفينيقيني وما زالت م�شتمرة حتى اليوم، ل لغة ول اأدب 
وجاء  الطبيعة.  بفينيقيا غ�شبًا عن  لبنان  األ�شقوا  لبنان  ولكن مفربكي  اآخر.  �شيء  اأي  ول 
بع�ص علماء الآثار الفرن�شيني ممن ا�شتهوتهم هذه الفكرة وانخرطوا يف الرتويج لها من دون 
باللبنانيني الذين  اأعرفهم، ويل مع بع�شهم �شداقات. كانوا ي�شتهزئون  واأنا  اأن ي�شدقوها. 
كانوا  فقد  اإنكلرتا،  يف  ثم  الأمريكية،  اجلامعة  يف  تربيت  اأنني  ومع  الأفكار.  هذه  ي�شدقون 
يف�شلونني على من يوافقونهم الراأي، لأنني ل اأخدع نف�شي، ول اأ�شمح لأحد اأن يخدعني. اأحد 
هوؤلء كان م�شت�شرقًا ا�شمه غا�شتون فييت عمل يف اأول فريق اآثار فرن�شي يف لبنان، قال يل : 
جئنا اإل هنا ولي�ص لدينا اأي تعليمات للقيام باأي جهد. قالوا لنا اعملوا اأي �شيء مهما كان.اإن 
الكالم على تاريخ عمره �شتة اآلف �شنة للبنان جمرد تزوير ل تزوير بعده. اخلطري يف الأمر 
اأن هذا التزوير حتول يف عقول بع�ص النا�ص اإل فكر را�شخ. وحني ن�شحح لهم الأمر ونقول 
لهم اإن هذا تزوير مك�شوف، ير�شقوننا بتهم مثل : مارق اأو خائن... اإلخ. الغريب يف الأمر اأن 

النا�ص الذين رف�شوا الفكرة اللبنانية اعتقدوا اأنني اأب�شر بالفينيقية.

كتبك ال تت�سمن ذلك البتة.
لي�شت كتبي وحدها. بل اإنني، منذ بداأت الكتابة، وللعلم فقد بداأت اأكتب بالفرن�شية 
 L’Orient �شحيفة  يف  مقالت  كتبت  الفرن�شي،  النتداب  زمن  يف  الفرن�شية  نتعلم  كنا  لأننا 
اأن  يريدون  كانوا  واإذا  تاريخًا حقيقيًا.  ولي�ص  توافقي  تاريخ  لبنان هو  تاريخ  اأن  فيها  اأوردت 

يكتبوا تاريخًا للبنان فيجب اأن يكون تاريخًا حقيقيًا.

كتبت يف L’Orient، اأَمل يكن جورج نقا�ض رئي�ساً لتحريرها ؟
نعم، جورج نقا�ص.

كان فينيقياً ومعادياً للعرب.
كان فينيقيًا نعم، لكنه كان ميتلك عقاًل منفتحًا. لناأخذ تاريخ العائالت احلاكمة يف 
لبنان. اإن اأول تزوير هو اأنهم قالوا عن اأنف�شهم اإنهم عائالت حاكمة مثل ‘البوربون’ يف فرن�شا 
اأو �شكان جبال البريينيه التي تف�شل فرن�شا عن اإ�شبانيا. وعلى �شبيل املثال اآل �شهاب واآل معن 
اأن يتوقف املرء قلياًل ليفح�ص ماذا تعني كلمة  اأمــراء. يجب  انهم  واآل بحرت، وهولء ادعوا 
‘اأمري’. اإن كلمة ‘اأمري’ تعني قائد، اأو �شابط . كان هناك ع�شكر واآمر على الع�شكر. هناك اأمري 

�سقر اأبو فخر



الآخر | خريف 2011

البداية: ح�سرموت310

ع�شرة، وهو اأدنى رتبة. واأمري اأربعني، واأمري مئة. اأي اأن اأمري الع�شرة لديه ع�شرة خيالة حتت 
اإمرته، واأمري املئة يكون حتت اإمرته مئة فار�ص ومعهم األف ع�شكري م�شاة، وهذا ي�شمونه اأمري 
مئة. اأي اأن لقب اأمري هو لقب ع�شكري بحت. وكان العثمانيون، بدًل من اأن يدفعوا اإل هوؤلء 

القادة رواتب،  مينحونهم ما ي�شمى ‘اإقطاعًا’، اأي يقطعونهم منطقة  ليجبوا منها ال�شرائب.

اأي اأنهم جمرد ملتزمي �سرائب.
�شاأقول لك متامًا كيف كانت الأمور جتري. ي�شدر فرمان يت�شمن ما يلي : اأنت يا 
فالن عّيناك اأمري ع�شرة، ولك اجلباية يف منطقة عني املري�شة. وعليك اأن تذهب اآخر كل �شهر 
اأو اآخر ال�شنة وتاأخذ اجلباية من عني املري�شة. واأنت يا فالن جعلناك اأمري اأربعني، و�شلمنا 
اإليك امل�شيطبة، ما يعني اأنك، حني يحني وقت اجلباية، تذهب اإل بيت املال وتقب�ص منه 
ما متت جبايته من امل�شيطبة. اأحيانًا تكون هناك بالد �شعبة اجلباية. والع�شكر الذين يتم 
جتنيدهم خلدمة الدولة قلما يقبلون اخلدمة اإّل حتت اإمرة زعمائهم. فتاأتي الدولة، يف هذه 
احلال، بزعمائهم وتعينهم اأمراء، ومتنحهم اإقطاعًا ما. وعندما متنحهم هذا الإقطاع فهي 
ل تعطيهم اأر�شًا ليمتلكوها، بل تعطيهم احلق يف ا�شتالم ال�شرائب. ويف بع�ص الأحوال، اإذا 
كانت جباية ال�شرائب �شعبة، ياأمرون هذا ‘الأمري’ بالقول له : اإذهب واْجِب ال�شرائب. ومع 
ذلك يتحدثون عن ‘الإقطاع اللبناين’. وهذا لي�ص اإقطاعًا. الإقطاع نظام اأوروبي له تراتبيته، 
ول  يوجد هذا  لبنان مل  اإلخ. هنا يف  النظام...  راأ�ص هذا  هو  وامللك  لأنا�ص،  تخ�شع  واأنا�ص 
ذاك. وهوؤلء اجلماعة ‘الأمراء’ مل يكن لهم اأي راأي اأو م�شورة يف حكم البالد. اإنهم جمرد 
لبنان كان  اإن  القول  الأكاذيب، بل الكذبة الكبرية،  الع�شكر. ومن جملة  واأمراء على  ع�شكر 
طول التاريخ حمكومًا باأمراء من �شعبه. وهذا غلط. كان هناك بالفعل، ما ي�شمى ‘املقدمون’ 
يف بع�ص املناطق التي ي�شكنها اأنا�ص من ذوي املرا�ص ال�شعب، مثل جبة ب�شري وب�شري واإهدن 
واملنيطرة. فتاأتي احلكومة وتعني �شخ�شًا قويًا مقدمًا عليها. واملقّدم هو من يجبي ال�شرائب 

ويقت�ص من املجرمني.

اأي يفر�ض االأمن.
نعم، يفر�ص الأمن. اأما يف حال قيام هذا املقدم باأمر خاطىء، ير�شلون اإليه بع�ص 
اجلنود ويلقنونه در�شًا ل ين�شى، واأهم مثال على ذلك جّبة ب�شري. َمن يريد اأن يدر�ص تاريخ 
لبنان قيا�شًا على اأوروبا يف الع�شور الو�شطى لن يتو�شل اإل اأي نتائج. الع�شور الو�شطى يف 
اأوروبا ل تتطابق بال�شرورة مع لبنان، مع اأن ا�شم لبنان مل يكن موجودًا. جبل �شنني مل يكن 

يف لبنان. �شنني كان يف ك�شروان وبعد �شنني �شماًل ميكن القول اإننا يف لبنان.

لبنان هو ب�سري وجبة املنيطرة فح�سب.
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عكار.  ثم  ال�شنية،  هذه  وبعد  والقويطع.  ببالد جبيل  مــرورًا  للجّبة  املنيطرة  من 
وتلك املناطق ل تقع يف لبنان.

ال�سوف مل يكن يف لبنان.
ال�شوف كان منطقة قائمة بذاتها.

وجبل عامل ؟
جبل عامل كان اأمرًا اآخر وخارج ال�شورة متامًا. اأما اأن تاأخذ هذه املناطق كلها، 
فهذا هو  تاريخًا جديدًا،  املنطقة اجلديدة  لهذه  ثم جتعل  لبنان،  هو  واحدًا  ا�شمًا  وت�شميها 
يف  ر�ّشخوها  فكرة  ثمة  لأن  بالتدريج،  التاريخية  الكتابة  يف  م�شاري  �شححت  واأنا  التزوير، 

روؤو�شنا منذ طفولتنا، وكنا نعتقد فعاًل اأن لبنان اأبدي �شرمدي.

لها خ�سو�سية  اإمنا  تاريخية،  اأي خ�سو�سية  لها  لي�ض  املنطقة  اجلبال يف هذه 
الــدروز، وجبل عامل  ال�سوف ي�سكنه  املوارنة ي�سكنونه، وجبل  مذهبية. فجبل لبنان كان 
يقطن فيه ال�سيعة، وجبال الن�سيية يف �سورية ي�سكنها العلويون. فاخل�سو�سية هنا هي 

خ�سو�سية طائفية ال خ�سو�سية قومية.
مثاًل  توجد خ�شو�شية طائفية. عكار  واأحيانًا ل  نعم، هناك خ�شو�شية طائفية. 
ي�شكن جبالها خليط من الأقوام. وجبال ال�شنية اأي�شًا. وحتى جّبة ب�شري خملوطة، كان فيها 

متاولة.

وال�سيعة كانوا ي�سكنون ك�سروان اأي�ساً.
يف ك�شروان كان هناك خليط . واملوؤكد اأن ل �شيء ا�شمه لبنان اآنذاك.

ال ميكن درا�سة تاريخ لبنان اإال من خالل تاريخ املنطقة. حتى اأن اأمراء لبنان 
لي�سوا لبنانيني. فاآل �سهاب جاوؤوا من �سهباء يف ال�سويداء يف جنوب �سورية. واآل اأبي اللمع 

كانوا دروزاً من حلب.
ل، بيت اأبي اللمع من املنت.

اأق�سد قبل جميئهم اإىل املنت.
هذا اخرتاع.

لي�ست �سحيحة اإذاً حكاية اأمراء اأبي اللمع ؟

�سقر اأبو فخر
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ل.

وهذا ت�سحيح مهم لتواريخ العائالت.
كانت هناك عائالت اأخرى مثل بيت ال�شاعر وبيت ال�شواف يف املنت. كان هوؤلء 
مقّدمني يف املنت، ول زالت هناك عائلة واحدة ممن حمل اأفرادها لقب مقّدم هي اآل مزهر 
يف حمانا. وحتى املقاطعات اختلفت اأ�شماوؤها. برمانا مثاًل كانت يف ك�شروان اخلارجة، اأي 
القاطع الثاين. اأما ك�شروان الداخلة فتمتد حتى جونيه. وهناك الفتوح، حيث توجد املعاملتني.

املنا�سف واجلرد والغرب... اإلخ.
املنا�شف هي املنطقة التي مركزها دير القمر وفيها كفرحيم وكفرفاقود. وهناك 
ال�شوف احليطي وال�شوف ال�شويجاين. �شوف ت�شيطر عليه بعقلني و�شوف ت�شيطر عليه بلدة 

اأخرى...

لعلها الباروك ؟
اإذا �شربته  ل، الباروك ي�شمونه العرقوب. والعرقوب هو الع�شو يف اجل�شم الذي 

توقف الإن�شان عن امل�شي.

تق�سد الكعب.
العرقوب  مثل  ت�شلها متامًا،  ع�شكريًا  عليها ح�شارًا  ربت  �شَ اإذا  التي  املنطقة  اأي 

لالإن�شان.

الغرب من �سوق الغرب نزواًل حتى عرمون وخلدة.
الغرب كان تابعًا لبريوت ومنطقة الغرب ت�شمل اجلرد وفيه بحمدون وبتاتر... اإلخ.

هناك كالم الأرن�ست رينان يقول اإن كل �سعب يجب اأن يزور تاريخه لي�سنع من 
نف�سه �سعباً متما�سكاً. ومثال ذلك اليهود عندما اأرادوا حتويل الدين اإىل قومية اخرتعوا 

تاريخاً له اأول ولي�ض له اآخر.
القبائل  اجتاحت  بعدما  دولــة  �شارت  فرن�شا  ذلــك.  فعلوا  اأنف�شهم  الفرن�شيون 
اجلرمانية البالد. فرن�شا مل تظهر عندما كان فيها �شعب ‘الغالوا’ مثل اأهايل ويلز. ‘الغالوا’ 
لغة  ولي�ص من  الالتينية  متحّدرة من  الفرن�شية  واللغة  بريتاين.  اإّل يف  اليوم غري موجودين 

اأهايل بريتاين.
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عر�ست ب�سكل مت�سر ق�سة م�سروع لبنان الكبي الذي هو م�سروع البطريرك 
اليا�ض احلويك. ويقال اإن البطريرك اليا�ض احلويك اأ�سله من عني حليا، وجده يدعى 
اأرثوذك�سياً. ثم نزحت العائلة اإىل �سمال لبنان ومتورنوا، وامتهنوا  �سلهوب العوام، وكان 
كان  الكبي  لبنان  م�سروع  اإن  تقول  اأنــك  املهم،  احلــويــك.  جدهم  ي  �ُسمِّ لذلك  احلياكة، 
م�سروع البطريرك اليا�ض احلويك واملطران عبد اهلل اخلوري، واأن الذي و�سع املخطط 

هم كاثوليك دم�سق واأدباء اأمثال بول�ض جنيم.
بول�ص جنيم مل يكن معهم، اأعتقد اأنه كان موظفًا يف املت�شرفية.

هو موؤلف كتاب امل�شاألة اللبنانية.
�شحيح. كان لدينا جريان بينهم امراأة قريبة له. وقد بّدل بول�ص جنيم ا�شمه اإل 

»جو بالن«. وعندما قراأت ذلك الكتاب اعتقدت اأنه فرن�شي، اإل اأن اكت�شفت اأنه لبناين.

هل وثائق هذا امل�سروع متوافرة ؟
ل اأ�شتطيع اأن اأقول لك اإنها متوافرة، لأنني مل اأ�شتغل عليه. وعندما قراأت ما اأجنزه 
اأ�شبح فيما بعد زمياًل، وهو فهيم  بع�شهم يف هذا ال�شاأن ا�شتفدت كثريًا. وكان لدي طالب 
جدًا، ولديه الروح التاريخية ال�شحيحة، وهو من عائلة طرابل�شية هو مروان بحريي، وكان 
جامعًا للكتب. ولأن والدته من اآل �شارافيان وهي عائلة اأرمنية هبطت لبنان قبل ق�شة مذابح 
الأرمن، اأي منذ القرن التا�شع ع�شر، وتاجرت مع العامل العربي ومع اليمن، وكان لديها مركز 
يف احُلديدة، وهذه العائلة كانت مغرمة بجمع ال�شور والكتب والوثائق. وقد اأطلعني مروان 
بحريي على وثيقة تت�شمن خطة لإن�شاء ‘لبنان الكبري’ و�شق طريق مهم يربط بريوت بدم�شق، 
على اأن يكون لبنان الكبري مرتبطًا بالداخل ال�شوري لأ�شباب منها اأن لبنان هذا �شيقوم على 
�شاحل البحر، و�شيكون له �شاأن يف التجارة، في�شتورد الب�شائع من اخلارج وينقلها اإل بقية 
اأرجاء �شورية. وتلحظ اخلطة حتى الفنادق التي لن تكون خلدمة بريوت وحدها، بل للمنطقة 
كلها. ولحظت اخلطة اأن لبنان الكبري هذا، مع اأنه ينتج الفاكهة الطيبة واخل�شراوات، اإل 
اإنه ل ينتج املواد الأ�شا�شية بكميات كافية كالقمح مثاًل، وهو �شيموت جوعًا اإذا فر�ص احل�شار 
عليه يومًا. لذلك �شيعتمد لبنان على الداخل الزراعي ال�شوري لتاأمني حاجات �شكانه. ولهذا 
ال�شبب �شيكون من ال�شروري وجود �شبكة طرق و�شكك حديد وقطارات، فهو يحتاج اإليها لأن 
و�شطه  يف  لأن  وخ�شو�شًا  دم�شق،  اإل  الطريق  على  حمطات  اإقامة  ويجب  �شيقة،  م�شاحته 
عوائق طبيعية حتتاج اإل ما ي�شاعد القطار على �شعود الطلعات القوية. وهو يحتاج اأي�شًا اإل 

معبدة. طريق  اأي  ‘كرو�شة’، 

لقد اأن�ساأوا هذه الطريق ومعها �سركة ‘ديليجان�ض’ اأي�ساً.

�سقر اأبو فخر
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هوؤلء  اإن  تقول  درا�شات  على  بحريي  مــروان  واأطلعني  القدمية.  الطريق  و�ّشعوا 
املخططني ذهبوا اإل مكان قريب من مطعم الأمني الذي يطبخون فيه الكرو�ص اأو ما ي�شمى 

اأحد الذين عملوا يف مطعم في�شل وا�شمه اأمني. ميلكه  كان  املطعم  وهذا  الغمة’،  ‘اأكلة 

اأهو القائم اليوم على طريق احلازمية ؟
مدى  لقيا�ص  و�شعوا طريقة  الأعلى  نحو  منه  وقريبًا  احلازمية.  على طريق  نعم، 
ا�شتخدام الطريق وهل يحتاج اإل تو�شعة. وكان ذلك قبل �شنة 1900، وكانوا يدر�شون املدى 
هناك،  �شتزدهر  اأنها  اعتقدوا  التي  التجارة  حركة  ي�شتوعب  حتى  الطريق  لتو�شيع  املالئم 
عالوة على حركة امل�شافرين. هوؤلء املخططون كانوا جماعة من الأذكياء وممن ي�شتعملون 
عقولهم، ويخططون بطريقة منظمة. وقد اأراين مروان بحريي درا�شات تتعلق با�شتثمار مياه 
اإحدى  فيتال.  �شركة  مع  بالتعاون  فالوغا  بلدة  فوق  الواقعة  الكني�شة،  جبل  يف  ال�شحة  عني 
تلميذاتي ا�شمها كارول حكيم در�شت الناحية اجلغرافية-ال�شيا�شية يف تلك الفرتة وتو�شلت 
اإل حتديد تلك اخلريطة التي و�شعها الفرن�شيون �شنة 1861، والتي ظلت مثل ال�شر املقّد�ص 
املحفوظ بعناية فائقة. مل ين�شر مروان بحريي هذه اخلريطة، وكارول حكيم مل تن�شر ذلك 
بدورها. وكثريًا ما طلبت منها اأن تن�شر ما تو�شلت اإليه حتى ل نبقى نردد اأننا �شاهدنا هذه 

اخلريطة، واطلعنا على خطة لبنان الكبري من دون اأن يكون يف اأيدينا وثائق هذه اخلطة. 
هناك اأمور كثرية ُتظهر احليوية يف لبنان التي مل تكن موجودة يف اأماكن اأخرى. 
اللبنانيني كانت منفتحة على  اأف�شل من غريهم، لكن لأن بالد  اللبنانيني  اأن  وال�شبب لي�ص 
الإر�شاليات امل�شيحية التي جاءت وافتتحت مدار�ص. وهذه املدار�ص افتتحت بدورها مدار�ص 
اأخرى. فالتالميذ الذين در�شوا يف روما عادوا وافتتحوا مدار�ص. واملوارنة والكاثوليك الذين 
واأ�ش�شوا  جــاوؤوا  الربوت�شتانت  مدار�ص.  وافتتحوا  عادوا  الأوروبية،  الرهبنة  ب�شلك  التحقوا 
اجلامعة الأمريكية يف بريوت. والي�شوعيون اأ�ش�شوا اجلامعة الي�شوعية ومدر�شة غزير. وحتى 
امل�شكوب اأي�شًا. رمبا كانت و�شاعة ال�شعب يف ذلك الوقت وعدم تبجحه وعدم ادعائه الأمور 
الفارغة جعله، ذلك كله، يتقبل التعلُّم. لكن عندما �شرب البخار راأ�ص هذا ال�شعب، �شار لديه 
غرور ل يطاق. ومع اأن هذا الغرور زال اإل حد ما، اإل ان بع�ص الغرور بقي لديه، وجت�شد ذلك 

يف احلاجة اإل الدعم اخلارجي الدائم كي ي�شتمر يف جتارته.

لبنان و�سورية

كنت اأراجع ر�سائل اإبراهيم طوقان اإىل اأخته فدوى. فاكت�سفت اأن اإبراهيم كان 
ير�سل ر�سائله من اجلامعة االأميكية يف بيوت، وا�ستمر يف ذلك حتى �سنة 1937، وكان 
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يكتب عنوانه كالتايل : اجلامعة االأميكية، بيوت-�سورية.
تاأتينا  اأن  الطبيعي  من  كان  تقريبًا،  الثانية  العاملية  احلــرب  وحتى  طفولتي،  يف 
ر�شائل اإل بحمدون مكتوب عليها : »بحمدون-ليبانون-�شرييا«، اأو اأحيانًا »بحمدون-�شرييا.« 
ال�شيا�شية  العبارة  العبارة اجلغرافية بدًل من  اأوروبا ا�شتعملوا  اأن املر�شلني من  وال�شبب هو 
اأذكر عندما كنا  التي مل تكن ع�شبة الأمم تعرتف با�شتقالل لبنان حتى ذلك الوقت. واأنا 
جمرد اأولد، واأعمارنا حوال 6 اأو 7 �شنوات؛ وكنا نلعب، يف اإحدى املرات يف اإحدى معا�شر 
ب�شيارة ع�شكرية فرن�شية متر،  واإذا  الدب�ص املهجورة يف و�شط بحمدون حيث متر الطريق، 
فبادر اجلنود اإل حتيتنا بقولهم ‘بوجنور’. ونحن حييناهم باأح�شن منها. ول اأدري من خطر 
يف باله اأن ي�شاأل : هوؤلء فرن�شاويون، ونحن ماذا ؟ اأما الأجوبة فكانت متعددة. بع�شنا قال : 

نحن اأولد عرب باحلرف. اأولد عرب ولي�ص عربًا. وبع�ٌص قال : نحن �شوريون.

اإجابتان فقط ال ثالث لهما.
بال�شبط. نحن عرب اأو �شوريون.

يف اأي �سنة كان ذلك ؟
يف �شنة 1935 اأو رمبا يف �شنة 1936. كانت العملة يف �شورية ولبنان واحدة. وكان 
الذي  العثماين  البنك  وارث  وهو  ودم�شق.  بريوت  يف  املوجود  ولبنان  �شورية  بنك  ي�شدرها 
ي�شدر  الذي  البنك  �شاحبة  كانت  بريطانيا  اأن  م�شتغربًا  اأمرًا  وكان  بريطانيا.  كانت متلكه 
الأرز وي�شعها على  اأو  لبنان كبعلبك  ياأتي ب�شورة من  البنك  الفرن�شي. كان  عملة النتداب 
العملة املعدنية، وياأتي ب�شورة من �شورية كتدمر مثاًل وي�شعها على العملة املعدنية. وُت�شرف 
هذه العملة الواحدة يف لبنان ويف �شورية معًا، ول فرق اإطالقًا بينها، وكنا ن�شمي هذه القطع 
كلها لرية �شورية. وكالمي هذا ل يعني اأن لبنان يجب اأن يعود جزءًا من �شورية، بل يعني اأن 
اأما اأن نخرتع نظرية مزورة لتف�شري تاريخ لبنان الأبدي  البلدان تتطور، ول تخلق كما هي. 
ال�شرمدي، اأو لتف�شري عالقة لبنان ب�شورية، فهذا لي�ص يف حمله. ولكن ما يجب اأن يكون يف 
حمله متامًا فهو قول احلقيقة. واحلقيقة تقول اإنه مل يكن بني البلدين جمارك اأو حدود. اأما 
متى بداأنا ن�شعر باأننا لبنانيون فاأذكر عندما التحقت باملدر�شة ال�شتعدادية، اأو IC اليوم، كان 
اأول من تعرفت اإليه هو يو�شف اإيب�ص، من دم�شق. و�شار �شديقي مدى العمر. وحني التحقت 
مبدر�شة برمانا الداخلية، كان ن�شف التالميذ، اإذا مل يكن اأكرث، من حلب وحم�ص وحماه 
ومن  النا�شرة  من  اأ�شدقاء  مع  اأي�شًا  وربينا  معهم،  ربينا  هوؤلء  وغريهم.  الــربازي  اآل  من 
يافا ومن عكا ومن القد�ص، من دون الإح�شا�ص باأي فارق. اإّل باأمر واحد هو اأن هوؤلء كانوا 
يحتاجون اإل جوازات �شفر للذهاب اإل فل�شطني، ونحن ل نحتاج اإل جوازات �شفر لالنتقال 

من برمانا اإل بحمدون.

�سقر اأبو فخر
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كانوا يحتاجون جوازات �سفر ولكن مل يكونوا يحتاجون تاأ�سيات.
�شحيح. غري اأننا مل نكن ن�شتطيع ال�شفر اإل فل�شطني ب�شهولة، بينما هم ي�شتطيعون 

ذلك. فنحن، حتى نتمكن من الذهاب اإل فل�شطني كنا نحتاج معاملة ما.

الأن فل�سطني كانت واقعة حتت االنتداب الربيطاين، بينما لبنان و�سورية حتت 
االنتداب الفرن�سي.

رمبا. لكننا اإذا اأردنا الذهاب اإل ال�شام فالهوية ال�شخ�شية تكفي ول نحتاج جواز 
اإذا مل  ُيالم  اليوم ل  اللبناين  الإن�شان  العامل.  فيه كان غري هذا  الذي ع�شنا  والعامل  �شفر. 
لو  اأجنبي حتى  لبناين هو  �شيء غري  اأن كل  يعتقد  الآن  اللبناين  الإن�شان  العامل.  يفهم هذا 
كان يتكلم العربية. بداأنا ن�شعر اأننا لبنانيون مع ا�شتقالل لبنان حني ‘نزلوا من را�شيا’ �شنة 
1943، واأنا كنت يف �شاحة الدبا�ص و�شاهدت هذا الحتفال و�شمعت الهتافات. وال�شتقالل 
اأزالوها  التي  الفرن�شية  ال�شراي  حتى  م�شيت  معًا.  و�شورية  للبنان  بل  وحده،  للبنان  يكن  مل 
وكانت حتفة معمارية يف اأيام بني عثمان؛ واأقاموا قريبًا منها �شينما ريفويل وموقفًا لل�شيارات 
اإل حجارتها اجلميلة وحيطانها  واأنظر  اأدور حولها  ال�شراي ورحت  اإل  يف مكانها. ذهبت 
ا�شتقالل. نحن  لنا  بلد عربي، وقد �شار  اأ�شغر  : نحن  لنف�شي  الرملية اجلميلة جدًا، وقلت 

و�شورية �شار لنا ا�شتقالل حقيقي، وكان ذلك اأول ا�شتقالل عربي.
العراق كان كذبًا، لأن بريطانيا ظلت حتتفظ بحقوق ع�شكرية مبوافقة  ا�شتقالل 
ع�شبة الأمم. وا�شتقالل م�شر كذلك، فقد ظلت م�شر حُمتلة. اأنا ابن الرابعة ع�شرة مل اأفكر 
بلبنان وحده اآنذاك، بل بلبنان و�شورية معًا. ثم عندما ق�شف الفرن�شيون من اأن�شار حكومة 
الفرن�شيني  اإخــراج  يف  الربيطاين  اجلي�ص  مل�شاعدة  متطوعني  الإنكليز  طلب  دم�شق  في�شي 
الفي�شيني من �شورية. كان هذا يف �شيف 1945، اأي قبل اجلالء عن لبنان. اأخي الأكرب تطوع 
يف اجلي�ص الربيطاين هو وجمموعة من طالب اجلامعة المريكية حتى ي�شاعدوا ال�شوريني 
والإنكليز على طرد الفرن�شيني من �شورية. مل ي�شاأل اأحد من هوؤلء هل اأن ال�شوريني اأجانب؛ 
مل ي�شاأل اأحد مثل هذا ال�شوؤال، لأن الأمر الطبيعي هو اأن ي�شاعد هوؤلء �شورية؛ فهم يعتربون 
�شورية بلدهم. اأما متى �شار هناك �شعور خمتلف بالوطنية اللبنانية فدعني اأقول ما يلي : كان 
هناك بار ا�شمه Dug Out يف بريوت قريب من فندق النورماندي يف الزيتونة، وما عاد موجودًا 
اليوم بالطبع. وكان هذا البار يقع حتت مطعم لوكولو�ص ومقابل �شركة ‘نرين’ لل�شفريات اإل 
العراق. وهذا البار كان مرتع ال�شباط الإنكليز يف اأيام احلرب. وظل هذا البار يعمل حتى بعد 
احلرب، واأحبه النا�ص وكانوا يذهبون اإل ال�شهر فيه �شبانًا و�شبايا. وكنا نذهب اإليه مداورة، 
ويف كل مرة يدفع �شخ�ص واحد منا الفاتورة. ويف اإحدى املرات كان والدي قد ‘تكارم’ علي 
هذه  علي  الدور   : لأ�شدقائي  فقلت  الوقت.  ذلك  مهم يف  مبلغ  وهو  لرية،  ومنحني خم�شني 
املرة. وكان ذلك يف �شنة 1950 على الأرجح. اأكلنا و�شربنا ‘وهّي�شنا’ وجاء وقت الن�شراف، 
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يف  كانت  التي  الورقية  النقود  فاأعطيته  احل�شاب،  فاتورة  يل  اأح�شر  الذي  النادل  فناديت 
حوزتي وال�شادرة عن بنك �شورية ولبنان الذي كان ما يزال يطبع عملتي البلدين، لكنه بات 
بلبنان.  الأوراق اخلا�شة  لبنان فوق  وا�شم  ب�شورية،  الأوراق اخلا�شة  �شورية فوق  ا�شم  ي�شع 
واأنا مل اأنتبه اإل كلمة Syrie على اخلم�شني لرية التي يف حوزتي، والتي مل يكن ثمة فارق بني 
العملتني يف اأي حال. باخت�شار، عاد الغر�شون وقال يل اإن هذه العملة غري مقبولة. فقلت له 
: ملاذا لي�شت مقبولة ؟ فقال : هذه عملة �شورية. وكانت هذه املرة الأول التي اأ�شمع فيها مثل 
هذا الكالم. واأ�شاف النادل : نحن ما عدنا نقبل غري العملة اللبنانية، لأن ثمة فارقًا �شئياًل 
يف ال�شعر بني العملتني قد وقع مل�شلحة العملة اللبنانية. ومنذ ذلك الوقت راح يتطور �شعور 

باأن هذا لبناين وذاك �شوري. ثم �شارت القطيعة القت�شادية، و�شار بني البلدين جمارك.

وقعت القطيعة يف عهد خالد العظم عندما فك امل�سالح امل�سرتكة بني البلدين 
كاجلمارك والعملة والرتانزيت.

متامًا. وفوق ذلك كان امل�شلمون يف لبنان مع ال�شوريني اأكرث من ال�شوريني. ولذلك 
‘نقز’ امل�شيحيون من ال�شوريني. وهذا الواقع اجلديد مل يكن موجودًا اأبدًا، فنحن لنا اأقارب 

يف �شورية ول اأجد اأي فارق بيننا.

يف �ساأن م�سروع اإن�ساء لبنان على اأيدي كاثوليك دم�سق، هل هناك اأ�سماء اأخرى 
ممن خطط هذا امل�سروع غي بول�ض جنيم واليا�ض احلويك واملطران عبد اهلل اخلوري ؟
هناك اأ�شماء كثرية مثل جورج �شمنة. وجورج �شمنة مل يكن لبنانيًا على الإطالق.

اأَلي�ض لبنانياً ؟
ل. اأعتقد اإنه �شوري و�شامي بالتحديد. ويف اأي حال مل يكن هناك لبناين و�شوري. 

ومن ال�شعب التفريق بني الثنني يف ذلك الوقت.

اإن اأكرث من 70% من �سكان لبنان  اأننا نتكلم على اأحوال االأ�سخا�ض، يقال  مبا 
كانوا �سد قيام لبنان. اأهل طرابل�ض وال�سمال كانوا �سد االن�سمام اإىل لبنان. واأهل بيوت 
اجلنوب يف  اأهل  وكذلك  لبنان.  من  وا�سحاً  اتخذت موقفاً  امل�سهورة  ال�ساحل  وموؤمترات 
موؤمتر وادي احلجي الذي اأعلن اأن اأهل اجلنوب لي�سوا لبنانيني. وبهذا املعنى فاإن لبنان 
كانوا  بالتحديد،  منهم  ال�سنة  امل�سلمني،  ان  اأي�ساً  ويقال  وحدها.  املت�سرفية  لبنان  هو 
يطالبون بالوحدة ال�سورية ال حباً بالوحدة مع �سورية، بل لال�ستقواء ب�سورية على املوارنة 
اأي مدى جتد  اإىل  اللبناين اجلديد.  الكيان  اإطــار  حتى يتمكنوا من حت�سني موقعهم يف 

بع�ساً من ال�سحة يف هذا الكالم ؟

�سقر اأبو فخر
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من املحال اأن يتمكن املوؤرخ من قول الواقع يف هذه الق�شية، لأن الذين �شاركوا يف 
اأحداث تلك الفرتة ماتوا. ومعظم الكالم الذي قاله َمن بقي يف قيد احلياة ‘جتليط’ اأكرث منه 
حقيقة. خذ �شائب �شالم مثاًل. فقد كان يدعو اإل الوحدة ال�شورية-امل�شرية بقيادة جمال 
عبد النا�شر. اأنا اأعرف �شائب �شالم جيدًا، وهو �شخ�ص �شيا�شي، وال�شيا�شي يقول اأحيانًا ما 
هو �شروري ولي�ص ما هو �شحيح. واأعتقد اأن لي�ص هناك �شخ�ص يف لبنان كانت لديه وطنية 
لبنانية �شافية مثل �شائب �شالم. وهو الذي اأطلق �شعارات ما زالت موجودة حتى اليوم مثل 

»ل غالب ول مغلوب« و»لبنان واحد ل لبنانان«. 
واأود اأن اأروي يف هذا ال�شياق احلادثة التالية : يف �شنة 1966-1967 كنت اأ�شتاذًا 
زائرًا يف دائرة التاريخ بجامعة هارفارد. وكان بني كل اأربعة مكاتب لالأ�شاتذة مكان ل�شرب 
القهوة وللتحادث. وكان هناك �شاب يف مثل عمري تقريبًا من طرابل�ص، يدعى اأحمد احلفار. 
نال  قد  اآنذاك  احلفار  اأحمد  وكان  بيننا.  املرا�شالت  وانقطعت  �شيئًا،  عنه  اأعرف  عدت  ما 
منحة لكتابة بحث عن الإ�شالم والفرن�شيني. وكانت لديه مكتبة كبرية جدًا. وكنت حينذاك ما 
زلت اأرى اأن امل�شلمني، وخ�شو�شًا ال�شنة، ل يحبون الفرن�شيني. غري اأنني وجدت اأحمد احلفار 
يتكلم كالمًا اآخر، لي�ص مثل كالم امل�شيحيني فح�شب، بل انه ذهب اإل ر�شم �شورة للعالقات 
الإ�شالمية الفرن�شية يف لبنان يف القرنني املا�شيني، وحتى يف اأيام ال�شليبيني، خمالفة جدًا 
النا�ص يف هذا  تقوله  ما  اأن  اأحاديث مت�شعبة خال�شتها  بيننا  اأعرفها. وجرت  التي  لل�شورة 
اإ�شالمية كانت تطالب بحماية فرن�شا حني تنف�شل  ال�شاأن غلط، فقد اكت�شفت وجود حركة 
البلدان العربية وت�شتقل عن الدولة العثمانية. ومن رموزها ِجْد ريا�ص ال�شلح وعبد القادر 
اجلزائري وغريهما. وهوؤلء ا�شتغلوا احلرب بني رو�شيا وتركيا يف �شنة 1886 جراء م�شكلة 
بلغاريا للمطالبة بالن�شالخ عن الدولة العثمانية. وبالطبع مل ينجح هذا امل�شعى فعادوا عنه. 
و�شاحمتهم.  با�شا  اإليهم مدحت  واأر�شلت  تقت�ص منهم  فلم  كانت حكيمة  العثمانية  والدولة 
�سطور  املو�شومة بعنوان  الق�شة موجودة يف مذكرات عادل ال�شلح والد منح ال�شلح  وهذه 

من الر�سالة.

االأهمية  قليلي  �سيجعلهم  �سورية  اإىل  ان�سمامهم  اأن  يعتقد  ال�سنة  بع�ض  كان 
وحلب!  ال�سام  جتار  اإىل  بالن�سبة  بــيوت  جتار  هم  فمن  ال�سوام.  التجار  و�سط  يف  املالية 
املوارنة، وميكنهم حت�سني موقعهم  بعد  الثاين  املوقع  لهم  �سيكون  لبنان  ال�سنة يف  ولكن 
امل�سالح  هــذه  يــربرون  وراحــوا  �سورية.  وبالتحديد  العربي،  بالداخل  باال�ستقواء  الحقاً 
بفكرة االنف�سال واالت�سال التي �ساغها كاظم ال�سلح. ويف هذا ال�سياق �ساع �سعار يقول اإن 
لبنان وطن ملجاأ لالأقليات امل�سطهدة. واحلقيقة اأن ال�سّنة لي�سوا من االأقليات يف امل�سرق 
العربي، والدروز مل ياأتوا اإىل لبنان هرباً من اال�سطهاد، فالتنوخيون كانوا �سّنة واعتنقوا 

املذهب الدرزي يف ما بعد. براأيكم، يف اأي �سياق ارتفع �سعار »لبنان وطن ملجاأ« ؟
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الذي اأعرفه اأن الذي بلور هذه الفكرة هو الأب هرني لمن�ص. لبنان، منذ البداية، 
كان فيه كثافة اإ�شالمية اأكرث مما يت�شور النا�ص. بريوت بعد الفتوحات الإ�شالمية، بح�شب 
فيها  ويتناق�ص  بالتدريج،  امل�شلمون  فيها  يتزايد  اإل مدينة  تتحول  راحت  يحيى،  بن  �شالح 
امل�شيحيون حتى �شارت على ما هي عليه اليوم. هذا يف بريوت. اأما طرابل�ص فكانت مدينة 
التي كانت تقع على البحر، وبنوا  اأن جاء الفرجنة وهدموا طرابل�ص القدمية  اإل  اإ�شالمية 
طرابل�ص جديدة التي هي طرابل�ص احلالية، ثم ظهرت طرابل�ص امليناء اأو ال�شكلة بالرتكي. 
كرث،  ن�شارى  فيها  كان  الالذقية  بينما  اأي�شًا.  و�شور  نف�شه،  لالأمر  خ�شعت  �شيدا  ومدينة 
وكذلك طرطو�ص. و�شمال �شورية كله، مثل معرة النعمان، كان يعج بالن�شارى. لكن منطقة 
بعلبك ومعها البقاع كان الوجود الإ�شالمي فيها ظاهرًا، والإ�شالم هناك لي�ص �شيعيًا بل �شنيًا 
مييل اإل الت�شّيع. واأعتقد اأنهم كانوا �شنة ممن اعتقدوا اأن الإمامة بعد الإمام احل�شني يجب 
اأن تذهب اإل حممد ابن احلنفية. وحممد ابن احلنفية مات ولديه ولد مفرت�ص ا�شمه اأحمد 
لإحقاق احلق  و�شيعود  اإل جبل يف جند وغاب،  الإبن دخل  ولكن هذا  بن حممد احلنفية، 

واإزهاق الباطل بح�شب عقائدهم. وهوؤلء هم الكي�شانية. ومن هوؤلء القرامطة.

اأَكان يف البقاع كي�سانية ؟
اأكرث النا�ص يعتقدون اأن القرامطة هم ا�شماعيليون. اأنا اأخالف هذا العتقاد، لأن 
من عا�ص يف ذلك الع�شر اأمثال الطربي وغريه يقولون ان عقيدة القرامطة هي الكي�شانية. 
جتربة  يف  يــرون  العرب  ال�شيوعيني  املفكرين  بع�ص  وكــان  قبلية.  فو�شى  هي  والكي�شانية 
القرامطة نواة لل�شيوعية العربية. ل �شيوعية ول �شعب كادح بل فو�شى �شعبية ل�شعب فو�شوي. 
اإل  وو�شلت  العربية،  اجلزيرة  وخربت  العراق،  اليوم  اأ�شبح  ما  خربت  جماعة  والقرامطة 
حتى  مك�ّشرًا  زال  ول  وك�ّشروه  الأ�شود  احلجر  واأخــذوا  �شيئًا،  فيها  ِيْبقوا  فلم  اليمن  ن�شف 
الآن. وبقيت احلال على هذا املنوال حتى ظهر رجل عايل الهمة على قدر املهمة ا�شمه كافور 
الإخ�شيدي، فحاربهم ومل ي�شتطع الق�شاء عليهم فربطلهم ليعيدوا احلجر الأ�شود، ثم عنّي 
اأمريًا على مكة. وهكذا ازدهرت اإمارة مكة وانتهت الفو�شى. اأما الكي�شانية فبقيت اإل اأن 
اختفت نهائيًا بعد نحو 200 �شنة. ولالأ�شف يف �شاأن كافور الإخ�شيدي، ظهر �شخ�ص طويل 
الل�شان ا�شمه املتنبي هجاه بق�شيدة لذعة وجارحة. ولول كافور الإخ�شيدي ملا بقي اإ�شالم 

�شني يف العامل.

اإذاً القرامطة كي�سانية ولي�سوا ا�سماعيلية ؟
اأنا اأعتقد اأنهم كي�شانية، والربهان على ذلك ما كتبه الطربي الذي عا�ص يف ذاك 
ورّكبوا  الإ�شماعيلية  على  الدرا�شات  ان�شبت  بل  اأحــد،  يدر�شها  مل  الكي�شانية  لكن  الوقت. 

الإ�شماعيلية على الكي�شانية.

�سقر اأبو فخر
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لــكــن الــتــاريــخ يــذكــر قــرامــطــة االإحـــ�ـــســـاء وقــرامــطــة هــجــر، وثــمــة تــ�ــســابــه مع 
االإ�سماعيلية يف الوقت نف�سه.

نعم، القرامطة مثل الكي�شانية يف بع�ص عقائدهم. فهم يعتقدون باأن هناك �شردابًا 
يف جبل �شيظهر منه املهدي. ثم اأمروا اأن تكون ال�شلوات ثالثًا ل خم�شًا، واأن يتجه امل�شلي اإل 
القد�ص ل اإل مكة. فالقبلة هي القد�ص خالفًا للم�شلمني. ويوم ال�شالة لي�ص اجلمعة بل ال�شبت.

العام. ‘خربطوا’ النظام 
‘خربطوا’ النظام كله. ويف كتابي Syria Under Islam الذي ينتهي مبجيء الفرجنة، 
ال�شيعي رمبا كان  الأ�شا�ص  اأو ذات  الطابع  ال�شيعية  الطوائف  اأن  اأعتقد  اأنا  الأمر.  قلت هذا 
اأي نوع من  بع�شها من القرامطة. مثاًل ما كانت عقيدة املتنبي ؟ املتنبي كان �شيعيًا. عال، 
ال�شيعة. منذ نحو ثالث �شنوات ُعقد �شيمينار عن ديوان املتنبي. اأخذنا ديوان املتنبي وبحثنا 
كان  ال�شيعة  من  فرقة  اأي  واإل  هو،  ال�شيعة  من  نوع  اأي  اكت�شاف  حماولني  كلمة،  كلمة  فيه 

ينتمي. ووجدنا اأنه مل يكن منتميًا اإل الإ�شماعيلية اأو اإل الإثني ع�شرية.

رمبا كان علوياً.
ميكن اأن يكون علويًا، وممكن اأن يكون كي�شانيًا.

اإذاً هو من الغالة يف احلالتني.
متامًا. اإذا كان كي�شانيًا، عند ذلك ن�شتطيع اأن نفهم ملاذا حفظ له الدروز ديوانه 
اأكرث من اأي طائفة اأخرى. لو تقراأ �شالح بن يحيى الذي حفظ ديوان املتنبي. ثم تاأتي اإل 
�شخ�ص اآخر هو اأبو العالء املعّري. اأبو العالء املعّري مل يكن �شنّيًا. ولكن ما كانت عقيدته؟ 
الثورة  فيه  كانت  الذي  الوقت  ويف  الدرزية،  الدعوة  فيه  ظهرت  الذي  الوقت  يف  عا�ص  لقد 
ما  �شجة  الالذقية  »يف  يقل  اأَمل  قرمطيًا.  اأي�شًا  هو  كان  رمبا  و�شاق.  قدم  على  القرمطية 
وكانت  امل�شيحية.  ُف�شي�ص  بني  من  اأ�شرة  حكم  حتت  الالذقية  كانت  وامل�شيح.«  اأحمد  بني 
املجادلت �شائعة يف �شاأن امل�شيحية والإ�شالم وعالقة امل�شيحيني بالروم. حتى جاءت فرن�شا 

وف�شلت امل�شيحيني عن الروم. وهذه من جملة ف�شائلها.

اأحدثوا ان�سقاقاً يف امل�سيحية.
نعم. ق�شارى القول اإن الإن�شان عندما يرى احلقيقة يحار، ويبداأ يف ترداد عبارات 

مثل ‘رمبا’ و‘على الأرجح’... اإلخ.

ح�سناً، بنو بحرت التنوخيون اأَمل يكونوا �سّنة ؟
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درزيًا،  املتنبي  يكون  اأن  بال�شرورة  ولي�ص  املتنبي.  زمن  يف  دروزًا  كانوا  بحرت  بنو 
ولكن احتمال اأن يكون قرمطيًا هو احتمال عال. جاء املتنبي اإل ما ن�شميه اليوم �شوق الغرب، 
واإل املكان الذي تقع فيه مدر�شة اأبناء �شهداء فل�شطني التي دمرتها اإ�شرائيل يف حرب 1982. 
املكان يدعى البرية. اإذًا، جاء اإل البرية التي كان يقطنها اآل بحرت ومل يذهب اإل بري يجيك 
قرب حلب كما يعتقد بع�ص الدار�شني. فكيف يكون جد بني بحرت يف حلب وابنه هنا يف البرية 
اإذًا، جاء املتنبي وزار بحرت يف �شوق الغرب. يو�شف ال�شرياوي  اأي عالقة بلبنان ؟  من دون 
�شديقي كتب ذلك وذكر �شوق الغرب ل البرية. �شوق الغرب غلط. ال�شحيح هو البرية. وكان 
يجب اإي�شاح ذلك، لكن يو�شف ال�شرياوي كان يف اأواخر اأيامه، وم�شتعجاًل اإجناز كتابه اأطل�ض 
اأن ميدح  ومدح بحرت. ميكن  البرية  اإل  املتنبي جاء  اأن  املهم  الفكرة جميلة جدًا.  املتنبي. 
قرمطي قرمطيًا اأو اأي واحد من غالة ال�شيعة، اأو ميدح واحدًا اآخر مثله. ولكن من املوؤكد اأن 
يًا ميدح �شّنيًا. بعد فرتة ق�شرية، اأي نحو 100 �شنة، جاء الفرجنة، فبعث  الأمر ل يعني اأن �شّنّ
بحرت للمت�شلط على ال�شام ر�شالة قال فيها : اأنا معك، فما هو املقابل. فعّينه اأمريًا ومنحه 
التي فتحت  ال�شليبية  لبنان. ويف حقبة احلروب  بداأت ق�شة بني بحرت يف  اإقطاعًا. وهكذا 
التجارة يف البحر املتو�شط على نطاق وا�شع، انتع�شت بريوت واغتنى ع�شكر بني بحرت فيها، 
واأن�شاأوا ق�شورًا يف بريوت واجلبل، ثم ورث اأولده واأولد اأولده ما جمعه بحرت الذي اتفق مع 

املماليك اأي�شًا، وخدمهم اإل اأن زالت دولة املماليك، وجاء بنو عثمان.

بهذا املعنى فاإن لبنان لي�ض وطناً ملجاأ على االإطالق ؟
ل بالتاأكيد.

يقول بع�ض موؤرخي املوارنة اأن املوارنة جلاأوا من �سورية اإىل لبنان.
يلجاأون  كانوا  واملت�شوفة  املتدينني  امل�شلمني  اأن  جبري  ابن  يقول  نف�شه  الوقت  يف 
تقدمي  اإل  ي�شارعون  الن�شارى  لبنان  جبل  �شكان  وكان  والتعبد.  لالنقطاع  لبنان  جبل  اإل 
اخلدمات لهم. والعجيب اأن ابن جبري يقول عن هذا ال�شعب كم هو لطيف وكم هو ناعم وكم 
النحو فكيف  للغرباء على هذا  اإذا كانت معاملتهم   : التي حتب اهلل. ويت�شاءل  النا�ص  يحب 

تكون معاملتهم يف ما بينهم ؟

مل يكت�سف احلقيقة. يف اأي حال دعني اأ�ستطرد بهذا ال�سوؤال : اأنت تتحدث عن 
اللبنانيني بو�سفهم �سعباً يعي�ض يف وطن كقبائل متذابحة )هذا التعبي يل يف اأي حال(. 

والقبيلة يف لبنان حتولت اإىل طائفة بح�سب راأيك. اأرجو اأن تف�سل هذا الكالم ؟
ما الفرق بني القبيلة والطائفة ؟ هل اإذا كان الإن�شان مارونيًا اأو درزيًا اأو اأرثوذك�شيًا اأو 
بروت�شتانتيًا اأو �شّنيًا اأو �شيعيًا يق�شي النهار والليل بال�شرورة وهو يفكر يف اأموره الدينية والفقهية؟

�سقر اأبو فخر
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اأكيد ال.
اإذا كان يق�شي الليل بالفعل على هذا املنوال فيلزمه مار�شتان، لأنه خمالف لطبائع 
الب�شر. فالدين لت�شهيل الأمور ولي�ص لت�شعيبها، وحلل الأمور ولي�ص لتعقيدها. اإذًا، ما الذي 
يجعل الإن�شان ينتمي اإل طائفة ؟ اإن الذي يجعل الإن�شان ينتمي اإل طائفة هو العرف العام. 
فالإن�شان ُيخلق يف طائفة حمددة، فيتعلم اأعرافها وعاداتها. واإذا كانت هذه الطائفة تعي�ص 
الطائفة  عــادات  الواحدة  وتاأخذ  العادات،  بع�ص  تتبادلن  فهما  اأخــرى،  طائفة  جانب  اإل 
اإن امل�شيحيني الذين يعي�شون مع الدروز يف ال�شوف لي�شوا م�شيحيني،  الأخرى. يقولون مثاًل 
بل دروزًا. ملاذا ؟ لأن هناك �شيئًا ما يف ت�شرفهم الجتماعي ي�شبه ت�شرفات الدروز، وهناك 
يف ت�شرفات الدروز ما ي�شبه ت�شرفات امل�شيحيني. ومع اأن بع�شهم يذبح بع�شهم فهم يحبون 
بع�شهم بع�شًا. ناأتي الآن اإل راأ�ص بريوت، فاأهل راأ�ص بريوت ل يق�شون نهارهم وليلهم يف 
املدائح. وقت املدائح مدائح ووقت اللهو لهو. وعلى مدى الزمن توافقوا على اأن هناك ق�شايا 
ب اللنب فهي ل  م�شتحبة مثل الأغاين التي يحبونها معًا، ومثل املاآكل اأي�شًا. واملراأة عندما تروِّ
تخجل من اأن ت�شتعري الروب من جارتها بغ�ص النظر اإن كانت هذه اجلارة م�شيحية اأو م�شلمة.

ون�ساء امل�سلمني ير�سعن اأبناء امل�سيحيني وبالعك�ض.
تقع  الأمــور  تلك  مثل  حتدث  مل  واإذا  متمدنًا،  تعاي�شًا  يوؤ�ش�ص  ما  وهــذا  �شحيح. 
البغ�شاء. والبغ�شاء تقوى اإذا وفد اأنا�ص من اخلارج وراحوا يح�شون الروؤو�ص بكالم تع�شبي 
مثل القول : اأنت م�شيحي وهذا م�شلم... ل تاأمنوا اإّل لأهل دينكم، وهنا يبداأ ال�شك. ‘خرم�شهم’ 
قلياًل تر متى تظهر ع�شبية امل�شلم فيهم، و‘خرم�شهم’ قلياًل ترى متى تظهر ع�شبية امل�شيحي 
فيهم، مثلما حدث يف اإحدى املرات للدكتور م�شطفى اخلالدي موؤ�ش�ص م�شت�شفى اخلالدي. 
فقد كانت زوجته �شيدة جميلة وحمرتمة وحمبوبة يف و�شط املجتمع الربوت�شتانتي يف راأ�ص 
ويف  الظهر.  بعد  ال�شاي  و�شرب   cake الـ  ت�شنع  كيف  وتعلمت  متامًا،  معه  ومن�شجمة  بريوت 
اإحدى املرات كانت الن�شوة جمتمعات عند اأ�شمى خياط زوجة الدكتور جورج خياط . وكانت 
�شيدة  ق�شة  تروي  ال�شيدة خياط  وراحت  اخلالدي.  مدام  عدا  ما  م�شيحيات  الن�شاء  جميع 
م�شلمة اأ�شاءت الت�شرف الجتماعي يف منا�شبة معينة، وا�شتنتجت اأن هذه ال�شيدة امل�شلمة 
مل تتعلم ح�شن ال�شلوك الجتماعي لأنها مل تعاي�ص امل�شيحيني. واأ�شافت : ان امل�شلمني، مع 
اأنهم ي�شافرون كثريًا، اإل اإن تغريهم ل يتجاوز ثيابهم ويبقون على بغ�شهم لنا، وهم يظلون 
م�شلمة،  زوجة م�شطفى اخلالدي  اأن  اإل  مدام خياط  انتبهت  وهنا  فعلوا.  مهما  »اإ�شالمًا« 
فرتاجعت يف اللحظة الأخرية وا�شتدركت ما قالته بكالم لئق. اإن ق�شة مدام اخلالدي هي 

ملحمة لبنان، لأن الأمور هكذا حتدث اأحيانًا.

�ساهدنا كثياً من احلوادث عن اندفاع النا�ض اإىل بذل الدم للدفاع عن الطائفة، 



الآخر | خريف 2011

323

االأحــيــان، مالفاً  يكون يف معظم  �سلوكه  اإن  بل  الــعــادة، غي متدين،  املندفع، يف  ويكون 
الأوامر الدين. لكن ع�سبية الدم واالنتماء اإىل جماعة يجعالنه اأعمى الب�سية.

النتماء اإل جماعة اأكرب يعلمه ُحب البعيد ولي�ص حب القريب. حب البعيد يعني 
اأنك عندما ترى ولدًا ‘خمطته’ نازلة من اأنفه ل تقل اإنه ولد قذر، بل ُقل : »يا حرام هذا الولد«.

االأحوال القاهرة رمبا جعلته هكذا.
وُقل »يا حرام هالولد، �شو مه�شوم«... كل ما عليك اأن تفعله هو م�شح ‘خمطته’ 
وي�شبح ‘مه�شومًا’. ففي اإمكان املرء اأن يعّلم نف�شه ح�شن ال�شلوك ويقوم بذلك ب�شهولة كبرية 

جدًا.

كما ذكرت، الطفل يولد يف طائفة، واأهله يعلمونه منذ �سغره العادات والتقاليد 
ورمبا عدم الت�سامح والكراهية اأي�ساً، الأن عدم الت�سامح والكراهية موجودان يف الديانات 
اإىل اإحدى  اأحد املهاجرين اللبنانيني امل�سلمني  اأختم �سوؤايل بطرفة عن  اأن  جميعاً. واأود 
اخل�سراوات  ا�سرتى  كلما  وكــان  الديني.  التزمت  على  ن�ساأ  الــذي  االإ�سكندنافية  الــدول 
يذهب فيغ�سلها �سبع مرات حتت مياة جارية. ملاذا ؟ الأن �سيخه علمه اأال ي�سرتي طعامه 
من عند غي امل�سلمني، واإذا ا�سرتاها من م�سيحي فعليه اأن يغ�سلها �سبع مرات لتطهيها. 
واالأمر نف�سه يف �سراء اللحمة، فهو يبحث على بعد ع�سرات الكيلومرتات عن ملحمة يكون 
�ساحبها م�سلماً لي�سرتي منه اللحمة؛ الأن اللحم احلالل هو الذي يتم التكبي عليه عند 
الذبح. املهم، اأن اأحد االأ�سدقاء قال لهذا املهاجر املتزمت : طيب، عندما تقب�ض النقود من 
�سندوق املعونة االجتماعية هل تغ�سلها �سبع مرات ؟ األي�ست هي نقوداً للم�سيحيني واأنت 
الذين يخلقون ثقافة  امل�سايخ هم  فاإن  االأ�سف،  اأيــٍد م�سيحية ؟ مع  ت�سلمتها من  بنف�سك 

الكراهية هذه.
احلق معك. امل�شايخ والكهنة، ويوجد كهنة يف جميع الطوائف وهم امل�شوؤولون عن 
هذه الروح. وهذا باب رزقهم. التع�شب هو باب رزق الكهنة، وهوؤلء يريدون احلفاظ على 
مورد رزقهم. وللحفاظ عليه ل يتورعون عن بث البغ�شاء والكراهية والتع�شب، وهذه اأعمال 

اإجرامية متامًا.

فخر الدين اخرتاع لبناين

تقول اأن ال وجود لفخر الدين االأول. من اخرتعُه ؟ وملاذا جرى اخرتاعه ؟
خالل القرن التا�شع ع�شر بداأت املعلومات عن اأوروبا تنت�شر يف هذه البالد. ومن 
جملة الأحداث اأن �شخ�شًا يدعى اأرن�شت رينان جاء اإل هذه البالد و�شكن يف قرية معاد يف 

�سقر اأبو فخر
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بالد جبيل وراح يعمل يف احلفريات الآثارية، ويكتب عن فينيقيا. وكان معه �شخ�ص در�ص يف 
اأخبار االأعيان يف  ال�شدياق. ويف كتابه  ال�شدياق، وهو �شقيق فار�ص  ا�شمه طنو�ص  عني ورقة 

جبل لبنان يذكر فينيقيا. 
وهوؤلء اللبنانيون، من خالل ات�شالهم بالأوروبيني، �شاروا يعرفون اأن يف اإنكلرتا 
اإل  الأكرب  الأب  اإل  ينتقل من اجلد  وال�شلطات  الألقاب  توارث  واأن  لوردات،  مثاًل  وفرن�شا 
بع�ص  وا�شت�شاغ  واأمرائهم.  ملوكهم  على  نف�شه  الأمر  وينطبق  معينة،  قوانني  بح�شب  الإبن 
املوؤرخني اللبنانيني هذه الفكرة وطبقوها على لبنان. وكان هناك �شخ�ص ا�شمه فخر الدين، 
وفخر الدين هذا كان ملتزمًا جباية ال�شرائب يف �شنجقي بريوت و�شيدا. وبعد ذلك التزم 
اجلباية يف بريوت و�شيدا و�شفد، ثم يف بريوت و�شيدا و�شفد وعجلون... اإلخ. اأي اأن الدولة 
العثمانية كانت تو�شع له نطاق التزامه. وعندما كرُب راأ�شه قام بالع�شيان، فاعتقلته ال�شلطات 
و�شاقته اإل الآ�شتانة فحوكم واأعدم. هذه هي ق�شة فخر الدين. وفخر الدين كان، يف الوقت 

نف�شه، �شخ�شًا ذكيًا جدًا. فعندما �شافر اإل اإيطاليا واأقام فيها خم�ص �شنوات...

يف تو�سكانا.
كتب  من  هو  حا�شيته  رجــال  اأحــد  يكون  اأن  وميكن  رحلته.  �شجل  وقــد  �شحيح. 
النتيجة  ويف  لل�شرق.   غربية  رحلة  اأي  من  اأجمل  تعد  رحلة  وهي  الرحلة.  هذه  تف�شيالت 
بالطليان  وجاء  والعمارة.  الزراعة  ولتطوير  املوا�شي  لرتبية  فنظم طرقًا  رحلته  من  ا�شتفاد 
ودفع لهم الأموال لين�شئوا له، يف جملة ما اأن�شاأوا، حديقة حيوانات. وكان موقعها يف مكان 

Virgin Megastore اليوم يف قلب بريوت.

كان ا�سم املبنى قبل احلرب ‘�سينما اأوبرا’.
من  اأكــرث  يكن  مل  تاريخية  ك�شخ�شية  لكنه  الدين.  لفخر  �شهادة  وهــذه  �شحيح. 

�شنجقدار.

�سنجقدار اأم حت�سيل دار ؟
كانوا ي�شمونه امللتزم. اأو �شنجق بيك التي ترتجم اإل العربية اأمري اللواء. ولهذا 

ال�شبب �شاروا ي�شمونه اأمريًا.

هل يتطابق اللقب مع كلمة اأمياالي ال�سائعة يف م�سر.
لواء  اأمري  كان  كتيبة،  قائد  هو  الدين  وفخر  كتيبة.  اأو  لواء  قائد  تعني  اأمــريالي 

بريوت و�شيدا ثم زيد عليها �شفد وعجلون.
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ال عالقة له بال�سوف ؟
ل. ال�شوف يتبع لواء بريوت و�شيدا. هذا من جهة الدولة. اأما من جهة العامة فكلمة 
‘مري’، اأي مري اللواء درجت على ل�شان العامة و�شاروا يقولون عنه ‘الأمري’. ثم جاء طنو�ص 

ال�شدياق واآخرون مثله ومنهم حيدر ال�شهابي، وكتبوا تاريخ لبنان على اأ�شا�ص اأنه اإمارة.

كتاريخ اأوروبا.
بل مثل اإمارة مونتي كارلو. وكتب هوؤلء املوؤرخون اأن فخر الدين حني مات اجتمع 
النا�ص يف �شهل ال�شمقانية وعقدوا الولية. واحلقيقة اأنهم مل يجتمعوا يف ال�شمقانية ول من 

يحزنون. هم اجتمعوا يف ال�شمقانية لريوا ما هي ال�شرائب التي �شُتدفع عنه. 
التاريخ  املوؤرخون هذا  اأطلقت حني زّور  الثاين فهو جمرد ت�شمية  اأما فخر الدين 
وجعلوه تاريخًا لدولة بيت معن. واحلقيقة اأن ل فخر الدين الثاين ول اأمراء يف هذه البالد، بل 
مقدمون. وعندما كان اأحد املقدمني يع�شى الدولة، اأو ل يقوم بواجباته، تنحيه الدولة وتاأتي 

مبقدم اآخر. وكانت حت�شر اختيارها بعائلة اأو بعائلتني اأو بثالث عائالت.

اأي العائالت ذات ال�سوكة.
هذه الوقائع حللتها، مع اأن الوثائق مل تكن متوافرة. ويف الوقت احلا�شر قام عبد 
الرحيم اأبو ح�شني بدرا�شة اللغة الرتكية والتاريخ العثماين، وللمرة الأول قراأ املهمة دفرتي 
ون�شر الوثائق املتعلقة بهذا احلدث. لكن ل اأحد يقراأ لي�شحح تاريخ لبنان املزور. اأراأيت كيف 
اأن هذا الأمر تو�شلت اإليه بتحليل الوقائع، واأنا من الذين يّتكلون على حد�شهم. اإذًا مل اأجد 

الأمري فخر الدين الأول.

يفرت�ض اأن يكون والده يدعى قرقماز.
ومل اأجد قرقماز اأي�شًا، بل وجدت �شخ�شًا اآخر هو �شويرو�ص. ووجدت فخر الدين 
عثمان الذي اأن�شاأ جامع دير القمر، والذي ل ميكن اأن يكون له عالقة بفخر الدين الثاين لأن 
�شاللته معروفة. ثم اأن فخر الدين عثمان هذا جاء يف اآخر الع�شر الذي كان ال�شم واللقب 
ما يزالن �شائعني يف الأ�شماء. فال�شم هو عثمان، واللقب هو فخر الدين. اإذًا، هذا ال�شخ�ص 

ا�شمه عثمان وفخر الدين لقبه.

كل حممد هو �سم�ض الدين وكل ا�سماعيل هو اأبو الفداء.
اأيوب. ماذا  ابن  الدين  ال�شلطان �شالح  النا�شر  امللك  : ملاذا  اأت�شاءل دائمًا  كنت 
تعني بامللك النا�شر ؟ وما عالقة ذلك بال�شلطان ؟ هل كان ملكًا و�شلطانًا ؟ وتو�شلت اإل اأن 
كلمة امللك هنا هي لقب ولي�شت ت�شمية. والنا�شر �شفة اأخرى تعني املنت�شر. و�شالح الدين 

�سقر اأبو فخر
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لقب ديني. اأما ا�شمه فهو يو�شف.

كنيته،  واأبــو عثمان  لقبه  اأبــو عثمان عمرو بن بحر اجلاحظ. فاجلاحظ  مثل 
وا�سمه عمرو.

بني الأ�شماء والألقاب يف بالدنا ل يوجد فخر الدين الأول ول الثاين بطبيعة احلال. 
هناك فخر الدين فقط. وفخر الدين هذا عندما كتب عنه اأحمد بن حممد اخلالدي ال�شفدي 
ال�شفدي  ن�شر كتاب  َمن  الثاين هو  الدين  اأ�شماه فخر  اإن من  الثاين.  الدين  ي�شّمه فخر  مل 
اأي فوؤاد افرام الب�شتاين واأ�شد ر�شتم. وهذان اأ�شمياه فخر الدين الثاين. ولكن عندما تقراأ 
التواريخ ل جتد ا�شم فخر الدين الثاين، بل جتد اأن هذا الرجل كان جابيًا لل�شرائب. وتاريخه 
كله عبارة عن اأعمال حتتاج حما�شبًا. كان لديه فالن يف ا�شطنبول، وهذا الذي يف ا�شطنبول 
الر�شمية  اأعماله  وجميع  دعوى.  عليه  واأقــام  ا�شطنبول  يف  لحقه  وهو  املال،  من  بكذا  غ�ّشه 
مق�شورة على جمع ‘امل�شاري’ للدولة العثمانية والإبقاء على ق�شم من هذه الأموال يف جيبه. 

وعندما مات  قتل جميع اأبنائه. والإبن ال�شغري تربى...

عند املوارنة.
اآل اخلازن حتى يكرّبوا  مهلك. مل يرتّب اأحد عند املوارنة. هذه حكاية اخرتعها 
اأنف�شهم. فقالوا ان ابنه الأ�شغر رّباه احلاج كيوان. واحلاج كيوان كان ‘اأزعر’ ون�ّشاًل. كان 
من النك�شارية املحلية )يارلية(. وهوؤلء كانوا ما بني الع�شكر والزعران. ويف احلالت التي 
مل يكن العثمانيون قادرين على �شبط الأو�شاع يلجاأون اإل ت�شييبهم، ويقولون لهم اجمعوا 
ما ت�شتطيعون من الأموال لكن عليكم تهدئة الو�شع و�شبط الأمن. وكان العثمانيون اأنف�شهم 
ي�شتكون منهم، وكثريًا ما كانوا يقتلونهم جراء ظلمهم النا�ص. واأخريًا عندما جاء حاكم قوي 
على ب�شامون قتل احلاج كيوان. ويزعم مزورو التاريخ اأن احلاج كيوان هّرب فخر الدين وهو 
طفل مع اأخيه يون�ص ليخبئهم لدى اآل اخلازن من اأ�شحابه املوارنة، واأن اآل اخلازن ما زالوا 
يحفظون ق�ش�شًا كثرية عنه وعن اأخيه يون�ص عندما كانا �شغريين. هذا كله ‘جتليط’. هل 
راأيت وقاحة يف تزوير التاريخ اأكرث من هذه الوقاحة ؟ منذ �شنة 1953 واأنا اأكتب يف التاريخ. 
ومل اأكتب لأخبىء نتائج اأبحاثي، بل ن�شرت ذلك كله، واألقيت حما�شرات كثرية. فهل اأّثرت 

كتاباتي يف اإعادة النظر يف تاريخ لبنان املزّور ؟ مل توؤثر.

ال زال يعاد تدري�ض تاريخ لبنان املزور.
جربت ن�شر املعرفة واأخفقت.

الأن العقول مقفلة.
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لأن ل حياة ملن تنادي. والطريف اأنهم األفوا ق�ش�شًا عن فخر الدين ال�شغري وعن 
اأخيه يون�ص حني كانا يلعبان يف منازل اآل اخلازن، وبيت اخلازن ما زالوا يحفظونها ويرددونها 

حتى الآن، وهي كلها حكايات مو�شوعة.

فوؤاد افرام الب�ستاين كان يدّر�ض التاريخ كحكايات خرافية.
يف بداياته كان خمتلفًا. فوؤاد افرام الب�شتاين كتب روائع. لكنه مع مرور الوقت، 
تغريت فل�شفته. امل�شيحيون هم اأرباب الأدب العربي. جميع ال�شعراء الكبار يف اجلاهلية هم 

ن�شارى، وحتى يف الع�شور الإ�شالمية. مثاًل، اأبو متام كان م�شيحيًا.

واالأخطل.
الأخطل كان م�شيحيًا. وِق�ْص على ذلك حتى القرن التا�شع ميالدي. وكان اخلط هو 
فل�شفة الدولة )اخلط الهمايوين(. لذلك �شدد ن�شارى لبنان على الرتاث العربي وارتبطوا 
به. لكن عندما اختلفوا مع امل�شلمني ارتدوا عن تراثهم بطريقة قبيحة وتنكروا لكل ما هو 
الروائع. والروائع فعاًل روائع. لكنني يف  الفر�شمان در�شت  اأنا عندما كنت يف �شف  عربي. 
نهاية املطاف مل يرق يل فوؤاد افرام الب�شتاين يف براجمه التلفزيونية، وكيف يروي تاريخ لبنان 
وتاريخ فخر الدين. وعندما كتبت عن فخر الدين اعتمدت على حتليل الوقائع، فاأ�شبت. اأما 
اأبو ح�شن يوؤكد ا�شتنتاجاتي. يقولون اأن اأباه ‘�شلطان الرب’، اأو جده  اليوم فاإن عبد الرحيم 

�شلطان الرب. هذه نكتة �شخيفة.

اأمي عرب�ستان.
بلدنا   : يقول  الذي  الب�شتاين  �شورية بح�شب بطر�ص  �شورية، نفري  تعني  عرب�شتان 
وم�شربنا هي �شورية املعروفة ببالد ال�شام وعرب�شتان، جميعنا نتن�شق هواها ون�شرب مياهها 
وناأكل خرياتها. اأما فخر الدين فقد حّملونا اإّياه. واأنا يف كتابي بيت مبنازل كثية قلت اإن 

الدروز، الذين هم اأ�شحاب فخر الدين، يعرفون حقيقته.

ملاذا ال يقولون احلقيقة اإذاً ؟
زمن  يف  مركزه  وت�شلم  حمليًا  زعيمًا  كــان  الدين  فخر  البالد.  اأمــري  ي�شمونه  ل 
العثمانيني، وكان هناك َمن هم �شده، واآخرون و�شعهم يف ال�شجن. وهوؤلء �شاهموا يف ت�شليمه 
اإل العثمانيني. وبعد ال�شتقالل قامت املوؤ�ش�شة اللبنانية امل�شيحية ب�شنع متثال له، ون�شبته 

يف بعقلني، فن�شفه الدروز �شنة 1983.

كان وليد جنبالط يعتربه عمياًل للغرب.

�سقر اأبو فخر
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اأنا اأفهم هذه العقلية لأنني ع�شت بينهم. اإن فخر الدين املزّور الذي ن�شفوا متثاله 
يف بعقلني ما زالت �شورته معلقة كزعيم درزي. هم اأ�شحاب الق�شية يعرفون احلقيقة لكنهم 
مل يكتبوا تاريخًا. وامل�شكلة اأن بقية الطوائف ما عدا املوارنة )اأو امل�شيحيني عمومًا( مل تكتب 
التاريخ. ف�شارت احلال كما يقول املثل ‘مثل ما بتطبخ الطرما بياكل جوزها الأعمى’. ثم جاء 
طنو�ص ال�شدياق و�شاروا مثلما يطبخ ياأكلون. يقول اأنتم اأ�شلكم من اليمن فيجيبون نعم اأ�شلنا 
من اليمن؛ اأنتم اأ�شلكم لي�ص من اليمن، نعم اأ�شلنا لي�ص من اليمن؛ اأنتم اأ�شلكم من حوران، 

نعم نحن من حوران؛ اأنتم اأ�شلكم غ�شا�شنة، نعم نحن اأ�شلنا غ�شا�شنة... اإلخ.

ال�سرقية هي  لبنان  �سل�سلة  اأن  للموؤرخ جواد بول�ض على  العامة  النظرية  تقوم 
فا�سل قومي بني لبنان و�سورية. كيف تنقد هذه النظرية ؟

اأين هو هذا الفا�شل الإثني ؟ حتى اليوم ل توجد منطقة �شافية للموارنة. البرتون 
وجبيل فيها جمموعات �شّنية.

و�سيعة يف جبيل حتى اليوم.
�شيعة يف جبيل وك�شروان اأي�شًا. وهناك ما تبقى من الأيوبيني يف را�ص نحا�ص وقلعة 
الأيوبي  اآل  ي�شمون  نحا�ص  را�ص  القويطع. يف  اأو  القاطع  ي�شمونها  التي  املنطقة  امل�شيلحة يف 
الأمراء الأكراد. وهوؤلء ا�شرتجعوا ال�شم بناء على التاريخ، وكانوا َن�ُشوا هذا اللقب منذ فرتة 
بعد  اأحوالهم  الأكــراد. وحني حت�شنت  الأمــراء  الفقراء’ اأو  ‘الأمراء  ي�شمونهم  لهذا  طويلة. 
انخراطهم يف اجلي�ص ويف وظائف الدولة جاء من يقول لهم : اأنتم اآخر الأيوبيني، وفعاًل هم 

اآخر بني اأيوب.

اأنت ت�سخر من اللبنانيني يف كثي من احلاالت، فتقول اإنهم كّذابون، منافقون 
ويّدعون العك�ض، وي�ستغلون عند بع�سهم بع�ساً وُيِحّبون االأ�سياء نف�سها، ويكرهون االأ�سياء 
نف�سها، وي�سرتكون يف �سغر العقل ب�سكل مثايل. حتى لعب الورق يف اجلبل اللبناين ي�سبح 
للنكايات و‘التزريك’ ولي�ض للتمتع. وتنقل عن البطريرك بول�ض املعو�سي قوله اأن املوارنة 
�سعب ّمه ياب�ض مثل �سخور هذا اجلبل. هل يختلف املوارنة يف هذا ال�ساأن عن بقية �سكان 

اجلبل يف لبنان، وعن بقية �سكان اجلبال يف بالد ال�سام ؟
املوارنة اأ�شدق من غريهم. اأحيانًا يرون احلقيقة على حالها ول يخ�شون من قولها. 
عندما قال يل بطريرك املوارنة هذا الكالم، واأنا ل�شت مارونيًا، وهو يعرف ذلك، فهذا اأمر 
�شواهم،  اأكرث من  لديهم متطور  الوعي  : هذه كذبة.  يقولون  يكذبون  ُيحرتم. وحتى عندما 
طويلة  وحقبة  باأنف�شهم،  قراراتهم  يتخذون  طويلة  مدة  ظلوا  لأنهم  باأنف�شهم  ثقة  ولديهم 
اأي�شًا كانوا يتخذون القرارات بالنيابة عن غريهم. اأخطاأوا اأحيانًا، وزادوها اأحيانًا اأخرى، 
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و‘خّب�شوا’، ومل تكن نهايتهم كبدايتهم، هذا كله �شحيح. ولكن ل ماأخذ عليهم اإذا قالوا اإننا 
واأن تاريخنا قرون من معاندة ال�شخر. والبطرك املعو�شي كان �شخ�شًا  �شعب خّمه ياب�ص، 
لي�ص كالنا�ص العاديني، مل يكن خوريًا، كان رجاًل عظيمًا. اأما عن لعب الورق الذي يتحول اإل 
‘تزريك’ يف اجلبل، اأنا اأحب الربيدج. فاإذا خ�شرت ل اأزعل. واإذا ربحت ل اأهلل. املهم هو 
لعب الورق وطريقة اللعب وال�شطارة. كنت اأفرح عندما يظهر مني بع�ص ال�شطارة، ول اأزعل 
اإذا ظهرت مني قلة �شطارة. واإذا ‘زّرك’ يل اأحدهم ل اأزعل. رمبا هذه طباع. وطول حياتي 

مل اأُناف�ص اأحدًا ومل اأتقّدم جلائزة. وهذه الأمور اأبتعد عنها ول اأحبها. 
يف النتخابات النيابية الأول �شنة 1943 كانت جماعة ال�شيخ ب�شارة اخلوري تهزج 
: »فتح يا ورد اجلوري عاِوج ب�شارة اخلوري... عاِوج ب�شارة وريا�ص وكل مني �شّوت  بالقول 
د�شتوري«. هذه لي�شت �شيا�شة، لكنها دعاية قليلة احلياء، ول احرتام فيها. اأنا مل اأ�شارك يف 

تلك النتخابات، لكنهم كانوا يغنون هذه ‘الردة’ اأمامي ويتبارون فيها وي�شحكون.

هذا جزء من االأخالق العامة.
جزء من الأخالق العامة. واأمر يغرم به اأ�شحابه، لكنني ل اأفرح به ول اأ�شت�شيغه. 
رمبا الغلط يّف. ورمبا هذا الطراز من احلياة ال�شيا�شية يف لبنان جيد، واأن هذه هي بال�شبط 
اأن  اأريد  ول  �شلطان،  لدي  لي�ص  اأن  واأ�شكر اهلل  الدميقراطية.  اأحب  ل  لكنني  الدميقراطية. 

اأفر�ص الدميقراطية.

ال دميقراطية وال ا�ستبداد.
التي مل  بالأ�شياء  واأحلم  موؤّرخ،  اأنا  اآخر.  �شيء  اأي  ول  ا�شتبداد  ول  ل دميقراطية 
حتدث، ولكنني اأتخيل ما هو الأف�شل للمجتمع، واأفرح اإذا فّكرت ب�شيء جيد للمجتمع. واأحيانًا 

اإخال اأن هذا الأمر جيد للمجتمع واإذ به يتحول اإل اأمر قبيح.

اأهل  باقي  فاإنهم ال يختلفون عن  تقول،  النحو كما  هــذا  املــوارنــة على  كــان  اإذا 
اجلبل كالدروز مثاًل.

ل يختلفون على الإطالق. لكنهم ‘قاب�شينها جد’ اأكرث، ويتحملون اأكرث. فاإذا قلت 
للموارنة : »اأنتم حتبون النكايات« جتدهم ي�شحكون ول يفل�شفون الأمور.

هذا ما كان يف املا�سي. هل ما زال اأهل اجلبل على هذا املنوال اأم تغيت االأحوال؟
مبا اأن لبنان �شار مق�ّشمًا اإل حد ما، فاإن الإن�شان الذي ي�شكن هنا ل يرى النا�ص 
خالل  من  ولكن  احلكم.  اأ�شتطيع  ل  لهذا  قبل.  من  يراهم  كان  كما  هناك  ي�شكنون  الذين 

اجلرائد اأرى اأن الأحوال مل تتغري.

�سقر اأبو فخر
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مع اأن املوارنة ما عادوا اأبناء جبل، بل �ساروا مدينيني.
اأعتقد اأن املوارنة ظلمتهم الطوائف امل�شيحية والطوائف غري امل�شيحية، لأنهم نالوا 
ح�شة الأ�شد من النظام ال�شيا�شي اللبناين. لكن لو مل يكن لهم ح�شة الأ�شد ملا كان هناك 
لبنان يف �شنة 1920. وعندما كانوا حّكامًا مل َيظلموا. وعندما َظلموا كانوا على معرفة باأنهم 
يظلمون. فقد كان لديهم ن�شج �شيا�شي غري موجود لدى غريهم. اأما باقي اأهايل البلد، ومبا 
الذي كان  الفتات  ينالوا غري  الدولة، ومل  موؤ�ش�شات  كاملة يف  �شراكة  يكونوا �شمن  اأنهم مل 

يتبقى على طاولة املوارنة، فداأبوا على اإح�شاء الأخطاء على املوارنة.

كاأنك تقول اإن هناك ت�سخيماً يف الكالم على اأن املوارنة مل ميار�سوا حكماً �سليماً.
هناك ت�شخيم كبري، وهناك حقيقة يف الكالم على الأغالط اأي�شًا. لكن الت�شخيم 

يوازي احلقيقة اإن مل يكن اأكرث منها. هم، يف النهاية، اأبناء هذه البالد. 

اإنهم �سريان اأَلي�ض كذلك ؟
ل، بل عرب. اأكرث نا�ص عروبة يف لبنان هم املوارنة، اإنهم عرب اأقحاح.

بينما امل�سلمون تركمان واألبان واأرناوؤوط و�سرك�ض وعجم. اإذاً املوارنة عرب. لكن 
طق�سهم �سرياين.

الطق�ص الديني �شرياين. يف اليمن كان الطق�ص �شريانيًا لدى امل�شيحيني العرب. 
ق�ص بن �شاعدة الإيادي، وهو اأف�شح العرب، عندما كان يقّد�ص كان يقّد�ص بال�شريانية.

الهند  يف  �سريان  هناك  الــيــوم  وحتى  الهند.  اإىل  امــتــدت  ال�سريانية  الكني�سة 
ي�سمونهم امل�سيحيون ال�سوريون.

ال�شريان موجودون يف �شاحل مالبار.

اإذا كانت هناك اتهامات للموارنة باأنهم �سادروا البلد، وال �سيما يف عهد ال�سيخ 
يكونوا  ومل  ال�سنة،  مع  �سراكة  يف  كانوا  فقد  �سمعون،  كميل  عهد  يف  ثم  اخلــوري،  ب�سارة 

وحدهم.
كلهم ‘قابرين ال�شيخ زنكي �شوا’.

هل لبنان عربي اأم متو�سطي اأم �سرياين اأم فينيقي ؟
لبنان عربي. اأكرث بلد عربي عروبة هو لبنان. وفيه جميع اأخطاء العرب، وجميع 
تاريخ  واأع�شره جتد  العرب  تاريخ  ‘ونتزعرن’. هات  العرب احلميدة. نحب احلرية  �شفات 
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له.  بلد عربي ل دين  اإنه  العربي.  العامل  بلد عربي يف  اأكرث  لبنان  فاإن  املعنى  وبهذا  لبنان. 
كان املرء يذهب اإل اإفريقيا ال�شمالية يجد ما ي�شمى ‘امل�شلمون الفرن�شيون’، ول توجد كلمة 
عربي. اليوم �شاروا يقولون عن اأنف�شهم عرب. وعندما يقولون عربي فهذا يعني اإنه ‘م�شلم’. 
اأنا جتولت يف العامل العربي امل�شرقي. مل اأجد مكانًا اإل اعتقدوا فيه اأنني م�شلم. وعندما اأقول 
كيف  اإذًا   : ي�شاألونني  ويروحون  بالده�شة،  ي�شابون  كانوا  م�شيحي،  بل  م�شلمًا  ل�شت  اأنا  لهم 

تتكلم العربية ؟

ال ي�ستطيعون التفريق بني الدين والقومية. مي�سيل عفلق اأبو القومية العربية 
�سعادة. هــوؤالء جميعهم  واأنطون  احلديثة، ومعه ق�سطنطني زريــق، وكذلك جورج حب�ض 
)لبنان  العربي  امل�سرق  يف  ولكن  اإفريقيا.  �سمال  يف  مــوجــودة  امل�سكلة  هــذه  م�سيحيون. 
و�سورية وفل�سطني واالأردن والعراق( اأعتقد اأن هناك و�سوحاً يف اأن العروبة هي اإطار ثقايف 

وح�ساري، اأما الدين ف�ساأن اآخر.
بالدنا، واأنا اأحب ا�شتعمال كلمة بالدنا حتى ت�شمل اأبعد من لبنان، وكي ل يقولون 
عني هذا �شوري قومي اأو قومي عربي، هي اأر�ص العروبة الأ�شلية. العروبة مل تاأِت من اجلزيرة 

العربية، بل ن�شاأت هنا.

تق�سد العروبة كفكرة وكثقافة.
حــوران.  يف  درعــا  قــرب  بــالدنــا،  يف  ظهرت  عربية  كتابة  اأول  كلغة.  العروبة  ل. 
ًا  كان عامل الآثار الفرن�شي ال�شهري م�شيو دونان الذي ا�شتغل على جبيل، وجد يف درعا ن�شّ
الكنعانية  اللغة  الذي كتبت فيه لهجات خمتلفة من  امل�شمى فينيقيًا، وهو احلرف  باحلرف 
ومنها العربية التوراتية ومنها ما ي�شمونه الفينيقية، ومنها لغة �شرق الأردن امل�شّماة مواآبية... 
اإلخ. هذا النق�ص حرّيهم. ومل يتمكنوا من فك لغته اأو قراءته بالفينيقية اأو الكنعانية. جربوا 
جميع اللهجات الكنعانية ومل ي�شتطيعوا �شيئًا. اأخريًا، خطر يف بالهم قراءته بالعربية. فتبني 
كنعانية.  لغة  اأحدث  لي�شت  العربية  اأن  يعني  وهذا  الكنعاين.  باحلرف  ومكتوب  عربي،  اأنه 
هي  الكنعانية  واللغة  ال�شامية.  اللغات  اأقدم  هي  العربية  لكن  العربية،  قبل  ُكتبت  الكنعانية 
جمرد لهجة من لهجات العربية، وكذلك اللغة الآرامية والتي األفظها هكذا : اإرامية )بك�شر 

الألف( بح�شب لغة القراآن.

مثل اإرم ذات العماد.
لهجات  من  لهجة  هي  الآن.  ذلك  على  الربهان  اأ�شتطيع  ل  ولكن  اإرامــيــة،  اإنها 

العربية، وعالقتها بالعربية مثل عالقة العربية الدارجة بالعربية الف�شيحة.

�سقر اأبو فخر
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هذه نظرية تختلف عن الكالم الذي يقال ان العربية واالآرامية والعربية هي 
من املجموعة اللغوية نف�سها. واأنت هنا تقول اإن االإرامية ابنة العربية.

الفكرة هي اأن هناك لغة النبط يف البادية، يقال : ا�شتنبط البدو.

اأي التحول من البداوة اإىل الفالحة.
تعني  ي�شتنبطون  مــزارعــني.  وي�شبحون  املــيــاه  وي�شتخرجون  يحفرون  بـــداأوا 
ي�شتخرجون املياه. يقال عن اأهل البحرين انهم عرٌب ا�شتنبطوا. اأهايل ُعمان َنَبٌط ا�شتعربوا. 
لهم. هم  الغلط  ال�شم  اتخذوا  اليهود  ان  التاريخ  ماآ�شي  واإحدى  ا�شتنبطوا.  والأنباط عرب 
يهود ولي�شوا اإ�شرائيليني. ثم اإنهم �شّكروا على اأنف�شهم الأبواب التي ميكن اأن ت�شاعدهم يف 

فهم اأنف�شهم وتاريخهم ولغتهم واأدبهم.

انتقلوا من غيتوات اأوروبا اإىل غيتو كبي.
انتقلوا اإل غيتو اأ�شواأ، لأنهم حني كانوا يف غيتوات اأوروبا ظهر فيهم عباقرة.

علم االآثار االإ�سرائيلي مابرح يربهن �سحة نظريتك ولو ب�سورة غي مبا�سرة. 
وعلماء االآثار االإ�سرائيليون مل يجدوا خ�سبة واحدة حتى االآن، ال من هيكل �سليمان وال 

من حقبة داوود وال اأي اأثر مما ورد يف الرواية التوراتية التقليدية.
اإنهم يقولون احلقيقة.

يقال ان البحر املتو�سط، اأو البحر ب�سكل عام، مثل الدوبرياج يف ال�سيارة : فا�سل 
اأن  املمكن  التي من  ال�سحراء  عك�ض  على  نف�سه،  الوقت  ويو�سل يف  يف�سل  فهو  ووا�سل. 
تف�سل بني ح�سارتني. ما مدى �سحة هذا الكالم ؟ هل تعتقد اأن البحر االأبي�ض املتو�سط 
اأن الفكرة املتو�سطية  املنت�سرة على �سواطئه، وال �سيما  اأن يجمع هذه ال�سعوب  قادر على 
معرو�سة اليوم يف ال�سيا�سة والثقافة معاً. وهل لهذه الفكرة اأي عن�سر من عنا�سر القوة ؟

التي  الأو�شط  ال�شرق  بلدان  خريطة  من  م�شتمدة  لدينا  الأو�شط  ال�شرق  �شورة 
بل  اهلل  يخلقها  مل  بلدان  وفيها  �شيا�شية،  خريطة  وهي  الأول،  العاملية  احلرب  بعد  ظهرت 
خلقها الفاحتون من خارج نطاقها. اأنا منذ كنُت اأُعّلم كنت اأر�شم على اللوح �شورة املنطقة بال 
حدود �شيا�شية. ثم اأحدد اجلبال وال�شهول والأنهر وال�شواطىء والأودية. الأودية مهمة جدًا، 
ففيها ت�شتطيع ال�شري ب�شهولة اأكرث، واأمان اأكرث من الأمكنة املفتوحة. وحيث توجد اأنهار اأو 
اآبار ت�شتطيع ال�شرب. وحيث توجد قرى اأو واحات ت�شتطيع ال�شرتاحة والنوم والتزود بالأكل. 
عندما حتدق يف هذه اخلريطة، ترى ما ل تراه يف اخلرائط احلديثة. مثاًل، انظر اإل خريطة 
م�شر، جتد اأن م�شر ت�شبه امل�شتطيل. هكذا ر�شمها الإنكليز والفرن�شيون والدول الغربية بال 



الآخر | خريف 2011

333

اآخره  النيل ويف  وادي  لي�شت هكذا. م�شر هي  لكن م�شر  الكعكة.  �شقوها مثل قطعة  تعب. 
املتعّرج. هذه  العرق  هو  النيل  ووادي  القرنفلة،  الدلتا هي  القرنفل.  زهرة  مثل  اإنها  الدلتا. 
هي م�شر. ترتك الدلتا وترتك م�شر نحو اجلنوب فت�شل اإل جهة اأ�شوان ثم اإل الكرنك يف 
وادي امللوك. تقطع النهر يف وادي امللوك فتجد القبور امللكية. تقف فتجد اأمامك م�شر كلها. 

النهر من هذه اجلهة اأخ�شر، من اجلهة الثانية اأخ�شر، ثم �شحراء مرتامية.

اإنها �سريط من املاء واخل�سرة.
اأ�شبه  وت�شبح  اأعر�ص،  ال�شريط  ي�شبح  الدلتا  اإل  ت�شل  هذه هي م�شر. عندما 
؟  هذه  م�شر  �شاهد  �شخ�شًا  كم  �شحراء.  فهو  الباقي  اأما  حمدد.  �شكل  لها  التي  بالبلدان 
املياه  تفهم ق�شة  اأمــورًا كثرية.  نفهم  اأن  ب�شكلها هذا ميكن  لكن عندما نرى م�شر  قالئل. 
ال�شعيد  يوجد  ملاذا  ونعرف  جنوبًا.  ال�شودان  اإل  ميتد  الذي  فيها  احلياة  ومنط  م�شر  يف 
والنوبة... اإلخ. وناأتي اإل �شورية اأي�شًا. �شورية هي بالد ال�شام. وهي قطعة من الكعكة اأي�شًا 

لكنها عوجاء قلياًل.
اإل ال�شلط، كان، بح�شب  عندما ذهب جدي اإل اخلليل ليعمل هناك، ثم انتقل 
نقاًل عن  فل�شطني  كلمة  ي�شتعمل  كان  وهو  فل�شطني.  اإل  فل�شطني  من  ينتقل  كاأنه  مدّوناته، 
الأجانب لأن ال�شكان املحليني مل ي�شتعملوا كلمة فل�شطني. لي�ص هناك تاريخ من دون التاأمل 
يف اجلغرافيا. ولأنني تعلمت التاريخ واجلغرافيا بعدما در�شت اأ�شول القراءة واأ�شول الكتابة 
على اأنا�ص متمكنني اأجّلهم واأحرتمهم، فاأول ما قمت به هو اأنني ا�شرتيت �شيارة فولك�شفاغن 
ودرت بها يف ال�شرق الأو�شط . والأماكن التي مل اأ�شتطع الو�شول اإليها بالفولك�شفاغن، طرت 
بالطائرة اإليها. وعندما اأ�شل اأ�شتاأجر فولك�شفاغن للتجول يف اأنحائها، اأو اأتدبر �شائقًا حمليًا 
بع�شها  الأماكن  تت�شل  كيف  اأرى  اأم�شي حتى  واأم�شي.  اأتوقف  اأ�شل  وعندما  اإليها.  ياأخذين 
ببع�ص. جّرب امل�شي تَر اأ�شياء ل تراها واأنت يف الطائرة. ال�شرق الأو�شط اأو ما ن�شميه ال�شرق 
الأو�شط هو �شبكة م�شالك وطرق مبا فيها الطرق الرملية، التي هي طرق جتارة وطرق هجرة 
باأماكن  اأماكن  تربط  وطرق  رعي  وطرق  الهواء  �شم  وطرق  رحالت  وطرق  حركات  وطرق 
اأخرى؛ تربط بالد الأنباط ببالد العرب اأو الأعراب، وتربط البادية باحلوا�شر املحيطة بها 
وباحلوا�شر املوجودة يف و�شطها. والبادية لي�شت جمرد قفر وحولها حوا�شر. ل. يف احلوا�شر 
هناك �شحاٍر وبواٍد. ويف البوادي ثمة حوا�شر. واأنت قلت اإن ال�شحراء متنع والبحر ي�شّهل. 
البحر اأحد م�شالك ال�شعوب. وال�شوؤال : اأيهما اأ�شهل اأن جتتازه ؟ امل�شالك الربية اأم امل�شالك 

البحرية ؟

الربية.
الربية اأ�شهل، ولكن البحرية اأ�شرع.

�سقر اأبو فخر
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وعندما تكون هناك دولة قوية وت�شتطيع اأن تتحكم مبداخل البحر، ي�شبح اجتياز 
البحر اأكرث �شهولة. وعندما ل تكون الدولة قوية ي�شبح البحر خطرًا، وتتحول التجارة اإل 
ولكن  فهمه.  اإل  الآن  اأتو�شل حتى  ومل  مو�شوعي،  اأمر  وهذا  اجلو،  هناك طرق  الآن  الرب. 
�شاألتني  الذي  ال�شوؤال  فاإن يف  لهذا،  التاريخية.  اجلغرافيا  من  اجلو جزءًا  ي�شبح  اأن  بد  ل 
اإياه غلط . اأما الفكرة املتو�شطية التي رمبا ُي�شاهم البحر املتو�شط يف ربط اأطراف البلدان 
الواقعة  الواقعة على �شواطئه، فهذه لي�شت جديدة. دائمًا كان البحر املتو�شط يربط الدول 
على �شواطئه جتاريًا وثقافيًا، وهو ما كان يفعله الفينيقيون. وهذه الت�شمية اأطلقها اليونانيون 
على ال�شكان املنت�شرين بني الالذقية وعكا وحيفا. وكلمة ‘فاينيكا’ تعني البلح. ومنها �شاطىء 
البلح. والنا�ص الذين �شكنوا �شاطىء البلح جاوؤوا من بالد بلح، اأي من �شواطىء البحر الأحمر 
بح�شب ما يقول هريودو�ص. اأما الذين يريدون اإنكار الأ�شل العربي للفينيقيني، فيقولون اإن 
هريودو�ص كان خرفًا وكثري احلكي. واأنت ل حتتاج اإل اأكرث من املنجد. اأنظر حتت اجلذر 

بلح تَر طري الُبَلح وهو العنقاء.

الذي ي�سمونه طائر الفينيق.
يقولون اإنه الفينيق. نحن نتفل�شف ون�شتعمل الكلمة اليونانية. ا�شمه العنقاء اأو طري 
الُبلح الذي عندما يهرم يطري ويحرق نف�شه ويعود اإل احلياة ثانية. وهذه الأمور تعلمتها من 
اإن�شان مهم جدًا جدًا، وقد مات واأنا زعالن منه. لقد مات �شابًا، وا�شمه حممود الغول، وهو 
القد�ص.  يوؤلف كتابًا واحدًا. هو من بلدة �شلوان قرب  النا�ص علمًا، لكنه مات ومل  اأكرث  من 
حممود الغول كان يعّلم يف لندن وتعّلم يف جامعة اأدنربه وعّلم يف اجلامعة نف�شها ويف جامعة 
لندن، وكان اأكرب خبري يف �شوؤون اجلزيرة العربية ولغاتها. فاإذا حتدث يف مو�شوع حمدد اأُ�شّلم 
اأنا بكالمه. وقد تعلمت منه كثريًا وكم كنت اأقول له : يا حممود كلنا من النوع الفاين الذي ل 
ي�شتمر يف العي�ص طوياًل... اهلل يطول عمرك اأُكتب ما تقوله يف حما�شراتك. فكان يجيبني 
: ل، ل. ل زالت هناك م�شاألة اأريد ا�شتكمالها، ويجب اأن اأذهب اإل اليمن لأرى. واأجيبه : يا 
حممود يا حبيبي اهلل يخّليك ويطول عمرك، �شّجل ما ُتلقي ثم ‘�شّلح بعدين’. اأبدًا. مل يكتب 
�شيئًا، ولكنه كتب مو�شوعات يف املو�شوعة الربيطانية تتحدث عن اجلزيرة العربية. حممود 
الغول قال يل اإن الذين ي�شمونهم فينيقيني اأ�شلهم من البحر الأحمر. والبحر الأحمر يجوز 
اأن يكون اخلليج العربي اأو البحرين اأو ُعمان. ولكن الأرجح اأنه البحر الأحمر مع جّدة وع�شري 

وجيزان واليمن. هذه بالد نخيل.

ويف هذه املنطقة تقع اجلبيل.
بحرية  برحالت  يقوموا  وحتى  �شمك وجتار.  و�شيادو  بحارة  كلهم  و�شكانها  نعم. 
طويلة كانوا يحتاجون اإل وجبات متكاملة من طعام. وكان التمر هو الطعام الكامل. يحملون 
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التمر وينطلقون اإل الهند وال�شند وما جاورهما، اأو نحو ال�شاحل امل�شري فال�شامي ويتجولون 
يف موانىء البحر املتو�شط. وهناك بالتحديد التقوا اليونانيني اأو ا�شطدموا بهم. اليونانيون 
كانوا بحارة اأي�شًا، لكن لي�ص لديهم متر، بل تني. وعندما كانوا ينطلقون يف �شفراتهم ياأكلون 
التني، واأولئك ياأكلون التمر. فاأ�شماهم اليونانيون اأهل التمر. اأنا اأقنعني هذا الكالم خا�شة 
عندما جاء حممود الغول وقال يل : كلمة ‘فاينك�ص’ تعني طائر الُبلح، كي ل نقول العنقاء، اأو 
طائر جزيرة العرب. هوؤلء حني التقاهم هريودو�ص يف �شور قال له اأكابر الأعيان : نحن اأتينا 
اإل هنا قبل 2300 �شنة. وكان هريودو�ص التقاهم يف �شنة 450 قبل امليالد، اأي 2750 �شنة 
وانطلقوا  ال�شاطىء،  على هذا  وا�شتقروا  وعائالتهم  ومراكبهم  الفينيقيون  امليالد جاء  قبل 
منه اإل مناف�شة اليونانيني. وانت�شر البلح على التني اإل حد ما، ثم التني على البلح، اإل اأن 
�شقطت �شقط الفينيقيون وتركوا خلفهم اأماكن ونقو�ص ل زالت حتى الآن حترّي اليونانيني، ثم 
ق�شى الإ�شكندر الكبري على ح�شارة اأكلة البلح والذين ما عادوا ياأكلون البلح. وبعد ذلك اأتى 
الرومان وق�شوا على اليونان، وبقي البحر الأبي�ص املتو�شط اأو بحر الروم مرتابط الأطراف 
اإل اأن جاءت الفتوحات العربية. وهنا وقع ما ي�شبه احلرب العاملية التي دامت قرونًا. ويف هذه 

الأثناء اأقفل البحر، فعادت القوافل وطرق القوافل الربية اإل الزدهار. التجارة ل تتوقف.

كانت احلال اأح�سن يف الدولة العثمانية

كيف ترى امل�سهد العربي اليوم بعني املوؤرخ بعدما مررنا بحرب اأهلية يف لبنان، 
اإىل  ذاهب  وال�سودان  بات حمتاًل.  والعراق  م�ستمراً.  زال  ما  فل�سطني  االحتالل يف  فيما 

التق�سيم، عالوة على ثورات ال�سعوب واحلروب املتمادية ؟
م�شلمني  ممــتــازًا،  فيها  و�شعنا  وكــان  �شنة   400 عثمانية  ــة  دول اإطـــار  يف  ع�شنا 
وم�شيحيني ويهودًا. الظلم الذي وقع علينا وقع على الأتراك اأي�شًا. الأتراك مل يدفعوا �شرائب 
والدرا�شات  منا.  اأكرث  احلــروب  اإل  اأبناءهم  واأخــذوا  منا  اأكرث  حاربوا  والأتــراك  منا.  اأقل 
اأبو ح�شني، ولديه الآن درا�شة عن  احلديثة كالدرا�شات التي يقوم بها الدكتور عبد الرحيم 
ملدة طويلة،  وكانوا،  اأمان اهلل.  يعي�شون يف  كانوا  امل�شيحيني  اأن  امل�شيحية، تربهن  الطوائف 
العثمانيون يخرّيونهم  التا�شع ع�شر ف�شار  القرن  الع�شكرية. حتى جاء  معفيني من اخلدمة 
نفتخر  ونحن  الع�شكرية.  اخلدمة  اختاروا  منهم  كرُث  البدل.  دفع  اأو  الع�شكرية  اخلدمة  بني 
اأنهم كانوا يختارون اخلدمة الع�شكرية دائمًا. اأنا اأقول، كما يقول الكبار يف ال�شن »من�شتاهل 
ال�شيء الذي �شار« لأننا خّنا اأنف�شنا. نحن انقلبنا على الأتراك من دون اأي فائدة ومن دون 
اأي �شبب وجيه. لو مل ننقلب على الأتراك لكنا اأكرث احرتامًا. لقد دا�شونا، اأخذوا لنا برتولنا، 
و�شار قدح البرتول يعادل اآلف الأرواح العربية. ثم ان ثالثة اأرباع الكالم الذي قاله العرب 

�سقر اأبو فخر
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والقوميات الأخرى عن العثمانيني واحلكم العثماين غلط، وثالثة اأرباعه ماأجور. ومع الأ�شف 
فاإن الذين ا�شتوؤجرت اأقالمهم ماتوا، ولكن ل زال غريهم اأحياء، واإخوانهم اأحياء. التاريخ 

لي�ص نظيفًا. ومن كان تاريخه غري نظيف ل ي�شتطيع طلب العزة والكرامة.

باخت�سار، اأفهم منك اأن ما يح�سل يف فل�سطني والعراق وال�سودان ولبنان هو يف 
النهاية من �سغل اأيدينا ؟

مدر�شة  دخلنا  لبنان  اإننا يف  اأقول  اأنا  اأيدينا.  �شغل  كبري،  اإل حد  وهو،  بالطبع. 
احلرية مبكرًا واأ�شاأنا ا�شتعمالها.

مل ي�ستطع اللبنانيون اإن�ساء نظام عادل للمواطنني، ونظام للمواطنة املت�ساوية 
بل اأن�ساأوا نظاماً للطوائف.

فل�شطني م�شكلتها هي امل�شكلة الأ�شا�ص. هناك موؤامرة عاملية عليها. ولكن امل�شكلة 
هوؤلء  وبني  واأعيان.  وفالحون  بكوات  هناك  كان  فقد  نف�شه،  الفل�شطيني  املجتمع  يف  تكمن 
ب�شكل  املدن  يف  الأعيان  يعي�ص  ح�شارة.  عالقة  توجد  ول  دم،  عالقة  توجد  تكن  مل  وهــوؤلء 
حمدد، ويعي�ص الفالحون يف القرى ب�شكل خمتلف. اأهل املدن يحتقرون الفالحني، والفالحون 
يبغ�شون اأهل املدن. واأهل املدن لي�ص لديهم قوة، بينما الفالحون لديهم القوة. وعندما حدثت 
املتعلمني. لكن  القيادة من  اأن يطوروا قيادة لهم، وجاءت  ثورة 1936 مل ي�شتطع الفالحون 
التي كانت تقودهم،  الثورة كانت م�شتقلة عنهم، وهي  الثورة لأن  هوؤلء مل ي�شتطيعوا قيادة 
وكانوا هم يتبعونها حتى يحافظوا على مكانتهم. هذه هي الق�شة. اأما الباقي فتف�شيالت. 
اأقارب. نظام ع�شائري ل يوجد فيه بكوات  اأمر خمتلف. الزعماء واأب�شط النا�ص هم  لبنان 
قلياًل  كر�شه  يكرب  وعندما  ‘بيك’.  نف�شه  ي�شمي  �شكرة  بعد  الواحد  يغني  عندما  وفالحون. 
ي�شبح ‘بيك’. واإذا عاد و�شّغر كر�شه ل يعود بيكًا. اإذا زادت اأمواله ي�شري �شيخًا... اإلخ. وعلى 
الزعماء يف  مثلهم.  وامل�شيحيون  اأَخــوان.  الدرزي  والفالح  الدرزي  الزعيم  فاإن  املثال  �شبيل 
ك�شروان والفالحون اأقارب، والفوارق بينهم قليلة. بيت �شفري مثاًل منهم البطريرك ومنهم 
اأب�شط النا�ص. وحتى العائالت التقليدية، لنقل اآل اخلازن واآل حبي�ص، هم على املنوال نف�شه. 
�شحيح اأن بع�ص امل�شكالت تظهر بينهم اأو بني الأغنياء منهم والفقراء، اإل اأن هذا يعترب اأمرًا 
 .Human relationships cut across social class : اعتياديًا وهو الطبقة الجتماعية، اأو كما يقال
وهذا ما جعل اللبنانيني قادرين على امل�شاركة يف تقرير م�شريهم اأكرث من الفل�شطينيني. هنا 
جمال للتفاهم. هناك ل يوجد جمال للتفاهم. يف فل�شطني يذهب البيك اإل القرية فيطبخون 
له امل�شّخن واملن�شف، واإذا مل يعجبهم ي�شتمونه ويقولون له ‘حل عنا’. وعندما اندلعت الثورة 
يف �شنة 1936 راحوا يطالبون البيك بارتداء احلّطة والعقال، ويهددونه بالقتل اإذا مل يعتمر 

احلطة والعقال.



الآخر | خريف 2011

337

منع الطربو�ض اآنذاك. ولكن كان هناك ق�ساة يف االأرياف من اأعيان اأرياف املدن 
الداخلية.

اأدخلته بريطانيا فهو �شاأن  اأما النظام الذي  الق�شاة هم بقايا النظام العثماين. 
اآخر. اأنا اأحتدث عن الأمور الطبيعية التي تربط املجتمع، بغ�ص النظر عن الدولة امل�شيطرة.

تق�سد موؤ�س�سات املجتمع االأهلي التقليدي.
�شح. هناك انف�شال قوي بني الريف واملدينة.

التي  الكربى  ال�سورية  الثورة  اأثناء  لنقل يف  اأي�ساً.  �سورية  اأمل يحدث ذلك يف 
قادها �سلطان االأطر�ض، مل تنجح هذه الثورة الأنها ظلت حم�سورة يف الريف.

يف �شورية اآنذاك، كان جبل العلويني دولة، وحلب دولة، وال�شام دولة، وجبل الدروز 
امل�شالح  ت�شادمت  وقد  درزيــة.  ع�شائرية  لأ�شباب  ع�شائرية  دولة  كان  الــدروز  جبل  دولــة. 
الع�شائرية لق�شم من اآل الأطر�ص مع خمطط الفرن�شيني الذي كان يهدف اإل حت�شني الأو�شاع 
يف جبل الدروز مثل �شق الطرق وافتتاح املدار�ص... اإلخ. اأما اآل الأطر�ص فلم يكونوا جميعهم 
را�شني عن هذا املخطط الذي رمبا ي�شلبهم مكانتهم، واأرادوا ا�شتمرار العالقة القدمية مع 
اإل  اأدى  الحتكاك  وهذا  احتكاك.  بينهم  و�شار  بفالحني،  ُماّلك  عالقة  هي  التي  النا�ص، 
وطنيون،  الأطر�ص  واآل  م�شتعمرون،  فالفرن�شيون  القوة.  اأي  اآنــذاك،  الع�شر  لغة  ا�شتخدام 
اأرادوا التفاو�ص مع املفو�ص ال�شامي الفرن�شي يف  وقامت ثورة درزية �شد الفرن�شيني لأنهم 

بريوت، وكان هذا املفو�ص اأرعن، ومل يعرف كيفية التحدث اإليهم باحرتام. 

اإذاً الثورة كانت ردة فعل على التعر�ض للكرامة.
بكوات  اأي  ال�شامية،  الربجوازية  ؟  حينذاك  ثورتهم  ا�شتغل  الذي  من  لكن  نعم. 

دم�شق الذين راحوا يطالبون ب�شورية موحدة.

لكن الثورة، مهما تكن دوافعها، اأ�سقطت تق�سيم �سورية اإىل دول طائفية. وهذا 
اأمر عظيم.

ال�شورية. لكن يف نهاية الأمر  الثورة الدرزية والثورة  ل توجد عالقة ع�شوية بني 
�شيطرة  جراء  منفردة  روؤيتها  الإن�شان  ي�شتطيع  ول  �شاملة،  ثورة  الدرزية  الثورة  اأ�شبحت 

اجلانب الدم�شقي عليها.

اأمثال عبد الرحمن ال�سهبندر ون�سيب البكري وفوزي البكري... واأقرانهما.
يفاو�شون  والدم�شقيون  امل�شلحة،  بالثورة  يقومون  الدروز  ال�شيا�شة.  قادوا  هوؤلء 

�سقر اأبو فخر
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فرن�شا �شيا�شيًا. ويف هذا ال�شياق كان ال�شهبندر �شديق والدي.

يقال اإنه كان ميتلك �سخ�سية جذابة واإنه كان ما�سونياً.
نعم، كان ما�شونيًا. ولكن والدي كان يحبه مع اأنه كان يكره املا�شونية. وعندما �شمع 

خرب اغتياله اأ�شيب بالكاآبة، وراح يردد »�شو كان بّدو عبد الرحمن بهذه الق�ش�ص«.

اأحياناً بني ال�سيخ  اأهــل الريف واأهــل املــدن، واأن ال فــارق  يف �سياق احلديث عن 
والفالح، كيف تف�ّسر اإذاً انتفا�سة طانيو�ض �ساهني ؟

هذه ق�شة حملية وهي اأن اآل اخلازن يف ك�شروان، ومعهم عائلتان : بيت الدحداح 
واآل حبي�ص ا�شرتوا من روؤ�شاء ع�شائر �شيعية اأر�شًا يف املقلب الثاين من اجلبل، اأي نحو بعلبك، 
فالحني  يجلبون  و�شاروا  ال�شمال.  نحو  اجلبل  مقلب  اأي  اأي�شًا،  املنيطرة  جبة  مقلب  ومن 
فل�شطني جاء  وكما حدث يف  الأر�ــص.  وي�شكنونهم يف هذه  وجبيل  البرتون  بالد  موارنة من 
الفالحون املوارنة و�شكنوا يف القرى ال�شيعية، وكانوا ي�شمون ‘متاولة’. وب�شبب هذه املجاورة، 
ثم املناف�شات والحتكاكات الالحقة، �شاروا يت�شابكون. اإنها لغة الطبيعة بني اأنا�ص ل ينتمون 
اأثر يف  اإل الدين نف�شه. وكان للق�ش�ص واخلرافات املتوارثة لديهم  اأو  اإل الأ�شول نف�شها 
التباغ�ص. اأخريًا تدخل اآل اخلازن مع م�شايخ ‘املتاولة’ واتفقوا على �شحب الفالحني ‘املتاولة’ 
اإل الداخل. وبعد ذلك متّلك اآل اخلازن هذه املناطق. الفرن�شيون عّينوهم قنا�شل يف بريوت. 

وهناك عالقة وثيقة بني التجارة وملكية الأر�ص. 
وقد �شمعت عارف اأبو نكد الذي ي�شمونه عارف النكدي، والذي كان يعرف ق�ش�شًا 
كثرية عن اأ�شرار تلك الفرتة، اأن اآل اخلازن لي�شوا م�شايخ كم�شايخ الدروز. فم�شايخ الدروز 
هم م�شايخ ع�شائر، مثل بيت جنبالط، وهوؤلء حتتهم ع�شرية جنبالطية موؤلفة من عائالت 
عدة. وعندما جتتمع الع�شرية يكون مرجعهم بيت جنبالط . هوؤلء امل�شايخ هم، يف الوقت 
نف�شه، روؤ�شاء ع�شائر. اأما عند املوارنة فلم تكن هناك ع�شائر. كانوا ماّلكني. وهوؤلء ح�شلوا 
على امللك بطرق غري وا�شحة، واأحيانًا ملتوية. وقد حاز اآل اخلازن كثريًا من الأر�ص مب�شاعدة 
ك�شروان،  يف  املوارنة  الفالحني  اأعيان  يحتقرون  اخلازن  اآل  فيه  اأ�شبح  وقت  وجاء  فرن�شا. 
وراحوا ميار�شون عليهم بع�ص الت�شرفات التي كانت �شائدة يف فرن�شا يف عهود �شابقة. مثاًل 

عادة التفخيت، وهي اأن لل�شيخ يف ليلة العر�ص احلق يف م�شاجعة العرو�ص اأوًل.

حق الليلة االأوىل.
على  حبي�ص  واآل  اخلــازن  اآل  و�شيطر  الــنــوع.  هــذا  من  واأمـــور  الأول  الليلة  حق 
الأمالك، عالوة على اأنهم �شاروا ورثة مار بطر�ص. ومن ثمار ذلك اأنهم اأتوا ببول�ص م�شعد، 
وهو فالح، بطريركًا على املوارنة. ولهذا قام طانيو�ص �شاهني وكان بيطارًا ومتوح�شًا قلياًل، 
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وحتى الفرن�شيون الذين كانوا اإل جانبه قالوا عنه ان لديه طبائع وح�شية، ومعه اآخرون من 
ابقوا يف  لهم  وقالوا  اإل بريوت،  اآل اخلازن وهّجروهم من ك�شروان  الفالحني بهجوم على 

بريوت. 
اأما طانيو�ص �شاهني فكان ياأخذ الأمور بالهوبرة، ثم يتبني اأنه جبان. وهذا ال�شخ�ص 
م�شيحيني  فيها  اأن  م�شهورة  وال�شويفات  ال�شويفات.  على  وهجم   1860 �شنة  يف  جي�شًا  �شكل 
ودروزًا، وخرج اأهلها ليقولوا له : نحن متفقون هنا ول م�شكلة لدينا. وتف�شل حتى ن�شتقبلكم 
ونطعمكم، لكن عليك اأن ترحل بعد ذلك. وما اإن خرج النا�ص ملالقاته حتى هرب. ومل يكتِف 
بذلك بل وعد هو ويو�شف كرم اأهل زحلة بالقدوم من ال�شمال لنجدتهم. ويو�شف كرم هذا 
الذي ي�شميه بع�شهم بطاًل، طلب من اأهل زحلة معاندة الدروز قلياًل حتى يتمكن من الو�شول 
اإليهم مل�شاعدتهم. و�شرع الزحالويون يطبخون للقادمني من ال�شمال. م�شاكني هوؤلء، �شدقوا 
�شينقذهم.  يو�شف كرم وطانيو�ص �شاهني وغريهما  بقيادة  ال�شمال  اأن جي�شًا عرمرميًا من 
وبالطبع مل ياأِت طانيو�ص �شاهني ول يو�شف كرم، بل اأتى من قال لأهل زحلة : انتبهوا لن ياأتي 
اإليكم اأحد. وقد �شاهدنا طانيو�ص �شاهني وجماعته هاربني نحو ال�شمال. عند ذلك هرب اأهل 

زحلة باجتاه نهر الكلب واحتل الدروز زحلة.

من غي معركة.
رمبا مبناو�شات ب�شيطة، والأرجح من دون مناو�شات. فقد تركوا املدينة فارغة من 

النا�ص.

تركوا قدور طبيخهم على النار.
كانوا يطبخون ملن تو�شموا فيه اخلري.

ذلك الذي اأقاموا له متثااًل يف اإهدن. اأَلي�ض هو يو�سف كرم ؟
�شحيح.

ننتقل اإىل الكالم على هجرة امل�سيحيني، وهو كالم كثي يف هذه االأيــام. وتكاد 
يبق  ومل  الــعــراق.  يف  االأمـــر  وكــذلــك  م�سيحيني،  بــال  ت�سبح  فل�سطني،  اأي  امل�سيح،  اأر�ـــض 
اإىل  يتجهون  ال�سودان  يف  هم  وهــا  وم�سر.  ولبنان  �سورية  اإال  يبدو  ما  على  للم�سيحيني 
تاأ�سي�ض دولة لهم. هل تتخيل يف حلظة ما اأن تتطور االأمور يف م�سر مثاًل اإىل تفتيت هذا 

البلد على غرار ال�سودان على قاعدة م�سلمني واأقباط ونوبيني ؟ 
الديانات  معتنقي  من  كانوا  ال�شودان  يف  امل�شيحيني  لأن  خا�شة،  حالة  ال�شودان 

القبلية....

�سقر اأبو فخر
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.Animist ’ي�سمونهم ‘االأرواحيون
اإل امل�شيحية، وامل�شيحيون هناك م�شيحيون  اأيدي املر�شلني  نعم. ثم حتّولوا على 
بال�شم ل بالفعل. وهوؤلء تعلموا العربية عندما بداأوا التعامل مع ال�شمال، اأو عند نزوحهم 
اإل ال�شمال، اأو عندما �شيطر �شمال ال�شودان على جنوب ال�شودان. وحتى يتعاملوا مع الدولة 
بداأوا يتكلمون العربية املك�ّشرة. ولكنهم يف الأ�شا�ص لي�شوا عربًا، ول يعّرفون اأنف�شهم كعرب. 
لذلك ل اأعتقد اأن ال�شودان مثال يحتذى يف �شاأن م�شتقبل امل�شيحيني. وثمة َمن يقول : اأُكلُت 
ومل  اليهود  على  حافظ  الذي  الإ�شالم  ظهور  على  الكالم  ويعيدون  الأبي�ص.  الثور  اأُكل  يوم 
الفتوحات وكانت م�شر مليئة  يحافظ على امل�شيحيني بالدرجة نف�شها. ويف ما بعد، حدثت 
بامل�شيحيني، وبقيت كذلك اإل زمن املماليك، الذي هو بداية التحول الكبري. وال�شبب اأن دولة 
املماليك كانت دولة ناجحة اقت�شاديًا، واجتذبت عنا�شر من جميع اجلهات. وهذه العنا�شر 

كانت اإ�شالمية بالدرجة الأول. 
العثمانية كانت املعامالت جتري مبوجب  الدولة  العثمانية، ويف  الدولة  ثم جاءت 
ال�شرع. وال�شرع �شّرع للوجود اليهودي والوجود امل�شيحي على اأ�شا�ص اأن الإ�شالم هو الدولة، 
وامل�شيحيون واليهود اأهل كتاب. لكن امل�شرعني الدينيني دائمًا يحبون اأن يربزوا �شلطانهم على 
الآخرين. فما ي�شمى ‘الغيار’ مل يكن يومًا كما و�شعه الكهنة يف الإ�شالم، اأي الفقهاء اأمثال 
ابن تيمية وابن قيم اجلوزية. اإّل يف اأوقات ا�شتثنائية كاحلروب مع اخلارج. ويف هذه الأزمات 
كان يت�شح اأن اليهود يقفون دائمًا مع الإ�شالم. اأما امل�شيحيون فمن املمكن اأن يكونوا مع الروم 

اأو مع الفرجنة. 
الغريب اأن امل�شلمني مل يعاتبوا امل�شيحيني عندما وقف ق�شم كبري منهم اإل جانب 
الفرجنة. اأنا ا�شتغلت على الفرتة التي كان الفرجنة يف بالد ال�شام مع الرتكيز على املوارنة. 
ومل اأجد يف امل�شادر الفرجنية اأي اإ�شارة اإل معاقبة املوارنة. لكن قد جتد كثريًا من الأخبار 
منهم  اأحد  ل  اأن  مع  ملنا�شرتهم،  ا�شتعدادهم  لهم  وقدموا  الفرجنة  اإل  جــاوؤوا  موارنة  عن 
املوارنة  م�شاعدة  عن  تتحدث  امل�شادر  من  كثريًا  ووجدت  والن�ّشاب.  القو�ص  يف  ماهرًا  كان 
للفرجنة، ولكن مل اأجد يف امل�شادر الإ�شالمية اأي اإ�شارة اإل العتب على املوارنة اأو اإل اأنهم 
اأراأيت ؟. موؤكد اأن موؤرخي تلك الفرتة راأوهم وهم يتعاونون مع الفرجنة.  كانوا موجودين. 
ولكني اأعتقد اأنهم كانوا يفرت�شون اأن من الطبيعي اأن ميا�شي الإن�شان اإخوانه يف الدين، فال 

عتب عليه. بينما عندما انتهت احلروب التي اأ�شموها احلروب ال�شليبية ...

اأَلي�ض االأ�سح اأن ن�سميها حروب الفرجنة ؟
الفرجنة هو الأ�شح. وهذا ما كان يقوله يا�شر عرفات، ويبدو اأنه �شخ�ص مثقف. 
اإذًا، عندما توقفت حروب الفرجنة  مل يعاقب امل�شلمون املوارنة لأنهم تعاونوا مع الفرجنة، بل 

وقع العتب على ال�شيعة، وكان يف ال�شام اآنذاك فقيه اأحيا املذهب احلنفي ؟
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ابن تيمية.
نعم. ابن تيمية. وما اإن دخل املماليك بريوت حتى مل يبق من الفرجنة اإّل القليل 
مّمن كانوا يتاجرون معهم، وقد اأبقوا على جماعة جنوى يف جبيل حتى �شنة 1302 ميالدية، 
مع اأنهم اأخرجوهم من عكا يف �شنة 1291، وكانت عكا اآخر موقع لهم. واأر�شل املماليك ابن 
تيمية اإل ك�شروان ليتحدث اإل زعماء ال�شيعة الثني ع�شرية. هل كان هناك �شيعة من نوع 
راف�شة.  انهم  يقولون عنهم  ك�شروان  واأهــل  الأمــر.  ل م�شادر يف هذا  لأن  اأدري،  ل  ؟  اآخر 
والراف�شة تطلق على ال�شيعة الثني ع�شرية. جاء ابن تيمية وقال ل�شيعة ك�شروان : اأنتم عملتم 
كذا وكذا، واأنتم وقفتم اإل جانب الفرجنة، وعندما جاء املغول وقفتم اإل جانبهم، ويف عني 
جالوت كنتم معهم، ويف اأثناء عني جالوت كان الفرجنة ما زالوا يف هذه البالد، وحتالفوا مع 
املغول. ووقعت بينهم مناق�شات م�شهبة مل يتو�شلوا يف نهايتها اإل اأي تفاهم. وذهب ابن تيمية 
اإل دم�شق واأعلن اأن هوؤلء يحتاجون اإل حملة تاأديبية. و�شارت اإليهم ثالث حمالت تاأديبية، 
الأول �شنة 1291 ميالدية، والثانية �شنة 1300 ميالدية. احلملة الأول حوكم قائدها وعزل 
ورمبا قتل بتهمة تلقيه الر�شوة من ال�شيعة. احلملة الثانية ف�شلت لأن اجلي�ص مل يكن كافيًا، 
ممالك  جميع  من  ع�شاكرهم  املماليك  جمع  الثالثة  احلملة  ويف  ب�شيء.  القيام  ي�شتطع  ومل 
ال�شام يف جي�ص عرمرم، وجتّمع هذا اجلي�ص يف �شوفر، ونزل اإل وادي حمانا، ثم �شعد اإل 
ك�شروان اخلارجة التي تقع بني راأ�ص املنت وبرمانا، ومن هناك اإل ك�شروان الداخلة واحتلوا 
هذه البالد كلها واأحرقوها واقتلعوا اأ�شجارها، ومل يبَق يف معراب اإل ح�شن معراب. ويقول 
ابن القالعي، الزّجال املاروين، اأنه مل يبق يف معراب اإّل عيون عميان واأج�شاد حترتق. وهذا 

هو الق�شا�ص الذي اأنزلوه بال�شيعة.

وامل�سيحيون ؟
مل يحكوا معهم. ومل يفعلوا لهم �شيئًا. و�شاأروي لك ما يلي : يف �شنة 1439، ُعقد 
يف فلورن�شا جممع دعا اإليه البابا بناء على اإحلاح امرباطور الروم، بذريعة اأن الأتراك باتوا 
البابا فر�شة جلمع  اأخرى. ووجدها  اأو  �شنة  �شت�شقط بني  الق�شطنطينية  واأن  الأبــواب،  على 
امل�شيحيني كلهم. وجاوؤوا من احلب�شة، وكذلك جاء بطريرك املوارنة الذي ذهب ومل يفهم 
الفرن�شي�شكان  رهبان  اأحد  وكان هناك  الالتينية.  يعرفون  ل  املاروين  الوفد  فاأع�شاء  كلمة؛ 
اأنت  اأر�شلته الكني�شة الرومانية لري�شخ عالقته باملوارنة. فقال له البطريرك : اذهب  الذي 
ومّثلنا يف املجمع، وقل للبابا اإن ما ُيخيطه نلب�شه نحن. مل ُتْعَرف هذه الواقعة بالتف�شيل، ولكن 
البع�ص ا�شتم ما يجري يف فلورن�شا. واأهل طرابل�ص )والأهل هنا تعني ال�شعب( اعتقدوا اأن 
املوارنة ذهبوا اإل فلورن�شا، وهم يريدون العودة بحملة �شليبية جديدة. فهجموا على مركز 
الأ�شخا�ص.  بع�ص  وقتلوا  املنازل  من  عددًا  واأحرقوا  البرتون،  قرب  ميفوق،  البطريركية يف 
كان  الذين  ب�شري  مقّدمي  اإل  وجلاأ  ب�شري،  جبة  يف  قنوبني  اإل  فهرب  البطريرك  وخاف 

�سقر اأبو فخر
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املماليك قد عينوهم، وهم يعتمدون عليهم كثريًا، و�شلطتهم م�شتمدة من املماليك. وهكذا 
اأ�شبح املماليك، بطريقة غري مبا�شرة، حماة البطريركية، وانتهى الأمر. وكان هناك بطريرك 
يتمتع ب�شمعة �شيئة وعالقاته الن�شائية كانت على كل ل�شان. وحني �شاعت حكاياته اأقام املوارنة 
عليه دعوى لدى قا�شي ال�شرع يف طرابل�ص. ويقول ابن القالعي : اأربعني ن�شراين �شهدوا فيه 

وكفر الدين مبا هو فيه. وحوكم مبوجب ال�شريعة الإ�شالمية، وحرقوه.

من املفرو�ض اأن يرجم. بل اأن يجلد الأنه غي متزوج.
اأعتقد اأحرقوه، اأو �شنقوه، اأو خوزقوه، والأرجح اأحرقوه. لكنه �شار، يف ما بعد، لدى 

املوارنة �شهيدًا.

�سهيد الن�ساء.
املــوارنــة.  مــدونــات  من  الق�شة  وهــذه  حجول.  من  احلــجــولوي،  جربائيل  ا�شمه 

واحلقيقة اأن املماليك ‘ت�شَت�شوا’ املوارنة ودللوهم كثريًا.

بقاياهم  زالــت  ما  اليوم  وحتى  ك�سروان.  من  و�ستتوهم  ال�سيعة  �سربوا  بينما 
موجودة يف ك�سروان، فتجد اإ�سماً على غرار مارون احل�سيني مثاًل يف ك�سروان.

بيت احل�شيني م�شيحيون. نعم.

اأ�سلهم �سيعة. 
‘ال�شياد’،  من  وهم  �شيعة،  احل�شيني  اآل  لأن  �شيعية  اأ�شول  من  بع�شهم  اأن  موؤكد 
موارنة  و�شاروا  الرميلة  اإل  ال�شيعة  بع�ص  وجلاأ  اأقربائهم.  من  اأولئك  باأن  يعرتفون  وهوؤلء 
اأو روم كاثوليك. املماليك دللوا املوارنة، وا�شطهدوا ال�شيعة وبقايا الإ�شماعيلية. وا�شتاأ�شل 
قالع  املماليك  �شادر  فقد  العلويون  اأما  اأ�شوان.  اإل  واأخذهم  الإ�شماعيلية  بيرب�ص  الظاهر 

الدعوة التابعة لهم، كقلعة املرقب. اإذًا، كانت اأحوال امل�شيحيني جيدة يف عهد املماليك. 
ثم جاء العهد العثماين الذي كان حنونًا بدوره على امل�شيحيني. وامل�شيحيون كانوا 
عنها  ويدفعون  وم�شّجلة  معروفة  واأمالكهم  اجلــرد.  يف  ماعز(  )رعيان  مّعازة  اأو  فالحني 
بينما  دائمًا ويخدمونها.  للدولة  ين�شاعون  وكانوا  للدولة،  امل�شكالت  ي�شببون  ول  ال�شرائب، 
ال�شيعة، وحتى بع�ص ال�شنة، كرّبوا روؤو�شهم على العثمانيني. والدكتور عبد الرحيم اأبو ح�شني 
كتب مقالة طويلة وجميلة جدًا عن 150 �شنة من الثورة الدائمة للدروز على الدولة العثمانية. 
اأما لدى امل�شيحيني فلم يحدث اأي نوع من اأنواع الثورات مثل ثورات الدروز اأو مترد ال�شيعة. 
لعلهم متنوا النزول اإل ك�شروان بدًل من بقائهم يف اأق�شى �شمال لبنان، واأن يتمددوا اإل 

ال�شوف.
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ح�سل ذلك جراء التزايد ال�سكاين.
املوارنة  اأن  ثم  الأبــنــاء.  من  كثريًا  يخّلفون  حينذاك  امل�شيحيون  وكــان  �شحيح. 
واملوؤ�ش�شات الكاثوليكية والروم الكاثوليك تو�شعوا يف م�شاحلهم اإل ال�شوف ومنطقة �شيدا، 
ف�شار لهم دير املخل�ص يف ال�شوف، ودير م�شمو�شي يف منطقة جزين، وكانت لديهم اأديرة 
حتولت اإل مراكز للن�شاط الزراعي مثل اإنتاج احلرير، ف�شاًل عن زراعة ال�شنوبر التي كانت 
تدر اأمواًل جمزية جراء بيع ال�شنوبر و‘الكناف�ص’ التي ت�شتعمل يف التدفئة، واحلطب. وهنا 
كان م�شايخ الدروز ي�شجعون امل�شيحيني على املجيء اإل مناطقهم. كان و�شعهم جيدًا ومل يكرب 
راأ�شهم ويجلبوا الويالت على اأنف�شهم اإّل يف القرن التا�شع ع�شر. فقد اأرادوا اأن يحكموا كيانًا 
مل يكن قد ظهر بعد، اأي لبنان. وهم يف �شبيل ذلك دا�شوا اأقدام الدروز، فقام الدروز عليهم 
الفرن�شيون  ي�شتفرد  ل  الأخرى حتى  الدول  وجاءت  الفرن�شيون  الفور جاء  وعلى  وذبحوهم. 
وحدهم باملنطقة، وركبوا ما عرف بـ ‘املت�شرفية’ حتت مظلة الدولة العثمانية. اإذًا، حالتهم 
مل تكن تدفع للبكاء، وما كانت تفتت اجلماد. حدثت قبل ذلك هجرة مارونية اإل قرب�ص. 
ففي اأواخر حروب الفرجنة �شئم فريق من موارنة الفقر يف جبل لبنان، وراأى اأن من الأف�شل 
له اأن ينتقل اإل فقر قرب�ص. وهوؤلء مهمون لأنهم ما زالوا، حتى اليوم، حمافظني على اللهجة 
املارونية. ووجود هوؤلء يف قرب�ص يكّذب القول اإن املوارنة كانوا يتكلمون ال�شريانية، فموارنة 
: �شارت احلياة عالية  فيقولون  العربية،  التعديل كما يف  بع�ص  العربية مع  يتكلمون  قرب�ص 
عالية اأي غالية. اأو : هل بدك تروح تق�شع الكني�شة، اأي روؤية الكني�شة. وهم يتحدثون بالقاف.

مثل اأهل اجلبل الدروز اليوم.
كنا جميعًا نحكي بالقاف.اأما م�شكلة امل�شيحيني فبداأت يف القرن التا�شع ع�شر حني 
كانت  البداية  بريوت. يف  اإل  تاأتي  البواخر  و�شارت  �شهاًل.  ال�شفر  واأ�شبح  البحر  باب  ُفتح 
البواخر �شغرية ثم راحت تكرب بالتدريج، و�شار اللبناين يقفز اإل الباخرة ليختبىء فيها. 
ويف اأثناء الإبحار يظهر وينزل يف اأول ميناء ويحاول اأن يجد باخرة اأخرى متجهة اإل مكان ما 
يت�شور اأنه مفرو�ص بالذهب. وهكذا بداأ امل�شيحيون يهاجرون. والغريب اأن اأكرث من هاجر هم 
امل�شيحيون الذين كانت اأحوالهم اأف�شل من اأحوال الآخرين. الهجرة الأول كانت م�شيحية. 
اأما ملاذا  امل�شيحيني.  الأغلبية كانت من  اأي�شًا، ولكن  الدروز ممن هاجر  وكان هناك بع�ص 
هاجروا فاأنا اأعتقد اأنهم فعلوا ذلك لأنهم كانوا يعرفون اأكرث من غريهم، و�شمعوا عن اأمور مل 
ي�شمع عنها غريهم. ثم اأن لديهم ثقة باأنف�شهم اأكرث من غريهم. رمبا لأن ال�شّني اأو ال�شيعي 
اأولئك امل�شيحيون  اأما  اأتكلم لغتهم.  اإذا ذهبت ماذا �شاأعمل، فاأنا ل   : اأو الدرزي كان يقول 
فلي�ص لأنهم متعلمون اأكرث، ولكن لأنهم متعلمون قلياًل، ويغامرون كثريًا. يف عائلتنا مثاًل كان 
كانت  واإن  وقد هاجر،  قيد احلياة.  ت�شعة يف  بقي منهم  ولــدًا  اأحد ع�شر  واحــدًا من  والــدي 
هجرته لي�شت هجرة حقيقية. �شافر اإل م�شر، و�شار م�شريًا. ثم عاد اإل لبنان وتخّلى عن 

�سقر اأبو فخر



الآخر | خريف 2011

البداية: ح�سرموت344

اجلن�شية امل�شرية واأ�شبح لبنانيًا. وكان لدى والدي اأََخوان بقيا يف قيد احلياة. بينما الباقون 
ماتوا اأطفاًل. اأحد هذين الأخوين ما كان يف اإمكانه اأن يفلح يف العلم، فذهب ‘هريبة’ من 
دون اإبالغ اأهله. قفز اإل باخرة خل�شة، ومل يعرف عنه �شيئًا اإّل يف ما بعد، وتزوج امراأة من 
اإليها. والدي تعّلم  زحلة يف املهجر ل نعرف عنها �شيئًا. كانت جيدة، فقد التقيتها وتعرفت 
ونال �شهادة الطب، واأخوه �شليم التحق باجلامعة ليتعلم ال�شيدلة. لكن الرق�ص الإفرجني 
ا�شتهواه حتى الهو�ص، وبات ينال اجلوائز، ول اأدري كيف كان الرق�ص يف تلك الأيام. وعندما 
ذهب والدي اإل م�شر حلقه عمي. ويقول يل والدي انه كان يعي�ص بهدوء، ومل يتزوج اإّل يف 
الثالثة والأربعني. وكانت لوالدي ع�شا ذات قب�شة من العاج والذهب. ويف اأحد الأيام تلقى 
برقية يقول له فيها عمي : sorry لقد �شرقت لك الع�شا وبعتها حتى اأمتكن من الهجرة اإل 
نيويورك. اأما والدي فلطيبة قلبه ا�شتمر يف دفع اأق�شاط الدرا�شة ل�شقيقه. ولعله كان الوحيد 

الذي كان هنا ويدفع اإل َمن هناك، اأي يف اخلارج. 
هذا مثال على اأحوال العائالت. وهناك واحدة من اأخوات والدي تزوجت ابن جدي 
اأبو عبد اهلل. وخّلفت اأحد ع�شر ولدًا بقي منهم ت�شعة. وجميع عائلتها هاجرت، وبع�ص هوؤلء، 
كان  واإن  نف�شه،  الأمر  فعلوا  اأولد عمتي  اأر�شهم، حتى  والدي  باعوا  الهجرة،  قرروا  عندما 
العائلية تزوجت يف حا�شبيا وذهبت  بالرتاتبية  تليه  التي  ذلك وقع يف وقت متاأخر. وعمتي 
هي وزوجها مبا�شرة اإل الربازيل. ولها الآن حفيد يف الربازيل يكتب يف ال�شيا�شة الربازيلية، 
وكان  اأخت عا�شت هنا طوال حياتها.  لوالدي  بقيت  اإيــاه.  اأهــداين  موؤلفاته  كتاب من  ولدي 
لديها بنات تزوجن يف لبنان، وع�شن جميعًا هنا. اأما اأخته ال�شغرية �شليمة فقد تزوجت من 
وباعت  اأغرا�شها،  عائلتها  الأول جمعت  العاملية  بعد احلرب  وبنتًا.  �شبيًا  ورزقت  بحمدون 
�شاوث  يف  ا�شتقر  اأمريكا  اإل  عائلتي  من  ذهب  من  وجميع  اأمريكا.  اإل  وهاجرت  البيت 
كارولينا. وعندما تذهب اإل �شاوث كارولينا �شتجد �شليبية كرثًا. ولكن عندما تنظر اإليهم تَر 
اأن هيئاتهم مثلنا، لكنهم ل يتكلمون العربية. هذه ق�شة عائلة التي مل يكن هناك داع لديها 
ملغادرة البالد. فهم مل يهاجروا ب�شبب ال�شطهاد، ول ب�شبب �شفر برلك، ول لأي �شبب اآخر. 

هاجروا لأنهم اعتقدوا اأنهم �شيجدون ثروات يف الغرب.

اأو لتح�سني اأحوالهم املادية.
اأحوالهم املادية كانت جيدة هنا يف لبنان. والأمر نف�شه ينطبق على اأقربائنا الذين 
تربينا معًا يف بحمدون. �شاأعطيك مثاًل اآخر : ن�شاأنا مع اأقارب لنا يف بحمدون، ولكن بع�ص 
اإفريقيا وبع�شهم اإل الربازيل. وَمن يذهب اليوم اإل اأمريكا، وير�شد  اأعمامهم ذهب اإل 
نتائج الهجرة التي حدثت يف القرن التا�شع ع�شر ل يجد اأن اأحفاد هوؤلء املهاجرين اأح�شن 
حياة  عا�شوا  هنا  بقوا  الذين  اأ�شواأ.  يجدها  رمبا  بل  هنا،  ظلوا  الذين  اأقربائهم  من  اأحــواًل 
كرمية. هذه الهجرة مل حتدث لأ�شباب �شيا�شية، اأو جراء ال�شطهاد، ولي�ص لأن امل�شيحيني ما 
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عادوا يجدون مكانًا لهم يف هذه البالد، ولي�ص لأن الدولة العثمانية ‘طّف�شتهم’، ول نن�شى اأن 
الفرن�شيني جاوؤوا بعد العثمانيني وقدموا لبنان كله كدولة اإل امل�شيحيني، ومع ذلك ا�شتمروا 
اأنتم كنتم  اإن هذه البالد ما عادت لهم. ح�شنًا،  ميثولوجيا تقول  يف الهجرة. ثم اخرتعوا 
اأن  كان عليه  لبنان،  �شيء يف  باأي  القيام  يريد  كان  ‘تلبطون’ النا�ص، ومن  وكنتم  حاكمني، 
يرك�ص وراءكم، ومع ذلك �شنعتم خرافة تقول : علينا تدبر اأحوالنا واحل�شول على جن�شية 
الكوز  »يدق  وعندما  لبنان.  ونعي�ص يف  نعود،  ثم  على جن�شية،  ونح�شل  نهاجر  اإذًا،  اأخرى. 

باجلرة« نحمل جن�شيتنا بيد واأمتعتنا بيد ونرحل.

متى ظهرت هذه امليثولوجيا ؟
قبل ال�شتقالل. وهي، يف اأي حال، موجودة منذ زمن بعيد. واأنا اأتذكر ذلك منذ 
الطفولة. والدي كان جبليًا قحًا ومزروعًا يف هذه البالد. اأحيانًا كان يتكلم باللهجة امل�شرية، 
العربية  يتكلم  لأنه  مبا�شرة  تن�شره  واأن  كالمه  تدون  اأن  ميكنك  العربية  يتكلم  عندما  لكنه 
الف�شحى بطالقة مثل عربية اأهل بعقلني. ويف اإحدى املرات و�شلنا العدد اجلديد من جملة 
اإل كندا ؟ مل  الذهاب  قولكم يف  : ما  لنا  لكندا، فقال  وكان مكر�شًا   National Geographic

تعجبني الفكرة، ولكن مل اأقل �شيئًا لأنني كنت قا�شرًا. اأمي قالت له : اأنا لن اأهاجر. لقد تركنا 
م�شر واأتينا اإل لبنان و�شار لدينا بيت وقد فر�شناه بالأثاث اجلميل. ل اأريد الذهاب. اإخوتي 
الكبار كانوا قد باتوا �شبانًا ولديهم �شديقات يف ال�شيعة، فرف�شوا الهجرة. فعدل والدي عن 
الفكرة. ولكن الفكرة، بحد ذاتها، راودته. وهنا اأود اأن اأقول اإن اإخوتي الثالثة الكبار الذين 
عا�شوا يف �شعة من العي�ص هاجروا لحقًا. اأما الذين مل يعي�شوا يف العز من اأبنائه ال�شغار، 
ومنهم اأنا، لأن اأحوال والدي بعد احلرب العاملية الثانية ما عادت كما كانت، مع اأنها ظلت 
اأينما �شئنا، لكننا مل نع�ص لوردات، ونحن  مقبولة، فلم نطلب �شيئًا طول حياتنا. كنا نتعلم 

ثالثتنا رف�شنا اللتحاق باإخوتي يف اأمريكا.

امل�سيحيون يف فل�سطني خ�سعوا لهجرة طبيعية معتادة، مع اأن فل�سطني حالة 
ال  العراقيني  امل�سيحيني  اأن  مــع  احلـــرب،  ب�سبب  متلفة  حــالــة  الــيــوم  والــعــراق  خا�سة. 
يهاجرون. االآن بداأت االأمور تتغي، وهجرة امل�سيحيني من فل�سطني والعراق خطية جداً. 
الدولة  ــاأن  ب �شعور  لديهم  وكــان  عمان.  يف  فل�شطني  من  م�شيحيني  التقيت  ــا  اأن
ل امل�شلمني عليهم. هذا ل يعني اأن على امل�شيحيني اأن يهاجروا. وهذا الو�شع  الإ�شرائيلية ُتف�شّ
‘مما يزّهدين باأر�ص اأندل�ص’. يقولون ان فل�شطني مل ت�شهد فارقًا بني امل�شيحيني وامل�شلمني. 
لكن عندما تقراأ مذكرات نقول زيادة، حني كان تلميذًا يف اإحدى املدار�ص، كيف كان امل�شلمون  
حيطه’. الآن ظهرت احلركات ال�شلفية وات�شعت. ومل يكن الأمر يف فل�شطني على  ‘ي�شتوطون 
هذا النحو. فعندما انطلقت الثورة الفل�شطينية �شنعت تالحمًا وطنيًا جمياًل جدًا يف �شفوف 
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ال�شعب، واأنا راأيت ذلك يف اجلامعة الأمريكية. اجلميع �شار يف موقف موحد. واإذا اختلفوا 
اختلفوا على نظريات. هذا ماوي وهذا ن�شف ماوي وهذا ربع ماوي. وكان امل�شيحيون قادة 

وفاعلني يف الثورة الفل�شطينية.

اأمثال جورج حب�ض ووديع حداد وكمال نا�سر ونايف حوامتة واالأب اإبراهيم عياد 
وغيهم كثيون.

�شورية مل تعرف ا�شطهاد امل�شيحيني. امل�شيحيون اأقلية يف �شورية، لكنهم حمرتمون، 
ويعرفون كيفية الت�شرف ال�شيا�شي دائمًا. واحلكم ال�شوري كان لئقًا معهم.

نتذكر يف �سورية فار�ض اخلوري وحنني �سحناوي وليون زمريا وخليل كال�ض 
وطعمة العودة اهلل و�سهيل اخلوري وكوليت اخلوري وميخائيل ليان وغيهم.

دائمة  وكانت هناك هجرة  دائمًا.  موجودة  كانت  الهجرة  اأن  فاأعتقد  العراق  اأما 
من م�شر. ماليني النا�ص ترحل لتح�شني الأو�شاع. القبطي يذهب اإل اأمريكا ليعمل، فاإذا 
اأو يكتب يف ال�شوؤون امل�شرية. وبالتدريج يجد هذا القبطي  ُيعّلم العربية  به يجد نف�شه وهو 
ال�شيا�شية املحلية. وهوؤلء  underground قبطي ل يعرف ما هي عالقاته  نف�شه منخرطًا مع 
ديدنهم هو الكالم على امل�شلمني يف م�شر وا�شطهادهم الأقباط. والأقباط يف م�شر يتاأثرون 
بالكالم الوارد من اخلارج، فعقولهم يف روؤو�ص طرابي�شهم. وعالوة على ذلك، اأنا مقتنع مئة 
املوجود حقيقة يف  التمييز  يغذي  التدخل  ال�شاأن. وهذا  بوجود تدخل خارجي يف هذا  باملئة 
م�شر. نعم، هناك متييز وقّلة حياء وقوانني يجب تغيريها. فلدى الأقباط اإمكانات عظيمة 
�شببها  اليوم  والهجرة  العراق فالهجرة فيه قدمية.  اأما يف  األ تذهب هباء.  يف م�شر يجب 
م�شيحيي  اأمر  يكن  ومهما  املذهبية.  العنف  وحركات  الإيرانيني  ووجود  الأمريكي  الحتالل 
العراق، فهوؤلء هم م�شيحيو احلرية، واأحفاد املناذرة. وهم من ق�شاعة وبني تغلب. وهوؤلء 
العراق.  م�شيحيي  الإ�شالم هم من  اأبطال  وكثري من  النعمان.  بنت  مثل هند  اأبطالنا  كانوا 
فلماذا يجري هذا يف ديارهم الآن ؟ ل اأدري متامًا، ولكن ما يجري لي�ص بريئًا على الإطالق.

خال�سة جتربة

ع�سر  ويف  االزدهــــار،  مرحلة  يف  لبنان  يف  عا�ض  كاإن�سان  جتربتك  خال�سة  مــا 
النا�سرية وظهور حركات التحرر الوطني والي�سار، ثم راقبت العنف الطائفي الذي رّوع 

اللبنانيني، وها اأنت االآن تر�سد معامل االإجنراف نحو هو�ض التدّين ؟
اأ�شتطيع القول اإنني مل اأجنرف طول حياتي يف تيار ديني اأو يف تيار �شيا�شي. اأحب 
لبنان، وهذا اأمر طبيعي. ودائمًا كنت اأ�شعر باأن انتقاد لبنان مع ‘القر�شة’ لي�ص يف مكانه. 
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اأكيد اأن هناك َمن هو اأف�شل منا كلبنانيني، لكننا اأح�شن من غرينا يف اأمور كثرية. واأنا مل اأقل 
يف حياتي اأننا اأح�شن من غرينا. لقد تربينا نحن وال�شوريون معًا. وكذلك مع الفل�شطينيني، 
وما زالت العالقات الطيبة واملتينة تربطني بهم بقوة. ول اأ�شتطيع اأن اأت�شور نف�شي من دون 
اأ�شحابي غري اللبنانيني، على الرغم من خريطة �شان رميو التي ق�ّشمت بالدنا اإل تق�شيمات 
عجيبة. والغريب يف الأمر اأن �شعب بالدنا ا�شتوعب هذه التق�شيمات اإل درجة �شارت مقّد�شة 
لديه، وهو كاذب عندما يقول العك�ص. واأود اأن اأ�شري اإل ذلك بالت�شاوؤل : ملاذا ا�شتاء اللبنانيون 
اأن  ال�شبب  ؟  غريهم  من  اأكرث  امل�شيحيون  ا�شتاء  وملاذا  ؟  الفل�شطينية  الثورة  ت�شرفات  من 
ال�شحيح.  اإّل  ي�شح  ل  اأخريًا  ولكن  امل�شيحيني.  �شد  الفل�شطينيني  ا�شتخدام  حاول  غريهم 
واأعتقد اأن املو�شوع الآن �شار م�شتهلكًا. ورمبا ت�شبح هذه املو�شوعات كلها م�شتهلكة يومًا ما. 
املهم اأن تبقى النا�ص لبع�شها ومع بع�شها. وهذه البالد جميلة، وفيها عقل. لكن العقل فيها 
اأنا تربيت تربية بروت�شتانتية، وهي يف  يحتاج اإل �شقل )بردخة( واإل القليل من العلمنة. 

ذاتها مفعمة بالعلمانية. ول اأعتقد مع هذا اأنني م�شيحي اأكرث من غريي.

امل�سكلة يف اجلماعات ال�سلفية اجلديدة هو اعتقادها اأن الدين عند اهلل االإ�سالم. 
وهذا يوؤدي اإىل عن�سرية هذه اجلماعات وت�سلطها على اجلماعات االأخرى كالعلمانيني، 

واأنت منهم.
الإميان يف القراآن هو الإميان باهلل واليوم الآخر والعمل ال�شالح والعبادات.

اأي القيام بالفرائ�ض.
كتابهم  الذين  وامل�شلمون  اإ�شالمي.   العبادات هو جمتمع  كل جمتمع ميار�ص هذه 
الأ�شا�ص هو القراآن، هم موؤمنون. اأما الباقون فاأهل كتاب. ال�شلفيات اجلديدة بلوى من البالوي 
الأردن طول ع�شر �شنوات مع الأمري احل�شن بن طالل. وكانت  اأنا كنت يف  الفهم.  ومن قلة 
‘�شغلتي وعملتي’ �شرح الإ�شالم للعامل، وللم�شلمني اأي�شًا. وميكنك الطالع على هذا اجلهد على 
املوقع الإلكرتوين الذي يعمل حتت هذا ال�شوؤال :? what do you wish to know about Islam وكانت 
الأ�شئلة تاأتينا من امل�شلمني وغري امل�شلمني، ونحن جنيب بر�شائل اإلكرتونية. وقد تعلمت الكثري 
يف اأثناء عملي. جميع النا�ص مثاًل يعرفون اأن الإ�شالم ل يعني املحمدية. وبح�شب القراآن فاإن 
عي�شى بن مرمي كان م�شلمًا. ونوح كان م�شلمًا. واآدم كان م�شلمًا. ومو�شى كان م�شلمًا. وجميع 

الديانات التي تنت�شب اإل اإبراهيم م�شلمة. 

ما الذي مل تقله حتى االآن ؟ وملاذا مل تقله ؟
الروح  علّي  ينزل  رمبا  اأدري.  ل  تفكريي.  اأغري  رمبا  �شيء.  كل  قلت  اأنني  اأعتقد 

القد�ص.

�سقر اأبو فخر
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يف هذه االأيام ال ينزل الروح القد�ض على اأحد.
لكنني اأعتقد اأنني مل اأكذب يف حياتي.

اأنا متاأكد من ذلك. غي اأنني اأعيد ال�سوؤال عما مل تقله فكرياً وتاريخياً.
اأمر  �شيئًا. وهذا  اأخّبىء  �شاأنه قلته. مل  نتائج يف  اإل  كل ما فكرت فيه، وتو�شلت 
ما  وكل  العادي.  الإن�شان  بل خاطبت  املوؤرخ،  موؤلفاتي،  اأخاطب، يف  واأنا مل  نف�شيًا.  اأراحني 
بالعربية. وقد �شّهلت لغتي  اأم  اأَكان ذلك بالإنكليزية  العادي،  الإن�شان  قمت به هو خماطبة 
التفل�شف.  عن  ابتعدت  انني  ثم  تفكريه.  طريقة  يف  اإن�شان  اأب�شط  اإل  ت�شل  حتى  وطّوعتها 
ل اأحب الفل�شفة، لذا لي�ص بال�شرورة اأن اأكون ‘مب�شوطًا’ كثريًا يف هذه الأيام، ولكني ل�شت 
 Syria Under Islam : The First Centuries زعالنًا. عندي الآن كتاب �شي�شدر بالعربية عنوانه
اأي من الفتح العربي اإل حروب الفرجنية، وهو يغطي نحو �شتة قرون. ويبدو اأن لي�ص لدي 
الوقت الكايف لأكمل هذا العمل كي يغطي تاريخ بالد ال�شام حتى نهاية العهد العثماين. واإذا 
اأتاأخر يف اإجناز هذا الكتاب الذي يحتاج اإل وقت واإل قراءات، علمًا  اأجندتني الأيام لن 
اأنني غري مغرم بو�شع احلوا�شي. ما ي�شعه الآخرون يف احلوا�شي اأ�شعه اأنا يف املنت. ثم لندع 
القارىء اإذا كانت لديه ثقة بي اأن يقبل هذه الطريقة. اأما اإذا مل تكن لديه ثقة بي فال ينفع 
اأكرث من  العربي كان  والقارىء  اآخر.  اأي مكان  اأو يف  الن�ص  اإذا و�شعت احلوا�شي يف  الأمر 

اأحببته، لأن القارىء العربي اآدمي.

رمبا ال يحق يل اأن اأمتدحك مبا�سرة، لكن اأود اأن اأقول اإنك من القالئل الذين 
غيوا اأفكاري بنظريتك العظيمة والفذة واال�ستثنائية والفريدة عن التوراة التي جاءت 
تفل�سفوا  كثيون  فــاأكــرث.  اأكــرث  تتاأكد  االآن،  حتى  برحت،  ما  والتي  الــعــرب،  جزيرة  من 
اأفكارنا الرا�سخة غي را�سخة على  اأنــت، ويف كتاب واحــد، جعلت  ومل يغيوا �سيئاً، بينما 
االإطالق، وجعلتنا ننقلب راأ�ساً على عقب، ونفكر بطريقة جديدة. وهذا اجلهد العظيم هو 

اإرث كبي لك ولنا بالتاأكيد.
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امل�ساركون
و�سيم اإبراهيم : �شحفي �شوري، مقيم 
يف بــروكــ�ــشــيــل، مــن مــوالــيــد مــرميــني، 

حم�ص، 1988.
عــامــر عــلــي اأبـــو عــا�ــســي : مــن مواليد 
يف  اإجـــــازة  ـــال  ن الـــالذقـــيـــة.  يف   1982
ــى دبـــلـــوم يف  ــة وحــ�ــشــل عــل ــي ــراف اجلــغ
يف  ومــاجــ�ــشــتــري  الطبيعية  اجلــغــرافــيــة 
الهيدرولوجيا، ويعمل يف مديرية الرتبية  

يف دم�شق.
بــريوت  مواليد  مــن   : فــخــر  اأبـــو  �سقر 
يف  بكالوريو�ص  على  حــاز   .1953 عــام 
يف  باحثًا  عمل   .1976 عــام  القت�شاد 
مــركــز الــتــخــطــيــط الــفــلــ�ــشــطــيــنــي، ويف 
املـــو�ـــســـوعـــة الــفــلــ�ــســطــيــنــيــة، واأ�ـــشـــرف  
امل�سي  جملة  يف  الــثــقــايف  الــبــاب  على 
حترير  اأمــني  اأ�شبح  ثم  الدميقراطي، 
وملحق  الفل�سطينية،  الدرا�سات  جملة 
»فل�شطني« ال�شادر عن جريدة ال�سفي.  
الكتب  الــعــديــد مــن  تــاألــيــف  ــارك يف  �ــش
ــ�ــص، كرمي  ــي حلــــوارات مــطــّولــة مــع اأدون

مرّوة، �شادق جالل العظم وغريهم. 
اأ�ـــــســـــرب : بـــاحـــث يف  عــــلــــي حمــــمــــد 
يف  الدكتوراه  ر�شالة  على  يعمل  الفل�شفة 
 : منها  املوؤلفات  من  عــدد  له  الفل�شفة. 
التحليل   ،)2004( ومف�ّسروه  الوجود 
ماهية   ،)2006( للعدم  االأنطولوجي 
ن�شر  كما   ،)2010( الفل�سفي  الــوعــي 
العديد من املقالت والأبحاث يف جمال 
وال�شحف  املجالت  الفل�شفة يف خمتلف 

والدوريات العربية.
�سامر حممد ا�سماعيل : ولد يف دم�شق 
�شنة 1977. تخّرج من كلية ال�شحافة يف 
جامعة دم�شق عام 2002. �شدر له ديوان 
احلا�شل  ال�سوء  مت�سّول  بعنوان  �شعر 
على جائزة ال�شعراء ال�شباب عام 2008. 
بعنوان  الطباعة  قيد  �شعري  ــوان  دي له 
اأطل�ض الأ�سمائك احل�سنى. يعمل كاأمني 
�سرفات  جريدة  يف  امل�شرح  مللف  حترير 
ال�سام، وكمحرر يف الق�شم الثقايف بوكالة 

�شانا ال�شورية لالأنباء.
نداء امري�ض : كاتبة من فل�شطني مقيمة 

يف روما، من مواليد اخلليل، 1985.
: بــاحــث ومــفــّكــر مغربي  اأومــلــيــل  عــلــي 
ح�شل على دكتواراه الدولة من ال�شربون 
عام 1977. يعمل اأ�شتاذًا يف كلية الآداب 

والــعــلــوم الإنــ�ــشــانــيــة يف جــامــعــة حممد 
تاأ�شي�ص  يف  �شارك  الرباط.  يف  اخلام�ص 
منّظمات عربية ودولية حلقوق الإن�شان، 
بلدان  عّدة  يف  للمغرب  �شفريًا  عمل  كما 
جامعات  يف  وحــا�ــشــر  واأجــنــبــيــة  عربية 
وال�شوربون  هــارفــرد،  �شملت   خمتلفة 
موؤلفاته  ن�شر  امل�شتقلة.  مدريد  وجامعة 
اخلــطــاب  منها  والــفــرنــ�ــشــيــة  بالعربية 
التاريخي )1980( يف �سرعية االختالف 

)1993( و�سوؤال الثقافة )2004(.
عبد الكرمي بدرخان : �شحفي وكاتب  

من مواليد حم�ص، 1986.
متــــام بـــركـــات : �ــشــاعــر و�ــشــحــفــي من 

مواليد دم�شق، 1977.
كـــمـــال ُبــــاّلطــــه : ر�ــشــام مــن مــوالــيــد 
ــعــمــل يف فــرنــ�ــشــا.  الــقــد�ــص يــعــيــ�ــص وي
جمموعات  �شمن  الفنية  اأعماله  توجد 
العامل  معهد  بلندن،  الربيطاين  املتحف 
الإ�شالمي  واملتحف  بباري�ص،  العربي 
ت�شمل  ــاطــة.  ــرن ــغ ب ـــراء  احلـــم لــقــ�ــشــر 
يف  درا�ــســة  املــكــان:  ا�ستح�سار  موؤلفاته، 
 )2000( املــعــا�ــســر  الفل�سطيني  الــفــن 
 Palestinian Art From 1850 وبالنكليزية

  to the Present )2009(.

على  احلا�شلة   : املـــّزي  بلحاح  فــوزيــة 
�ــشــهــادة الــدكــتــوراه يف عــلــم الجــتــمــاع 
اأ�شتاذة  تعمل  التون�شية،  اجلامعة  من 
ــار  الأخــب ــوم  وعــل الــ�ــشــحــافــة  معهد  يف 
حترير  رئي�شة  حــالــيــًا  وهــي  تــونــ�ــص،  يف 
ال�شفحة   الوطنية يف جريدة ال بري�ض 

)ال�شحافة( ال�شادرة بالفرن�شية.
عبادة تقال : �شحفي من مواليد دم�شق، 

.1974
عــامــودا،  مواليد  �شاعر،   : جـــازو  عــلــي 

�شورية، 1973.
من  لبناين  مفكر   : حــجــازي  م�سطفى 
 2007 عــام  تقاعده  قبل   .1936 مواليد 
اجلامعة  يف  النف�ص  علم  كاأ�شتاذ  عمل 
اللبنانية ويف جامعة البحرين، كما عمل 
مع  وا�شت�شارات  تــدريــب  يف  اأول  خــبــريًا 
موؤلفاته  �شملت  ودولية.  عربية  منظمات 
النف�ض  علم   ،)2000( الثقافة  ح�سار 
املــقــهــور  االإنـــ�ـــســـان   ،)2001( والــعــوملــة 
 .)2005( املــهــدور  االإن�سان   ،)2005(
ترجم عن الفرن�شية معجم م�سطلحات 
التحليل النف�سي )1985(، وكتاب الكالم 
اأو املوت )2008( مل�شطفي �شفوان، وعن 

علم  با�ص  دافيد  كتاب  ترجم  النكليزية 
النف�ض التطّوري )2009(.

ال�شكندرية  مواليد  من   : خالد  عــالء 
عام 1960. بعد تخرجه من كلية العلوم 
التفرغ  قـــّرر  ال�ــشــكــنــدريــة  جــامــعــة  يف 
للكتابة. �شدرت له خم�شة دواوين �شملت 
 ،  )1990( حــرب  مب�سيئة  عــالــق  ج�سد 
كر�سيان متقابالن )2006( وت�سبحني 
له  النرث �شدر  ) 2007(. يف  على خي 
وامل�سافر   )1995( الــ�ــســعــف  خــطــوط 
)2002 ( وطرف غائب )2003( ورواية 
اأمل خفيف كري�سة طائر تتنقل  بعنوان 
بــهــدوء مــن مــكــان الآخـــر )2009(. يف 
الفنانة  زوجــتــه  مــع  اأ�ــشــ�ــص   1996 عــام 
ــلــوى ر�ـــشـــاد جـــالـــريي فـــراديـــ�ـــص يف  �ــش
جملة  بتحرير  معها  وقــام  ال�شكندرية، 
اأمكنة التي تعني بثقافة املكان وبالعالقة  

بني الن�ص وال�شورة.
من  اجتماعية،  مر�شدة   : خ�سور  وفاء 

مواليد الالذقية، 1979.
وائل الدنيا : طبيب وقا�ّص، من مواليد 

حم�ص 1974.
عــبــد املــنــعــم رمـــ�ـــســـان : مــن مــوالــيــد 
القاهرة عام 1951. منذ 1980 �شدرت 
املاء  قبل  له ثمان دواوين �شعرية �شملت 
اأيها املا�سي  ملاذا  فوق احلافة )1994(، 
عن  بعيداً   ،)1995( حديقتي  يف  تنام 
 .)2003( الن�سيد   )2000( الــكــائــنــات 
كما �شدرت له جمموعة مقالت يف كتاب 
بعنوان ال�سهيق والزفي )2003( و�شرية 

ذاتية بعنوان متاهة اال�سكايف )2008(.

: مــن مــوالــيــد تون�ص  جنـــوى الــريــاحــي 
الدولة  دكتوراه  على   2004 عام  ح�شلت 
حاليًا  وتعمل  العربية  والآداب  اللغة  يف 
اأ�شتاذة حما�شرة يف كلية العلوم الن�شانية 
التون�شية.  اجلــامــعــة  يف  والجــتــمــاعــيــة 
يف  والــهــزميــة  احلــلــم  موؤلفاتها   �شملت 
 ،)1995( منيف  الرحمن  عبد  روايــات 
 ،)1999( االنــهــيــار  وملحمة  االأبــطــال 
احلديثة  العربية  الــروايــة  يف  الو�سف 
)2007( احلائزة على جائزة الكريديف 
عام 2008،  يف نظرية الو�سف الروائي: 
درا�سة يف احلدود والبنى املورفولوجية 
يف  ‘الن�سائية’   ،)2008( والـــداللـــيـــة 

حمافل الغربة )2009(. 
وقا�ّص،  فيل�شوف،   : �سرجان  فيليب 
ويعّلم  باري�ص  يعي�ص يف  فرن�شي.  و�شاعر 
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الأوروبــيــة  املدر�شة  يف  اجلــمــال  فل�شفة 
الُعليا لدرا�شة ال�شورة يف مدينة اأنغولم. 
 Passagers clandestins  : موؤلفاته  ت�شمل 
 )2003(, Nietzsche- De l’humour à l’éternel

retour )2010(.

مدينة  مواليد  من   : �سكري  جرج�ض 
�شوهاج، جنوب م�شر ويقيم يف القاهرة. 
مقابل  بـــال  املــنــ�ــشــورة  ــه  ــن دواوي �شملت 
رجل   ،)1996( حــذائــي  اأ�سفل  اأ�سقط 
�ــســرورة   ،)1998( نف�سه  يكلم  طــّيــب 
واالأيدي   ،)2000( امل�سرحية  الكلب يف 
 2010 عام  يف   .)2005( ر�سمية  عطلة 
بعنوان  امل�شتقل  امل�شرح  يف  درا�شة  كتب 
م�شرحية  كتب  كما  احلـــريـــة،  متـــاريـــن 
بــعــنــوان اأنــــا طــــــردوادة اأخــرجــهــا ح�شن 

اجلريتلي. 

عهد كمال �سلغني : باحث يف الفل�شفة، 
مواليد ال�شويداء، �شورية، 1983.

�شنة  بــريوت  يف  ُولــد   : ال�سليبي  كمال 
1929. نال �شهادة الدكتوراه يف التاريخ 
العربي والإ�شالمي من جامعة لندن عام 
التاريخ يف اجلامعة  ق�شم  تراأ�ص   .1953
الأمريكية يف بريوت بعد اأن عمل مدّر�شًا 
والنكليزية  بالعربية  لــه  �ــشــدرت  فيه. 
اأكرث من ع�شرين كتابًا يف التاريخ العربي 
لبنان  تــاريــخ  منطلق  منها:  واللبناين 

.)1979(

�شنة  الالذقية  يف  ولــدت   : عّبا�ض  ر�سا 
ق�ش�شّية  جمموعة  لها  �ــشــدر   .1984
احلائزة  التلفزيون  يــكــره  اآدم  بعنوان 
 .2008 عام  ال�شابة  الكتابة  جائزة  على 
الثقافية  ال�شحافة  يف  م�شاركات  لها 
ــن املــقــالت  ــرب جمــمــوعــة م الــنــقــديــة ع
واملـــراجـــعـــات يف الــــدوريــــات واملـــواقـــع 
قيد  روايــة  ولها  العربية،  الإليكرتونية 

الطباعة بعنوان تكنو.
اأ�ــــســــامــــة عـــبـــد احلـــمـــيـــد : �ــشــحــفــي، 
ــعــالقــات الــعــامــة والإعــــالم  ومــنــ�ــشــق ال
ملجل�ص الأعمال ال�شوري يف دبي، مواليد 

الالذقية 1979. 
�سامر عبد اهلل عالوي : باحث يف جمال 

الفل�شفة من مواليد دم�شق، 1980.
�شحفي   : الـــعـــلـــوين  حمــمــد  جــعــفــر 
مواليد  ال�شبانية،  اللغة  عن  ومرتجم 

دم�شق، 1989. 
ـــوري مـــن مــوالــيــد  ـــش اأنــــــــور الــــعــــوا : �

على  ح�شل   .1980 عــام  ال�شكندرية 
التاريخ  ق�شم   مــن  الآداب  يف  اإجــــازة 
ودبــلــوم   2005 ــام  ع دم�شق  جامعة  يف 
الدرا�شات العليا عام 2006، ونال درجة 
ال�شورية يف  الرتبية  وزارة  املاجي�شرت يف 
وهو  التاريخ،  ملادة  الأول  التوجيه  مكتب 

ع�شو يف تاأليف املناهج اجلديدة.
ــة، من  تــغــريــد عــيــ�ــســى قــا�ــســم : قــا�ــشّ

مواليد بانيا�ص، �شورية،1976.
مــوالــيــد دم�شق عام  مــن   : قــيــ�ــض  وائــــل 
ال�شحافة  يف  م�شاركات  عدة  له   .1987

الثقافية واملواقع الإليكرتونية العربية.
لــوقــا كــانــتــوري : فــنــان هــولنــدي من 
بعد   .1983 �شنة  ــرتدام  ــش اأمــ� مــوالــيــد 
يف  ريتفيل  جريي  اأكادميية  من  تخّرجه 
درا�شاته  ملتابعة  فرن�شا  اإل  قدم  بالده، 
العليا  ــة  الأكــادميــي يف  الــفــن  يف  العليا 
العديد  يف  �شارك  اأنغوليم.  يف  لل�شورة 
ون�شر  كتابة  ويف  الدولية،  املعار�ص  من 

بع�ص الأبحاث يف النقد اجلمايل.
كلود مارغا : ناقد اأدبي، و�شاعر، وفنان 
فرن�شي من مواليد رو�شفور �شور مار عام 
الفل�شفة  يف  اإجــازة  على  ح�شل   .1945
ُمهّمة  بــواتــيــيــه. ذهـــب يف  جــامــعــة  مــن 
اخلط  فــن  تعّلم  وهــنــاك  الــ�ــشــني،  اإل 
�شارك يف  املناظر.  ر�شم  وفن  ال�شيني، 
العديد من املعار�ص الفنّية داخل فرن�شا 
ونقدية  اإبداعية  موؤلفات  له  وخارجها. 
 Ce que la langue continue  : �شملت 
 )1981(, Poussière du Guangx )2004(

L’horizon des cents pas )2005(

القاهرة  مواليد  من   : مــتــويل  حممد 
اللغة  لي�شان�ص  على  ح�شل   .1970 عام 
القاهرة  جامعة  من  واآدابها  الإجنليزية 
1992. يف نف�ص العام نال جائزة يو�شف 
الري�ص  ريا�ص  دار  نظمتها  التي  اخلــال 
اأن...  مــرة  ذات  حــدث  الأول  ديوانه  عن 
والتي  اجلـــراد  جملة  تاأ�شي�ص  يف  �شاهم 
ظهر ديوانه الثاين الق�سة التي يرددها 
اإ�شداراتها  �شمن  امليناء  يف  هنا  النا�ض 
عام 1998. مثل بالده يف موؤمتر الكتابة 
املتحدة  بالوليات  اأيوا،  بجامعة  الدويل 
�شيكاغو  جامعة  ا�شت�شافته   .1997 عام 
ك�شاعر مقيم �شيف 1998. قام بتجميع 
اأنــطــولــوجــيــا   : غا�سبة  اأ�ـــســـوات  كتاب 
عن  ال�شادر  اجلديد،  امل�سري  لل�سعر 
 .2002 عام  الأمريكية  اآركن�شو  جامعة 
ـــرية  الأخ الــ�ــشــعــريــة  جمموعته  نــ�ــشــرت 

اإ�ـــشـــدارات  �شمن  املـــفـــقـــودة  الـــنـــزهـــات 
الكتابة الأخرى عام 2010.

ــيــد  ــحــفــي، مــوال نـــبـــيـــل حمـــمـــد : �ــش
القدمو�ص، �شورية، 1985.

دم�شق  مواليد  مــن   : املــحــمــود  �ــســوزان 
بالأدب  اإجــازة  عام 1974. ح�شلت على 
العربي من كلية الآداب والعلوم الن�شانية 
بجامعة دم�شق. �شدر لها ديوان بعنوان يف 
كما   ،)2011( اخللق  يزهر  الغ�سا�سة 
جملة  يف  بال�شينما  تعني  مقالت  ن�شرت 
احلياة ال�سينمائية، ويف بامل�شرح ال�شوري 
مقالت  ولها  ال�سام.  �سرفات  جريدة  يف 
وجملة  الــروؤيــة  جملة  يف  ن�شرت  متفرقة 

ال�سدى ويف مواقع اإليكرتونية خمتلفة.
قــريــة  ولـــــدت يف   : مـــر�ـــســـال  اإميــــــــان 
 .1966 عــام  م�شر  بدلتا  عــدلن  ميت 
املاجي�شتري  على    1998 عــام  ح�شلت 
حول  بحثها  عــن  الــقــاهــرة  جامعة  مــن 
اأدوني�ص’  �شعر  يف  ال�شويف  ‘التنا�ص 
عن   2009 ـــام  ع الـــدكـــتـــوراه  عــلــى  ثـــم 
الرحلة  اأدب  يف  اأمــريكــا  ‘�شورة  بحثها 
حيث  كندا  اإدموننت،  يف  تقيم  العربي’. 
العربي  ــالأدب  ل م�شاعدًا  اأ�شتاذًا  تعمل 
ات�سافات  لها  �شدر  األبريتا.  جامعة  يف 
للرق�ض  ي�سلح  معتم  ممــر   ،)1990(
وقــت  الأطـــــول  املــ�ــســي   )1995،2004(
بــديــلــة  جـــغـــرافـــيـــا   ،)1997( ممـــكـــن 

.)2011 ،2006(
تلفزيوين  خمــرج   : م�سطفى  طــــارق 

وعازف، من مواليد حماه 1980.
توني�شية  وباحثة  �شاعرة   : اآمال مو�سى 
يف  تعمل  الــغــرب.  طرابل�ص  مواليد  من 
التون�شي  املجمع   : احلكمة  بيت  اإدارة 
اأنثى  دواوينها  �شملت  والآداب.  للعلوم 
املاء )1996(، خجل الياقوت )1998(، 
ج�سد ممطر  يوؤنثني مرتني )2005(، 
الـــنـــجـــوم  تـــــتـــــالأالأ  مـــثـــلـــي   ،  )2010(
)2009(. ويف جمال علم الجتماع �شدر 
واملــ�ــســاألــة  بــورقــيــبــة  بعنوان  درا�ــشــة  لها 

الدينية )2008(.
دكتوراه  على  احلا�شلة   : يو�سف  األــفــة 
كاأ�شتاذة  تعمل  العربية  اللغة  يف  الدولة 
يف  العربية  والآداب  واحلــ�ــشــارة  اللغة 
موؤلفاتها  ت�شمل  التوني�شية.  اجلامعة 
 ،)2003( الـــــقـــــراآن،  يف  املــعــنــى  تـــعـــّدد 
حــية  وديــــن )2005(  عــقــل  نــاقــ�ــســات 

م�سلمة )2008(، �سوق )2010(.

امل�ساركون
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باع ال�شروط ومراعاة القواعد التالية يف الن�شو�ص املر�شلة للمجلة : ُيرجى اتِّ

�ص الن�شو�ص ملجلة االآخر، واأل تكون من�شورة �شابقًا، اأو معّدة للن�شر يف دورية اأخرى. 1 ينبغي اأن ُتخ�شرَّ
2 ُير�شل الن�ص م�شفوفًا اإليكرتونيًا يف برنامج  وورد، وُيرفق مع الر�شالة اإل العنوان اخلا�ص باملرا�شالت.   
اإل يف حالت  كلمة،  يتعدى 6000  واأل  كلمة،  للمقال حوال 3000  الو�َشطي  يكون احلجم  اأن  ل  3 ُيف�شّ

ا�شتثنائية ُيّتفق عليها ُم�شبقًا. 
4 ُيرجى ا�شتخدام قيا�ص واحد ومنط مفرد من اخلط يف املقال. 

5 ُيرجى الدّقة يف توثيق م�شمون احلوا�شي والهوام�ص.
ع املراجع واملالحظات املرّقمة يف اآخر املقال، ولي�ص يف اأ�شفل كل �شفحة منه، وذلك وفق الرتتيب  6 ُتو�شَ
الآتي : ا�شم وُكنية املوؤلِّف، عنوان املرجع )باخلّط العري�ض(، دار الن�شر، مكان و�شنة الن�شر، الطبعة، 

رقم ال�شفحة.
ع عبارة : املرجع نف�شه، يتبعه رقم ال�شفحة.  ر املرجع مبا�شرًة، تو�شَ 7 اإذا تكررَّ

ع كنية املوؤلف فقط، يتبعها العنوان باخلط العري�ض، ورقم ال�شفحة. ر املرجع لحقًا، تو�شَ 8 اإذا تكررَّ
9 املرجو عدم ا�شتخدام  احلرف املائل  وا�شتبداله باخلط العري�ض حيث يقت�شي الأمر.

10 ُي�شتخدم القو�ص املنفرد ال�شغري ‘...’ لالإحاطة بعنوان مقال مثاَل، بينما ُي�شتخَدم هاللن �شغريان 
»...« لل�شواهد املبا�شرة.

�شمن  مبا�شرة  مقتب�شة  غري  كلمات  اإ�شافة  عند  فقط   ]...[ امل�شتطيالن  القو�شان  11 ُي�شتخدم 
ال�شت�شهاد، اأو يف حال اإ�شافة مالحظة �شمن ن�ص ال�شت�شهاد. وُت�شاف ثالث نقاط ... فقط لالإ�شارة 

اإل غياب كلمات من ال�شت�شهاد.
 .)Shift-J( عو�شًا عن اأداة تطويل احلرف) - ( ْرطة 12 لتحديد ُجملة ُمعرِت�شة، ُت�شتخدم ال�شرَّ

13 يف حال انتهاء مقطع �شعري يف اآخر ال�شفحة، املرجو حتديد مكان الفراغ با�شافة هذه الإ�شارة )#(.
14 ُيرَفق الن�ص املر�شل مع ال�شرية الثقافية للموؤلف/اأو الفنان )بني 30 و60 كلمة( ت�شمل مكان الولدة، 
والإقامة والعمل، عناوين املوؤلفات وتاريخ �شدور كل منها. وبالن�شبة للفنان الت�شكيلي ُتدَرج لئحة املعار�ص 

الفنية، ومكان اإقامتها، وتاريخها. 
.Tiff, 300 dpi, 20 cm : 15 ُيلحق الن�ص ب�شورة �شخ�شية للموؤلِّف اأو الفنان، باملوا�شفات التالية

.Tiff, 400 dpi, CMYK, 28 cm : 16 يف حال ا�شطحاب �شور خا�شة باملقال، يرجى اأن تكون باملوا�شفات التالية
17 يف حال ا�شطحاب �شور فنّية، يتحّمل املوؤلف م�شوؤولية احل�شول على حق ن�شرها قبل تاريخ ظهورها 
يف املجلة، وتر�شل �شروحاتها مع الن�ص. ويف حال كانت ال�شور لأعمال فنية، يت�شّمن ال�شرح : ا�شم الفنان، 
عنوان العمل )باخلط العري�ض(، �شنة الإنتاج، املادة امل�شتخدمة يف حتقيقه، احلجم، ذكر ا�شم مالك 

العمل اأو املانح حق ن�شر ال�شورة.

دليل لُكّتاب املجلَّة
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