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ُمف َت َتح اجل�سور

�إدراك املعنى
الدكتورة لبانة م�ش ّوح
وزيرة الثقافة
فن ال علم ،و�أ ّن ممار�س���تها تتط ّلب �أمرين اثنين
درج البع����ض عل���ى االعتقاد �أن الترجمة ّ

لي����س �إلاّ  :المعرف���ة اللغوي���ة والموهب���ة .ولطالما انبرت �أق�ل�ام وارتفعت عقائ���ر ت�ؤ ِّ
كد تلك
المقول���ة وتدعمها بال�ش���واهد والإثباتات الت���ي من �أهمها و�أكثرها �إقناعا ً ترجمة ال�ش���عر

ّ
المعقدة من معرفة عميقة باللغة الم�ص���در ،ومهارة وموهبة
بما تقت�ض���يه تلك العملية

في �إعادة ال�ص���ياغة ال�ش���عرية في اللغة الهدف .ال ريب في �أن عن�ص���ري المعرفة اللغوية
والموهبة الأدبية �شرطان �أ�سا�سيان ال ب ّد من توفرهما ل�ضمان الح ّد الأدنى من جودة النقل،

لكنهما حتما ً لي�س���ا بال�ش���رطين الكافيين ،وادِّعاء العك�س يعني �إنكار �ض���رورة �إخ�ض���اع
المترجم للت�أهيل الأكاديمي بدعوى �أ ّن هذا الت�أهيل من �ش�أنه �أن يفر�ض عليه قيودا ً تك ّبله

وتلزمه بقواعد �صارمة تح ّد من حريته في انتقاء ما يراه منا�سبا ً من عبارة �أو �أ�سلوب.

بات اليوم من الم�س ّلمات �أن عملية ت�أهيل المترجم تُبنى �أوال ً على معرفته العميقة

باللغتي���ن الم�ص���در واله���دف ،وتهدف ثاني���ا ً �إلى �ص���قل قدرات���ه الإدراكي���ة والمعرفية

ومهارات���ه التعبيري���ة .لكن تطوير الق���درات الإدراكية للمعنى يقت�ض���ي معرفة دقيقة
ّ
انك���ب عليه العلماء اللغويون
تتحكم ب�إدراك المعنى في الذهن ،وهو ما
للآلي���ة الت���ي
ّ

والمخت�صون في علم الترجمة درا�سة وتحليالً.
ّ

يفتر�ض بع�ض العلماء ،ومنهم الباحث اللغوي البريطاني دان �س���بربر ،Dan Sperber

�أن عملية فهم المترجم للن�ص���و�ص تمرّ بمرحلتين ،تقوم الأولى على فهم لغة الن�ص،
يتم في الثانية ا�س���تنباط المعنى بوا�سطة معارف ما وراء لغوية .تقوم فر�ضية
بينما
ّ
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اال�ستدالالت المنطقية التي تنتقل من فهم المغزى �إلى ا�ستنتاج المعنى على وجود
عملي���ة ذهنية م���ن مرحلتين ال يمكن الإتي���ان ببرهان على حقيقتها النف�س���ية؛ فهي

�أ�ش���به بالم�سائل التي يُطالب الحا�س���وب بح ّلها ومعالجتها و�صوال ً �إلى هذه الغاية،

لكن من غير الممكن �إثباتها بمجرد مالحظة ال�سلوك الب�شري.

لي����س �إدراك المعنى مجرّد نت���اج مراحل متالحقة ،بل هو نتاج عملية ذهنية واحدة

ن�ص���ا ً ما على مرحلتين :ف���ي مرحلة �أولى على
و�أحادي���ة متكامل���ة .والمترجم ال يفهم ّ
يتم
م�س���توى اللغ���ة ،وفي مرحلة على م�س���توى الخط���اب ككل؛ بل �إن فهم���ه للن�ص
ّ

بالمجمل على م�ستوى الخطاب.

ف���ي هذا ال�س���ياق ،تتح ّدث المترجم���ة والباحثة في علم الترجم���ة ماريان لوديرير عن

وج���ود ظاهرة نف�س���ية تطبع ّ
كل مداركن���ا« :عندما �أعود �إلى منزل���ي ال �أرى �أوال ً «منزال ً» ما،
ث���م �أرى «منزلي».وعندم���ا �ألتق���ي �ص���ديقاً ،ال �أرى �أوال ً رجال ً م���ا لأدرك الحق���ا ً �أ ّن هذا الرجل

�ص���ديقي� .إ ّن �إدراك المفهوم العام للمنزل وال�صديق ال يتم بمعزل وب�شكل منف�صل عن
التعرّف على هذا المنزل �أو ذاك ال�صديق .وحده المعنى الخا�ص كفيل ب�أن يالم�س الإدراك

الداللي� ،سواء بالن�سبة للكاتب
والوجداني عن
المعرفي
لينطبع في الذاكرة .ال ينف�صل
ّ
ّ
ّ
ِّ
ي�شكالن كلاّ ً متكامال ً في ذهن الكاتب والمترجم على ح ّد �سواء».
�أم للمترجم� .إنّهما

لقد �أثبت جاك بربيزيه االخت�صا�صي في علم النف�س الع�صبي �أ ّن الإن�سان يمرّ يوميا ً

الفوري للمعنى ،مفتر�ض���ا ً �أن دماغ الإن�س���ان يحتوي على دارات متع ّددة
بتجربة الإدراك
ّ

فعل عن���د تعرّ�ض �إحداه���ا للتنبيه.
اال�ست�ش���عار ذات ت�ش���ابكات ال تع��� ّد وال تح�ص���ى ،ت ُ ّ

ودليله على ذلك �أ ّن �أحدا ً ال ي�س���عه �أن يتف ّوه بكلمة ما دون �أن تو ِقظ في نف�س���ه جملة
م���ن الذكري���ات؛ كما ال يمكن لأي منّا مخاطبة �ش���خ�ص م���ا دون �أن يرتكز هذا الخطاب

على ح�ش���د من الأفكار غير المعلنة .ما يحدث هو �أ ّن عددا ً كبيرا ً من الدارات تُن ّبه ،و�إن

لم تنخرط ك ّلها في عملية برمجة الكالم.

�أحببت في هذه العجالة �أن �ألقي بع�ض ال�ضوء على جانب �صغير �ضيق من جوانب

ف�س���يحة غنية اكت�ش���فها العلماء على تع ّدد اخت�صا�ص���اتهم وتن ّوعه���ا فيما يتع ّلق

ب�آلية عمل الدماغ في �إدراك المعنى� ،س���واء بالن�س���بة للمر�سل �أو المتلقي ،للكاتب �أو

للمترجم ،والتي كان لها �أكبر الأثر و�أعمق الفائدة في تطوير عملية ت�أهيل المترجمين
أ�س�س���ت لتطوير ممار�سات عملية
والمترجمين الفوريين� .إنها درا�س���ات علمية بحتة � ّ

6

ح َّولت الترجمة من «فن» �إلى «علم»◘ .
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�أول اجل�سور

الرتجمة فعل وطني
ح�سام الدين خ�ضور
رئي�س التحرير
ثقافت���ي هويت���ي .جملة تكتنز �أ�ش���ياء كثيرة ،قد ال تح�ص���ى �إال تحت م�س���ميات

كبي���رة� ،أحده���ا الترجمة ،التي ت�ش���كل ،بذاتها� ،أحد الأن�س���اغ التي تغ���ذي الثقافة

ببعديها العام والخا�ص.

�إنه���ا�،أوالً ،دليل على حيوية لغتنا القومية وقدرتها على الحياة والتطور .فاللغة

التي ال تترجم تحت�ضر ،واللغة غير القادرة على الترجمة جثة تنتظر الدفن .ولغتنا
ترجمت علوم الدنيا في عهد م�ض���ى وطورتها وحافظت عليها من ال�ض���ياع.نهلت
منها �أوروبا لقرون ما �ساعدها على الخروج من ظلمات الع�صور الو�سطى.

وهي،ثاني���اً ،الو�س���يلة الت���ي تعرفن���ا بالعالم ال���ذي نعي����ش في���ه ،والقوانين التي

تحكمه ،وطبيعة القوى النافذة فيه ،ومواقفها من ق�ضايانا الوطنية والقومية.

وهي،ثالثاً ،الو�س���يلة التي ننقل بها علوم الآخ���ر و�آدابه وفنونه وثقافته .وفي هذا

البعد� ،إذا عدنا نحو قرنين �إلى الوراء و�أمعنا النظر في ما جنته علومنا و�آدابنا وفنوننا
وبالتال���ي ثقافتن���ا من فوائد وتطور بفعل الترجمة .فعاد �إلينا الم�س���رح ،عادت �إلينا

الفن���ون الت�ش���كيلية ،وولدت لدينا �أجنا�س فنون كتابية ل���م تكن موجودة في �آدابنا،

مثل الرواية والكتابة ال�صحفية.
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وهي،رابع���اً ،الو�س���يلة الت���ي نتفاهم بها مع الآخ���ر ونتعاون معه ،ون�ش���اركه �إدارة

ّ
وحل م�شكالته التي تكاد �أن تكون كلها عامة .فالم�شكلة المحلية
تطوير كوكبنا

�سرعان ما تغدو عالمية بفعل تطور و�سائل التوا�صل واالت�صال واالنتقال.

له���ذا �أطرح �أ�س���ئلة ال�س���يدة وزي���رة الثقافة :م���اذا نترجم ،ولم���ن نترجم ،وكيف

نترجم على ب�س���اط البحث دائماً؛ لأن الإجابة عن هذه الأ�س���ئلة توفر لنا دليل عمل

ف���ي و�ض���ع خططنا التنفيذية للم�ش���روع الوطن���ي للترجمة ال���ذي �أطلقته الهيئة

العامة ال�سورية للكتاب عام .2017

�إن �أهمي���ة الترجم���ة تدفعن���ا �إلى طرح م�س����ألة موارده���ا الب�ش���رية؛ وهذه مهمة

جامعاتن���ا الوطنية م�ص���در الموارد الب�ش���رية الم�ؤهلة في جميع حق���ول المعرفة،

والترجم���ة �إحدى حقولها التي تتطور وتتو�س���ع با�س���تمرار� ،إلى درجة �أخذنا ن�ش���عر
فيها بالحاجة الما�سة �إلى ت�أهيل عدد كبير من المترجمين في لغات �شعوب عريقة

ت�سهم على نح ٍو فاعل في العالقات الدولية مثل ال�صينية واليابانية والكورية ،هذه
اللغ���ات ذات التراث العريق التي ال نزال نترجم �آدابه���ا وعلومها ومعارفها وثقافاتها

عبر لغات و�سيطة.

�إن �أهمي���ة الترجم���ة والحاج���ة المتنامية �إليها تدفعنا� ،أي�ض���اً� ،إل���ى الجمع بين

عمل البحث اللغوي والترجمي لإيجاد الحلول اللغوية ال�س���ليمة ال�ستقبال الدفق
الهائ���ل من الكلمات الجديدة التي تدخل التداول كل عام في ميادين �ش���تى نترجم

نحو ربعها بالإمكانيات المتاحة ونبقى نجهل كما ً كبيرا ً منها يتنامى با�ستمرار.

ّ
ح���ل م�ش���كالت النم���و ه���ذه ،يتطل���ب التن�س���يق بي���ن الم�ؤ�س�س���ات الوطنية
�إن

المعنية :وزارة الثقافة ،ووزارة التعليم العالي ،ووزارة الإعالم ،ومجمع اللغة العربية،
واتحاد الكتاب العرب،وغيرها؛ والتن�س���يق على ال�ص���عيد القومي عبر القنوات التي

ّ
عطله���ا الع���دوان الإرهابي الدولي عل���ى وطننا الكبير تحت يافط���ة «الربيع العربي»
الم�ضللة.
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ج�ســـور الفكـر

علم الرتجمة ،موقعه وميدانه
ماتيو غيدير
ترجمة د .حممد عرب �صا�صيال •
ماتيو غيدير (� )Mathieu Guidèreأ�ستاذ علم الترجمة في جامعة جنيف.

ظه ��ر الفرع العلمي الذي يع ّد الترجمة مو�ضوع ًا لدرا�سته في الن�صف الثاني من القرن الع�شرين ،لكنه
تل ّقى ت�سميات عابرة ِع َّدة (� ،science de la traduction، translatologieإلخ ،...باللغة الفرن�سية) قبل �أن
ي�صبح « »traductologieبالفرن�سية ،و« »Tanslation Studiesبالإنجليزية.
وق ��د ح� � َّدد جيم�س هولم ��ز ( ((()1972مي ��دان درا�سته بدقة ،للم ��رة الأولى ،في مقال ��ة بعنوان «ا�سم
وطبيعة علم الترجمة».
وفي هذه المقالة ،م ّيز هولمز بين فرعين كبيرين« :علم الترجمة النظري» و«علم الترجمة التطبيقي».
المف�س َرة لها ،وتنظير ممار�ساتها،
الأول (النظ ��ري) مو�ضوعه ي�صف ظاهرات الترجمة ،وتحديد المبادئ ِّ
والثان ��ي (التطبيق ��ي) ي�سعى �إلى تطبيق مب ��ادئ ونظريات تكوي ��ن المترجمين ،وتنمي ��ة �أدوات ت�ساعد في
الترجمة وفي نقد الترجمات.
ويرى هولمز �أن هذين الفرعين يحا ِف َظان على عالقة جدل ّية وال ينبغي �إدراكهما ،في �أي حال ،بطريقة
ح�صري ��ة �أو �أحادي ��ة االتجاه .فعل ��م الترجمة النظري يغ� � ّذي ،فع�ل ً�ا ،التطبيقات العملي ��ة ،وعلم الترجمة
• �أ�ستاذ جامعي ومرتجم �سوري.

)

1 Holmes, James. S, «The Name and Nature of Translation Studies». In: James S Holmes .

Translated: Papers on Literary Translation and Translation Studies. Amsterdam.
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و�ض َعا على الم�ستوى نف�سه ،ولهذا ال�سبب من المنا�سب �إيالء
التطبيقي ي�سمح ب�إغناء الت�أمل النظري .فقد ِ
ٍّ
كل منهم ��ا عناية مت�ساوي ��ة .وبقيامه بذلك ،لم يحدِّ د هولمز مو�ضوع درا�سة وحيد ًا لعلم الترجمة؛ بل نظر،
عل ��ى ح ّد �س ��واء ،في درا�سة ال ُم ْنتَج (الن� ّ��ص ال ُم َت ْر َجم) ودرا�سة ال�سي ��رورة (�أداء الترجمة) .و هو يرى �أن
درا�س ��ة عل ��م الترجمة يمكن �أن تكون «عامة» ،بمعنى �أن ت�شمل الف ��رع العلمي ك ّله� ،أو « ُم ْقت َِ�ص َرة» على بع�ض
الميادين ،كنماذج الن�صو�ص ،الق�ضايا النوعية الخا�صة� ،أو الع�صور التاريخية .فالأمر الجوهري يكمن في
�أن تك ��ون «الترجمة» مركزَ االهتمام ،ولي�س «اللغة»« ،اللهجة»« ،علم النف�س»« ،علم االجتماع»� ،أو «التقانة»،
في �سبيل المثال ،على الرغم من �أن هذه الجوانب يمكن �أن تكون مهمة في ال ُم ْنتَج �أو في �سيرورة الترجمة.
الم�س�ألة كلها م�س�ألة تركيز ووجهة نظر.
لق ��د كان عل ��ى علم الترجمة �أن ينا�ض ��ل لأجل �إيجاد مكان ل ��ه بين الفروع العلمية الأخ ��رى التي كانت
تتناف� ��س لال�ستح ��واذ على مو�ض ��وع درا�سته .فقد ُن ِظ ��ر �إلى علم الترجم ��ة ،بالتناوب ،كفرع م ��ن الأل�سنية
توا�صلي بين لغات
ك�شكل
الن�ص َّية ،علم النف�س الأل�سني ،و�أي�ض� � ًا ٍ
التبايني ��ة ،الأل�سنية التطبيقية ،الأل�سني ��ة ِّ
ٍ
ِع� � َّدة �أو ثقافات ع ّدة؛ هذا من دون ن�سي ��ان المقاربات الأدبية ،الفل�سفية والأنثروبولوجية التي �أمكنه �إتاحة
المجال لها على م ِّر الزمن.
وباخت�صار ،ف�إن الت�صدي للترجمة جرى من زوايا ِع َّدة ،لكن من دون �أن ي�ستنفد �أي منظور درا�س ٍة
بيني في جوهره� .إن
مو�ضوعه ��ا و�إ�شكالياته ��ا ،ولهذا ال�سبب تط َّورت لتكون فرع ًا علمي ًا م�ستق�ل ً�ا ،لكنه ّ
عل ��م الترجم ��ة ي�ش ِّكل اليوم ميدانَ بح � ٍ�ث وا�سع ًا ومنفتح� � ًا ،لكن لديه م�سائل خا�ص ��ة ومفاهيم موافقة
لمو�ضوع ��ه ُمتغ ِّير ال�شكل� .أما المفاهي ��م والمناهج الم�س َت َعارة من الف ��روع العلمية الأخرى ،فال ينبغي
النظ ��ر �إليها م ��ن زاوية التناق�ض بل من زاوية التكامل ،لأن كل مقاربة تنير ،في الأ�سا�س ،جانب ًا خا�ص ًا
من الترجمة.
هكذا ،ي�ستلزم علم الترجمة بال�ضرورة ت�سا�ؤ ًال عن �أُ�س�سه ،و�شروط ِ�ص َّحته .وهذه المقاربة الأب�ستمولوجية
(المعرفية) عبارة عن ت�أ ّمل نقدي متعلق بالم�سعى الفكري لجميع المهت ّمين بن�شاط الترجمة وبمناهجهم.
ث َّم ��ة نوعان من الأ�سئلة :في �أي َمقا�س يمكن لعلم الترجمة �أن يكون فرع ًا علمي ًا م�ستق ًال؟ وماذا يمكن،
ويجب ،لعلم الترجمة �أن يكون عليه كفرع علمي؟ من ال�صعب الإجابة عن هذين ال�س�ؤالين لأن هناك قلي ًال
من الم�ؤ َّلفات التي ت�ص َّدت مبا�شر ًة للت�أمل الأب�ستمولوجي.
�إن النظ ��ر �إل ��ى علم الترجمة كف ��رع علمي يتطلب تحدي ��د الخ�صائ�ص الم�شتركة الت ��ي ي�سهم فيها مع
الفروع العلمية الأخرى ،وكذلك الخ�صو�صيات التي تم ّيزه عن الفروع العلمية ذات المالمح الم�شتركة معه.
� اَّإل �أننا نالحظ بين المن�شورات النظرية المتعلقة بق�ضايا الترجمة ودرا�سات الحاالت التجريبية �أن ت�سمية
«عل ��م الترجمة» تغطي مفاهيم وممار�سات متنوعة جد ًا ،و�أن هذا التنوع ال يخلو من الت�أثير في التحقق من
مو�ضوع درا�سته ،ومناهج عمله.
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من المفيد ،بالنتيجة ،التطرق �إلى علم الترجمة �أو ًال من زاوية الأب�ستمولوجيا((( العامة ،لأن هذا الأمر
ي�سمح بتحديد موقعه بين الفروع العلمية الأخرى ،ثم النظر في الأب�ستمولوجيا النوعية الخا�صة به.
 – 1الأب�ستمولوجيا العامة
كعلم لغوي .وم ��ع ذلك ف�إن ث َّمة
ُ�ص ِّن ��ف علم الترجم ��ة تقليدي ًا بين العل ��وم الإن�سانية ،و ُن ِظ َر �إلي ��ه غالب ًا ٍ
درا�س ��ات تبح ��ث عن مب ��ادئ عامة قابل ��ة للتطبيق على ك ّل نم ��اذج الن�صو�ص ،بل عن «نظري ��ات للترجمة»
( . ((()1994وت�ستعي ��ر بع�ض الدرا�سات حتى فر�ضياتها الأولية ومناهجها من علم الأع�صاب ،وتريد ربط
الترجمة بالعلوم الطبيعية عبر تركيز البحث على ال�شخ�ص الب�شري.
ولق ��د ُب ْر ِه ��نَ  ،ف ��ي الواق ��ع ،و�أُ ِّك ��د على طابع عل ��م الترجمة كف ��رع علمي بين ��ي ،في مرات ِع� � َّدة (جيل
 .)Gile(((( )258:2005و ُي َع� � ّد تحديد موقعه بين العل ��وم الإن�سانية �أو العلوم الطبيعية خيار ًا ي�ستتبع نتائج
�أي�ض� � ًا عل ��ى م�ستوى الأهداف ال ُمتَا َب َعة والمناهج ال ُم ْ�س َت ْع َم َلة .فب�صفت ��ه ِ«ع ْل َم ًا �إن�ساني ًا» ،يجب عليه �أن ي�أخذ
ف ��ي الح�سبان عوامل خارجية ال تتعل ��ق ،تحديد ًا ،بالمو�ضوع الملمو�س والمح ��دود للترجمة ،ب�صفته ُم ْنت ََج ًا
(الن� ��ص) .كما يجب علي ��ه دائم ًا �أن ي�أخذ في الح�سب ��ان ال�سياق� ،أي الظاه ��رات التاريخية ،االجتماعية،
النف�سي ��ة ،وال�سيا�سية التي تحدِّ د ن�شاط الترجم ��ة .ومن وجهة النظر هذه ،ث َّمة علم ترجمة اجتماعي وعلم
ترجمة نف�سي �ضمن كل درا�سة حول الترجمة.
ْعيد و َن ْم َذج ٍة للمعطي ��ات ،وت�ستعمل ِ�ص َيغ ُت َعادل
�إنم ��ا ،بع�ض درا�سات علم الترجمة تنبث ��ق �أي�ض ًا عبر َتق ٍ
ونم ��اذج �إح�صائية �أحيان ًا لأج ��ل معالجتها� .أ َلم تكن الترجمة الآلية ،ف ��ي الخم�سينيات ،م�صدر ًا للمعالجة
الآلي ��ة للغ ��ة ()TAL؟ �ألي�س ��ت ك ّل برمجي ��ات الترجمة المدعومة بحا�س ��وب برهان ًا عل ��ى «الطابع العلمي»
للترجمة؟ �إن �أي ميدان �آخر من علوم اللغة لم يحقق تقدم ًا في الأتمتة بقدر ما تحقق في الترجمة .ويكفي
ت�ص ّفح الئحة �أدوات المعلوماتية المتوافرة في ال�سوق لالقتناع برغبة الباحثين في �إدخال دقة الريا�ضيات
والمنطق في الترجمة كفرع علمي.
يهتم � اَّإل ب�سي ��رورة الترجمة وعلم ترجمة خارجي يهتم
وهك ��ذا ،يمك ��ن �أن يوجد علم ترجمة داخلي ال ّ
بالترجم ��ة ب�صفتها ُم ْنت ََج� � ًا لعوامل �سيا�سية ،تاريخيةِ ،ع ْل ��م اجتماعية� ،أو غيره ��ا� .إال �أن الأمر يتع ّلق ،في
الحالتي ��ن ،بعلم ترجمة منفتح على ت�أثيرات العلوم الإن�ساني ��ة واالجتماعية ومكت�سباتها .وتلك هي خطوط
قوة الفرع العلمي وحدوده.
 )2الأب�ستمولوجيا ( )l'épistémologieتعبير مر َّكب من كلمتين م�شتقّتين من اللغة اليونانية القديمة epistémé :وتعني « المعرفة
الحقيقي ��ة»  ،و lógosوتعن ��ي «الخطاب» ،وه ��و يمكن �أن ي�شير �إلى مفهومي ��ن :الدرا�سة النقدية للعلوم وللمعرف ��ة العلمية ،وهو المفهوم
ال�سائد في العا َلم الناطق بالفرن�سية ،ودرا�سة المعرفة ب�شكل عام ،وهو المفهوم ال�سائد في العا َلم الناطق بالإنجليزية (المترجم).
Jean – René Ladmiral, Traduire: théorèmes pour la traduction, édition Gallimard, Paris, 1994.
Gile, Daniel: La traduction : la comprendre, l›apprendre. Paris, Presses -universitaires de France, 2005.

)
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فرع علمي ذو اتجاهات متعدِّ َدة
بيني بجوهره لأنه ي�سعى �إلى فهم مجمل الظاهرة المتعلقة بالترجمة .ولم يكن
علم الترجمة فرع علمي ّ
مده�ش ًا �أن يحتاج �إلى العديد من و�سائل البحث الم�ستعارة من فروع علمية �أخرى كي ي�ضبط ك ّل مو�ضوعه
متعدد ال�شكل ،الذي ُي َع ّد نوعي ًا مع ذلك.
�إن طابع ��ه النوع ��ي يكمن في كونه مبني ًا على التجربة؛ فقد مار� ��س الإن�سان الترجمة منذ زمن لكنه لم
وترجم �أي�ض ًا في ِن َ�س ٍب ال ُتقا َرن ب ِن َ�سب ت�أ ّمله ف ��ي الترجمة .وا�ستتبع ذلك �أن علم الترجمة
ُي َن ِّظره ��ا دائم� � ًاَ .
ُبن ��ي اليوم قبل كل �شيء على النزعة التجريبية� ،أي على ممار�سة الترجمة ومالحظة وقائعها .وقد اكت�سب
مترجمة ،ومجموعات،
ا�ستقالليت ��ه باهتمام ��ه �أو ًال بظاهرات الترجمة كما �أمكن مالحظتها عب ��ر ن�صو�ص َ
ومنتج ��ات م�ؤ َّكدة (توري  . ((()1995وهنا ينبغي ر ّد المقاربات الإر�شادية للترجمة �إلى �سياقيها التاريخي
والتعليمي ،وهي مقاربات كانت ت�سعى �إلى �إخ�ضاع المترجمين لهذا �أو ذاك من المعايير �أو القواعد ال ُم َع َّدة
وتم تجاوزها على نحو وا�سع.
ُم ْ�سبق ًا .وكانت م�ؤ َّرخة بتاريخ مع َّين َّ
�إن عل ��م الترجمة ،ب�صفته فرع ًا علمي ًا تجريبي ًا وو�صفي ًا ،ي�سعى انطالق ًا من المالحظة �إلى التحقق من
المب ��ادئ والظاهرات المتواترة ف ��ي ن�شاط الترجمة .والمجموع َّ
المنظم له ��ذه المبادئ والظاهرات ي�ش ِّكل
نظرية .و ُت َع ّد نظرية «المعنى ـــــ الن�ص» لمدر�سة باري�س ومديرتها دانيكا �سل�سكوفيت�ش مثا ًال ِّ
مو�ضح ًا لها.
وكما هي الحال مع كل فرع علمي تجريبي ،ف�إن �إعداد �إطار نظري خا�ص بعلم الترجمة يم ّر عبر ثالث
مراحل :المالحظة ،الفر�ضية ،والتحقق.
وموج َهة جزئي ًا ،لأنها خا�ضعة
 – 1تكم ��ن المالحظ ��ة في ٍ
مف�ص ٍل لوقائع الترجمة .وه ��ي مب ِن َّية َّ
فح�ص َّ
المالح ��ظ� .إن بع�ض مكونات المالحظة في عل ��م الترجمة كالكفاءة اللغوية ال ُم ْ�س َبقة ،درجة ثقافة
لإدراك
ِ
ال�شخ� ��ص ،وال�ضغوط الم� َّؤ�س�ساتي ��ة� ،إلخ ،ال يخلو من �أهمية .ولكي ال ن�ضيف �إل ��ى تع ّقد هذه المرحلة ،ف�إن
المالحظ ال يمار�س مالحظته عل ��ى ترجماته الخا�صة بغية الف�صل منهجي ًا
المب ��د�أ الأ�سا�سي يكمن في �أن
ِ
المالحظ.
المالحظ والمو�ضوع
بين ال�شخ�ص
ِ
َ
 – 2تكم ��ن الفر�ضي ��ة في اقتراح مبد�أ �أو قاعدة تف�سيرية انطالق ًا م ��ن مجموع المالحظات ال ُم َح َّققة.
وهي تنبثق عن ا�ستدالل ا�ستقرائي ينطلق من الخا�ص (درا�سة حالة) �إلى العام (الترجمة في مجموعها).
ومن وجهة نظر منطقية ف�إن اال�ستقراء يبدي بالت�أكيد بع�ض ال�صعوبات ،لكنه الطريقة الوحيدة التي ت�سمح
باالنتق ��ال من عدد كبي ��ر من المالحظات �إلى مبد�أ عام � .اَّإل �أن الفر�ضية التي يطرحها عا ِلم الترجمة على
هذا النحو ت�ستلزم �أحيان ًا اللجوء �إلى التجريب للتحقق منها.

)

5 Toury, Gideon. «The Nature and Role of Norms in Translation» . In: idem Descriptive Translation
Studies and Beyond. Amsterdam-Philadelphia:John Jean Benjamin 1995.
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 – 3ي�سمح التحقق بتثبيت الفر�ضية؛ ف�إنْ لم ُت ْد َح�ض ،يمكنها �أن تطمح �إلى �أن ت�أخذ و�ضع القاعدة �أو
القان ��ون� .إال �أن التحق ��ق ي�ستلزم عمليات ذهاب و�إياب م�ستمرة بي ��ن النظرية وممار�سة الترجمة .وهذا ما
يتف ّرد به المنهج التجريبي اال�ستنباطي.
لق ��د �أمكننا ،ف ��ي القرن الع�شرين ،مالحظ ��ة وجود مبالغة ف ��ي التجريد والتنظير جعل ��ت المترجمين
الميدانيي ��ن� ،أحيان� � ًا ،حذرين من علم الترجمة � .اَّإل �أن الإعداد العلم ��ي لنظرية ما يكون م�شروط ًا باحترام
بع� ��ض الإجراءات .ولكي تكون درا�س ��ة علم الترجمة مفيدة ومقبولة من جان ��ب الممار�سين ف�إنها يجب �أن
تلبي بع�ض المبادئ:
 – 1مبد�أ التما�سك؛ فيجب � اَّأل تنطوي على تناق�ض داخلي.
 – 2مبد�أ ال�شمولية؛ فيجب �أن تعر�ض �أكبر عدد من وقائع الترجمة ،وتقترح الحد الأق�صى من الأمثلة
المالئمة.
 – 3مبد�أ الب�ساطة؛ فيجب عليها ا�ستعمال �أقل ما يمكن من ال ُم َ�س َّلمات والمفاهيم.
ب�ص َّح ��ة ترجمة جديدة �أو بحلول �أخرى
 – 4مب ��د�أ الق ��درة على التنب� ��ؤ؛ فيجب عليها �أن ت�سمح بالتنب�ؤ ِ
غير تلك المق َت َر َحة.
ه ��ذه المبادئ تتعلق ب�أب�ستمولوجيا عام ��ة ،وهي قابلة ،في جزء كبير منها ،للتطبيق على علم الترجمة.
�إال �أن الترجمة تملك خ�صو�صيات ت�ستدعي �أي�ض ًا �أب�ستمولوجيا نوعية خا�صة بها.
�إن مرحلة التحقق من الفر�ضيات المذكورة �سابق ًا تكت�سي طابع ًا خا�ص ًا في علم الترجمة .فهي ال ُت ْد َرك
فع ًال وبال�ضرورة بعبارات التجريب (تكرار التجربة نف�سها في �سياقات مختلفة) لكنها ت�أخذ بالأحرى �شكل
�ض ��رب للأمثلة (�إعط ��اء �أمثلة ِع َّدة على ظاهرة بعينها) .ومع ذلك ف�إن م ��ن المنا�سب مالحظة �أن المثال
�ستخدم
ال�ص َّحة .وبتعبير �آخ ��ر ،ف�إن المثال المختار ال ُي َ
لي� ��س ل ��ه قيمة البرهان؛ فوظيفته تكمن في اختبار ِ
لقول كيف يجب �أن نترجم (مقاربة معيارية) و�إنما للتحقق مما �إذا كانت الترجمة المنظور فيها �صحيحة
�أم ال (مقاربة و�صفية).
�إن �ض ��رب الأمثل ��ة يبدو� ،إذ ًا� ،إ�شكالي� � ًا لأنه ي�ستتبع ِخي ��ار ًا؛ فكيف نختار الأمثل ��ة ونبنيها؟ من المعلوم
�أن الأمثل ��ة يجب �أن تكون م�ؤَ َّك ��دة (ترجمات من�شورة ،ت�سجيالت مهنية� ،إل ��خ) ،لكن �أين نجد هذه الوقائع
الم�ؤ َّك ��دة لترجمات ،وكي ��ف نبني « مجموعات» درا�س ��ة الترجمة؟ �إن كل �شيء يتعلق ،ف ��ي الواقع ،بالهدف
المعطى للدرا�سة.
ث ّم ��ة �س� ��ؤال �إ�شكالي �آخر .ما ه ��ي المعايير التي على �أ�سا�سه ��ا يمكن الحكم ب�أن ه ��ذه الترجمة �أو تلك
مقبول ��ة �أم ال؟ �إن م�س�أل ��ة نقد وتقييم نوعية الترجمات مع َّقدة ،وقد �أتاحت المجال لدرا�سات كثيرة (هو�س
. ((()1997
)

6 House, Juliane, Translation Quality Assessment: A Model Revisited. Tubingen: Narr. TSB, 1997.
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المترجمين و�إلى
ف ��ي كل ح ��ال ،ف�إن �إمكان القبول بترجمة ما ت�ستند ،في �آن مع� � ًا� ،إلى ُح ْك ِم الأ�شخا�ص
ِ
تطبي ��ق مجموعة من المبادئ التي ت�شكل ج ��زء ًا من ال َعا َلم المرجعي له�ؤالء الأ�شخا�ص ،التي يعود �إلى علم
الترجمة التحقق منها وو�صفها.
و�إذا كان من الأمور المكت�سبة اليوم �أن درا�سات علم الترجمة ذات طابع و�صفي وغير �إر�شادي ،ف�إن هذا
الأم ��ر ال يعن ��ي �أن ن�شاط الترجمة كما ُي َما َر�س غير خا�ضع لقواع ��د ومعايير .فهذه يمكن �أن تكون مح َت َرمة،
بوع ��ي� ،أو ُم ْ�ستبطنة ،بغير وعي ،لكنها توجد دائم ًا تبع ًا ل�سياقات الترجمة وغاياتها .ومن هنا تنبع الفائدة
من ت�أ ّمل �أب�ستمولوجي خا�ص بفرع الترجمة العلمي.
� - 2أب�ستمولوجيا الفرع العلمي
�ش َّكلت النوعية الخا�صة لعلم الترجمة وا�ستقالليته مو�ضوع ًا لجدل حاد طوال الن�صف الثاني من القرن
الع�شري ��ن .فانتقد برنييه ( ، ((()5 :1978في �سبيل المثال ،المقاربات الموجودة�« :إن من يزعمون ت�أ�سي�س
عل � ٍ�م للترجم ��ة ال يقومون ،ف ��ي �أغلب الأحيان ،ب�شيء �آخ ��ر غير درا�سة الترجمة من وجه ��ة نظر علم �أو�سع،
علم للترجمة لم يط ِّور� ،إل ��ى هذا اليوم ،مناهج
وكتطبي � ٍ�ق له ��ذا العلم» .ويخل� ��ص الم�ؤ ِّلف �إلى ق ��ول�« :إن �أي ٍ
نوع من
ومو�ضوع� � ًا نوعي ًا خا�ص ًا به» .ول�سب � ٍ�ب ما ،ف�إن هذا المو�ضوع ُن ِظ َر �إليه ،بر�أي ��ه�« ،ضمني ًا ك ُم ْع َطى من ٍ
الح ْ�شوية» ،بحيث �إن درا�سة الترجم ��ة ال تزال تقع «عند نقطة تداخل الميادين التطبيقية لفروع
التعريف ��ات َ
علمية ِع َّدة».
وي ��رى برنييه (� )7 :1978أن الأعمال الأكثر �أهمية نف�سها ،ك�أعمال فيناي ،داربلنيت ،مونان ،وكاتفور،
عمل من �أعمال الترجمة� ،أكثر
«ه ��ي في الحقيقة نظريات للغ� � ٍة ُم َط َّب َق ٍة على َف ْه ِم ال�صعوبات المالزِمة لكل ٍ
لعلم للترجمة».
مما هي مقدِّ مات ٍ
واهتم �ستاينر ( ، ((()75 – 74 :1975فع ًال ،ب�ضبط هذه «المقدِّ مات» .فكتابه بعد بابل هو �إ�سهام كبير
ّ
في الت�أمل في �أهمية الترجمة ودورها على مدى التاريخ .وقد ُح ِّل َل تاريخ الترجمة هذا كمنظومات� :أحادية،
ثنائي ��ة ،ثالثي ��ة ،و�أخي ��ر ًا رباعية الأطراف .وفي ه ��ذا المنظور ،جع ��ل �ستاينر من نف�س ��ه م� ِّؤ�س�س ًا لأدبيات
المندمجة بدق ٍة �أب�ستمولوجية تم ّر عبر مراجعة للم�صطلحات التي ي�ستعملها علماء الترجمة.
الترجمة
ِ
وتتمي ��ز �أ�صالة الم�سار التف�سي ��ري ال ُم ْق َت َرح في م�ؤ َّلفه ،بو�ضوح ،عن مجم ��وع المن�شورات النظرية حول
الترجم ��ة؛ فم ��ن الوا�ضح �أن �ستاين ��ر ي�شكل جزء ًا من الالئح ��ة ال�ضيقة لأولئك الذين كتب ��وا �شيئ ًا �أ�سا�سي ًا
و ُم َجدِّ د ًا عن الترجمة.
)

7 Maurice Pergnier, Les Fondements socio-linguistiques de La traduction, Paris, éditions: Honore
Champion, 1978.
George Steiner, After Babel: Aspects of Language and Translation, Publisher: Oxford University
Press, Oxford, 1975.
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لعلم الترجمة.
وف ��ي �إثر �ستاينر ،يجب الإ�صرار على نقطة مجهولة تق ��ول �إن فعل الترجمة هو ممار�س ٌة ِ
�أحيان� � ًا بوع ��ي وغالب� � ًا من غير وعي .فن�ش ��اط الترجمة يفتر� ��ض ،بالفعل ،وجو َد ح ّد �أدنى م ��ن الوعي بعلم
أمل خفي في علم الترجمة ي�شرف
الترجم ��ة .حت ��ى في حال تع ّل ٍم «عبر العمل» ،ف�إن التجربة ُت ْظهِ ر وج ��ود ت� ٍ
عل ��ى عم ��ل المترجم المتم ِّرن .وعلى الرغم من �أن هذا الت�أمل ال يكون متعلق ًا دائم ًا بالمفاهيم � اَّإل �أنه يبقى
موجود ًا .و ُي ْظهِ ر ذلك �إلى حدٍّ ما ِم ُ
تعليم في مجال الترجمة.
ثال مترجمين قديرين لم يتَّبعوا قط �أي ٍ
تف�سر وحدة الم�صلح ��ة بين درا�سات علم الترجمة والعل ��وم الإدراكية .ففي
�إن ه ��ذه النوعي ��ة الخا�صة ِّ
(المترجم) مع ًا .وعلى الرغم من
الحالتين ،يندمج مو�ضوع الدرا�سة (الترجمة) وال�شخ�ص الذي ينجزها
ِ
يترجم يبقى فنان ًا لغوي ًا.
الأدوات الم�ساعدة في الترجمة ،ف�إن ال�شخ�ص الذي ِ
المترج ��م ن�شاطه الخا�ص ،يجب
�إن ه ��ذا الو�ض ��ع ال ُم ْ�ست َِج ّد ينطوي عل ��ى تداعيات عملية؛ فلكي ي�صف
ِ
علي ��ه االعتماد عل ��ى اال�ستدالل المنطقي ،انطالق ًا من فر�ضيات �أ ّولية وقواعد .ومن هنا تنبع �أهمية الت�أمل
الأب�ستمولوجي والمنهجي الدقيق .وهذا هو الأ�سا�س الأول ال�ستقالل فرع علم الترجمة.
� اَّإل �أن ه ��ذا ال يعن ��ي �أبد ًا �أن على علم الترجمة �أن يقط ��ع كل �صلة له بالفروع العلمية الأخرى ،لكي ي�ؤ ِّكد
ا�ستقالل ��ه ويحفظ ��ه� .إن تن ��وع الأو�ضاع والممار�سات ُي ْظهِ ��ر الغنى الذي ال ُي ْن َكر لمقارب ��ات الفروع العلمية
البينية ،لكن من ال�ضروري الإدالء ببع�ض التو�ضيحات على هذا الأنموذج من المقاربات.
لم ��ا ُو ِ�ض َعت مكت�سبات بحوث عل ��م الترجمة في خدمة فروع علمية �أخ ��رى� ،أ�صبح ا�ستقالل هذا الفرع
العلم ��ي �أق ��وى ،لأنن ��ا �أ�صبحنا موجودي ��ن في ميدان عل ��م الترجمة التطبيق ��ي .وهذا ما نج ��ده ،في �سبيل
المث ��ال ،في حالة �إ�سهام علم الترجمة في تعلُّم اللغ ��ات وال�سيا�سات الأل�سنية والأدب المقا َرن ،وفي درا�سة
ا�ضطرابات اللغة �أي�ض ًا.
دمج في
�إنم ��ا ،حينم ��ا ي�ستعمل علم الترجمة مكت�سبات الفروع العلمية الأخ ��رى ،ف�إنه ال يجب لهذا �أن ُي َ
فرع من هذه الفروع العلمية.
ٍ
�إن النظ ��ر �إل ��ى الترجمة كواقعة ع�صبية ،نف�سي ��ة� ،أو �أي�ض ًا كظاهرة مجتمعية يجب ،ب ��كل دقة� ،أن ي�ؤدي �إلى
«علم ترجمة ع�صبي» ،و«علم ترجمة نف�سي» ،و«علم ترجمة اجتماعي»� ،إلخ ،وال�سيما �إذا د ُِع َمت حركة الدرا�سات
في هذه الميادين ،و ُب ْل ِو َرت ،بما فيه الكفاية ،في مفاهيم لتتيح المجال لظهور تيار حقيقي في علم الترجمة.
توجهاته �أحيان ًا .لهذا ال�سبب ،ف�إن من
هكذا ،نرى �إلى �أي ح ّد تن ّوعت مقاربات علم الترجمة ،وتباعدت ّ
المالئم التذكير بما ُي َك ِّون ،بدقة ،النوعية الخا�صة بعمل الترجمة.

مو�ضوع علم الترجمة
�إن مو�ض ��وع علم الترجمة هو الترجم ��ة المنظور �إليها في حدِّ ذاتها (ال�سي ��رورة) ،ولذاتها (ال ُم ْنتَج).
الن�ص
(ن�ص االنطالقّ ،
وعليه ،ف�إنه يجب �أن نفهم بتعبير «الترجمة» ال�سل�سلة ال ُم َن َّظمة لعمليات لها َم ْد َخل ّ
المترجم) وفاعل
الن�ص
َ
الم�ص ��در� ،أو الن�ص الذي �س ُي َ
(ن�ص الو�صول ،الن� ّ��ص الهدف� ،أو ّ
ترجم) َومخْ َرج ّ
(المترجم ،ال ُمك ِّيف ،الو�سيط).
مركزي
ِ
العـددان � 21 - 20صيف وخريف 2020

17

وو�ص ُف ُم ْنتَج الترجمة يعني �إثبات العنا�صر التي يت�ألف منها ،لكنه ال يقت�صر عليها� .أما تحليل �سيرورة
ْ
الترجمة فيعني تو�ضيح الطرائق المختلفة النبثاق هذه العنا�صر وتنظيمها.
�إال �أن تن ّوع المظاهر المهنية يتّجه �إلى جعل هذه العمليات �أكثر تعقيد ًا مما تبدو عليه .فقد ا�ستُخْ ِدمت
الترجمة ،بالفعل ،من حزمة م ��ن الم�صالح والنوايا وال�ضغوط والتعليمات والتوقعات والوظائف والتقانات
التي تتجاوز كثير ًا �إطار الم�سائل العائدة على نحو خال�ص �إلى علم الترجمة.
وعلي ��ه ،ف�إنه يج ��ب ،لأجل تما�سك الفرع العلم ��ي ووحدته ،التمييز بين �أربعة عنا�ص ��ر ،ال ينبغي الدمج
بينها ،في درا�سات علم الترجمة ،وهي :المو�ضوع الذي �س ُيت ْر َجم (الطلبية) ،المو�ضوع الم َت ْر َجم (ال ُم ْنتَج)،
المترج ��م (ال ُم ْن ِت ��ج) ،وعملي ��ة الترجمة (ال�سي ��رورة) .وفي التحلي ��ل� ،س ُت َف َّ�صل ه ��ذه العنا�صر
ال�شخ� ��ص
ِ
بالطريقة التالية :علم الترجمة هو الفرع العلمي الذي يح ّلل وي�صف و ُي َن ِّظر العالقة بين هذه العنا�صر.
�إن من الممكن ،في النظرية ،مواجهة مظاهر ِع َّدة للدرا�سة ،تغطي النماذج المختلفة لعنا�صر العالقة
بين العنا�صر (في االتجاهين):
 – 1طلبية <ُ >- - -م ْنتَج؛ طلبية <ُ >- - -م ْن ِتج؛ طلبية <� >- - -سيرورة.
ُ – 2م ْنتَج <ُ >- - -م ْن ِتج؛ ُم ْنتَج <� >- - -سيرورة.
ُ – 3م ْن ِتج <� >- - -سيرورة.
بح�سب ��ان هذه المظاهر العديدة ثنائية االتج ��اه والتطورية ،يكمن م�سعى عا ِلم الترجمة في البحث عن
مجموع ��ة المقايي� ��س التي ت� ِّؤ�س�س وح ��دة ن�شاط الترجمة ،من جه ��ة �أولى ،والنظر ف ��ي المنت ََجات العديدة
للترجمة في تنوعها ،من جهة ثانية.

المو�ضوع الذي �س ُي َت ْر َجم
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«الن�ص الم�صدر»،
«ن�ص االنطالق»،
ّ
ُي َ�س ّمى المو�ضوع الذي �س ُي َت ْر َجم في �أدبيات علم الترجمة ،عادة ،بـ ّ
�أو «الن�ص الأ�صلي» �أي�ض ًا.
الن�ص ال ُمعطى للترجمة ي�شير �إلى المو�ضوع
وعلى الرغم من المجادالت الكثيرة حول الم�صطلح ،ف�إن ّ
المترجم.
الأولي ال ُم َخ َّ�ص�ص للترجمة� ،أي الطلبية والمادة الأولية التي يعمل عليها
ِ
ن�ص مكتوب ،مقال ��ة �صحفية ،رواية� ،إعالن،
ه ��ذه الطلبية يمكن �أن تكت�سي �أ�ش ��كا ًال مختلفة ومتنوعةّ :
موق ��ع عل ��ى ال�شبكة العنكبوتي ��ة� ،إل ��خ� .إال �أن النظر فيها يك ��ون ،عموم� � ًا ،ب�صفتها عبارات نوعي ��ة �أل�سنية
يتم ذلك في �إطار متعدِّ د الرموز .و ُي َف َّ�سر هذا الأمر �أ�سا�س ًا بواقع �أن حجم «الن�صو�ص»
و�إن�شائية ،ونادر ًا ما ّ
يبقى م�سيطر ًا في الممار�سة ،بالمقارنة مع ركائز الترجمة الأخرى.
ويخ�ض ��ع المو�ضوع المخ�ص�ص للترجمة لمعالجات متتالية ،تبع ًا لطرائق الترجمة الفردية والجماعية
�أحيان� � ًا .وت�ؤدي ه ��ذه المعالجات في النهاية �إلى ال ُم ْنتَج النهائي .وم ��ن الم�ؤ َّكد �أن ث َّمة قواعد تحليل توجد
ن�ص الو�صول لي�ست دائم ًا م�ضبوطة بقواعد وال هي
ن�ص االنطالق ،لكن قواعد التحويل لإنتاج ّ
لأج ��ل فهم ّ
العـددان � 21 - 20صيف وخريف 2020

وحي ��دة ال�شكل؛ فهي تخ�ضع لكف ��اءة كل مترجم و�شخ�صيته و�ضغوطه الخا�صة .وهك ��ذاُ ،ي ْد َرك المو�ضوع
ال ��ذي �س ُي َت ْرجم كبناء ُم َم َّيز فري ��د ي�ستعمل قواعد يمكن �أن ُت ْمزَ ج و ُت َك َّرر على نحو مختلف بح�سب الأفراد.
وي�سم ��ح ه ��ذا التفكير ف ��ي المو�ضوع كبناء م ��رن وديناميكي ب�إنتاج ع ��دد كبير من الترجم ��ات المختلفة،
والمقبولة مع ذلك.

الم َت ْر َجم
المو�ضوع ُ
ُي�س َّم ��ى المو�ض ��وع ال ُم َت ْر َج ��م ،الذي ُي�شار �إلي ��ه ،عادة ،في �أدبي ��ات علم الترجمة بـ «ن� ّ��ص الو�صول»� ،أو
«الن�ص الهدف» ،بال ُم ْنتَج النهائي �أو بنتيجة ن�شاط الترجمة.
ّ
وكن�ص م�ستقبلي .غير �أن
وف ��ي كثير من الأعمالُ ،ي ْن َظر �إليه ك�أمر افترا�ضي ،كه ��دف ينبغي بلوغهّ ،
المترج َمة في غالبية الثنائيات اللغوية بلغ اليوم حد ًا �أ�صبح النظر فيه ،في الواقع� ،أمر ًا
حجم الن�صو�ص
َ
غي ��ر مفي ��د .فبدل النظر على نحو مج ّرد في هذا «الن�ص الهدف» ،م ��ن المالئم �أكثر علمي ًا ،وعلى نحو
ُرجمت و ُن ِ�ش َرت لأجل ك�شف مبادئها
ملمو� ��س ،التركيز على درا�سة مجموعات الن�صو�ص التي �سب ��ق �أن ت ِ
و�أدواتها .ومن الممكن هكذا الو�صول �إلى حجم كبير من المعطيات والمواد المتعلقة بالنتيجة الملمو�سة
للترجمة.
ويواج ��ه الن�ص ال ُم َت ْر َجم (�أو ن�ص الو�صول) ،ف ��ي النظرية ،الن�ص الذي �س ُيت ْر َجم (�أو ن�ص االنطالق)
كما لو �أنه تفعيل فردي و�شخ�صي (عبر الترجمة) لمو�ضوع عام وال �شخ�صي (الطلبية الخا�ضعة للترجمة).
المترجم ه ��و ُمنتَج فردي ي�أخذ �شكل محاولة فه � ٍ�م و�صياغة جديدة بين
�أم ��ا ف ��ي التطبيق ،ف�إن الن�ص
َ
لغتي ��ن من الممكن و�صفها ومقارنتها بمح ��اوالت ترجمة �أخرى .و ُي َع ّد مفه ��وم «المحاولة» ،بالمعنى القوي
للكلمة ،مهم ًا هنا لأنه ي�سمح بمالحظة متغ ّيرات فردية في ترجمة الن�صو�ص نف�سها.

المترجم
ال�شخ�ص
ِ
ناقل» ُم َك َّلف بالنقل الب�سيط للكلمات من لغة �إلى �أخرى� ،أو « ُم َك ِّيف»
ُي ْن َظر �إلى
المترجم ،بالتناوب ،كـ « ٍ
ِ
علي ��ه م�س�ؤولي ��ة �إر�ض ��اء توقعات الجمه ��ور ال ُم ْ�ستَهدف� ،أو «و�سي ��ط» ي�ضع نف�سه في منت�ص ��ف الطريق بين
«مو�ص � ٍ�ل» مك َّلف بت�سهيل الحوار بي ��ن �أفراد �أو جماعات
ثقافتي ��ن �أو عا َلمي ��ن للتقريب بينهم ��ا� ،أو �أخير ًا كـ ِ
بعيدة عن بع�ضها بع�ض ًا.
الح�سي للجمهور
وفي كل الحاالت ،يبدو
ِ
المترجم ك ٍ
ـ�شخ�ص « ُم ْدر ٍِك» على �صعيدين ،فهو يترجم الإدراك ّ
الح�سي للجمهور الذي ي�ستهدف الو�صول �إليه ،من جهة �أخرى.
الذي ينطلق منه ،من جهة �أولى ،والإدراك ّ
مترجم م ��ا للغات والثقافات التي يعم ��ل عليها ،لأن ترجمته
وتعك� ��س ه ��ذه الإدراكات المعرفة التي يملكها ِ
نترجم قب ��ل كل �شيء بناء عل ��ى م�صطلحات وت�صنيفات
تق ��وم ،ال �شعوري� � ًا ،على عادات ��ه الأل�سنية .فنحن ِ
متوافرة في لغتنا ،ومن �شبه الم�ستحيل علينا الترجمة بتج ُّرد مطلق ،لأننا نكون ُم ْك َرهين على بع�ض طرائق
التف�سير ،في الوقت الذي نعتقد فيه �أننا �أحرار في الترجمة كما نو ّد.
العـددان � 21 - 20صيف وخريف 2020
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للن�ص الذي ينطلق منه« ،المنتقي»
المترجم يجد نف�سه دائم ًا في قلب المنظومة؛ فهو
�إال �أن
ِ
«المف�سر» ّ
ِّ
المترجمة،
للمعنى الذي �سيترجمه« ،ال ُمدير» لمعايير الترجمة« ،المق ِّرر» للهدف وللغاية« ،المن ِتج» للن�سخة
َ
َهدف.
«المتلقي» الأول للترجمة ،وهو �أحيان ًا «الم�ستهلك» الأول لها ،و «النا�شر» لها لدى الجمهور ال ُم ْ�ست َ

�سيرورة الترجمة
(المترجم) دور ًا مركزي ًا في �سيرورة الترجمة لكنه ال يتح َّكم
ُت ْظ ِهر العلوم الإدراكية �أن لل�شخ�ص الب�شري
ِ
بها كلي ًا .ويقود واقع النظر �إلى الترجمة كنتيجة ل�سيرورات نف�سية وعقلية مع َّقدة ،تخفى علينا جزئي ًا� ،إلى
المترجم في هذه ال�سيرورات .ويكمن الرهان هنا
�إعادة النظر في الت�ص ّور التف�سيري للن�صو�ص وفي مكانة
ِ
في �إقامة عالقة بين ن�شاط الترجمة والظاهرات المحدِّ دة لها ،كالإدراك والفهم ،والتر�سيخ في الذاكرة.
وق ��د �سمح ��ت البحوث ال ُم َك َّر َ�س ��ة لدرا�سة �أنواع ونم ��اذج الن�صو�ص بتحديد طرائق ِع� � َّدة للترجمة تبع ًا
لطبيع ��ة الن�ص ال ��ذي �س ُيت َِر َجم� .إال �أن درا�سات �أخرى تمكنت من �إظه ��ار �أن و�صف مو�ضوع الترجمة يبقى
ناق�ص� � ًا �إذا ل ��م ت� َؤخذ ف ��ي الح�سبان العالقة بين ن�ش ��اط الترجمة والن�شاطين العقل ��ي والعاطفي لل�شخ�ص
المترجم.
ِ
�إن ال�سيرورات العقلية المرتبطة بهذا الن�شاط هي �سيرورات «مقيا�س ّية»  ،مثلها مثل مجموع ال�سيرورات
متخ�ص َ�صة �أو وح ��دات قيا�س ،وال�سيما
الإدراكي ��ة .ويعني ه ��ذا التعبير �أنها قابلة للتق�سي ��م �إلى منظومات
ِّ
ترجم ،وال�سيما بح�سب وظيفة الترجمة .ذلك �أن كل �أنموذج من نماذج الترجمة
بح�سب المو�ضوع الذي �س ُي َ
يخ�ض ��ع لمب ��ادئ نوعية خا�ص ��ة بت�ص ّور ومعالج ��ة المعلومات .ومنذ ذل ��ك الحين ،ي�صب ��ح الت�أمل في عمل
الترجم ��ة و�صف ًا «لوحدات القيا�س» ه ��ذه عبر تع ُّرف خ�صائ�صها الم�شتركة ،ونوعياتها الفردية وتفاعالتها
في �سياقات مختلفة.
تل ��ك ه ��ي� ،إذ ًا ،الرهان ��ات التي تواجه عل ��م الترجمة في ه ��ذه البداية للقرن الح ��ادي والع�شرين .فهو
بجع ��ل مو�ضوعه يت�ض َّم ��ن �سيرورة الترجمة ،ي�سعى جاه ��د ًا �إلى ا�ستنتاج مداخل ومخ ��ارج ن�شاط التوا�صل
بي ��ن اللغ ��ات� ،أي الن�شاط الذي ي�شغ ��ل الف�ضاء الذي يف�صل نقطة االنطالق (الن� ��ص الذي �س ُي َت ْر َجم) عن
المترجم) .كما ي�سعى �إلى التحقق من نوعية مجموع العالقات والمبادئ والقواعد
نقط ��ة الو�صول (الن�ص
َ
والطرائق التي تم ّيز كل ترجمة ،على نحو فردي ومقارن ،وو�صفها .و ُي َع ُّد هذان الم�سعيان ُم َك ِّملين لبع�ضهما
بع�ض ًا ،على الرغم من �أن الأول ي�سحب علم الترجمة �إلى جهة العلوم الطبيعية ،في حين ي�سحبه الثاني �إلى
جهة العلوم الإن�سانية◘ .

الم�صدر:
 هذا المقال ترجمة للف�صل الأول من كتاب ماتيو غيدير :مدخل �إلى علم الترجمةIntroduction à la traductologie:( ، ، )Penser la traduction: hier, aujourd›hui, demainال�صادر بالفرن�سية عن دار ن�شر ،De Boeck
�ضمن �سل�سلة .Traducto، 2008
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ج�ســـور الفكـر

تراث الرتجمة الرو�سي
ت�أليف :ڤيلن ن .كومي�ساروڤ
ترجمة  :عدنان ح�سن •
ڤيل��ن ن.كومي�س��اروڤ (  :)2005 - 1924بروف�س��ور ومترج��م وم�ؤلف رو�سي .عم��ل رئي�ساً لق�سم
نظري��ة الترجمة وتاريخها ونقدها في جامعة مو�سكو اللغوية التابعة للدولة ،وعمل لمدة خم�سين
عام��اً مترجماً تحريرياً و�شفهي��اً في الم�ؤتمرات .ا�شتهر خارج رو�سي��ا بكتاباته حول نظرية الترجمة
ومناهج تدريب المترجمين.

الرو�سي ��ة جزء من �أ�سرة اللغات ال�سالڤي ��ة ال�شرقية ،و�إحدى اللغات الر�سمي ��ة ال�ست للأمم المتحدة.
يع ��ود تاريخ رو�سيا الحديثة �إلى القرن التا�سع الميالدي عندم ��ا اتحد عدد من القبائل ال�سالڤية ال�شرقية
لت�ش ��كل دولة جديدة تع ��رف با�سم رو�س الكييڤية ،ن�سبة �إلى عا�صمتها .بعد ذل ��ك ،انتقل المركز ال�سيا�سي
الموحدة تحت حكم �إيڤان الكبير ،في القرن الخام�س ع�شر.
للبلد �إلى مو�سكو التي �أ�صبحت عا�صمة رو�سيا َّ
وق ��د ب ��د�أ االحتكاك م ��ع �أوروبا الغربية في القرن ال�ساب ��ع ع�شر على يد بطر�س الكبير ال ��ذي �أن�ش�أ النظام
التعليم����ي وبنى عا�صمة جديدة� ،سان بطر�سبورغ (التي �ص����ارت الحق ًا تعرف با�سم لينينغراد).
ر�سخ
بلغ اال�ضطراب ال�سيا�سي تحت حكم القيا�صرة ذروته في فترة الحرب الأهلية ( ،)1922-1918التي ّ
بعده ��ا ال�شيوعيون �سيطرتهم على البلد .و�شه ��دت نهاية الحرب العالمية الثانية �صعود االتحاد ال�سوفييتي
ك�إح ��دى القوتين العالميتين الكبريين .و�شه ��د منت�صف الثمانينيات من الق ��رن الع�شرين بداية حقبة من
الإ�صالح االجتماعي وال�سيا�سيُ ،تعرف في الغرب با�سم البري�سترويكا ،واالنف�صال الم�ضطرد لرو�سيا عن
�أوروبا ال�شرقية.
• مرتجم �سوري.
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�إن التاري ��خ الم ��د َّون للترجم ��ة ف ��ي رو�سيا طوي ��ل وغني بالأح ��داث� .سنقدم فيم ��ا يلي عر�ض� � ًا موجز ًا
لالتجاهات الرئي�سة الوا�ضحة في �أثناء الحقب التاريخية المختلفة.

الترجمة في رو�س الكييڤية:

22

�أُدخل ��ت الكتاب ��ة والأدب والترجم ��ات �إلى رو� ��س الكييڤية في �شكل نا�ض ��ج ن�سبي ًا .ففي ع ��ام  ،864بد�أ
راه ��ب يونان ��ي يدعى �سيري ��ل ،و�أخ ��وه ميثوديو�س -الل ��ذان �أر�سلهما الإمبراط ��ور البيزنط ��ي للتب�شير بين
ال�شع ��وب ال�سالڤي ��ة -بخلق �أبجدية جديدة (تعرف اليوم با�سم ال�سيريلي ��ة) ا�ستخدماها لترجمة عدد من
الن�صو�ص الدينية من اليونانية �إلى ال�سالڤية الكن�سية القديمة .كان بين ترجماتهما الأولى العهد الجديد
و�سف ��ر المزامير وكتاب ال�صل ��وات .وبعد اعتناق رو�س الم�سيحية عام � ،988أنجزت ترجمات عدة لإعطاء
المتحولين (�إلى الم�سيحية) قدرة االطالع على العقائد الفل�سفية والأخالقية للدين الجديد ،وعلى طقو�س
الكني�سة وتقاليدها .وقد �ضمت هذه ت�شكيلة من الأجنا�س الأدبية مثل �سير القدي�سين والمواعظ والتواريخ
وم ��ا �شاب ��ه .وحظيت الأ�سفار المنحول ��ة �أي�ض ًا ب�شعبية كبي ��رة مع ق�ص�صها عن المعج ��زات واال�ستيهامات
والغرائبي ��ات ،الت ��ي تقترب في بع�ض الأحيان من حدود ما بات يدعى الحق ًا بالتخييل .ولقد �أنجزت معظم
ه ��ذه الترجمات في بلغاريا لكنها ا�ستخدمت في رو�سيا .وكان مترجم ��و الكتب الدينية يف�ضلون ،اعتيادي ًا،
ترجمة الن�ص الم�صدر كلمة كلمة.
�إن ع ��دد ًا ال ح�ص ��ر له من الترجمات التي كان ��ت دينية على نحو �شبه ح�صري ،و�أق ��ل حرفية ن�سبي ًا ،قد
�أنج ��ز �أي�ض� � ًا في رو�س في ذلك الوقت .كان بينه ��ا كتب مثل حياة �أندريه ،رج ��ل اهلل ،النحلة ،و�صف الكون،
والفيزيولوجي ،في �سبيل الذكر ال الح�صر .كان �أحد الإنجازات المعتبرة هو ترجمة كتاب الحرب اليهوذية
من ت�أليف جوزف فالڤيو�س ،التي تجنب فيها المترجم على نحو ناجح كثير ًا من مطبات الترجمة الحرفية.
في هذه الحقبة المبكرة كانت القاعدة هي �أال ُيذكر ا�سم المترجم ،فكان من الم�ستحيل غالب ًا تحديد
ما �إذا كانت الترجمة قد �أنجزت داخل البلد �أم خارج حدوده.
ف ��ي �أثناء الأعوام الم�أ�ساوية للغزو المغولي ( )1480 - 1228ا�ستمرت الترجمات ت�ؤدي دور ًا كبير ًا في
ت�شكيل ال�شخ�صية الثقافية للبلد .فقد ُترجمت �أجزاء �أخرى من الكتاب المقد�س ،و ُن ّقحت بع�ض الترجمات
ال�سابق ��ة �أو ا�ستبدلت بترجم ��ات جديدة .بالتوازي مع الترجمات الدينية ب ��د�أت طبعات مترجمة من مادة
ال ديني ��ة تظهر تدريجي� � ًا ،بما فيها حكاية م ��ن المملكة الهندي ��ة ،والحرب الطروادي ��ة .وقد تمت معظم
الترجمات من اليونانية ،وقد ا�ستخدم بع�ضها (على نحو مزعوم) م�صادر التينية وعبرية قديمة.
�شهدت هذه الحقبة �أي�ض ًا الت�شكل التدريجي للغة الرو�سية كنتيجة للت�أثير المتبادل بين �سالڤية الكني�سة
القديم ��ة وعامية ال�شعب .ومع ذلك ،ا�ستمرت ترجمة الن�صو�ص الدينية �إلى �سالڤية الكني�سة القديمة ،التي
لم يكن يتكلمها �أحد خارج خدمات الكني�سة .وفي الوقت نف�سه ،كان االحتكاك مع بلدان �أخرى يتطلب ترجمة
الوثائق ال�سيا�سية والتجارية ،وهنا بد�أت اللغة الرو�سية الجديدة تكت�سب الأر�ض  .بعيد ًا عن الترجمة ،كانت
الن�صو�ص الأ�صلية نف�سها في هذه الحقبة مكتوبة �أي�ض ًا بمزيج من اللغتين ال�سالڤية والرو�سية.
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الترجمة في القرنين ال�ساد�س ع�شر وال�سابع ع�شر:
من ��ذ القرن ال�ساد�س ع�ش ��ر ف�صاعد ًا ،بد�أت مو�سكو تبرز كمركز الترجمة ،بالإ�ضافة �إلى كونها المركز
ال�سيا�سي للبلد .فلم تعد الترجمات المهمة مغفلة الأ�سماء ،وك�سبت �إ�سهاماتها في لغة البلد وثقافته مزيد ًا
م ��ن االعت ��راف .لهذا ،ففي عام  ،1515طلب با�سيل الثالث� ،أمي ��ر مو�سكو الكبير� ،أن ُير�سل مترجم مثقف
م ��ن دي ��ر يوناني .فجاء الرج ��ل �إلى مو�سكو عام  1518مع �سف ��ارة يونانية  ،و�أ�صبح معروف� � ًا با�سم مك�سيم
اليوناني .في �أثناء بقية حياته (توفي عام )1556عمل مترجم ًا للكتب الدينية �إ�ضافة �إلى بع�ض الن�صو�ص
الالديني ��ة .وبالإ�ضاف ��ة �إلى ذلك ،فقد نقّح ع ��دد ًا من الترجمات الموجودة ،و�أ�ض ��اف تعليقات �إليها.
ف ��ي البداية ،لم يكن يع ��رف الرو�سية وال ال�سالڤية القديمة وكانت ترجمات ��ه تنجز على مرحلتين :كان هو
يترج ��م من اليوناني ��ة �إلى الالتينية ومن ث ��م كان م�ساعدوه يترجمون الن�ص الالتين ��ي �إلى ال�سالڤية .في
تنقيحات ��ه للترجمات القديم ��ة ،كان غالب ًا ما يتجاهل التقاليد المكر�سة منذ زمن طويل ،وعانى من تهمتي
الهرطق ��ة والتجديف .كان مك�سيم اليوناني �أي�ض ًا كاتب ًا غزير الإنت ��اج ومربي ًا وفيل�سوف ًا .في كتاباته يمكننا
�أن نج ��د بيان ��ات عدة حول فن الترجمة ،وهذه تمثل �أول عر�ض م�سج ��ل حول المو�ضوع في رو�سيا .لقد �ألح
عل ��ى الحاجة �إلى تحليل مت� ��أن للن�ص الم�صدر ،كي يحيط بكل تلوناته ورموزه .وللقيام بمثل هذا التحليل،
كان عل ��ى المترجم �أن يمتلك لي� ��س المعرفة اللغوية الجيدة فح�سب ،بل المعرف ��ة الفيلولوجية((( الوا�سعة
�أي�ض� � ًا ،وكان عليه القيام بق ��در كبير من العمل التح�ضيري .لقد دعم مك�سي ��م تعليماته بمالحظات وفيرة
ح ��ول المفردات اليونانية والتنظيم الإيقاعي وال�سمات ال�صوتية اللفظي ��ة التي يجب تمثيلها في الترجمة.
كان بين �إ�سهاماته في الفيلولوجيا الرو�سية ،قامو�س يغطي �أ�سماء �أعالم يونانية في معظمها ،لكنه يت�ضمن
�أي�ض ًا بع�ض الأ�سماء الالتينية والعبرية.
عل ��ى الرغ ��م من �أن الفقه ��اء الرو�س لذلك الزمن يب ��دو �أنهم قد كونوا قب ًال بع� ��ض الأفكار حول حاجة
المترج ��م �إلى تمكن كامل من اللغتين ومعرفة الخلفية ال�شاملة ،فقد كان معظم المترجمين في الممار�سة
يفتق ��رون �إل ��ى التعليم ال�صحي ��ح� .إن معرفتهم باللغات والترجم ��ات الناتجة غالب ًا ما كان ��ت تترك الكثير
للرغبة.
ف ��ي القرن ال�سابع ع�شر بد�أ ظهور عدد �أكبر من ترجم ��ات المادة الالدينية في غالبيتها .فقد ت�ضمنت
الترجم ��ات الـتخ�ص�صي ��ة مو�ضوع ��ات في علم الفل ��ك والتنجيم ،الح�س ��اب والهند�س ��ة ،الت�شريح والطب،
�إ�ضاف ��ة �إل ��ى �أو�صاف الحيوانات المختلف ��ة .ولقد �أمكن و�صف بع�ض الترجمات ب�أنه ��ا �أعمال �أدبية في حد
ذاته ��ا .كذلك ف ��ي �أثناء هذا القرنُ ،جمعت القوامي�س ثنائية اللغة للم ��رة الأولى لم�ساعدة المترجمين في
عملهم :التينية ،يونانية� ،سالڤية ،بولندية� ،سالڤية ،رو�سية ،التينية� ،سويدية ،وثنائيات �أخرى.
يق ��ع مترجمو هذه الحقبة في �أربع فئات :الأولى ،كان ثم ��ة المترجمون الموظفون في مختلف الأق�سام
الإدارية المختلفة .وقد كان ه�ؤالء �أجانب في معظمهم (بولنديين� ،ألمان ًا ،هولنديين) �أو مواطنين �أ�صليين
 )1الفيلولوجي :فقه اللغة.
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م ��ن الأجزاء الجنوبي ��ة �أو الغربية من البالد .وكانوا غالب ًا متمكنين جيد ًا م ��ن اللغات الكال�سيكية �أو اللغة
البولندية ،لكن معرفتهم بالرو�سية وال�سالڤية القديمة كانت �ضحلة جد ًا .ربما كان ي�ساعدهم الن�ساخون،
الذين كانوا يدونون ترجماتهم وي�صححونها .وكانت الفئة الثانية �صغيرة وتت�ألف من عدد قليل من الرهبان
الذين كان ��وا يمتلكون خلفية تخ�ص�صية ،ولم يكونوا يترجمون �سوى الكتب الدينية والتعليمية من الالتينية
واليوناني ��ة .كان الأ�شهر بينهم �إبيفانيو�س� ،سالڤنت�شكي� ،أر�سنيو�س اليوناني ،وديوني�سيو�س اليوناني .كانت
الفئ ��ة الثالث ��ة هي الأكبر ،ويمكن و�ص ��ف �أع�ضائها ب�أنهم مترجمون بدوام جزئ ��ي ،كانوا في بع�ض الأحيان
ينج ��زون ترجم ��ة �أو اثنتين في �أوقات فراغهم .و�أخير ًا ،كان ثمة مترجم ��ون يعملون بمبادرة خا�صة منهم،
وكانوا يختارون الن�صو�ص الم�صدرية التي يريدون ترجمتها .كان بينهم بع�ض مرافقي القي�صر ،في �سبيل
المثال� ،أندريه ماتڤيڤ ،بوغدانوف والأمير كروبوتكين.

الترجمة في القرن الثامن ع�شر:
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برهن القرن الثامن ع�شر على �أنه حا�سم في تطور الترجمة في رو�سيا .فقد و�سعت �إ�صالحات بطر�س الكبير
ال�سيا�سي ��ة ،ح َّد احتكاكات رو�سيا االقت�صادية والثقافية مع البل ��دان الأوروبية ،وهذا خلق طلب ًا على الترجمات
العدي ��دة للن�صو� ��ص العلمية والتقني ��ة� ،إ�ضافة �إلى �أعم ��ال التخييل .فقد كان متوقع ًا م ��ن المترجمين في ذلك
الوق ��ت �أن ينتج ��وا عم ًال ذا م�ستوى �أرقى .لق ��د �أ�صدر القي�صر بطر�س مر�سوم ًا ح ��ول الترجمة يطالب بترجمة
�أمينة للمعنى الأ�صلي .كانت هذه حقبة بد�أت في �أثنائها اللغة الرو�سية قوالبها الأدبية الخا�صة بها ،ونظر كثير
من الرو�س الم�ستنيرين �إلى الترجمة بو�صفها و�سيلة لإثراء لغتهم ولت�أكيد �أ�صالتها وقدرتها التعبيرية.
�أدى ميخائي ��ل لومونو�س ��وف العالم وال�شاعر الرو�سي العظيم ،دور ًا مهم� � ًا في هذه ال�سيرورة ،فقد �أنتج
لومونو�س ��وف وكتاب بارزون �آخرون في �أثناء هذه الحقبة ،مث ��ل �أ.ب�.سوماروكوف وف.ك.تردياكوف�سكي،
ترجمات كثيرة ،كانت ترجمات لل�شعر في غالبيتها .وغالب ًا ما كانوا يلحقون ترجماتهم بمناق�شات نظرية،
ت�ش ��رح لم ��اذا ترجموا الن�ص الم�ص ��در بالطريقة التي ترجموه به ��ا وت�ؤكد القيمة الكبي ��رة لعمل المترجم
وطبيعته الإبداعية.
ب ��د�أت مرحل ��ة جديدة في الترجم ��ة تتطور على نحو فاعل ف ��ي ثالثة اتجاه ��ات :الأول ،بد�أت الترجمة
تتم�أ�س� ��س ،م ��ع ن�شوء البنى الجديدة التي تنظم العمل وت�شرف علي ��ه .لقد اجتمع فريق من المترجمين في
الكوليجي ��وم الأجنبي للقي�صر بطر�س ،وفي عام � 1735أن�ش�أت �أكاديمية �سان بطر�سبورغ المجمع الرو�سي،
الذي كان �أول تنظيم مهني للمترجمين .كان لومونو�سوف وتردياكوف�سكي وعدد قليل من الأع�ضاء الآخرين
للأكاديمي ��ة نا�شطين في المجمع ،الذي ي�ضم هيئة م ��ن المترجمين الموظفين .كان المجمع يختار الكتب
للترجمة ،وتو�ضع فيه بع�ض القواعد والمبادئ ،وتنتج المراجعات النقدية للعمل المنجز .وقد �شارك �أي�ض ًا
في تدريب المترجمين الم�ستقبليين.
وقد �أن�ش�أت الأكاديمية مدر�سة لغات كان المتخرجون فيها غالب ًا ما ي�صبحون مترجمين ر�سميين .كان
اال�شتراط العام في ذلك الوقت هو �أن يكون المترجم قادر ًا على الترجمة من ثالث لغات في الأقل :الالتينية
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والألمانية والفرن�سية .كان بع�ض الطالب تر�سلهم الأكاديمية لدرا�سة (اللغات والعلوم) في الخارج .وكانت
االمتحان ��ات تجرى لتقيي ��م الأداء المهني للمترجمين .حاول ��ت الأكاديمية �أي�ض ًا �أن تحف ��ز اهتمام العامة
بالترجم ��ة .فف ��ي عام � ،1748أعلن رئي�سها عن �أمر من القي�صرة �إليزابيث بزيادة ترجمة الكتب الالدينية
(العلماني ��ة) .فيم ��ا بعد ،ن�شر مكتب محفوظات الأكاديمية نداء �إلى النبالء والأ�شخا�ص من مراتب �أخرى
كي ينتجوا الترجمات .في �أثناء هذه الحقبة بد�أ المترجمون يتلقون مكاف�آت مقابل عملهم.
ف ��ي عام � ،1768أُن�شئ ��ت جمعية ترجمة الكتب الأجنبية بـ ()114ع�ض ��و ًا؛ كان بينهم �شخ�صيات بارزة
مثل تردياكوف�سكي و�سوماروكوف ورادي�شت�شيف .وجدت الجمعية لمدة �أربعة ع�شرة عام ًا ،و�أنتجت ترجمات
�أدبية كثيرة؛ وحفزت �أي�ض ًا النقا�شات حول الم�شكالت النظرية للترجمة.
كان البعد الثاني لهذه المرحلة الجديدة من ن�شاط الترجمة ينطوي على تغير في �شروط اختيار الكتب
التي �ستترجم .في منعطف القرن ،بد�أت ترجمات الم�ؤلفين الكال�سيكيين تلحق بعدد كبير من الكتب ذات
الطبيع ��ة البراغماتي ��ة؛ فقد كانت ه ��ذه مطلوبة لدعم ع�ص ��ر الإ�صالح .وقد ترافقت ال�سي ��رورة بتغير في
لغ ��ات الم�صدر( ،في ذلك الوقت فق ��دت الن�صو�ص البولندية �شعبيتها وانتقل التركيز تدريجي ًا �إلى اللغات
الأوروبية الحديثة �أ�سا�س ًا :الفرن�سية والألمانية والإنكليزية).
فق ��دت الترجم ��ات التقنية موقعها الب ��ارز الحق ًا وباتت الترجم ��ات الأدبية تحتل مكانه ��ا .لقد حفزت
الإ�صالح ��ات االجتماعي ��ة الحي ��اة الثقافية ،ولم يك ��ن الأدب المحلي بع ��د في مرحلة يمكنه فيه ��ا �أن يلبي
الحاجات الثقافية للمجتمع الرو�سي .فكان المتوقع من الترجمات الأدبية �أن تملأ الفجوة وتلبي الحاجات
االجتماعي ��ة والثقافية المهمة .كان المترجم ��ون يع ّدون عملهم خدمة لبلدهم ،وعبروا عن هذا الإيمان في
توطئ ��ات ومقدم ��ات ترجماتهم؛ فقد كانوا ي�ؤمنون ب� ��أن ر�سالتهم هي تنوير وتثقيف �أبن ��اء بلدهم ،و�إر�ساء
المعايير الأخالقية و�إبداع �أدب رو�سي جديد .منذ ذاك الوقت ف�صاعد ًا كانت الترجمات الأدبية تتمتع على
الدوام بمكانة عالية في الثقافة الرو�سية.
�ش� � ّكل هذا الوعي الجديد للأهمية االجتماعية للترجمة والمترجمي ��ن ،ال�سمة المميزة الثالثة للحقبة.
ف ��ي ذل ��ك الوقت كانت الترجم ��ة تع ُّد نوع ًا م ��ن الكتابة الإبداعية ،لي� ��س �أقل جدارة باالحت ��رام من الأدب
الأ�صل ��ي .وكان المترج ��م يع ُّد مناف�س ًا لم�ؤلف الن�ص الم�صدر� ،إذ كان الن�ص المترجم يتوقع منه �أن يطمح
�إلى م�ستويات �أرقى بل حتى �إلى تجاوز الن�ص الم�صدر من ناحية الجودة الفنية.
�شه ��د الق ��رن الثامن ع�ش ��ر �أي�ض ًا بروز ترجمة ال�شعر ف ��ي رو�سيا ،التي تطورت الحق� � ًا �إلى ن�شاط يتمتع
بدرج ��ة عالي ��ة من االحت ��رام� .إن تردياكوف�سكي ،ف ��ي �سبيل المثال ،ق ��د �صنع �شهرته م ��ن ترجمته لكتاب
رحل ��ة �إل ��ى جزي ��رة الحب من ت�ألي ��ف ب .تالمان ،التي ت�ضمنت �أ�شعار ًا كثي ��رة ترجمت على نحو ناجح وفق
القافي ��ة الرو�سية .وكانت �أقل �شهرة لكنها لي�ست �أقل جدارة بالمالحظة ترجمة �أ .كانتيمير لكتاب هورا�س
بعن ��وان الر�سائ ��ل الإنجيلية ومقطوعات �شعرية �أخرى من الالتينية والفرن�سية .وكانت كثيرة ومنوعة على
نح ��و خا�ص ترجم ��ات لومونو�سوف من الالتينية والألماني ��ة والفرن�سية واليونانية ،الت ��ي �أظهر فيها مهارة
ملحوظ ��ة ف ��ي كل من ال�شعر المقف ��ى وال�شعر الحر .فقد �أول ��ى اهتمام ًا كثير ًا ب�إعادة �إنت ��اج نظام القوافي
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للن�ص الم�صدر ،م�ستخدم ًا �أ�شكا ًال مختلفة من بحر كوريه وبحر اليامب [العميق] لنقل البحر الألك�ساندري
لمالح ��م الفرن�سي ��ة ،والبحر �سدا�سي التفعيل ��ة للتراجيديات اليونانية .ولما كان ال�شع ��ر الرو�سي في ذلك
الوق ��ت لي� ��س على درجة عالية من التطور ،وكان ال يزال قائم ًا على توزيع المقاطع ،فقد �ساعدت تجديدات
لومونو�سوف في �إغنائه وفي �إن�شاء �أ�شكال وتقاليد جديدة في �أجنا�س ال�شعر الرو�سي وبحوره.

القرن التا�سع ع�شر و�أوائل القرن الع�شرين:
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يمك ��ن و�صف القرن التا�سع ع�شر ب�أنه الع�صر الذهب ��ي للترجمة الرو�سية .ف�إذا كان الع�صر ال�سابق قد
جعل الترجمة ن�شاط ًا احترافي ًا ،ف�إن القرن التا�سع ع�شر قد رفع هذا الن�شاط �إلى م�ستوى الفن الراقي.
بد�أت مدر�سة الترجمة الرو�سية الجديدة تت�شكل بف�ضل الإ�سهامات المهمة ل�شخ�صيات بارزة كالم�ؤرخ
نيكوالي كارامزين وال�شاعر ڤا�سيلي جوكوڤ�سكي .في نهاية القرن الثامن ع�شر وبداية القرن التا�سع ع�شر،
ن�شر كارامزين ترجمات كثيرة في ب�ضع دوريات .فقد كان يرى الترجمة �أداة فعالة لتح�سين �أ�سلوب الكاتب
�إ�ضاف ��ة �إل ��ى كونها م�صدر ًا ال يقدر بثمن للمعلومات ،ت�ؤ ّدى بدافع الف�ض ��ول ،لإثبات وقائع تاريخية ،وت�سلية
الن�س ��اء ،وت�أمين المواد من �أجل المجالت الجدي ��دة� ،أو لتعريف القراء الرو�س بالكتب التي لم ت�صبح بعد
معروفة جيد ًا.
لقد غطى ن�شاط كارامزين الترجمي طيف ًا وا�سع ًا من الأجنا�س الأدبية واللغات :ترجم �أعمال الم�ؤلفين
الكال�سيكيي ��ن والمعا�صرين من اليونانية والفرن�سي ��ة والالتينية والألمانية والإيطالي ��ة والإنكليزية وبع�ض
اللغات ال�شرقية.
�أ�ش ��ار بو�شكي ��ن �إلى جوكوڤ�سكي بو�صفه «عبق ��ري الترجمة» .كان جوكوف�سكي �شاع ��ر ًا رو�سي ًا موهوب ًا،
لك ��ن الترجمات كانت تمثل جزء ًا مهم ًا من نتاجه .فقد ترجم من الإنكليزية والفرن�سية والرو�سية القديمة
والالتيني ��ة واليوناني ��ة .وبف�ضل ��ه ،اكت�س ��ب القراء الرو� ��س قدرة االطالع عل ��ى �أعمال كثي ��رة ل�شيلر وغوته
وبايرون ووالتر �سكوت وعمالقة الأدب العالمي الآخرين .لقد كان مجال ن�شاطه الترجمي الإبداعي مذه ًال،
ي�شمل ،بين �أ�شياء �أخرى ،ترجمة الق�ص�ص الخرافية من ت�أليف �شارل بيرو والأخوين غريم ،وترجمة كاملة
لأودي�س ��ة هوميرو� ��س وترجمة للملحمة الرو�سي ��ة القديمة حكاية م�ضي ��ف �إيغ ��ور� .إن جوكوف�سكي هو �أحد
الأ�سماء الرائدة في تاريخ الترجمة في رو�سيا.
�إن جوكوڤ�سك ��ي ،مثل كارامزين ،ق ��د دافع عن الترجمة الحرة ،التي ت�ؤدي في بع�ض الأحيان �إلى �إعادة
ال�صياغ ��ة �أو حتى �إلى ق�صة جديدة عن مو�ضوع الن� ��ص الم�صدر .فقد كان في بع�ض الأحيان ينقل الإطار
وهلم جرا .ومع ذلك ،ف�إن موهبته
المكان ��ي �إلى رو�سيا ،ويعطي �شخ�صيات الن�ص الم�صدر �أ�سماء رو�سيةّ ،
البارزة قد م ّكنته من �إعادة �إنتاج الأ�سلوب والإيقاع ولحن ال�شعر الأ�صلي ،وكانت �أف�ضل ترجماته �أمينة على
نحو ملحوظ لم�صادرها� .إن مدر�سة الترجمة الرو�سية تدين بالكثير �إلى تركة جوكوڤ�سكي.
كانت ممار�سة الت�صرف بحرية بالن�ص الم�صدر �أي�ض ًا خا�صية مميزة لترجمات النثر في تلك الحقبة؛
فق ��د كان �إيرين ��ارخ ڤدن�سكي ،وهو مترجم موهوب و�شعب ��ي جد ًا لروايات كثيرة م ��ن ت�أليف ت�شارلز ديكنز
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ووليام ميكبي�س ثاكراي ،ي�ضيف� ،أنموذجي ًا ،ب�ضع �صفحات ال عالقة لها بالن�ص الم�صدر .في ترجمة رواية
ديفيد كوبرفيلد ،من �أعمال ديكنز ،في �سبيل المثال� ،أدخل ن�صو�صه الخا�صة في نهاية الف�صل الثاني ،وفي
بداي ��ة الف�ص ��ل ال�ساد�س ،وفي بع�ض �أجزاء �أخرى من الرواية .وقد �س ّوغ مث ��ل هذه الإ�سهامات بالرغبة في
�إمت ��اع القارئ ،زاعم ًا �أن المترجم يمتلك الحق في �أن يعيد خلق روح الن�ص الم�صدر بحرية ،لإعطاء حياة
جديدة لأفكار الم�ؤلف في و�ضع جديد« ،تحت �سماء جديدة» ،على حد تعبيره.
لقد �أ ّدى �ألك�ساندر بو�شكين وميخائيل ليرمنتوف ،ال�شاعران الرو�سيان العظيمان� ،أي�ض ًا دور ًا كبير ًا في
تاري ��خ الترجم ��ة في رو�سيا .على الرغم من �أن الترجمات احتلت مكان� � ًا متوا�ضع ًا ن�سبي ًا في �شعرهما ،فقد
قدما �إ�سهامات الفتة في تح�سين الترجمة الأدبية في رو�سيا ،وقد نجحا في �إعادة �صياغاتهما ومحاكياتهما
ال�شعري ��ة ف ��ي �إعادة �إنتاج �أهم �سم ��ات ال�شعر الأجنبي ،وقبل كل �شيء ،فقد كان ��ت ترجماتهما �أعما ًال فنية
ف ��ي حد ذاتها ،ولي�ست ب� ��أي �شكل من الأ�شكال �أدنى من روائعهما الأ�صلي ��ة .هذه الترجمات الحرة خدمت
ك�أنم ��وذج لأج ��ل المترجمي ��ن الآخرين ،و�أر�س ��ت مبد�أً مهم� � ًا ،وهو �أن الترجم ��ة الأدبية الجي ��دة ينبغي �أن
تك ��ون ج ��زء ًا ال يتجز�أ من الأدب القومي ف ��ي اللغة الهدف� .إن الدور الذي لعب ��ه بو�شكين في تطور مدر�سة
الترجم ��ة الرو�سية ي�ستح ��ق ت�شديد ًا خا�ص ًا؛ فق ��د �أظهر على ال ��دوام اهتمام ًا كبير ًا بم�ش ��كالت الترجمة،
وكان ��ت تحليالت ��ه النقدية للترجم ��ات �أنموذجية ومحر�ضة عل ��ى التفكير .ولقد �شدد عل ��ى �أهمية االختيار
الأولي للأعمال الأدبية المراد ترجمتها� .إن �إلحاحه على الأمانة للن�ص الم�صدر ،مقرونة بالجودة العالية
وتعبيري ��ة الأ�سلوب الأدبي للمترجم ،كان م�ؤثر ًا �إيجابي ًا في �أف�ضل المترجمين الرو�س ،في القرنين التا�سع
ع�شر والع�شرين.
على الرغم من �أن معظم المترجمين في �أثناء هذه الحقبة دافعوا عن الترجمة الحرة ومار�سوها ،فقد
ألح ��ت قلة منهم عل ��ى الأمانة التامة للن�ص الم�صدر ،وعلى الحرفي ��ة  literalismحتى �إلى درجة الإ�ضرار
� ّ
بالمعن ��ى والو�ضوح .كان بينهم �أدباء بارزون مث ��ل ب�.أ.ڤيازم�سكي ،ن.ي.غنديت�ش و�أ�.أ.فت ،وكلهم ترجموا
من عدد من اللغات المختلفة .ومع ذلك ،ف�إنهم لم يمار�سوا دائم ًا ما كانوا يب�شرون به .في بع�ض الأحيان،
كان الحد�س الفني للمترجم وموهبته يخترقان حاجز الحرفية.
�إن ترجم ��ات ڤيازم�سكي لأعمال بنجامين كون�ستان ��ت و�آدم ميكيڤيت�ش في �سبيل المثال ،لم تكن خالية
من القيمة الأدبية ،وترجمات غنديت�ش ،وال �سيما ترجمة الإلياذة لهوميرو�س ،قد ث ّمنها بو�شكين عالي ًا� .إن
َحرفي ��ة فت المتطرفة قد �أثرت عل ��ى نحو عك�سي في جودة معظم ترجماته ،لكنه كان يجترح حلو ًال ناجحة
في بع�ض الأحيان.
كان ��ت الترجم ��ة الحرة تمار�س في بع�ض الأحيان كو�سيلة لتعزيز الأف ��كار الديموقراطية ،التي لم تفلت
من الرقابة الر�سمية في الأعمال الأ�صلية� .إن مترجمين �أمثال ف.كوروت�شكين ود .مينايف وم .ميخائيلوف،
بي ��ن �آخري ��ن ،قد �أنجزوا ذلك باختيار الن�صو�ص الم�صدر المنا�سب ��ة و� /أو ب�إدخال التغييرات الدقيقة في
الترجمة التي �أحدثت الروابط مع ال�سياق الرو�سي� .إبان هذه الحقبة� ،إذ ًا� ،أ�صبح ا�ستعمال الترجمة كناقل
للتمرد جزء ًا من التراث الرو�سي.
العـددان � 21 - 20صيف وخريف 2020

27

الحقبة ال�سوڤييتية:
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�شه ��دت الأع ��وام التالية لث ��ورة �أكتوبر  1917ف ��ورة جديدة في ن�ش ��اط الترجمة .بمب ��ادرة من مك�سيم
غورك ��ي� ،أن�شئ ��ت دار ن�شر به ��دف طموح هو ن�شر الترجم ��ات الجديدة �أو المنقحة ل ��كل المنجزات الأدبية
الكب ��رى ف ��ي الغرب وال�شرق .على الرغم م ��ن ال�صعوبات العملية والإدارية الهائل ��ة ،نجحت هذه المنظمة
ف ��ي �أن تن�شر ف ��ي العقدين التاليين �أو �أكثر ترجم ��ات لأعمال م�ؤلفين عظماء مثل بل ��زاك� ،أناتول فران�س،
�ستندال ،هاينه� ،شيلر ،بايرون ،ديكنز ،برنارد �شو ،مارك توين و�آخرين كثيرين.
�إن ع ��دد ًا كبي ��ر ًا م ��ن الترجمات قد ن�شرته ��ا �أي�ض ًا مطابع قومي ��ة ومحلية �أخرى ف ��ي ثالثينيات القرن
الع�شرين والعقود التالية .لقد �شارك �أف�ضل علماء ومترجمي البلد في هذا العمل ،رافعين فن الترجمة �إلى
م�ستوى جديد من الكمال .و�أ�صبح مترجمون موهوبون كثيرون ،معروفين ومحترمين في االتحاد ال�سوفييتي
وفي الخارج �أثناء هذه الحقبة؛ �إذ كانوا ي�ضمون م .لوزين�سكي ،ت� .شت�شبكينا كوبرنيك� ،س .مار�شاك ،ن.
لوبيموف� ،إ .كاال�شنيكوفا ،ن .داروز�س و�آخرين كثيرين.
�إن حقيق ��ة �أن االتح ��اد ال�سوفييت ��ي كان دولة متع ��ددة القوميات ،قد �أ�سهمت في الطل ��ب المتزايد على
الترجم ��ة .لق ��د كان مجال الترجمة بين الآداب القومية م�ؤثر ًا على نحو خا� ��ص .فقد �أ�صبح القراء الرو�س
مطلعي ��ن على المالح ��م العظيمة من جورجيا و�أرميني ��ا و�أوزبك�ستان وكازاخ�ست ��ان و�آذربيجان وفي �أمكنة
وكتاب رو�س بارزون �أمثال ليف غينزبورغ وبوري�س با�سترناك
�أخرى .لقد �أُنجز الكثير في هذا الحقل �شعرا ٌء ٌ
ونيكوالي تيخونوف.
�إن انفج ��ار المعلوم ��ات في الن�صف الثاني من الق ��رن الع�شرين ،قد �أعطى زخم� � ًا هائ ًال للترجمة غير
الأدبية .كانت غالبية الترجمات في ذلك الوقت هي للمادة االجتماعية وال�سيا�سية والعلمية والتقنية .فكان
ثم ��ة طلب متزايد على المترجمين المحترفين ،لك ��ن الن�صو�ص غير الأدبية ا�ست ّمر يترجمها ،في كثير من
الأحيان ،غير المحترفين كجزء من عملهم في مجاالت �أخرى.
ه ��ذا االزدهار ال ��ذي ال مثيل له في ن�ش ��اط الترجمة ،قد �أدخ ��ل �أ�شخا�ص ًا كثيرين �إل ��ى المهنة و�أحدث
تغيي ��رات بنيوي ��ة وتنظيمية .فقد �أن�شئت �شبكة من خدمات ووكاالت و�أق�س ��ام الترجمة في مكاتب الحكومة
والم�شاريع ال�صناعية والتجارية ،و�أ�صبح مترجمون ومترجمون �شفهيون كثيرون جزء ًا من الطاقم الإداري؛
وعمل �آخرون بدوام جزئي على نحو حر .وبالنظر �إلى المدى والجودة العالية الإجمالية للترجمات ،الأدبية
والتقنية ،فقد ُع َّد البلد بحق قوة ترجمة عظمى في �أثناء تلك الحقبة.
�إن الطل ��ب الزائد على المترجمين المحترفين قد تمت تلبيته ع ��ن طريق م�ؤ�س�سات التدريب العديدة .وقد
� َأن�ش�أ عدد من معاهد اللغات الأجنبية �أق�سام ًا للترجمة ،وكان المترجمون يتدربون �أي�ض ًا في الجامعات والكليات
التقنية .وقدمت م�ؤ�س�سات تعليمية كثيرة لطالبها دورات في الترجمة �إلى جانب تخ�ص�صهم المهني الرئي�س.
تلق ��ى المترجمون الأدبيون تدريبهم في معهد غوركي الأدبي الذي كان يرعاه اتحاد الكتاب ال�سوفييت.
كان الت�شديد هنا على الترجمة من لغات الجماعات الإثنية المختلفة لالتحاد ال�سوفييتي.
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اجتذب هذا الن�شاط الغني والمنوع للترجمة كثير ًا من االهتمام واالعتراف .كانت دوريات كثيرة تن�شر
بانتظام ترجمات من لغات مختلفة ،بالإ�ضافة �إلى التقييمات النقدية لنقاط قوة و�ضعف ترجمات معينة.

الترجمة في الحقبة ما بعد ال�سوفييتية (ت�سعينيات القرن الع�شرين):
غيرت �سنوات البري�سترويكا جذري ًا طبيعة ممار�سة الترجمة على وجه العموم و�سوق الترجمة على وجه
الخ�صو� ��ص� .إن �إلغ ��اء الرقابة قد جعل م ��ن الممكن ترجمة كتب كثيرة كانت تع� � ُّد ممنوعة بناء على �أ�س�س
�أخالقي ��ة �أو �آيديولوجي ��ة .ولم تعد دور الن�شر تمولها من الدولة ،و�أفل�س الكثير منها �أو كان عليها �أن تقل�ص
�إنتاجها تقلي�ص ًا حاد ًا .لقد �أغرقت ال�سوق بالم�شاريع التجارية الخا�صة ،فكانت النتيجة �أن ارتفعت �أ�سعار
الكتب ارتفاع ًا حاد ًا وهبطت الم�ستويات عموم ًا .وانتقل الت�شديد الآن �إلى ترجمة الروايات ال�شعبية والمواد
البورنوغرافية (الإباحية).
كان للو�ض ��ع الجديد ت�أثيرات �إيجابية و�سلبية في الجان ��ب التجاري (البزن�س) من الترجمة� .إن معظم
الترجم ��ات الآن ه ��ي من الإنكليزية ويتلق ��ى المترجمون مكاف�آت �أف�ضل .وقد �شجع ��ت الأجور الأعلى كثير ًا
م ��ن غير المحترفين عل ��ى �أن يدلوا بدالئهم في الترجمة ،وهذا �أنتج طبيعي ًا ع ��دد ًا كبير ًا من الكتب �سيئة
الترجم ��ة .فقد كان النا�شرون الجدد يحددون تواريخ �صارمة ج ��د ًا لت�سويق الترجمات؛ لم يعودوا مهتمين
بالنوع من الجهد الطويل وال�شاق الذي يمكن �أن ينتج تحفة (�أدبية).
كان ثمة �أي�ض ًا طلب كبير على المترجمين ال�شفهيين الإنكليز والألمان ،وكثيرون منهم كانوا يك�سبون ما ًال
وفير ًا من العمل لدى ال�شركات الوطنية �أو الأجنبية� ،أو الم�شاريع الم�شتركة .في المقابل ،يجد المترجمون
م ��ن لغ ��ات �أخرى غالب ًا من ال�صعب �أن يك�سبوا عي�شهم ،فق ��د تعثرت على وجه خا�ص اللغات ذات االنت�شار
المحدود ،والمترجمون الموظفون الذين كانوا �سابق ًا يتمتعون بدخل منتظم في دور ن�شر الدولة.
ت�سلط �شروط ال�سوق الجديدة ال�ضوء على غياب الت�شريع المالئم لتنظيم ن�شاطات الترجمة في رو�سيا.
لق ��د كان اتحاد المترجمين الرو�س الم�ؤ�س�س حديث ًا يبذل ق�صارى جهده لرفع المكانة االجتماعية والمالية
لأع�ضائه و�إعادة االعتبار �إلى الترجمة في رو�سيا.

نظرية الترجمة في رو�سيا:
كانت الترجمة ،كجانب مهم من ثقافة الأمة ،مو�ضوع ًا للنقا�ش الـعلمي في رو�سيا طوال تاريخها الطويل.
مع ذلك ،حتى الن�صف الثاني من القرن الع�شرين لم تكن الأفكار المحفزة للتفكير ،لكن المو�ضوعية غالب ًا
للنق ��اد والم�ؤلفي ��ن و�أع�ضاء المهنة قد ا�ستكمل ��ت بمحاوالت لتطوير نظرية متما�سك ��ة للترجمة .منذ ذلك
الوقت ،كان م�ستوى النمو في ن�شاط الترجمة توازيه من�شورات عدة في الجوانب النظرية للترجمة.
�إن �أبح ��اث الترجمة في رو�سي ��ا تن�ش�أ عن مدار�س الفكر المختلفة ،وتعك� ��س مجاالت اهتمام وتعبر عن
ر�ؤى مت�ض ��ادة .ومع ذلك ،يمك ��ن تمييز بع�ض ال�سمات الم�شتركة لتعريف ما يمك ��ن و�صفها ب�أنها المدر�سة
الرو�سية لنظرية الترجمة.
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تق ��وم نظرية الترجمة الرو�سية �إلى حد كبير على افترا�ض �أن الترجمة ظاهرة يمكن درا�ستها وو�صفها
بطريق ��ة مو�ضوعي ��ة ومت�سق ��ة ،با�ستخ ��دام المناهج المختلف ��ة للر�صد والتحلي ��ل� .إن �سي ��رورة �صنع قرار
المترج ��م ق ��د تبدو ذاتية وحد�سية ،لكنه ��ا محكومة مطلق ًا بالأنماط اللغوي ��ة والمعرفية في لغات الم�صدر
واله ��دف .يتوق ��ع من نظري ��ة الترجمة �أن تكون و�صفي ��ة بالدرجة الأول ��ى ،ومهمتها �أن تدر� ��س وقائع قابلة
للر�صد ،وتكت�شف ال�سمات المنتظمة ل�سيرورة الترجمة الم�شتركة بين معظم �أعمال الترجمة الأكثر فردية.
ال يمكن التو�صل �إلى ا�ستنتاجات بخ�صو�ص ما ينبغي �أن تكون �إال بعد اكت�شاف ما هي الترجمة فع ًال .لذلك،
يج ��ب �أن يقوم التعمي ��م النظري على الوقائع �أكثر مم ��ا يقوم على الت�أمل الذات ��ي .المنهج الرئي�س للبحث
ال ��ذي ي�ستخدمه منظرو الترجمة الرو�س هو التحليل المقارن لن�صو� ��ص الم�صدر والهدف ،بالإ�ضافة �إلى
الدرا�سات التجريبية المختلفة لعمل الترجمة الفعلي.
�إن اال�ستق�صاء النظري للترجمة ُينفَّذ �إلى حد كبير �ضمن �إطار لغوي .يرى معظم الباحثين النظرية
الأل�سني ��ة للترجم ��ة فرع� � ًا مهم ًا من العل ��وم اللغوية ،بالت ��وازي مع الأل�سني ��ة العامة والأل�سني ��ة المقارنة
والأل�سني ��ة النف�سي ��ة والأل�سنية االجتماعي ��ة والأل�سنية الن�صي ��ة والميادين الأخرى للبح ��ث اللغوي .هذا
مو�سع ،المناهج الأل�سنية
المفه ��وم العري�ض للأل�سنية الماكروية يجعل من الممك ��ن ا�ستخدام ،على نحو ّ
لو�ص ��ف الجوان ��ب ال�شكلية والداللي ��ة والمعرفي ��ة للترجمة� .إن معظ ��م منظري الترجمة ف ��ي رو�سيا هم
�أل�سني ��ون محترفون �إ�ضافة �إل ��ى كونهم مترجمين ممار�سين .وهذا ي�ساعد ف ��ي الحفاظ على �صلة وثيقة
بين النظرية والتطبيق.
ينفذ فقهاء الترجمة في رو�سيا طيف ًا عري�ض ًا من اال�ستق�صاءات التي ت�شمل كل جوانب �سيرورة الترجمة
وكل العوام ��ل الت ��ي يعتقد �أنها ت�ؤثر فيها� .إنهم يحاولون �أن يعالج ��وا الجوانب العامة لالت�صال بين اللغات.
�أبع ��اده الأل�سنية والمعرفية وال�سايكولوجيةـ �إ�ضافة �إل ��ى الم�شكالت المرتبطة بالترجمة من لغة بعينها �إلى
�أخ ��رى .ويولى اهتمام كبير لمفه ��وم التكاف�ؤ في الترجمة ،وللجوانب البراغماتي ��ة (التداولية) والأ�سلوبية
للترجم ��ة ،ولمختلف نماذج �سي ��رورة الترجمة ومكونات الن�ص ذات المعنى الت ��ي ت�ستبدل بعنا�صر مكافئة
ف ��ي الن� ��ص الهدف .ت�ستق�ص ��ى م�شكالت الترجمة من خ�ل�ال تحليل الترجمة من وبين اللغ ��ات الإنكليزية
والألماني ��ة والفرن�سي ��ة والإيطالية والإ�سباني ��ة والرو�سية ولغات �أخرى .الفكرة ه ��ي �أن مثل هذه الدرا�سات
المعقدة لن�شاط الترجمة �ستم ّكن الفقهاء في نهاية المطاف من �أن يعمموا من مكت�شفاتهم ويطوروا �إطار ًا
قاب ًال للحياة يمكنه �أن ي�ستوعب نظرية عامة للترجمة.
ولي�س ��ت ذات �أهمية �ضئيل ��ة ،واقعة �أن درا�سات الترجمة في رو�سيا ت�ض ��م كل �أنماط الترجمة� .إذ يولى
اهتم ��ام كثير بو�صف الجوانب المختلفة للترجمة غير الأدبية ،الكتابية وال�شفهية ،مع ت�شديد على الأنماط
ال�سيا�سية والتقنية والتجارية والأنماط المماثلة من الترجمة� .إن الأبحاث في حقل الترجمة الأدبية تدر�س
ك ًال من �سماتها اللغوية والفنية.
لق ��د احتفظت درا�س ��ات الترجمة في رو�سي ��ا على الدوام ب�ص�ل�ات وثيقة بالتدري ��ب العملي لمترجمي
الم�ستقب ��ل والمترجمي ��ن ال�شفهيي ��ن .فقد �شجعت �أنماط معين ��ة من البحث غالب ًا عن طري ��ق الحاجة �إلى
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تطوير مناهج ومقررات تدريب فعالة .ت�ستخدم م�ؤ�س�سات التدريب نتائج الأبحاث النظرية الختيار تقنيات
التدري�س المالئمة وت�ضمين دورات في نظرية الترجمة وممار�ستها في مناهجها الدرا�سية.

�أعالم الترجمة:
لومونو�سوف ،ميخائيل فا�سيلييفيت�ش (:) 1765-1711
عالم وم�ؤرخ و�شاعر رو�سي بارز ،م�ؤ�س�س جامعة مو�سكو .كان حقل ن�شاطه وا�سع ًا على نحو مده�ش .فقد
قدم �إ�سهامات ملحوظة في الفيزياء والكيمياء والميتالورجيا [علم المعادن] وفروع كثيرة �أخرى من العلم.
بالإ�ضاف ��ة �إل ��ى ذلك ،فقد كان مفيد ًا في و�ض ��ع �أ�س�س اللغة الأدبية الرو�سية ،وكان مربي� � ًا وفيل�سوف ًا وكاتب ًا
م�سرحي� � ًا ب ��ارز ًا� .إن الترجمة ،وال �سيما ترجم ��ة ال�شعر ،احتلت حيز ًا لي�س �صغير ًا بي ��ن �إنجازاته العديدة.
فق ��د ترجم ع ��دد ًا كبير ًا من الن�صو� ��ص ال�شعرية عن الالتينية ،كم ��ا عن الألمانية والفرن�سي ��ة واليونانية،
�أبرزه ��ا الأنا�شي ��د لهورا�س ،والإلياذة لهوميرو�س والإني ��اذة لفرجيل .كان لومونو�سوف م�صلح ًا كبير ًا للغة
ال�شعرية الرو�سية ،مو�سع ًا قدرتها القاف َّية والإيقاعية .ولقد فعل الكثير لتحفيز الترجمة في رو�سيا :ف�شارك
ف ��ي المجمع الرو�سي� ،أول منظمة مهني ��ة للمترجمين ،ون�صح بكتب للترجمة وكتب مراجعات نقدية .لعبت
ن�شاطاته المتنوعة في الحقل وكتاباته حول دور ومناهج الترجمة دور ًا كبير ًا في تعزيز المكانة االجتماعية
للمترجمين في رو�سيا.
مك�سيم اليوناني (اال�سم الم�ستعار لميخائيل تريفولي�س:)1556 – 1475،
كات ��ب ديني مثي ��ر للجدل ،ومترجم غزي ��ر الإنتاج .تعلم ف ��ي �إيطاليا واليونان ،وذه ��ب �إلى مو�سكو في
 1518بدع ��وة من با�سيل الثالث للعم ��ل على ترجمات الكتب والن�صو�ص الديني ��ة ف�أنتج بالنتيجة ترجمات
جدي ��دة كثيرة ،و�صح ��ح ن�صو�ص ًا مترجمة �سابق� � ًا .م�شاركته الن�شط ��ة في �صراعات رو�سي ��ا الآيديولوجية
وال�سيا�سية جلبت له الإدانة من الكني�سة ،و�أم�ضى �سنوات كثيرة في المنفى .ذيل مك�سيم ترجماته على نحو
ثقي ��ل بالتعليقات الالهوتية والفل�سفية .لقد ت�ضمنت كتاباته ت�أمالت كثيرة حول ما يك ّون الترجمة الجيدة؛
كان الأه ��م ف ��ي هذا الجانب هو تعليقه عل ��ى ترجمته ل�سفر المزامير التف�سي ��ري التي و�ضع لها عنوان ًا هو
ر�سال ��ة �إل ��ى الأمي ��ر المجيد با�سيل .كانت ت�أمالت مك�سيم حول اللغ ��ة ،وال �سيما النحو ،مهمة �أي�ض ًا لتطور
الفيلولوجيا في رو�سيا� .إنه م�ؤلف القامو�س اليوناني ـ ال�سالفوني بعنوان �أ�سماء مف�سرة بالترتيب الهجائي.
تردياكوف�سكي ،فا�سيلي كيريلوفيت�ش (:)1768 - 1703
كات ��ب ومترج ��م رو�سي .في ع ��ام  ،1730ن�شر ترجمت ��ه لكتاب ب .تالم ��ان بعنوان (رحل ��ة �إلى جزيرة
الح ��ب) ،التي �ألحقه ��ا بعدد من ق�صائد الحب من ت�أليفه .وقد كتبت كل م ��ن الترجمة والق�صائد ب�أ�سلوب
مب�س ��ط �أك�سب ��ه اعتراف ًا كثير ًا .في عام � ،1732أ�صب ��ح مترجم ًا موظف ًا في �أكاديمية العل ��م الرو�سية ،و�أول
مترج ��م رو�سي يك�سب عي�شه بالعمل المهني المنتظ ��م .كان تردياكوف�سكي م�صلح ًا لنظام ال�شعر الرو�سي:
�أدخ ��ل النظ ��ام المقطعي اللحني الذي كان له ت�أثير كبير في التطور الالحق لل�شعر الرو�سي .وكان �أول من
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ا�ستخ ��دم البحر ال�سدا�س ��ي الرو�سي ،الذي تبناه فيما بعد مترجمون ب ��ارزون مثل غنيديت�ش وجوكوڤ�سكي.
كان بي ��ن �أهم �أعماله ترجماته لكتاب الفن ال�شعري ( )1752م ��ن ت�أليف بوالو وكتاب مغامرات تيليماك
( )1766من ت�أليف فينيلون.
كان تردياكوف�سك ��ي �أول مترج ��م رو�س ��ي يولي اهتمام ًا خا�ص� � ًا للجوانب النظري ��ة للترجمة .فقد ناق�ش
ق�ضاي ��ا كثيرة مثي ��رة لالهتمام ،كالم�شكالت الأ�سلوبي ��ة ،و�أنماط الترجمة وت�أثير لغ ��ة الهدف في �سيرورة
الترجمة ،بين ق�ضايا �أخرى.
جوكوڤ�سكي ،فا�سيلي �أندرييفيت�ش (:)1852 - 1783
�شاع ��ر ومترجم رو�سي .تعلم في مدر�سة داخلية �أر�ستوقراطية ،والتحق بالجي�ش الرو�سي في حرب
� 1812ضد نابليون ،وعين فيما بعد معلم ًا خا�ص ًا البن القي�صر .تمتع �شعر جوكوڤ�سكي العاطفي ب�شعبية
كبيرة ،لكنه كان م�شهور ًا بالقدر نف�سه من �أجل جودة ترجماته ،فقد كانت ناجحة على وجه الخ�صو�ص
ترجمات ��ه للم�ؤلفي ��ن الرومانتيكيين :ق�صائده لم تنقل �أ�سلوب وم�ضمون وج ��و ن�صو�ص الم�صدر ب�أمانة
فح�س ��ب ب ��ل كانت �أي�ض ًا �أمثل ��ة جديرة بالمالحظ ��ة على ال�شع ��ر الرو�سي بحد ذاته ��ا .كان من روائعه
ترجمات ��ه للب ��االدات م ��ن ت�أليف �شيل ��ر وغوته ،وم�سرحي ��ة �شيلر بعن ��وان ع ��ذراء �أورليان ��ز والأودي�سة
لهوميرو�س وال�شاهنامة للفردو�سي .مع �أنه كان �أمين ًا على نحو ملحوظ غالب ًا للن�ص الم�ؤلف الم�صدر،
فق ��د داف ��ع عن الترجمة الحرة ،ور�أى المترجم بو�صفه �شاعر ًا في ح ��د ذاته ،يناف�س الم�ؤلف من حيث
االمتياز ال�شعري◘ .

الم�صدر:
- Routledge Encyclopedia of Translation Studies, Edited by Mona Baker
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ج�ســـور الفكـر

الوالدة العذراء وال�سروال الداخلي الأحمر
م�س�ؤولية المترجم في ت�شكيل ر�ؤيتنا للعالم
�سوزانا �أردو
ترجمة :ح�سام الدين خ�ضور •
�سوزانا �أردو :فنانة ب�صرية وم�ؤلفة فازت بجوائز كثيرة.

«بليندا :نعم؛ لكن كما تعرف يجب �أن نقدم الخير مقابل ال�شر.
ال�سيدة بروت :قد يكون ذلك خط�أ في الترجمة».
ال�سير جون فانبرو :الزوجة الم�ستثارة  ،الف�صل الأول ،الم�شهد الأول.
الوالدة العذراء ومريم العذراء هما -عفو ًا للتورية -حبالوان ب�أهمية رمزية اجتماعية في معظم �أجزاء
العالم� ،إن لم يكن في ك ِّله .و�سواء �أكنت ت�ؤمن بهما �أم ال ،فهما بنيتان اجتماعيتان را�سختان ،تتكرران بال
نهاي ��ة ف ��ي الفن والفكاهة والحياة اليومية واللغة .مع ذلك ،ف�إن والدتهم ��ا ترجع �إلى خط�أ ب�سيط ن�سبي ًا في
الترجمة.
يتح ��دث العه ��د القديم عن (فتاة �شابة) ا�سمها �ألمى ،ولي�س بيثوال (عذراء) .ومع ذلك ،ترجم العلماء
ف ��ي القرن الثالث قبل الميالد الكلمة العبرية �ألمى � almahإلى بارثينو�س  parthenosفي اليونانية .وهكذا
تحول ��ت (الفتاة ال�شابة) في اللغة العبري ��ة �إلى (عذراء) في اليونانية  -وظلت عذراء منذ ذلك الحين في
الترجمات ،في جميع �أنحاء العالم .وولدت فكرة (الوالدة من عذراء) ،بف�ضل خط�أ في الترجمة.
• مترجم �سوري.
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الترجم ��ة ،ف ��ي التحليل النهائي ،تف�سير �أو تقدي ��ر للن�ص الم�صدر� .إن �أخط ��اء الترجمة وفيرة وم�ؤلمة
وقوي ��ة� ،س ��واء كانت ت�شكل طريقتن ��ا في ر�ؤية العالم عبر الكت ��اب المقد�س �أم �أناجي ��ل ع�صرنا  -الأفالم.
ترجم (�ستح�صل عل ��ى �إ�شعار بالف�صل من العمل ف ��ي عيد الميالد)
ف ��ي فيل ��م �أمريكي له مريدون ُك ُث ��رُ ،ت َ
ب� �ـِ (�ستح�صل على �سروال داخل ��ي �أحمر في جورب �سانتا كلوز ).يجب �أن يكون مزحة ما تقوله! ال� ،أخ�شى
�أن ��ه لي� ��س كذلك .تحول (الإ�شع ��ار بالف�صل) �إلى (�س ��روال داخلي �أحمر) في فيلم �أك�ش ��ن �شهير �شاهدته
ماليين كثيرة من النا�س .بف�ضل خط�أ المترجم ،يت�صورون البطل في �سروال داخلي �أحمر ،ال �أنه �س ُي�ص َرف
من عمله في عيد الميالد.
عل ��ى الرغم م ��ن �أن الفرق بين ال�صرف من العم ��ل �أو الح�صول على �سروال داخل ��ي �أحمر قد ال يكون
كبي ��ر ًا تمام ًا ،مثل الف ��رق بين الوالدة العذراء والوالدة غير العذراء� ،إال �أن ��ه ال يزال يلحق �أ�ضرار ًا ج�سيمة
بالن�ص الم�صدر .يو�ضح المثاالن �أعاله �أخطا ًء ب�سيطة ن�سبي ًا� ،إال �أنها �أخطاء �أ�سا�سية في الترجمة� ،أخطاء
مو�ضوعي ��ة ،لكن الخط�أ ال يغدو خط�أ �إال عندما تدرك ��ه .بطريقة �أخرى ت�صبح الأخطاء جزء ًا ال يتجز�أ من
تفكيرن ��ا الخطابي الم�ستمر ،من لغتنا ومن ث ��م نظامنا الثقافي الرمزي .وكما حدث لـ (الوالدة العذراء)،
ال �شك في �أن (ال�سروال الداخلي الأحمر) �سيفعل.
�إن (نق ��د الترجم ��ة المو�ضوعي) هذا ،الذي يمكن التحق ��ق منه ،هو ما تركز علي ��ه كاثارينا ري�س� .إنه
كتاب كال�سيكي رائد في درا�سات الترجمة ،في ترجمة كتاب �إيرول ف .رو ِد�س ،الذي ن�شر �أ�ص ًال بالألمانية
عام  1971بعنوان:
Möglichkeiten and Grenzen der Übersetzungskritik. Kategorien und Kriterien
)für eine sachgerechte Beurteilung von Übersetzungen. (1

ت�صن ��ف ري� ��س مقوالتها ومعاييره ��ا المتنوعة ف ��ي جز�أين رئي�سين� :إم ��كان نقد الترجم ��ة وحدود نقد
الترجمة .يجري تطوير الإمكانات بالتركيز على العالقة بين النقد ون�ص اللغة الهدف ،والنقد ون�ص اللغة
الم�صدر ،والمكونات اللغوية الإ�ضافية والمحددات اللغوية.
يق ��دم الكت ��اب مقوالت ومعايي ��ر مفيدة عديدة لهيكل ��ة التفكير في الق�ضية الحيوية ف ��ي نقد الترجمة،
لكنها في الغالب مح�صورة في المراجع واالقتبا�سات من الألمانية ،وهذا يجعل الكتاب يبدو محدود ًا بع�ض
ال�ش ��يء .ال توجد �إ�شارة ،عل ��ى �سبيل المثال� ،إلى فر�ضية �سابي ��ر ( )Sapirو ورف ( ،)Whorfعلى الرغم
م ��ن �أن الن�سبية اللغوية تطرح �أ�سئلة مهمة حول قابلي ��ة الت�شفير للمترجم .الأمثلة التو�ضيحية م�أخوذة من
اللغ ��ات الأوروبية الرئي�س ��ة الإنكليزية والفرن�سية والإ�سبانية [� ]...إلى �أي م ��دى ُت َع ّد المبادئ المطورة ذات
�صل ��ة باللغ ��ات غير الأوروبية؟ يبقى هذا مح ��ل ت�سا�ؤل .اللغات الأوروبية الرئي�سة ،ب� ��أي معنى؟ اللغات غير
الأوروبي ��ة ،ب�أي معنى غير �أوروبية؟ تترك هذه الم�صطلحات الغام�ضة والزلقة القارئ في حيرة لأن محرر
الكتاب لم يتناولها.
� )1إمكانيات وحدود نقد الترجمة :مقوالت ومعايير التقييم ال�سليم للترجمة ال�سليمة.
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�إال �أن الق�ضايا التي تركز عليها ري�س حيوية بال �شك .في نقد الترجمة ،تبحث عن الموهبة في الكتابة
والح�سا�سي ��ة للغ ��ة واالت�س ��اق الداخل ��ي والتكاف�ؤ الدالل ��ي والبنيوي والديناميك ��ي و�إعادة الخل ��ق الإبداعي
للإيح ��اءات الثقافي ��ة وروح الأ�صل والدقة ف ��ي الأ�سلوب والقواع ��د و�إتقانهما ،واال�ستخ ��دام اال�صطالحي
والإخال�ص لق�صد الم�ؤلف الأ�صلي ونوع الن�ص.
وهنا نذكر بع�ض الجوانب الأ�سا�سية في العملية المعقدة والمركبة على نح ٍو ال ي�صدق:
كما ت�شير ري�س� ،أن الترجمة عملية ت�أويلية ،م�شروطة ذاتي ًا ،ومثلها نقد الترجمة .الترجمة ،في التحليل
النهائ ��ي ،تف�سي ��ر وت�أويل وتقدير للن�ص الم�ص ��در ،ت�ستنتج منه المترجمة وتقر�أ في ��ه� .إن مثل هذه العملية
الت�أويلي ��ة الذاتي ��ة تقف �أو تقع في نهاية المط ��اف لي�س فقط على المعرفة اللغوي ��ة ثنائية الثقافة والمهنية
والخب ��رة والتجرب ��ة التي يتمت ��ع بها المترجم ،فهذه �ضروري ��ة على نح ٍو طبيعي ،لكنها لي�س ��ت كافية لإنتاج
ترجم ��ة مقبولة .نظر ًا لأن المترجم ي�صفي الن�ص الم�صدر في �أثناء العملية الت�أويلية للترجمة ،ف�شخ�صية
المترجم وعقليته ومواقفه كلها عوامل حيوية في اللعبة ،ويمكنها �أن تخرب الترجمة بطرائق كثيرة.
بالتال ��ي ،ال يمك ��ن اال�ستهان ��ة ب�ضعف الن� ��ص الم�صدر للمترجم .وم ��ن ثم ف�إن اختي ��ار المترجم ونقد
الترجم ��ة ي�ؤثران مبا�شرة في تح ّول الن�ص الم�صدر �إلى الن� ��ص الهدف ،من الفتاة ال�شابة �ألمى �إلى مريم
العذراء ،ومن الإ�شعار بالف�صل �إلى �سروال �أحمر◘ .

الم�صدر:
B. L. Whorf, J.B. Carroll (eds.) Language, Thought and Reality.

العـددان � 21 - 20صيف وخريف 2020

35

36

العـددان � 21 - 20صيف وخريف 2020

ج�ســـور الفكـر

ديني�س جون�سون ديفيز:
المترجم الرّائ ُد في ال ِأدب ِّ
ُ
العربي
ت�أليف :م�صطفى الطوبي
ترجمة :كاتبة وجيه كاتبة •
م�صطفى الطوبي ( :)... - 1968كاتب وباحث جامعي مغربي من جامعة ابن زهر في �أغادير،
من �أعماله«:مدخل �إلى علم المخطوط».

ملخ�ص:
�أق ّد ُم في مقالتي هذه َ
أو�ض ُح َ
العربي (ديني�س جون�سون ديفيز ) ،و� ِّ
كيف
أدب
عمل
المترجم «بامتيازٍ » لل ِ
ِّ
ِ
�ات الغربي ِة فقط ،ب � ْ�ل ويقدِّ ُم وجه َة
أدب
العربي �إلى اللُّغ � ِ
نتاج� � ُه ال يعك� � ُ�س جوان � َ�ب وم�شكالت ترجم� � ِة ال ِ
�أنَّ َ
ِّ
َ
وكذلك الأم� � ُر َ
لالهتمام َ
أ�سلوب
حول الق�ضايا اللُّغوي ِة وال َّثقافي ِة.
حول طبيع ِة التَّرجم ِة،
نظ � ٍ�ر مثيرة
ول�شرح � ِ
ِ
ِ
ترجم ِت� � ِه �أ�ض ُع في الح�سبان توافقَ �أ�سلوب ِه مع نظر ّي ِة (�أنطوان بيرمان) ،ونظر ّي ِة (لورن�س فينوتي) .تجرب ُة
النقا�ش
تعقيد
ات
»العمل على التَّرجم ِة« التي تزي ُد من ِ
ات و�سلب ّي ِ
حي على �إيجاب ّي ِ
ِ
ِ
(جون�سون ديفيز) هي دلي ٌل ٌّ
َ
أخالقي للتَّرجم ِة.
الهدف ال
حول
ِ
ِّ
ٌ
كلمات مفتاح َّي ٌة:
اال�ست�شراق • ال ُ
ُ
أخالق.
العربي • الق�ضايا ال َّثقافي ُة •
أدب
• التَّرجم ُة الإنجليز َّي ُة • ال ُ
ُّ
• مترجمة �سورية ،حا�صلة على ماج�ستير في الترجمة ال�سمعب�صرية ،جامعة دم�شق ،لها العديد من المقاالت في مجالت ودوريات الهيئة
العامة ال�سورية للكتاب ،من �أعمالها قيد الطباعة« :مختارات ق�ص�صية من ال�صين».
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مقدمة:
أدب
(ديني� ��س جون�سون ديفيز) هو �أكث ُر المترجمي ��ن الغربيينَ �إخال�ص ًا وثبات ًا م َّمن �أب � َ�دوا اهتمام ًا بال ِ
العرب � ِّ�ي المعا�ص � ِ�ر دونَ ٍّ
مترجم ًا ،وتالي ًا َ
أدب
ترك عالم � ٍ
�شكْ ،
�ات بارز ًة في ال ِ
أنتج زهاء ثالثي ��نَ عم ًال َ
وقد � َ
أجانب على حدٍّ �سوا َء لعم ِل ِه.
المترج ِم �إلى الإنجليز ّي ِة ،ما �أدى �إلى
العربي
ِ
العرب وال ِ
اعتراف وتزكي ِة ال ُّنقا ِد ِ
َ
ِّ
ع�صرنا» .و(بيتر كالرك)
العربي -ال
«المترجم
المثال ،يع ّده (�إدوارد �سعيد)
�سبيل
إنجليزي ال َّر َ
َّ
في ِ
ِ
ائد في ِ
َ
َّ
البريطاني للتَّرجم ِة الأدب َّي ِة ،ي�ص ُف ُه ب�أ َّن ُه «رائ ُد
للمركز
والكاتب والع�ض ُو في
المترج � ُ�م
المجل�س اال�ست�شاريِّ
ِ
ِ
ُ
ِّ
البريطاني (جون رودنبيك):
الخ�صو�ص المترج � ُ�م والناق ُد
ويكتب بهذا
العربي
أدب
ترجم� � ِة ال ِ
ِ
ِ
المعا�صر»ُ .
ِّ
ُّ
كمترجم؛
أدب العرب � ُّ�ي المعا�ص� � ُر مدي � ٌ�ن بامتنانٍ هائ ��لٍ لـ(ديني�س جون�سون ديفيز) ال ��ذي ز ّو َد ُه عمل ُه
«ال ُ
ٍ
العالم ،ما كان دونه ليح�صل عليهم»ُ � .
المقال
أحاول في هذا
بق� � ّرا َء باللغ� � ِة الإنجليز َّي ِة من جميع �أ�صقا ِع
ِ
ِ
أوجزَ عم َلهُ ،و�أُظه َر َ
المعا�صر وتحد ّيا ِت ِه وم�شكال ِته،
العربي
أدب
أ�صبح �شخ�ص َّي ًة فريد ًة في ترجم ِة ال ِ
�أنْ � ِ
ِ
كيف � َ
ِّ
العربي ،وهو دو ٌر ال يتناول ُه �إال ق ّل ٌة من
أدب
أكيد على دو ِر
ح ّت ��ى تاريخ� � ِه .لذلك �أو ُّد ال َّت� َ
المترجم في ترجم ِة ال ِ
ِّ
ِ
عام ،مثل (�إدوارد �سعي ��د) و(ريت�شارد جاكيموند)
ال ُّنق ��ا ِد والباحثي ��ن المهتمين بهذا المو�ضو ِع على نح ��و ٍّ
و(ندى تومي�ش)� ،آخذ ًا في الح�سبان �أفكا َر ُه َ
وم�شكالت التَّرجم ِة الأدب ّي ِة عموم ًا ،وترجمة
ات
ِ
حول ا�ستراتيج ّي ِ
و�ضعت َ
عامل التَّرجم ِة وغي َر ُه من
ات التَّرجم ِة التي
أدب
ْ
بع�ض نظر ّي ِ
ال ِ
إلهام من ِ
العربي خ�صو�ص ًا� .أ�ستم ُّد ال َ
ِّ
�صلب اهتماما ِتها� ،أال وهي نظر ّي ُة (�أنطوان بيرمان) ،ونظر ّي ُة (لورن�س فينوتي) ،حيثُ يت ُ
ّ�صل
ال َّث ِ
قافات في ِ
�ام بال َّنظر َّي ِة (البيرمانية) ،وال�سيم ��ا فيما يتع َّلقُ
بمفهوم
تفكي� � ُر (جون�سون ديفيز) على نحو ٍ
ِ
مثير لالهتم � ِ
يتيح لنا طرح �إ�شكاليتها ،وا�ستك�ش � َ
مختلف عن التَّرجم ِة الأخالق ّي ِة
نهج
ٍ
ترجم� � ِة ال َّثقاف� � ِة� .إال �أنَّ تفكي َر ُه ُ
�اف ٍ
بعد اال�ستعمارِ.
َ

َّرجمة:
من �أعال ِم الت
ِ
َع َل ٌم ْ
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الحديث� .أو ًال،
العربي
أدب
تعك� � ُ�س م�سير ُة (جون�سون ديفيز) المهن ّي ُة
ِ
ِ
الجوانب الفريد َة لترجم� � ِة ال ِ
َ
ِّ
وبذل ُق�صارى جهد ِه ف ��ي َ
أدبي «ال َّناه� ِ��ض»َ ،
ذلك ،بد�أ هذا
�اج ال ِّ
كانَ �أ ّو َل م ��ن اهت � َّ�م بترجم ِة هذا الإنت � ِ
أربعينيات من القرنِ الع�شرين في هيئ ِة الإذاع ِة البريطان ّي ِة (بي بي �سي) ،حيثُ التقى
�ام ف ��ي ال
ِ
االهتم � ُ
بع� �َ�ض الم�ستعربينَ مثل ( نيفيل هاربور) «�أحد الم�ستعربين القالئلِ الذين كانوا مهت ّمين بالنَّه�ض ِة
االهتمام عندما انتق � َ�ل (جون�سون ديفيز) �إلى القاهر ِة ،وب َنى
العربي» .ازدا َد هذا
النّا�شئ� � ِة ف ��ي الأدبِ
ُ
ِّ
إدراك ِه �أنَّ عم َل ُه
ّاب
�ات
العرب ،على الرغم م ��ن � ِ
عالق � ِ
ٍ
ِ
وغيرهم من ال ُكت ِ
توا�صل مع الأدب ��ا ِء الم�صريينَ ِ
بالمخاطر ،ال ب ��ل محكوم ًا علي ِه بالإخفاقِ لأ ّنهُ ،ح�س � َ�ب قول ِه ،قلي ٌل من
مترجم� � ًا كانَ م�شروع� � ًا محفوف ًا
ِ
أدب .يبدو �أنَّ
ال ُق� � ّرا ِء الناطقي ��نَ باللُّغ ِة الإنجليزي ِة والمترجمينَ الغربيينَ كانوا يب ��دون اهتمام ًا بهذا ال ِ
تجرب َت ُه َّ
ال�شخ�صي َة ت�ؤ ّك ُد هذ ِه الفكرةَ.
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زت � ُ
الق�ص�ص الق�صير ِة لـ(محمود تيمور)،
أعمال ترجم ِة (جون�سون ديفيز) الأولى على مجموع ٍة من
ر ّك ْ
ِ
عام � 1946أو  .1947مع َ
أكيد ت�صني ِف ِه مترجم ًا �أدبي ًا من
ذلك ،ف�إنَّ ت� َ
و ُن ْ
�شرت ثمر ُة هذا ِ
العمل في القاهر ِة َ
�ال ن�ش � ِ�ر ترجم ٍة ثاني ٍة ْلم يكن �سه�ل ً�ا كما كانَ يعتق ُد .كانَ علي� � ِه �أن ينتظ َر �أكث َر م ��ن ع�شرين عام ًا َ
قبل
خ�ل ِ
�اب عرب في جامع ِة (�أوك�سفورد)
�صدرت ترجم ٌة لمجموع ِة
�أنْ ُتكا َف� ��أ جه ��ود ُه ،حيثُ ُ�أ
ْ
ق�ص�ص ق�صير ٍة ل ُك ّت � ٍ
ٍ
تعك�س
(الق�ص�ص العرب ّي ُة الق�صي ��ر ُة الحديث ُة) وتالي ًا ،ف�إنَّ تجرب َة هذا
عنوان:
�ام َ 1967
تحت ِ
ُ
ع� َ
المترجم ُ
ِ
أدب
�إحدى
العربي� ،أال وهي ن�ش ُر التَّرجم ِة ،فلو كانت ا�ستجاباتُ النا�شرينَ
ِ
الم�شكالت الرئي�س ِة في ترجم ِة ال ِ
ِّ
أعمال.
ترجم
َ
لطلبات ِه �أكث َر تجاوب ًا لكانَ بال َّت� ِ
العديد من ال ِ
أكيد َ
�إنّ حقيق� � َة انتظ ��ا ِر ِه لأكث َر من ع�شرينَ عام ًا َ
َّرويج
قبل ِ
ن�شر ترجمت ِه الثاني ِة ُتظه ُر مدى االعتما ِد على الت ِ
ترويج ُه
يكتب (بيت ��ر كالرك) عن �أعمال (جون�سون ديفيز)« :لطا َلم ��ا كا َن
له ��ذا العم � ِ�ل
ُ
ِ
وتعزيز ِه ال ّلغويِّ ُ .
ؤقت لهذ ِه
ل�ل��أدبِ العرب � ِّ�ي باللغ� � ِة الإنجليزي� � ِة كفاح� �اً �شا ّق� �اً» .ل ��م يتمكنْ هذا المترج � ُ�م من �إيجا ِد ح � ٍّ�ل م� ٍ
العرب) ،التي �أن�ش�أتها
الع�شرينْ � ،إذ تق ّل َد
القرن
الم�شكل ِة � اّإل في
�سبعينيات ِ
ِ
مدير لـ(�سل�سل ِة الأدبا ِء ِ
من�صب ٍ
َ
ِ
المترج ِم « :كا َن (ديني�س جون�سون ديفيز) المح ِّر َر العا َّم وقد
العربي
أدب
َّرويج لل ِ
دا ُر ِ
َ
ِّ
الن�شر (هينمان) للت ِ
ْ
�أنت َج بالفعل معظ َم ال ّترجماتِ � .إال �أ َّن هذه ال�سل�سل َة لم
تتوافق مع ال َّنجا ِح ال ِّتجاريِّ لل�سل�سل ِة الأفريق َّيةِ»
كانت ال ُ
للعديد من
ّاب الأفريقيينَ ) ،فقد ُترجم �إلى الإنجليزي ِة
ِ
�سابق ًاِ ،
درج في (�سل�سل ِة الكت ِ
أعمال العربي ُة ُت ُ
َّ
والكاتب
وداني (الطيب �صالح)،
ال�شخ�صي � ِ
ِ
اطق بالعرب ّي ِة والفرن�س ّي ِة ،كال ِ
�ات المه ّم ِة في ال ِ
أدب ال ّن ِ
أديب ُّ
ال�س ِّ
المغربي (�إدري�س ال�شرايبي) .م ّما ال َ
أدب
العربي يثبتُ
�شك في ِه �أنَّ �إن�شا َء المجموع ِة الجديد ِة الم َّكر�س ِة لل ِ
ِّ
ِّ
إنتاج �إبان فتر ِة �إنها ِء اال�ستعمارِ ،وهو نو ٌع من التَّطورِ ،ويمكنُ �أن نع َّد َ
العمل
تغيير ًا في
ِ
المواقف تجا َه هذا ال ِ
ال ��ذي �أنجزَ ُه (جون�سون ديفيز) عم ًال �س ّباق ًا .مع َ
ذلك ،وكم ��ا ذك َر (كالرك) �سابق ًا ب�أن ُه �ستكونُ حيا ُة هذ ِه
الن�شر الإنجليز ّي ِة ،التّرجم َة الإنجليز ّي َة
�شر الغرب ّي ِة بما فيها دو ُر ِ
فلم ت�أخذ دور ال َّن ِ
المجموع ِة ق�صير ًة ج ّد ًاْ ،
منح (نجي ��ب محفوظ) جائز َة نوبل
محمل الج ��دِّ ن�سب ّي ًا �إال َ
�ال العرب ّي ِة الأدب ّي� � ِة المعا�صر ِة على ِ
للأعم � ِ
بعد ِ
آداب عام .1988
لل ِ
بالإ�ضاف� � ِة �إلى َ
ذلك ،يق ّد ُم عم � ُ�ل (جون�سون ديفيز) طريق ًة جديد ًة في و�ض ِع ت�ص� � ّو ٍر لترجم ِة ال َّثقاف ِة
مات ترج َمات ِه ،وفي
للرهانات الأدب ِّية والثقاف َّي ِة للتّرجم ِة في
العرب ّي ِة ،فقد �أظه َر �إدراك ًا كبير ًا
مختلف مق ّد ِ
ِ
ِ
والق�ص�ص فح�سب ،بل ُ
وجهات
ينقل
المترجم ال يق ّد ُم الكلمات
ويعلم ج ّيد ًا �أن
ِ
المقاب�ل ِ
�ات التي �أجراهاُ .
َ
َ
�دفُ ،
لقد
نظ � ٍ�ر ومقارب � ٍ
�ات مختلف ًة للحي ��ا ِة الب�شر ّي ِة �إلى اللغة اله � ِ
القيم الأدب ّي َة والجمالي� � َة �أي�ض ًاْ .
وينقل َ
الدائ � ُ�م لديه هو �أن يت َ
قد تكونُ متعار�ض ًة تمام ًا
ّوفيق بينَ �أه � ٍ
كانَ ال ّتح ��دي َّ
�داف ْ
َّخذ القرارات اللاّ زم َة للت ِ
إدخال
فردي عائدٍ
ٍ
إبداعي ٍّ
لكاتب فنانٍ لديه ثقاف� � ٌة مع ّين ٌة دونَ � ِ
يتم � ُ
ف ��ي بداي ِته ��ا� ،أال وهي �أنْ َّ
إنتاج عم � ٍ�ل � ٍّ
ُ
المترجم بين
احترام الجمهو ِر الذي لدي ِه ثقاف ٌة
تعديالت كبير ٍة ،مع
تختلف عن ثقاف ِة الكاتب .ويبدو �أنَّ
ٍ
َ
ِ
بح�سب ِّ
كل حال ٍة ،حيثُ
لي�س ّ
بال�ضرور ِة موقف ًا و�سط ّي ًا� ،إ ّنما بالأحرى
هذي ��ن
القطبين عليه �أن َ
ِ
ِ
يجد موقف ًا َ
ت�ضع� � ُه �أولوياتُ التَّرجم ِة كما ير َت ِئيها ،في�ستبد َلها� ،أو يرى �ض ��رور َة �إبقائها .يبدو �أن الم�شكالت الرئي�سة
العـددان � 21 - 20صيف وخريف 2020

39

العربي ،كما هي الح � ُ
�دان الم�ستعمر ِة �سابق ًا،
أدب
آداب الأخرى من البل � ِ
�ال في ترجم� � ِة ال ِ
ف ��ي ترجم� � ِة ال ِ
ِّ
جانب من تفكي � ِ�ر (جون�سون ديفيز) َ
أعتزم ا�ستك�شا َف ُه
تكم ��نُ في هذا
ِ
حول المو�ضو ِع الذي � ُ
الموقف .هذا ٌ
وتحديد م�ساهم ِت ِه المحتمل ِة في مقارب ٍة مختلف ٍة
ل�شرح �أفكار ِه ومقارن ِتها بنظريتي (بيرمان) و(فينوتي)،
ِ
ِ
للتّرجم ِة الأدب ّي ِة بعد اال�ستعمارِ.

ُ
ُ
َّعاطف:
ّرجمة والت
الت

40

تنجح التّرجم ُة دونَ �أدنى
يب ��دو �أنَّ ك َّل �ش ��يءٍ ي�شي ُر �إلى �أ ّن ُه بالن�سب ِة �إلى (جون�سون ديفي ��ز) ال يمكنُ �أنْ َ
َّعاطف .هذ ِه الكلم ُة «في ر�أيي» هي جوه ُر منهج ِه ،وغالب� � ًا ما تظه ُر في ت�صريحا ِت ِه وكتابا ِت ِه
درج� � ٍة م ��ن الت ِ
ُ
نجاح التَّرجم ِة.
تك�شف �أهم ّي َة دو ِر
ح ��ول تجرب ِت ِه مترجم ًا ،فهي
المترجم كق ��ارئٍ وخيارات ِه ال�شخ�صي ِة في ِ
ِ
فل ��دى (جون�س ��ون ديفيز) يج � ُ�ب �أنْ ي�شع َر المترج � ُ�م �أو المترجم ُة بالتَّعاط � ِ�ف مع الم�ؤ ِّل ِف (وم ��ع عم ِل ِه)،
ؤلف« :يمن ُح المر ُء الكثي َر من نف�س ِه
إيجابي على
الخيارات المو�ضوع ّي ِة والجمال ّي ِة للم� ِ
ِ
بمعن ��ى �أن ُه ر ُّد ٍ
فعل � ٌّ
أرغب �إطالقاً ف ��ي ترجم ِة عملِ كات ��بٍ ال �أ�ستطي ُع ال َّتوا�ص ُل
عن� � َد ال َّترجم� � ِة  -لي� � َ�س فقط الوق ��تَ – وال � ُ
ُ
يتعار�ض مع
َّعاطف بح�سبانه الق ّو َة ال ّدافع� � َة للتّرجم ِة
م ��ع �أعما ِل� � ِه عاطف ّي� �اً» .وه َكذا ،ف�إنّ ت�ص ّور ُه له ��ذا الت ِ
تعاطف باللغ ِة الإيطال ّية) ،وهذا الأخي� � ُر ُ
َ
الخا�ص َة
ي�صف تجرب َت ُه
فك ��ر ِة (فينوت ��ي) "�( "simpaticoأي
ّ
المرغوب فيها بينَ المترج � ِ�م وم�ؤ ّل ِف ال َّن ِّ�ص« :يق ��ول �صديقي �إ َّن
مترجم� � ًا ،ويح� � ّد ُد طبيع َة العالق ِة غي � ِ�ر
ِ
يكون متوا�ص�ل� ً
المترج� � َم يعم� � ُل عل ��ى نحو �أف�ض� � َل عندما ُ
ا عاطف ّياً م ��ع الم�ؤ ِّل ِف ،وه ��و ال يق�صد بذلك
�ضمني من «التعاطف» .وال يكفي �أنْ ين�سج َم المترج ُم مع
أ�سا�س
«القبو َل» �أو«ال ّتجا ُن َ�س» فح�سب ،بل ل ُه � ٌ
ٌّ
ٌ
تطابق �أي�ضاً» .يرى (فينوتي) �أنَّ هذ الت َ
َّعاطف
يجب �أنْ يكو َن بينهما
الم�ؤ ِّل ِف ،وال �أنْ يج َد ُه محبوباً ،بل ُ
للكاتب (ميلو دي
نوعها .ومن هُ نا جا َء اختيا ُر ُه
أوهام :هي �أنْ تكونَ الكتاب ُة ذات ّي ًة �أو فريد ًة في ِ
ِ
ي�ستن ُد �إلى � ٍ
�أنجيلي� ��س) الذي ُي�ش ّك ُك �أي�ض ًا في ه ��ذ ِه الذات ّي ِة وهذا التّفر ِد ،الذي يتم ّي ُز ع ��ن ِّ
إيطالي المقو َنن.
ال�ش ِعر ال ِّ
عل ��ى العك� ��س من (جون�سون ديفيز) ال ��ذي كانَ الت ُ
ّعاطف �شرط ًا مهم ًا لعملي ِة الترجم� � ِة لديه� ،إنَّ مي َل ُه �إلى
االت�صال المتك ّر ِر والمتم ّي ِز
أرجح نتيج ُة
ّوا�صل
العاطفي» بينَ
عدِّ «الت ِ
ِ
ِّ
المترجم والم�ؤ ّل ِف �ضرورة ،هو في ال ِ
ِ
العربي (وال �سيما في
العالم
�رب وال �سيما الم�صريينَ  ،و�أح ُد ت ِب ِ
�اب الع � ِ
بال ُك ّت � ِ
ِّ
عات �إقام ِت ِه المتكرر ِة ج ّد ًا في ِ
المرج ِح ج ّد ًا �أنَّ هذا الت َ
إلمام ِه بثقاف ِته ��ا .ومن
مات الم�ستعربينَ
َّعاطف �سيكونُ ِ�سم� � ًة من ِ�س ِ
القاه ��ر ِة) ،و� ِ
َّ
أدب وال َّثقاف� � ِة العرب ّي ِة من �سابقيهم .كت � َ�ب (فاروق مردم بك)
أقرب �إلى ال ِ
الج ��د ِد الذينَ �سي�صبح ��ونَ ال َ
ُّ
ال�سندبا ِد) عن ّ
ال�شبان الأوروبيين الم�ستعربين ]...[« :ما يفعلو َن ُه رائ ٌع
ق�سم
ِ
(من�شورات ّ
وه ��و نا�ش ٌر ومدي ُر ِ
للغاي� � ِة ،و [ ]...هن � َ
والعاطفي  -من
الفكري
َّقارب -
�اك تق ّد ٌم مقارن ًة
ُّ
ِ
ال�س ِ
ابق في نقط ٍة جوهري ٍة :الت ُ
بالجيل َّ
ُّ
وهناك �شي ٌء واح ٌد م�ؤ ّك ٌد ،هو �أنّ َ
َ
َّقارب
طرح هذا
العربي ».
العالم
الجانب من «الت ِ
َ
عمل (جون�سون ديفيز) َ
ِّ
ِ
�ري والعاطف � ِّ�ي» َ
المحتمل �أن ُه
ديد من الم�ستعربي ��نَ  .حتّى �إ ّن ُه يمكننا القول م ��ن
الفك � ِّ
الج ِ
ِ
قبل هذا الجي � ِ�ل ّ
بع�ض
العربي
أدب
�أله � َ�م
َ
خالل عالق ِت ِه الوطيد ِة م ��ع ال ِ
العديد م ��ن المترجمينَ الآخرين من ِ
المعا�صر ومع ِ
ِ
ِّ
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َ
المترجمين الج ّيدين
يكتب (رودنبي ��ك) عن (جون�سون ديفيز)« :ث ّم َة ع ��د ٌد ال ب� َأ�س ب ِه م ��ن
الم�ؤ ّلفي ��نُ .
الآ َن ،لك ��نْ ل ��م يعم � ْ�ل �أيٌّ منهم بهذا ال� � ّذوقِ واالجتها ِد والمعرف� � ِة التقن ِّي ِة والمهار ِة وال َّنج ��ا ِح على مدا ِر
عقو ٍد ع ّد ِة  ،وال ُ
العربي �أو لأ�ساليبهِ».
للعالم
ي�ضاهي معرف َت ُه العميق َة
يمكن لأيٍّ منهم �أن
ِ
ِّ
َ
المترجم البحثُ عن الموهب ِة «الحقيق ّي ِة» .وتالي ًا ت�شب ُه هذه المه َّم ُة
يجب على
�إلى جان � ِ�ب الت ِ
َّعاطفُ ،
ِ
متخ�ص ٍ�ص
غير
حين �أن التّعاط � َ�ف ينب ُع �أو ًال من العالق ِة بين
عم � َ�ل ال ّن ِ
المترجم كقارىءٍ ِ
أدبي (في ِ
ّ
اقد ال ِّ
ِ
وال َّن ِ�ص/الم�ؤ ّل � ِ�ف) ،ت�شب ��ه ه ��ذه الفكر ُة و�ص � َ�ف (بيرمان) للتّرجم� � ِة كنتيج� � ِة
الح � ِ�ر ِج»� .إال �أنَّ
ِ
«العمل َ
بعمق �أكثر ،ويبدو �أ ّن ُه ُ
ي�شرح َ
فقد
الح � ِ�ر َج
للمترجم ٍ
يعمل عل ��ى تو�سي ِع نطا ِق ِهْ ،
(جون�س ��ون ديفيز) ُ
العمل َ
ِ
�اب موهوبينَ جددٍ  ،ومعنى َ
ذلك
(العربي)،
العمل
نف�س ُه مخ� � ّو ًال
ِ
والبحث عن ُك ّت � ٍ
للحكم على جود ِة ِ
وج � َ�د َ
ِّ
ِ
�أ ّن ُه ُ
الخارج .في الواق ِع ،تُع ُّد تجرب ُة (جون�سون ديفيز)
أدب في
تكوين هذا ال ِ
يمتلك ت�أثير ًا مع ّين ًا في تط ّو ِر ِ
ِ
خالل
العربي
أدب
الح ِر ِج
للمترجم .كما �أ ّن ُه ُيظه� � ُر �إلمام ًا جيد ًا بال ِ
مث ��ا ًال جيد ًا ِ
وتاريخ تط ّور ِه من ِ
للعمل َ
ِّ
ِ
ِ
َّرجمات ،وكذلك في
مقدما ِت� � ِه للت
قاد المعروفينَ
ِّ
ّ�صال مع ال ُّن ِ
ِ
ِ
المقابالت الت ��ي �أجراها .كانَ �أي�ض ًا في ات ٍ
أعمال.
المثال) ،وكانَ ي�أخ � ُ�ذ ب�آرا ِئهم على
�سبيل
الج ِّد َ
ِ
(لوي� ��س عو�ض ،ف ��ي ِ
بع�ض ال ِ
ِ
عند اختي ��ا ِر ِ
محمل َ
إنجليزي ،وي� ُ
أدبي لل ّثقاف ِة الم�ستق ِب َل ِة،
أدب ال
ِّ
كم ��ا �أ َّن ُه ُم ِل� � ٌّم بال ِ
أخذ في الح�سبان ما يجري في المج � ِ
�ال ال ِّ
الهدف (الغرب َّي ِة وال �سيما
�ات اللُّغ ِة
ِ
أ�صل (العربية) ،وبثقاف � ِ
أدب ال ّث ِ
�ام الج ّي ُد ب� ِ
قافات في اللُّغ ِة ال ِ
فالإلم � ُ
يجب �أن يكونَ ُ
مطلب لهُ .ومع َ
العربي ذا ُ�شق ّي ِن
أدب
الإنجليز ّي ��ة) ه ��و
عمل مترج � ِ�م ال ِ
ذلكُ ،ي�س ِّل ُم ب�أ ّن� � ُه ُ
ٌ
ِّ
أعمال الأدب ّي ِة
وجود
ٍ
عدم ِ
بع�ض ال ِ
درا�سات نقد ّي ٍة ف ��ي ِ
 الق ��راء َة وال ّنق � َ�د  -ور ّبما يرج ُع ذل ��ك �أي�ض ًا �إلى ِيجب �أنْ ُي َ
أجنبي
ق�ص
ِّ
نظ َر �إلي ِه �أي�ض ًا على �أ َّن ُه و�سيل ٌة لمل ِء ال ّن ِ
«العادي» في ِ
العرب ّي ِة .ر ّبما ُ
نظر ّ
الجمهو ِر ال ِّ
محلي.
في درا�س ِة � ِّأي ٍّ
ن�ص ٍّ
«البعد
العربي ،وال ��ذي ي�س ّمي ِه (جون�س ��ون ديفيز)
أدب
َ
الح ِر َج لمترج � ِ�م ال ِ
وهك ��ذا ،ف� ��إنَّ هذا العم � َ�ل َ
ِّ
�ضروري .وال �سيم ��ا �أنَّ (جون�سون ديفيز) يعتق � ُ�د �أنَّ ُّ
وال�سلط َة
ّ�ضح �أ ّن� � ُه مه ُّم ال بل
ٌّ
الإ�ضاف � َّ�ي» ،يت ُ
ال�شهر َة ُّ
اللتي ��ن يتم ّت ُع بهما ُ
لترجمات ناجح ٍة لأعما ِلهم:
ّاب في ال ّثقاف ِة العرب ّي ِة ال يمكنُ �أن تكونا �ضمان ًا
ٍ
بع�ض ال ُكت ِ
«في الواق ِعُ ،ترجِ َمت �أعمال عدّة لكتاب عرب معروفين ،لكن َف�شِ َل كثيرون في العثو ِر على نا�شرينَ في
الغربِ » .يجد ُر القول �إنّ (جون�سون ديفيز) ُي�ش ّك ُك في �سلط ِة ه�ؤالء الكت ِ
ّاب المعروفين ،ويداف ُع عن تكاف�ؤِ
غر�ض التّرجم ِة .فهل هذا
أدبي� ،سوا ٌء كان مخطوط ًا �أم من�شور ًا َ
عند اختيا ِر ال ِ
أعمال ِل ِ
ال ُف ِ
ر�ص في � ِّأي ٍّ
ن�ص � ٍّ
المترجم؟ ث ّم َة احتما ٌل كبي ٌر �أنْ يكونَ (جون�سون
لل�سلط ِة من قب � ِ�ل
ديمقراطي �أو �إ�ساء ُة
اختي ��ا ٌر
ا�ستخدام ُّ
ٌّ
ِ
ٍ
يجب �أنْ
حد ما
ديفيز) مدفوع ًا �إلى ٍّ
بالجود ِة ]...[« :عن َد ا ّتخا ِذ قرا ِر اختيا ِر العمل لكاتبٍ ماُ ،
باالهتمام ّ
ِ
العربي الحديثِ في ح� � ِّد ذا ِتهِ ،لكنْ فقط في
مهتم ب ��الأدبِ
ُي�ؤخ� � َذ ف ��ي الح�سب ��ان �أنْ ال �أح َد في الغربِ
ٌّ
ِّ
أعمال ،ي�ض ُع (جون�سون ديفيز)
تنم ع ��ن موهب ٍة حقيقيةٍ» .فيما يتع ّلقُ بالتَّرجم ِة الفعل ّي ِة لل ِ
الكتاب� � ِة التي ُّ
ُ
كامل
المترجم �أو ًال
فيجب على
أدب
قواع � َ�د يبدو �أنَّ ِق ّل ًة من مترجمي ال ِ
الحفاظ على ِ
العربي يحترمونهاُ ،
ِّ
ِ
�رات وال
قد ُت�ؤ ّث ُر في طبيعت ِه .في هذا ال�ش� ِأن ،ف�إنَّ
ِ
الن� ِّ��ص ال ُمختارِ ،وهذا يعني تج ّن َب التّغيي � ِ
إغفاالت التي ْ
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بالكامل ،و�إ ّما �إلغا ُء عملي ِة التَّرجم ِة ب�أكم ِلها:
�ص
ِ
طريق َة (جون�سون ديفيز) ب�سيط ٌة للغاي ِة� ،إ ّما ترجم ُة ال َّن ِّ
يجب �أن تكو َن لل ِّد ّقةِ ،ف�إذا كانتِ الق�ص ُة
�شخ�ص
«�أنا
ٌ
ٌ
مخل�ص في م�س�أل ِة ال َّترجمةِ ،و�أعتقد �أ َّن الأولوي َة ُ
حذف عليها ،فمنَ
ف ��ي �سبي ��لِ المث ��الِ ال يمكنُ �أن ت�ستم َّر في ال َّترجم ِة ما لم تجر تغيي ��راتٍ �أو عملياتِ ٍ
يرغب ف ��ي �أن ي�صب َح �شيئاً
المترجم �أن يلتز َم بم ��ا يترجم ُه ما لم
الأف�ض ��لِ تر ُكه ��ا دو َن ترجم� �ةٍ .فعل ��ى
ْ
ِ
العربي
أدب
�آخ� � َر ك�أن يغ ��دو ُمع� � ّداً في �سبيل المث ��ال» .من ناحي ٍة �أخرى ،يتب ّنى المترجم ��ون الآخرون لل ِ
ِّ
المثال ،تُظه ُر ُ
ترجمات
بع�ض
�سبيل
�ات معار�ض ًة تمام ًا
ا�ستراتيجي � ٍ
ِ
ِ
ال�ستراتيجيات (جون�سون ديفيز) .في ِ
ِ
الروايات �إلى
�ات والق�ص� ِ��ص الق�صير ِة التّي كتبتها الم ��ر�أ ُة العرب ّي ُة مي ًال وا�ضح ًا �إلى تحوي � ِ�ل هذه
ِ
الرواي � ِ
ِّ
حذف الأجزا ِء
ُكر ُ�س الأف ��كا َر الم�سبق َة عن المر�أ ِة العرب ّي ِة .ال يتر ّد ُد المترجم ��ون الآخرون في ِ
ن�صو� ٍ��ص ت ِّ
�أو ح ّت ��ى
أجل �إر�ضا ِء �أذواقِ ال ُق ّراءِ ،وتالي ًا هم يولونَ
�ص من � ِ
ِ
الف�صول �أو �إعاد ِة ترتيبها �أو الإ�ضاف ِة �إلى ال َّن ِّ
�رام م�ؤ ّل ِف ال ّن ِ�ص ،ف ��ي حين ي�سعى (جون�س ��ون ديفيز) �إلى ٍّ
حل
اهتمام� � ًا بتوقع � ِ
�ات القارِئ �أكث َر من احت � ِ
�ص �أي�ض ًاّ :
و�سط � ٍّ�ي ،وغالب ًا ما ّ
«بالطب ِع،
أ�صلي .يجب عل ��ى
يف�ض ُل �أ�صال َة ِّ
ح�سنَ ال َّن َّ
المترجم �أال ُي ّ
الن�ص ال ِّ
ِ
يجب مقاوم ُة
�إذا كا َن
ال�شخ�ص مبدعاً ،ف�إ ّن ُه يميل في ِ
ُ
بع�ض الأحيانِ �إلى �أن «يتفوق» على الكاتبِ  ،لكنْ ُ
ُ
ه ��ذا الإغ ��راءِ»  .وفي �سير ِت ِه ّ
المبد�أ نف�سه�« :أنا [� ]...أرى �أ َّن
(ذكريات في التّرجم ِة)
الذاتي ِة
ٌ
يحافظ على َ
الحذف منه ،على الرغم من
ِتح�سين» �أيّ ن�ص� ،سوا ٌء بالإ�ضاف ِة �إليه �أم
المترجم« ل
الأم� � َر ال يع ��و ُد �إلى
ِ
ِ
ِ
بذلك في �أغلب الأحيانُ ،
واهلل �أعل ُم!» ومع َ
وجود �إغراء للقيا ِم َ
ذلك ،ال ي�ستب ِع ُد (جون�سون ديفيز) على
الجانب الخ ّال َق للتّرجم ِة ،ما ُ
يجعل ر�ؤيت ُه متناق�ض� � ًة ومعقّد ًة ،فبالنظر �إليه ،ال تخلو الترجم ُة
قاطع
َ
نح ��و ٍ
الأدب ّي� � ُة من درج ٍة مع ّين ٍة م ��ن الإبدا ِع ،في ال ِّ
المثال،
�سبيل
أقل ،هذا ما
خالل ت�صريحا ِت ِه .في ِ
ِ
ينعك�س من ِ
ُ
ي�ؤك � ُ�د« :عن� � َد محاول� � ِة عال ِج ال َّترجم� � ِة الأدبية على نح ��و خلاّ قٍ � ،أ�سع ��ى �إلى تناول ك ِّل ج ��زء من العملِ
المترجم �أن يكونَ ف ��ي حال ٍة ذهني ٍة «متجدِّ د ٍة ومنفتح ٍة،
يجب على
ب�إط ��ا ٍر جدي ��دٍ م ��ن التفكير» .يبدو �أ ّن ُه ُ
ِ
والنقل �إلى اللُّغ ِة الم�ستهدف ِة
المترج ِم،
للعمل
� ْأي �أنْ يك ��ونَ مه ّي�أً معنوي ًا بحيثُ يتم ّكنُ من التقيي � ِ�م
ِ
العادل ِ
ِ
َ
أ�سلوب
�ص ،و�إيجا ُد
بطريق ٍة مبتكر ٍة ،وهذا معنا ُه :تف�سي ٌر
الخيارات الم�شابه ِة �إلى ٍّ
ِ
حد ما من � ِ
�شخ�صي لل ّن ِّ
ٌّ
تتناق�ض مع ِّ
كل ما َ
قيل للت ِّو ح � َ
�ول ُّ
ُ
تدخ ِل
المترج � ِ�م وذو ِق� � ِه .يبدو �أنَّ الفكر َة
أعمال الأدب ّي ِة ،لكنّ
ِ
مترجم ال ِ
ِ
ال�صعوباتِ هي �أن تكو َن مبدعاً �ضمنَ
(جون�سون ديفيز) يرى �أ َّنها واحد ٌة من
ِ
�صعوبات التَّرجم ِة�« :إحدى ُّ
�ص الذي �أما َم َك».
ال�صارم ِة لل َّن ِّ
الحدو ِد َّ
تحليلي
�إذ ًا ،فك ��ر ُة (جون�س ��ون ديفي ��ز)
تقترب م ��ن ر�أي (بيرم ��ان) .فهذا الأخي� � ُر يدعو �إلى نق ��دٍ
ُ
ٍّ
ُ
�ات ،وي�ض ُع االتجاهات التَّحريفي َة في التَّرجم ِة مو�ض َع ت�سا� ٍؤل .ومع َ
يعترف ب�أنّ ل ِّأي ترجم ٍة
ذلك،
للتّرجم � ِ
َ
التحريف �سيك ��ونُ مت� ِّأ�ص ًال في عملي� � ِة التَّرجم ِة .وم َع
«الن�ص الت�شعب � ّ�ي» ،وتالي ًا ف�إن
جانب� � ًا ال مف ّر من� � ُه
ّ
بع�ض
االختالفات ال ُمه ّم ِة� ،إذ �إنَّ
ِ
ذل � َ�كِ ،
تك�ش ُف المقارن ُة بينَ �أفكا ِر (جون�سون ديفيز) و(بيرمان) ع ��ن ِ
أنماط)
عيد و�ض َع هذا الإب ��دا ِع �ضمنَ
(جون�س ��ون ديفي ��ز) ُي ُ
نمط �أو (� ِ
�رام ِ
ِ
حدود ال َّن ِّ
�ص ال ِّ
أ�صلي مع احت � ِ
يجب �أن يح � َ
الكاتب،
أ�سلوب
أدب
�اول
اللُّغ� � ِة
العربي) �إن�شا َء �أ�سل � ٍ
ِ
ِ
�وب م�شابهٍ ل ِ
مترجم (ال ِ
ُ
الهدف ،فلديهُ ،
ِّ
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أنماط الممكن ِة في اللُّغ ِة الم�ستهدف ِة« :حينما يتع ّل ُق الأم ُر
وال يمك ��نُ له ��ذا الإبدا ِع �أنْ
يخرج عن نطاقِ ال ِ
َ
بال ِّرواي ��ة [كمث ��الٍ ]ُ ،ي�س ��ا ِر ُع الم ��ر ُء في كثيرٍ م ��ن الأحي ��انِ � -إذا كا َن متعاطفاً مع الكات ��بِ – �إلى اتباع
�أ�سل ��وبٍ يتواف � ُ�ق مع الأ�صلِ بقد ِر اقتراب �أي �أ�سلوبٍ في ال ُّلغ ِة الإنجليز ّي ِة من �أحد الأ�ساليب في ال ُّلغ ِة
تغيير قواعد
يجب �أال يكونَ ل ِ
أ�سلوب المترج � ِ�م ت�أثي ٌر في ِ
العرب ّيةِ».عل ��ى عك� � ِ�س ما ينادي ب ِه (بيرم ��ان)ُ ،
أ�صلي .من الم�ؤ ّك ِد �أ َّنها
أجل
ومعايي ��ر لغ ِة التَّرجم ِة ،وخل � ِ�ق ٍ
ِ
كلمات جديد ٍة من � ِ
ا�ستيعاب غراب ِة ال َّن� ِّ��ص ال ِّ
ُ
يحتفظ
(عدم الإدماج) �أي�ض� � ًا� .إذ
أجنبي لدى (فينوت ��ي) �أو
َ
لي�س ��ت ه ��ي َ
نف�سها التي ت�ضفي الطاب ��ع ال َّ
يعتقد �أنَّ خيارا ِت ِه اللُّغوي َة والأ�سلوب ّي َة
(فينوتي)
للمترجم بدو ٍر �أكث َر التزام ًا في ال َّثقاف ِة ال ُم�ستهدف ِة ،لأ ّن ُه ُ
ِ
المترج ِم،
أدب
أعراف �أو
يمكنُ �أنْ تكونَ بمنزلة موازن ٍة لل ِ
تاريخ ال ِ
ِ
َ
المعايير َّ
ال�سائد ِة في لحظ ٍة مع ّين ٍة في ِ
موقف القُّو ِة .وم ��ع ذلك ،يبدو لدى (جون�سون ديفي ��ز) �أنّ َّ
يعتمد
دونَ �أنْ ته � ِ�د َف �إل ��ى
كل �شيءٍ
ُ
اكت�ساب ِ
ِ
والجمالي ِّ
لكل لغ ٍة وثقاف ٍة
غوي
غات وال َّث ِ
عل ��ى درج ِة التَّ�شاب� � ِه بين اللُّ ِ
ال�سياقِ اللُّ ِّ
قافات المعن ّي ِة ،ولي�س على ّ
ِّ
م�ستهدفةٍ ،وتط ّورِها الم�ستقبلي.
َ
ا�ستخدامها لزياد ِة
فيم ��ا يتع ّل ��قُ بترجم ِة ال ّثقاف� � ِة ،تق ّد ُم تجرب� � ُة (جون�سون ديفيز) طريق� � ًة يمك ��نُ
ُ
آخر لل ّثقاف� � ِة الم�صد ِر هو �أولو ّي ٌة
�إ�شكال ّي� � ِة الأف ��كا ِر بين (بيرمان) و (فينوت ��ي) .بالنظر �إليه،
احترام ال ِ
ُ
ُ
ّف�سيرات ال َّن�ص َّي ِة
المترجم والت
مالحظات
إجراءات:
وي�ضاعف من ال
الهدف ،يغ ّي� � ُر
تحقيق هذا
ِ
ِ
ِ
ِ
ُعلي ��ا ،و ِل ِ
ِ
(الق�ص�ص الق�صير ُة العربي ُة
مقدم ِة كتاب ِه
و�سرد
مات .ف ��ي ِّ
الم�صطلحات �أو ِّ
المقد ِ
ِ
ال�سفلي ِة ِ
ُ
والحوا�ش ��ي ُّ
الق�ص�ص
يكتب« :يحدوني الأم ��ل �أن ي�ستمت َع القار ُِئ بالإنجليز ّي� � ِة بهذ ِه
�سبيل
ِ
الحديث� � ُة) ف ��ي ِ
ِ
المثالُ ،
لي� � َ�س فق ��ط ك�أعمالٍ خيال ّيةٍ ،بل ك�أعمال تعطي �صور ًة ع ��ن ثقاف ٍة و�أ�سلوبِ حيا ٍة مختلفين عما لدينا.
العالم ،وعلى �شع ��بٍ ارتب � َ�ط البريطانيون ب ِه
وتتي� � ُح ه ��ذه الق�ص� � ُ�ص فر�ص� � ًة لالطالع عل ��ى جز ٍء م ��ن
ِ
ارتباط� �اً وثيق� �اً ،ولكن ال ي�ألف ثقافته و�أدبه �سوى حفنة من العلم ��ا ِء المتخ�ص�صين .وهذه الق�ص�ص
أنف�سهمَ ،
وكيف �صوره ��م ال ِّروائيو َن غير العرب
توف ��ر لن ��ا �أي�ضاً الفر�ص ��ة لمقارن ِة كيف يرى الع � ُ
�رب � َ
ُ
المترجم للق�ضايا
بين �أ�شياء �أخرى ،ح�سا�سي َة هذا
اب الق�ص ِة الق�صيرةِ ».يو�ضح هذا
و ُك ّت ُ
المقتطف من ِ
ِ
الت ��ي تُم َّث � ُ�ل بالتَّرجم ِة ،فه ��و ُ
العربي في
�ات الأدب ّي ِة في �صور ِة العال � ِ�م
يدرك تمام ًا ت�أثي� � َر ترجم ِة الم�ؤ َّلف � ِ
ِّ
هل اال�ستنتاج �أنَّ َ
هناك مي ًال بين
َّوفيق بين
ِ
ال�س ِ
بريطاني ��ا العظمى ،والحاج َة �إلى الت ِ
وجهات ال َّن ِ
ظر .ومن َّ
أعمال الأدب ّي� � ِة العرب ّي ِة وثائقَ اجتماع ّي ًة
المترجمي ��نَ الغربيينَ بمن فيه ��م (جون�سون ديفيز) �إلى ِّ
عد ال ِ
�أو �أنثروبولوج ّي ًة .ال ُ
َّقارب
يزال من ّ
ال�ض ِّ
َّاريخي ،ومقارن ُة درج ِة الت ِ
روري و�ض ُع كتاب ِة ال َّن ِ�ص في �سيا ِق ِه الت ِّ
المثير
والمعارف المتبادل ِة بين ثقافتيهما في ال�ستينيات ،حتّى الآن .ومن
والعربي،
الغربي
بين العا َلمين
ِ
ِ
ِّ
ِّ
َ
�صت الحق ًا ،وغالب ًا م ��ا تتع ّلقُ ب�سير ِة الم�ؤلفين
نالحظ �أنَّ ه ��ذه
�ام �أنْ
ِ
المقدمات الطويل َة ْ
قد تق ّل ْ
لالهتم � ِ
َّدريجي،
حاالت �أخرى تكونُ غي َر موجودةٍُ .يعزى هذا االختفا ُء الت
مترج ِم ،وفي
ٍ
وكتاب ِته ��م وتطو ِر ال ّنو ِع ا ُل َ
ُّ
العربي الذي �أُنه � َ�ي �أو ُ
َ
يو�شك �أن ينتهي
العالم
الغرب عموم ًا عل ��ى
عوامل متع ��ددةٍ� ،إلى
م ��ن بين
انفتاح ِ
ِّ
ِ
ِ
ا�ستعماره.
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المجتمعات العرب ّي ِة في
االهتمام المتج� � ّد ُد �إلى التع ّر ِف المتزايدِ �إل ��ى
المرج � ِ�ح �أنْ يعو َد هذا
وم ��ن
ِ
ُ
َّ
�رب (بم ��ا في َ
خا�ص)،
ّاب ِ
ذلك ظهو ُر وتط ��و ُر الكت ِ
الغ � ِ
العرب باللغ� � ِة الإنجليز ّي ِة ،والفرن�سي ��ة على نحو ٍّ
بالإ�ضاف� � ِة �إلى الأهم ّي� � ِة اال�ستراتيج ّي� � ِة المتزايد ِة في َّ
فط)
أو�سط ،وال �سيما بعد �أزم� � ِة (ال َّن ِ
ال�ش ��رقِ ال ِ
ع ��ام  .1973وم ��ع َ
أواخر
ذلك ،ف�إنَّ هذا التَّغيي� � َر يرج ُع �أي�ض ًا �إلى ح � ٍّ�د ٍ
كبير �إلى نقدِ اال�ست�ش ��راقِ منذ � ِ
االهتمام.
�سارع ْت في ت�أكيدِ هذا
ال�سبعيني � ِ
�ات� .إنَّ م� َ
ؤلفات (�إدوارد �سعيد) ،وال �سيم ��ا (اال�ست�شراق)َ ،
ِ
الرغم من ِّ
َ
وم ��ع َ
كل
العربي م�ستم ٌّر على
أدب
ذلك ،ف�إنّ التَّغيي َر
الملحوظ ال يمك ��نُ �أن ُي ِنك َر حقيق َة �أنَّ ال َ
َّ
ِ
الوثائق العلم ّي ِة (الأنثروبولوج ّي ِة والإثنولوج ّي ِة
كثير من الأحيانِ ب�أ ّن ُه مجموع ٌة من
ِ
�شيءٍ ُ ،ينظ ُر �إلي ِه في ٍ
جمالي .ومع ذلك ،ال يب ��دو �أنَّ (جون�سون ديفيز) يدعو �إلى
ولي�س كمنت � ٍ�ج
وال�سو�سيولوج ّي ��ة ِ
وغيرها)َ ،
ٍّ
مالحظات
ترجم ِتها .لديه ،ال يمكنُ ع ُّد �إ�ضافة
ٍ
ال�س ِ
طريق� � ٍة واحد ٍة ِ
لنقل ِّ
مات ال ّثقاف ّي ِة لل ُّن�صو�ص حي ��ن َ
ٌ
للمترجم ليق ّر َر م ��ا �إذا كانَ �سيت ُّم ت�ضمي ُنها
متروك
تو�ضيح ّي� � ٍة ح ًال مثال ّي ًا ف ��ي � ِّأي ترجم ٍة �أدب ّيةٍ .الأم ُر
ِ
حتمل.
بح�سب كم ّي ِة وطبيع ِة
�أو ال ،وذل � َ�ك
ِ
ِ
�ص من ِق َب ِل القارئِ ال ُم ِ
لفهم ال َّن ِّ
المعلومات التي تُع ُّد �ضروري ًة ِ
ويج � ُ�ب �أنْ ي� ��ؤدي الق � ُ
�ارئ دور ًا ف ّعا ًال ،وتالي� � ًا� ،إدراج الحوا�شي يعتم ��د على طبيعة الن� ِ��ص ووثاقة �صل ِة
ٌ
لتقييم هذ ِه الأهمي ِة،
للمترج � ِ�م
متروك
أويل الن�ص عموم ًا .لذل � َ�ك ف�إنَّ الأم َر
التو�ضيح � ِ
�ات المعط ��اة لت� ِ
ِ
ِ
للمترجم
الحرج
الدو َر
وانب ال ّثقاف ّي ِة الأجنبي� � ِة المراد تو�ضيحها
الج ِ
ل�صالح القارئ ،ما ُيعزِّ ُز َّ
وتحدي ��دِ ّ
َ
ِ
ِ
َ
وال�سع � ّ�ي النق ��دي المطل ��وب ب�إلحاح .وكذل � َ�ك الأم� � ُر ،لـ(جون�سون ديفي ��ز) ،ال ُي ِّ
ا�ستبدال
ف�ض ُل دائم� � ًا
�دف ،لأن � َّأي ٍّ
حل
�ات
الخا�ص� � ِة باللُّغ ِة الم�صد ِر بـ م ��ا «يعاد ُلها» في اللُّغ ِة اله � ِ
�ات �أو الم�ستوي � ِ
الم�صطلح � ِ
َّ
ي�شرح (جون�سون ديفيز) �صعوب َة
�سبيل
�ص
ِ
المراد ترجمتهُ .في ِ
ِ
يمكنُ �أنْ ي�س ّب َب م�شكل ًة وفق ًا لل ِّن ِّ
المثالُ ،
الدقيق ِة .وفي �إطا ِر هذه
تقدي � ِ�م
ِ
�وب التَّرجم ِة العلمي ِة َّ
عبارات اللهج ِة الم�صري ِة باللُّغ ِة الإنجليز ّي ِة ،وعي � َ
َ
اطق بالإنجليز ّي ِة وال َّثقاف ِة
الم�ستعرب ب�أنه
التقاليدِ ُ ،ينظر �إلى
أ�سا�سي بين القارئِ
ِ
الغربي ال َّن ِ
ِّ
الو�سيط ال َ
�رات :الحوا�شي ،وم�سار ُد
ومن هنا ت�أتي الحاج� � ُة �إلى
تقديم تف�سي � ٍ
العرب ّي� � ِة الت ��ي يجه ُلها ك ّله ��ا تقريب ًاْ .
ِ
ذلك ،تَجد ُر الإ�شار ُة �إلى �أنَّ َ
َّعليقات .عالو ًة على َ
عمل (( )Laneزقاق المدقّ لنجيب
الم�صطلحات والت
ُ
ِ
محف ��وظ ) يم ّيزُ َ
أدبي
عمل (جون�سون ديفيز) عن تقاليدِ ترجم ِة الأعم � ِ
�ال ال�شرق ّي ِة التي ترى ال َّن َّ
�ص ال َّ
�أو ًال وقب � َ�ل ِّ
و�ساطات
ملمو�س دونَ � ِّأي
�داع ف ّن ٍّي
ٍ
ٍ
كل �ش ��يءٍ وثيق ًة �أنثروبولوج ّي ًة واجتماع ّي ًة ولي�س كوثيق ِة �إب � ٍ
التزام
علم ّي� �ةٍ .وهكذا يب ��دو �أنَّ (جون�سون ديفي ��ز) ُيث ِب ُت ا�ستحال َة ترجم� � ٍة �أدب ّي ٍة علم ّي� �ةٍ� ،أي ا�ستحال َة
ِ
ّعبيرات وما �إلى ذلك)
أ�صول الت
والقيم
الجوان � ِ�ب ال َّثقافي ِة (المبادئِ
ِ
ِ
والعادات و� ِ
ب�شرح جمي ِع ّ
المترج � ِ�م ِ
ِ
آخر �إذا جا َز التَّعبي� � ُر ،ال يتّفقُ مع
لل َّن� ِّ��ص ال ��ذي ي�شارك ُه الم�ؤ ِّل ُف و ُق� � ّرا�ؤه الأ�صليون� .إنّ تف�سي َر عم � ِ�ل ال ِ
الخ�صائ�ص
الحفاظ على
ِ
يكون تابع ًا ل ُه من �أجلِ
ِ
يجب � ْأن َ
الطبيع� � ِة ال�شعر ّي ِة للتَّرجم ِة الأدب ّي����ةِ ،بل ُ
المترج ِم �سيك ��ونُ فقط وثيق ًة اجتماع ّي� � ًة �أو �أنثروبولوج ّي ًة.
�سينتج عن
َّ�ص ،و�إال ف� ��إنَّ ما
ِ
ُ
الجمال ّي���� ِة للن ِّ
�ات تو�ضيح ّيةٍ ،كما �أنه ال يدعو
بحذف ه ��ذه
ال يو�ص ��ي (جون�سون ديفيز)
إدراج مالحظ � ٍ
ِ
ِ
التعبيرات� ،أو � ِ
�رات في اللغ ِة بتل � َ�ك الموجود ِة في اللغة الم�ص ��در ،فيقول« :من
�دال
الم�صطلحات والتّعبي � ِ
ِ
�إل ��ى ا�ستب � ِ
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ناحي ٍة �أخرى ،ف�إنَّ من يحاول التَّوفيقِ بين العام ّي ِة الم�صر ّي ِة وما يقابلها في اللهجة البريطانية �أو
واقعي».
منطقي وغير
الأمريك ّي ِة يجازف ب�إنتا ِج �شي ٍء غير
ٍّ
ٍّ
القرارات المنا�سب ِة ِّ
لكل
�اذ
وفق� � ًا لـ(جون�سون ديفي ��ز) ،يجب �أن يكونَ
ِ
المترجم قادر ًا دائم ًا على ا ّتخ � ِ
ُ
لكل ن� ٍّ��ص ،لكن ِّ
لي�س ِّ
ُ
ولي�س ��ت علم ًا�« :أرى �أنه ال ينبغي �أن
لكل م�شكل ٍة
تحدث .فالتَّرجم ُة لديه فنٌّ َ
حال� � ٍةَ ،
يمار�س فن� �اً ولي�س علماً ،وعلي� � ِه بب�ساط ٍة �أن يعتمد
يك ��و َن للمترج � ِ�م �أيّ قواع� � َد �صارم� � ٍة و�سريعةٍ .فهو
ُ
الحكم على
م�شكلة» .يجب �أن يكونَ المترج � ُ�م «الف ّنان» قادر ًا على
وجه ��ة نظ ��ر معين ��ة عندما يواج ُه �أيَّ
ٍ
ِ
ن�ستنتج �أن ��ه بالنظر �إلى (جون�سون ديفيز)،
تقد َم في عملهِ .يمكننا �أن
م ��دى مالءم ِة خيارا ِت� � ِه كلما ّ
َ
�اب هي �أي�ض ًا
أ�ساليب اللغوي� � ُة وال َّثقافي ُة التي ت�ساع � ُ�د �أو ال
ُ
ت�ساعد في اال�ستيع � ِ
م ��ن المحتم � ِ�ل �أن تك ��ونَ ال ُ
االختالف
إمكانات التّي تو ّف ُرها درج� � ُة التَّ�شاب ِه �أو
الن�ص وال
ِ
ِ
ج ّي ��د ًة .يبدو �أنَّ �أهميتَها تعتم � ُ�د على طبيع ِة ِّ
ُ
يختلف تفكير ُه عن نظري ِة (بيرمان)� .إنَّ التمييزَ
القطعي بين
الت�صنيفي
قافات .وهكذا،
بين
اللغات وال َّث ِ
ِ
َّ
َّ
َّرجمات «المتح ّيز ِة والأخالق ّي ِة» هو مو�ض ُع ت�سا� ٍؤل لدى (جون�سون ديفيز) .يمكنُ �أن ُي َ
قال ال�شي ُء نف�س ُه
الت
ِ
الفرق -في ر�أيي -بين هاتين الفئتين � َّ
ُ
أقل
َّوطين/
التغريب) لدى (فينوتي) ،حتى لو كانَ
ِ
عن ثنائ ّي ِة (الت ِ
اال�ستيعاب لدى (بيرم ��ان) ،حتّى لو كان الأم ُر
وعدم
ِ
َّمييز بينَ اال�ستيع � ِ
و�ضوح� � ًا في الأ�سا� � ِ�س من الت ِ
�اب ِ
َ
قافات
الو�سائل الم�ستخدم� � َة -
يتع ّل ��قُ بالتَّغري � ِ�ب � ،اّإل �أنَّ
َ
ّوا�صل بينَ ال َّث ِ
الخيارات اللغوي َة والأ�سلوب ّي� � َة  -للت ِ
تاريخ اللغ� � ِة وال َّثقاف ِة الم�ستهدف ِة .ال يحدث هذا
الأخ ��رى ِّ
للن�ص ال ِّ
أ�صلي تكون (محل ّي ًة) ،وهي جز ٌء من ِ
المترج ِم .هل ت�سعى ح ّق ًا �إلى الك�شف
أجنبي الذي تخل ُقه خياراتُ
ِ
التغري � ُ�ب � اّإل م ��ن ِ
خالل ت� ِ
أثير الطاب ِع ال ِّ
َ
قافي مه ُّم
عن الطبيعة الأخرى لل َّثقافة الأجنبية؟ على
العك�س لدى (جون�سون ديفيز) ،ف�إنّ
ِ
االختالف ال َّث َ
للن�ص وتاريخ ِه.
الفهم ِّ
العام ِّ
في التَّرجم ِة ،لكن ال يمكنُ نقل ُه �إال وفق ًا لأهميت ِه قيا�س ًا �إلى ِ
المترجم
العربي
أدب
المعا�صر ،ف�إذا كانَ
هج في التَّرجم ِة الأدب ّي ِة م�شكل ًة في حال ِة ال ِ
ِ
ُ
�رح هذا ال َّن ُ
يط � ُ
ِّ
الغربي َ
ّاريخ؛ �سيتعينُ عل ��ى القارئِ
بذل المزيدِ
�شرح ال�سم � ِ
ِّ
لفهم الت ِ
را�ضي� � ًا عن ِ
�ات ال َّثقافي ِة الأ�سا�س ّي ِة ِ
الن�ص .في مث � ِ�ل هذ ِه الحال ِة� ،إ ّم ��ا �أن يكونَ
م ��ن الجه � ِ
�ود لفهم معنى جوان � َ�ب �أخرى ِ
غير معروف� � ٍة من ِّ
ف�ضول ّي ًا ،وي� َ
الحقائق ال َّثقاف َّي ِة المذكور ِة (في
فهم
القيام
عاتق ِه عنا َء
ٍ
أخذ على ِ
بقراءات جانب ّي ٍة من � ِ
ِ
أجل ِ
ِ
الفرق بينَ ّ
البائن َّ
المثال ُ
ق�ص ٍة مع َّينةٍ) ،و�إ ّما �أن يملأَ هذا الفرا َغ
�سبي � ِ�ل
والط�ل�اقِ
الطالقِ
ِ
ِ
الرجعي في ّ
ِّ
والمقاالت
(المحادثات
والخطابات التي تُع َّم ُم ف ��ي بيئت ِه االجتماع ّي� � ِة
خالل الأف ��كا ِر
ِ
ِ
ِ
المفاهيم � َّ�ي من ِ
�ام التي ت ّم ْت م�شاهدتها ،وما �إل ��ى َ
أعتقد �أنَّ
ذلك)ُ � .
أفالم الوثائق ّي ِة ،والأف�ل ِ
ال�صحف ّي� � ِة المق ��روء ِة ،وال ِ
يجب �أن ي� َ
أخذ هذه
غير ِه من ال ِ
� َّأي مترج � ٍ�م لل ِ
أدب العرب � ِّ�ي (�أو ِ
آداب التي خ�ض َع ْت لال�ستعم ��ا ِر �سابق ًا) ُ
ِ
لالختالف
�رح ال�س� َؤال التَّال � َ�ي :هلِ التَّف�سي� � ُر �أو ع ��دم التف�سي ِر تف�سي� � ُر
الحقيق� � َة ف ��ي الح�سبان ،ويط � َ
وال�ص ��و َر النَّمطي َة ،ويع ِّزز معرف� � ًة �أف�ض َل
ال َّثقاف � ِّ�ي �س ُيع� � ِّز ُز �أو يتح� �دّى الأف ��كا َر الم�سبق� � َة والقوال � َ�ب ُّ
بال َّثقافاتِ الأخرى؟
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أحيان ي�ض ُع في ح�سبانه ه ��ذه المقارن َة بينَ ما يرا ُه
م ��ا يم ّي ��زُ (جون�سون ديفيز) هو �أ ّن ُه في بع� ِ��ض ال ِ
للمترجم مه ّم ٌة حرج ٌة
العربي نف�س ِه� .أ�صبح ��ت
�رب في العا َل ِم العرب � ِّ�ي ،وال�صورة التي لدى العا َل � ِ�م
الغ � ُ
ِّ
ِ
�أخ ��رى ف ��ي حقب ِة ما بع � َ�د اال�ستعمارِ ،هي �أنْ ي� َ
العربي
القوى بي ��ن العا َل ِم
أخذ ف ��ي الح�سبان ت�أثي َر ِ
توازن ِ
ِّ
ال�ستراتيجيات
اال�ستيعاب �أو عدم ِه
أثير
ِ
ِ
ِ
والغرب على ت�ص ّو ِر ثقاف ِة الم�صدرِ ،ثم يق ّد َر القيم َة المحتمل َة لت� ِ
يجب �أن َ
ت�صل �إليها.
هذا التَّ�صورِ ،ودرج َة ِّ
الدقة ال ُمثلى التي ُ
العربي عل ��ى دراي ٍة بالق�ضاي ��ا ال َّثقافي ِة والجيو�سيا�س ّي� � ِة ،و�أن يك ّي َف
أدب
مترج � ُ�م ال ِ
يج � ُ�ب �أن يكونَ ِ
ِّ
ات
طريق َت ُه مع
تفكير في �أخالق ّي ِ
ِ
ال�سياقِ العام لعملي ِة التَّرجم ِة .وتالي ًا ،ف�إنَّ � َّأي ٍ
االحتياجات ال َّناتج ِة عن ِّ
التَّرجم� � ِة يج � ُ�ب �أنْ َ
َ
احترام ح ْرف ّي ِة
أخالقيات ب�سيا ِقها التَّاريخ � ِّ�ي
يربط ه ��ذه ال
القول ب� ��أنَّ
الدقيق� .إنَّ
ِ
ِ
َ
يجب علينا
آخر كما هو (بيرمان)؛ هو �أم ٌر
أ�صلي ي�ضم ��نُ دائم ًا تق ّب َل ال ِ
حقيقي بالت�أكيدِ  ،لكن ُ
الن� ِّ��ص ال ِّ
ٌّ
التاريخي للترجم ِة .ما يمكنُ
تم ك�شف ُه فيما يتع ّل ��قُ بال�سياقِ
دائم� � ًا التَّ�شكي � ُ�ك في قيم ِة هذا ال ِ
آخر الذي ّ
ِّ
�اول المر ُء النظ َر في �صو ِر التَّرجم ِة
أجنبي يمكن ع ُّده «غريب ًا» �أو «�إثنوغرافي ًا» �إذا لم يح � ِ
تقديم� � ُه ب�أن ��ه � ٌّ
أخالقيات التَّرجم ِة الحرف ّي ِة م�ضمون ٌة فقط في �إطا ٍر
المنتج ِة في ال َّثقاف ِة الم�ستهدف ِة .بمعنى �آخر ،ف�إن �
ِ
الن�ص ِّ
مثال � ٍّ�ي حيثُ
بكل مو�ضوع ّي ٍة .ومع ذلك ،ف�إن هذا التق ُّب َل غير
ُ
الثقافات مت�ساوي ٌة ،وحي ��ثُ ُي�ستق َبل ُّ
للعالم الذي
مو�ضوع � ّ�ي ،وتُ�س َتم� � ُّد غير المو�ضوع ّي ِة ه ��ذه �أ�سا�س ًا من معرف ٍة جماع ّي ٍة �أو (ع ��دم معرفةٍ) ِ
وكلي�شيهات وقوال � َ�ب نمط ّي ٍة وما �إلى ذلك) م�شروط ٍة
�شكل ُخ َط ٍب
ٍ
يج ��ري ا�ستح�ضار ُه (ال ��ذي يظه ُر في ِ
�ات القو ِة المتفاوت ِة في كثي � ٍ�ر من الأحيانِ بين ال َّث
اال�ستيعاب يمكنُ �أن يكونَ
قافتين .وتالي ًا ،ف� ��إنَّ
بعالق � ِ
ِ
َ
�أحيان� � ًا مقبو ًال من ال َّناحي ِة الأخالق ّي ِة من وجه ِة ال َّنظ � ِ�ر التاريخ ّي ِة ،لأن ُه يفي على نحو � َ
بمتطلبات
أف�ضل
ِ
أ�صلي .ومن هنا -في
تف�سير
الم�ستهدف ،ويتج َّن ُب �سو َء
االجتماعي
الو�س � ِ�ط
ِ
ِ
ِ
الجوانب الثقاف ّي ِة ِّ
للن�ص ال ِّ
ِّ
�ات (جون�سون ديفيز) لأنها تُظه ُر بع� �َ�ض الوعي في هذا
ر�أي ��ي -ت�أتي �أهمي� � ُة الدرا�س ِة ال َّن�صي ِة لترجم � ِ
المترجم،
ت�سمح لي نتائج قراءاتي اكت�شاف المزيدِ عن طريق ِة هذا
البعدِ المرنِ للتَّرجم ِة .في الواقعُ ،
ِ
أولي.
تقييم � ٍّ
و�إجراء ٍ

الخال�صة:
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ُ
مهما َ
�سيظل بال
الحرفي لترجم ِة (جون�سون ديفيز) ،ف� َّإن عمل ُه
للجانب
الجمالي ِة
ِ
قيل عن القيم ِة ّ
ّ
�شك مثا ًال ج ّيد ًا للترجم ِة الأخالق ّيةِ :لقد كانَ منفتح ًا على ٍّ
ٍّ
كل من ثقاف ِة الم�صد ِر وخ�صو�ص ّي ِة لغتهِ،
االختالفات ِّ
إنجليزي ،كما � َّأن الأخالق ّي َة الواقع ّي َة
أدبين العرب � ِّ�ي وال
وعل ��ى
ِ
ِّ
والجمالي ِة بين ال ِ
ال�شعري ِة ّ
في
التاريخي
يجب �أن ُينظر �إليها في �سياقِ ها
في ِ
نهجهِ ،التي ُ
العالمي ،ناجم ٌة �أي�ض ًا عن االختيا ِر الح ْر ِّ
ِّ
ِّ
ُ
غير المتكافئ ِة
كو�سيل ��ةٍ رئي�س ��ةٍ  ،حيثُ
ظروف ِ
العمل – وال �سيم ��ا م�شكالت النَّ�شر ،وعالقات الق� � ّو ِة ِ
البريطاني .عالو ًة على
أدب
الن�ص
والهدف  -تملي
قافات الم�صد ِر
ِ
بي ��ن ال ّث ِ
بقيم ال ِ
َ
ا�ستيعاب ِّ
ِّ
ِّ
العربي ِ
إعالمي (من بعيدٍ )،
تقارب ن�ص � ٍّ�ي و�
تعاطف ال يعتم � ُ�د فقط على
ذل � َ�ك ،ف�إن ه ��ذه الأخالقَ تنب ُع من
ٍ
ٍ
ٍّ
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المحدد ِة لل ّثقاف ِة
وفهم م�ستق � ٍّ�ل ن�سبي ًا للنظر ِة العالم ّي� � ِة
ّ
لك ��ن على تجربةٍ مبا�شر ٍة للحي ��ا ِة العرب ّيةٍِ ،
وتجارب
المترجم� �ةِ .ف ��ي ر�أيي ،الترجم ��ة الأخالقية بع ��د اال�ستعما ِر هي فهم لتن� � ّو ِع �أنظم ِة القي � ِ�م
ِ
نظر
الجمع بين
وغير الأدبي ِة للترجمةِ ،وتفانٍ في
ووعي بالت
ِ
ِ
وجهات ِ
ّحديات الأدبي ِة ِ
ِ
الحيا ِة الب�شر ّيةٌِ ،
قافات المختلفةِ.
ال ّث ِ
وكرائ � ٍ�د ف ��ي ه ��ذا ال َّنو ِع من الترجم� � ِة ،ي�ستح� � ُّق (ديني�س جون�سون ديفي ��ز) ِّ
بكل ج ��دار ٍة الإ�شاد َة التي
تَل ّقاها◘.

�صراع – جاكوب لورن�س
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ج�ســـور الفكـر

عدنان جامو�س« :ما يغريني بالترجمة
هو الأ�صالة واالبتكار في اختيار المو�ضوع»
حوار� :سلوى �صالح •

ول��د ف��ي �صيدا لبن��ان  .1937لأبوين من بلدة دي��ر عطية في �سورية� .أنه��ى درا�سته االبتدائية
والإعدادي��ة والثانوية في مدار�س دم�شق ،و�أوفدت��ه وزارة التربية والتعليم للدرا�سة في كلية الآداب
في جامعة لومونو�س��ف بمو�سكو ،حيث نال �شهادة الماج�ستير في "فق��ه اللغة الرو�سية و�آدابها".
عم��ل مدر�ساً للغة الرو�سية ف��ي ثانويات دم�شق ، ،ثم مترجماً في الم�ؤ�س�س��ة العامة ل�سد الفرات
في مدينة (الثورة) ،ثم عين مديراً لمكتب الترجمة في الم�ؤ�س�سة المذكورة التابعة لوزارة الري.
ع�ضو جمعية الترجمة ،وع�ضو هيئة تحرير مجلة ( الآداب الأجنبية)

حظي ��ت الترجم ��ات من اللغة الرو�سية �إلى العربية بن�صيب كبير مقارن ��ة باللغات الأخرى ،وتعود بداية
ه ��ذه الترجم ��ات �إلى الن�صف الأول م ��ن القرن التا�سع ع�ش ��ر ،لتزدهر في نهايته على ي ��د �إحدى جمعيات
الإر�سالي ��ات في تلك الفت ��رة ،والتي كان لها دور رائد في تكوين ك ��وادر متخ�ص�صة في اللغة الرو�سية .في
بداي ��ة الق ��رن الع�شرين ،ن�شطت الجمعية الفل�سطينية -الرو�سية في ه ��ذا المجال ،لتتوقف حركة الترجمة
�إبان الحرب العالمية الأولى ،ثم تعود وتن�شط بعدها انطالق ًا من م�صر ،و�شهدت فترة الخم�سينيات ترجمة
�أ ّم ��اتَ الكت ��ب الرو�سية �إلى اللغ ��ة العربية على يد المترج ��م ال�سوري �سامي الدروبي ،ال ��ذي يعد �أ�شهر من
ترجم الأدب الرو�سي ،على الرغم من �أنه لم يكن ملم ًا باللغة الرو�سية ،بل كان يترجم عن لغة و�سيطة هي
الفرن�سية.
• �صحافية �سورية.
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في ال�سنوات الثالثين الأخيرة� ،صار لدينا الكثير ممن يتقنون اللغة الرو�سية ويترجمون عنها مبا�شرة
�إل ��ى العربية ،من ه�ؤالء المترج ��م ال�سوري عدنان جامو�س ،الذي ق ّدم للمكتب ��ة العربية كتب ًا ع ّدة مترجمة
عن الرو�سي ��ة �أهمها :كتاب (الجمالي والفني) لبو�سبيلوف ،وكتاب (ال�سهب وق�ص�ص مبكرة) لت�شيخوف،
كم ��ا ترجم كتاب� � ًا مهم ًا في تاريخ الترجم ��ة من الرو�سية �إل ��ى العربية للأديب الرو�س ��ي الك�سندر كوبرين،
وه ��ي رواية بعنوان (الحف ��رة)� ،إ�ضافة �إلى ترجمة الكت ��ب المهمة الأخرى (الإن�س ��ان واالرتقاء– المادية
الديالكتيكي ��ة – �أبط ��ال الإغريق – حوارات �سجي ��ن – من باع التاريخ؟) وغيره ��ا .وترجم للفتيان ق�صة
مغام ��رات بعنوان (ن�صر ال لزوم له) ،وق�صة (تعلم يا �سينغاميل) التي �صدرت باللغة العربية تحت عنوان
(الملحمة وال�شريعة) لأنها تحكي عن �شريعة حمورابي وملحمة جلجامي�ش.
ول ��د عدنان جامو�س في �صيدا لأبوي ��ن من دير عطية عام  ،1937در�س في دم�شق ثم �أوفد للدرا�سة في
كلية الآداب بجامعة (لومونو�سوف) بمو�سكو ،ونال �شهادة الماج�ستير في فقه اللغة الرو�سية و�آدابها .ع ّين
يكتف بهذا العمل بل ترجم
بع ��د عودته �إلى دم�شق مدير ًا لمكتب الترجم ��ة بم�ؤ�س�سة �سد الفرات� ،إال �أنه لم ِ
ع ��دد ًا ال ي�سته ��ان به من الكت ��ب� ،إ�ضافة �إلى ترجم ��ة ن�صو�ص من�شورة في المج�ل�ات وال�صحف في مجال
الق�صة وال�شعر والم�سرح والمقالة.
مجل ��ة (ج�سور ثقافية) التقت المترجم عدنان جامو�س و�أج ��رت معه الحوار التالي عن مجمل تجربته
في مجال الترجمة من الرو�سية �إلى العربية:
 ارتب ��ط ا�سم ��ك بكتاب (الجمالي والفني) للكاتب الرو�سي بو�سبيلوف ،وهو كتاب فل�سفي عميقال يخلو من ال�صعوبة ،حدثنا عن �أهمية هذا الكتاب وم�ضمونه ،ولماذا اخترته؟
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ف ��ي �أثناء درا�ست ��ي في كلية الآداب بجامعة (لومونو�سوف) بمو�سك ��و ،بين عامي  ،1965 –1959لفت
نظري م�ضمون المحا�ضرات التي يلقيها علينا �أ�ستاذ الأدب وعلم الجمال البروفي�سور غينادي بو�سبيلوف،
الذي مار�س لأكثر من ن�صف قرن النقد الأدبي وت�أريخ الأدب والفن ،فقررت �أن �أترجم الكتاب الذي عر�ض
في ��ه الباحث نظريت ��ه تحت عنوان (الجمالي والفني) ،وتت�أتى �أهمية هذا الكتاب ،في ر�أيي ،من �أنه يعر�ض
نظرية متكاملة ومطردة ومتما�سكة الأجزاء ،تجيب عن كثير من الأ�سئلة التي تتردد في كتابات المنظرين
ونقاد الأدب والفن ،كال�س�ؤال عن م�ضمون الفن وماهيته ،والعالقة بين الفن والواقع وماهية الفن الواقعي.
ي�ستعر� ��ض بو�سبيلوف ف ��ي كتابه مقوالت المدار� ��س الرئي�سة الثالث ،التي كانت تت�ص ��ارع �آنذاك حول
تحدي ��د ماهية الفن :هل تكمن في م�ضمونه الأيديولوجي كما تدعي المدر�سة ال�سو�سيولوجية؟ �أو في �شكله
ال�صوري كما ت�ؤكد المدر�سة الت�صويرية؟ �أو في جوهره الجمالي كما تقول المدر�سة الجمالية؟ ثم يتعر�ض
للحدي ��ث ع ��ن ماهية الجمال في كل من الطبيعة والمجتمع والفن ،وعن من�ش�أ الفن وتميزه عن بقية �أ�شكال
الوعي االجتماعي ،مت�سائ ًال عن الحاجة التي دفعت الإن�سان منذ الع�صور القديمة �إلى الإبداع الفني.
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كما ي�ستعر�ض الكاتب تاري ��خ ن�شوء الفن الإبداعي
وخوا�ص ��ه الجوهري ��ة النوعي ��ة ،ويع� � ِّرف �أجنا�س الفن
و�أنواع ��ه و�صنوف ��ه وخ�صو�صيت ��ه الت�صويري ��ة الفنية،
الت ��ي تتركز �أ�سا�س ًا في النمذجة الإبداعية ،مف ِّرق ًا بين
النمذجة والتنميط.
 هل واجهت �صعوبة في نقل هذا الكتاب �إلى العربية؟انح�صرت ال�صعوبات التي واجهتها في ترجمة الكتاب ،في �إيجاد الم�صطلحات العربية المنا�سبة التي
تعب ��ر ب�أكبر ق ��در ممكن من الو�ضوح ،ع ��ن مدلوالت الم�صطلح ��ات التي ا�ستعملها بو�سبيل ��وف في �صياغة
الأف ��كار المبتكرة في نظريته ،ما تطل ��ب جهد ًا خا�ص ًا لإيجاد الحلول المنا�سبة لنقل الكلمات اال�صطالحية
الرو�سية المترابطة فيما بينها (بطريقة اال�شتقاق) ولي�س لها مقابالت �شائعة في اللغة العربية.
 هل ت�أثرت �إبان درا�ستك في الجامعة بالثقافة الأدبية الرو�سية؟كن ��ت �أتابع باهتم ��ام ما يدور في الأو�س ��اط الثقافية هناك ،من مناظرات وم�ساج�ل�ات ونقا�شات حول
النظري ��ات الأدبية وما يرتبط بهذه المو�ضوعات من مق ��والت ونظريات ،وكنت �أطالع ب�شغف �أهم ما يكتب
ح ��ول ذلك ب�أق�ل�ام ّ
منظرين وكتّاب محليي ��ن و�أجانب ،ممن كان ��ت �أعمالهم تترجم �إل ��ى الرو�سية من فور
�صدورها تقريب ًا في بالدهم.
 ما المو�ضوعات التي تغريك بالترجمة؟ وعلى �أي �أ�سا�س تختار الأعمال تمهيداً لترجمتها؟ما يغريني بالترجمة هو الأ�صالة واالبتكار في اختيار الكاتب لمو�ضوعه ،ونظرته �إليه ،وطريقة معالجته
الإبداعية له ،بما يجذب القارئ ويجعله ي�ستمتع بجمالية العمل الأدبي وروعته �شك ًال وم�ضمون ًا .وقد اخترت
بع� ��ض الأعمال الإبداعية والنظرية لترجمتها وفق ًا لذلك� ،إ�ضافة �إلى ترجمة �أعمال ذات طابع �أيديولوجي
معين ،كلفتني بها دور الن�شر �أغلب الأحيان ،وال �أرى مانع ًا من عمل ذلك.
 ترجمت �أعما ًال لكبار الك ّتاب الرو�س ...من هو الكاتب الرو�سي الذي تحر�ص على نقل �أعماله �إلىالعربية �أكثر من غيره؟
لم ��ا كن ��ت طالب ًا في جامع ��ة لومونو�سوف كن ��ت �أم ّني النف�س ب�أن تت ��اح لي في الم�ستقب ��ل ترجمة رواية
(الإخ ��وة كارامازوف) للكاتب الرو�سي ال�شهي ��ر (فيودور دو�ستويف�سكي) ،بعد �أن ق ��ر�أت الترجمة العربية
لهذه الرواية ،ال�صادرة عن دار اليقظة العربية عام  ،1953ا�ستناد ًا �إلى الترجمتين الفرن�سية واالنكليزية.
�إال �أنن ��ي لما قر�أتها بالرو�سي ��ة لم�ست فروق ًا كثيرة بين الأ�صل والترجم ��ة ،و�أ�صبحت �ضرورة ترجمتها من
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ملح ًا لدي ،ولكن لما �صدرت الطبعة الأولى من �أعمال دو�ستويف�سكي الأدبية
اللغة الأ�صلية مبا�شرة هاج�س ًا ّ
الكامل ��ة بقلم الدكتور �سامي الدروبي عام  ،1967و�أحدث هذا الإ�صدار �ضجة كبرى في الأو�ساط الثقافية
العربي ��ة ،وال �سيم ��ا في م�صر ،على الرغم من �أنها �أنجزت نق ًال عن الفرن�سية� ،أ�صبح التفكير في ترجمتها
�آنذاك �ضرب ًا من العبث ،وهكذا تال�شى الحلم الذي كان يراودني.
وفيم ��ا بعد ،عث ��رت على ما يعو�ضني عن الحل ��م المفقود ،وذلك لما وقعتُ عن طري ��ق الم�صادفة على
كت ��اب ي�ضم �صفحات مخت ��ارة من (يوميات كات ��ب) ،انتقاها �أحد كبار الباحثي ��ن المتخ�ص�صين بدرا�سة
ت ��راث دو�ستويف�سك ��ي ،وكان هذا الأخير ي�صدر ه ��ذه اليوميات في �شكل ك ّرا�سات �شهري ��ة ،يعلق فيها على
الظواه ��ر الت ��ي تلفت نظره وت�شغل بال معا�صريه ،فيعالجها بعمق و�شمولي ��ة يجعالن كتاباته عنها ن�صو�ص ًا
تحتفظ بقيمتها الفكرية خارج حدود زمانها ومكانها ،وقد ا�ستغرقت ترجمة (اليوميات) مني وقت ًا طوي ًال
وتطلبت جهد ًا بالغ ًا كنت �سعيد ًا ببذله.
 هل هناك كاتب رو�سي �آخر كنت ترغب في ترجمة �أعماله؟الكات ��ب الآخ ��ر الذي كنت �أرغب في ترجمة �أعماله هو (�أنط ��ون ت�شيخوف) الذي قر�أت بع�ض ق�ص�صه
الق�صي ��رة المده�شة مذ كن ��ت تلميذ ًا في الإعدادية ،ثم ا�ستمتعت كثير ًا فيما بعد بقراءتها باللغة الرو�سية،
ولم ��ا �ص ��درت مختارات من م�ؤلفاته في �أربعة مجلدات ع ��ن (دار التقدم) في مو�سكو ،في الثمانينيات من
الق ��رن الما�ض ��ي ،بترجم ��ة ال�صديق الراحل (�أبو بكر يو�س ��ف) ،الحظت �أنها خلت م ��ن �أقا�صي�ص الكاتب
المبك ��رة ،كم ��ا �أنها �أغفلت ق�صة (ال�سهب) المهمة التي �أثارت حي ��ن �صدورها عام  1888جد ًال وا�سع ًا في
�أو�ساط الأدباء والنقاد الرو�س لكونها �أول ق�صة طويلة يكتبها ت�شيخوف ،وع ّدوها منعطف ًا مهم ًا في م�سيرة
ت�شيخوف الإبداعية.
وم ��ا �إن �أتاح ��ت ل ��ي الظروف فر�صة ترجم ��ة بع�ض من �أعم ��ال ت�شيخوف ،عكفت عل ��ى انتقاء عدد من
�أقا�صي�صه المبكرة التي لم ي�سبق �أن ترجمت من قبل ،كي يطلع القارئ العربي على البدايات الأولى لإبداع
الكات ��ب عندما كان ين�ش ��ر �أقا�صي�صه في المجالت الفكاهي ��ة بتوقيع «�أنتو�شا ت�شيخونت ��ه» .ثم �أتبعت هذه
الأقا�صي�ص بترجمة ق�صة (ال�سهب) التي ّ
تد�شن مرحلة جديدة في تاريخ �أدب ت�شيخوف.
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 عملت مترجماً فورياً في م�ؤ�س�سة �سد الفرات في ال�ستينيات ...هل �ساعدك ذلك في عملك الالحقبالترجمة الأدبية؟ �أو �أنه كان عائقاً في طريقك؟
ل ��م يك ��ن عملي في م�ؤ�س�سة �س ��د الفرات يقت�صر على الترجم ��ة ال�شفهية فح�سب ،ب ��ل كان ي�شمل �أي�ض ًا
الترجم ��ة الكتابي ��ة لبع�ض الكت ��ب والكرا�سات التقني ��ة ،وللمذك ��رات الخا�صة بت�سويغ الحل ��ول الت�صميمية
المقترح ��ة ،والبرام ��ج ال�شهري ��ة والربعي ��ة وال�سنوية ،والتقاري ��ر والمخطط ��ات الت�صميمي ��ة والتنفيذية،
واالتفاقيات والعقود الخا�صة بتوريد المعدات والمواد وقطع الغيار و�إيفاد الخبراء وغير ذلك.
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كل هذه الترجمات كانت تغني معرفتي باللغة الرو�سية بتعابير ومفردات ومفاهيم جديدة� ،أما الترجمة
الفوري ��ة فكانت تثري الر�صيد الح ��ي من المفردات التي يمكن ا�ستح�ضارها �إل ��ى �ساحة الذهن في الوقت
المنا�س ��ب ،كم ��ا كانت الحياة االجتماعية م ��ع الخبراء الرو�س واالختالط اليوم ��ي بهم خالل االجتماعات
والتو�سع ف ��ي معرفة اللغة
والحف�ل�ات والأم�سي ��ات الأدبية والأحادي ��ث المتبادلة معه ��م ت�ؤدي �إل ��ى التع ّمق
ّ
واالط�ل�اع عل ��ى دقائقها في مختلف المج ��االت المعرفية .وهذا كله ي�ساعد المترج ��م في عمله في ترجمة
العل ��وم الإن�ساني ��ة وكذلك الأدبي ��ة ،وال �سيما الق�ص�صي ��ة والروائية التي ت�صور الحي ��اة الإن�سانية بمختلف
وجوهها ،بما في ذلك المجاالت المعي�شية والنف�سية والعقلية ،وكذلك مجاالت العمل والإنتاج ،ولذلك ف�إن
على مترجم هذه الأعمال �أن يكون ملم ًا بالمفردات والتعابير التي يجري تداولها في جميع مجاالت الحياة.
 �إل ��ى �أي ح ��د ت�أث ��رت في طفولت ��ك بال�سير ال�شعبية بما فيه ��ا من �سجع ولهج ��ة حما�سية ،ك�سير َتيعنترة والزير �سالم ،وق�ص�ص �ألف ليلة وليلة؟
كان والدي هاوي ًا لل�سير ال�شعبية والأدب ال�شعبي ،وكانت �سيرة عنترة العب�سي تت�صدر المكتبة ال�صغيرة
في بيتنا ،و�إلى جانبها �سيرة بني هالل وتغريبتهم و�سيرة الزير �سالم ومجراويته الم�سرودة نظم ًا ،و�سيرة
�سيف بن ذي يزن ،والملك الظاهر بيبر�س ،وعلي الزيبق ودليلة المحتالة ،وذات اله ّمة وفيروز �شاه و�سواها،
وكان والدي حري�ص ًا على �أن يعلمنا� ،إخوتي و�أنا ،القراءة والكتابة منذ نعومة �أظفارنا ،ويحثنا على ا�ستظهار
�أ�شعار عنترة و�إلقائها بلهجة حما�سية .وكنت �أحفظ عن ظهر قلب بع�ض العبارات الم�سجوعة و�ألقيها �أمام
زمالئ ��ي في ال�صف الثالث االبتدائي ،و�أنا �أق�ص عليه ��م بع�ض الأحداث من �سيرة عنترة ،لهذا لقبوني في
المدر�سة �آنذاك بالحكواتي .وال �أزال �أذكر تلك العبارات منذ ال�صغر حتى الآن.
أق�ص عل ��ى زمالئي حكايات من كتاب (�ألف ليل ��ة وليلة) الذي �أولعت به
وف ��ي ال�ص ��ف الخام�س �صرت � ُّ
وق�ضيت �أيام ًا وليالي في العطلة ال�صيفية و�أنا �أطالعه ب�شغف و�أحفظ الكثير من الق�ص�ص الواردة فيه.
وبعد ذلك� ،أ�صبحت �أميل �إلى مطالعة الكتب الأدبية التراثية الم�صوغة بلغة عربية ف�صيحة مثل :كليلة
ودمن ��ة والبخالء والعقد الفريد ،ومن ثم مطالعة الكت ��ب المترجمة لكبار الكتاب الأوروبيين والرو�س ،وكل
ه ��ذا �ساعدني فيما بع ��د في ترجمة الأعمال الق�ص�صية و�صياغة الن� ��ص المترجم ب�أ�سلوب يت�سم ب�سال�سة
ال�سرد الحكائي.
 م ��ا الموا�صف ��ات التي يج ��ب �أن يتحلى بها المترجم الناجح؟ وهل يكف ��ي �أن يتقن لغة �أخرى حتىينجح في مهنة الترجمة؟
الترجم ��ة �أنواع ،وال�شرط الأول الذي يج ��ب �أن ي�ستوفى عند ممار�سة الترجمة بجميع �أنواعها هو �إتقان
اللغتين �إتقان ًا كافي ًا للقيام بالمهمة التي يت�صدى لها المترجم ،والترجمة ال�شفهية :تتطلب �إلى جانب ذلك
ق ��وة المالحظة و�سرعة البديهة للتمييز بين مختلف اللهجات الت ��ي تلفظ بها العبارة ،والقدرة على تركيز
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االنتب ��اه ،وق ��وة الذاكرة ،و�أن يك ��ون المترجم مزود ًا بذخيرة ثقافي ��ة وا�سعة ومتعددة الوج ��وه� ،إ�ضافة �إلى
نف�س الم�ستمع.
رهافة الح�س �إلى الحد الذي يجعله قادر ًا على تقدير وقع الألفاظ التي يختارها في ِ
�أم ��ا الترجمة الكتابية :ف�إنها تق�سم �إلى �أق�سام ع ��دة �أهمها الترجمة الثقافية التي ت�شمل �أو ًال :الترجمة
العلمي ��ة بفئاته ��ا المختلفة ،كالعل ��وم الأ�سا�سية من ريا�ضيات وفيزي ��اء وغيرها ...والعل ��وم التطبيقية من
هند�س ��ة وزراعة وطب ...و�ش ��روط ترجمتها� :إتقان اللغتي ��ن واالخت�صا�ص وا�ستعم ��ال الم�صطلح الدقيق،
و�صياغة الن�ص بعبارات وا�ضحة ت�ؤدي المعنى المق�صود .والعلوم االجتماعية والإن�سانية بمختلف �أنواعها،
تتطلب ترجمته ��ا بالإ�ضافة �إلى الوفاء بال�شروط ال�سابقة ح�سن الأ�سلوب و�إجادة العر�ض وجمال ال�صياغة
وانتقاء الألفاظ.
كم ��ا ت�شمل الترجمة الثقافية ،الترجمة الأدبية الإبداعية الت ��ي تتطلب تحلي المترجم بالذائقة الأدبية
لي�ستطيع الإلمام بظالل المعاني ولونياتها ،وامتالكه الموهبة الإبداعية التي تتيح له �أن ينقل الن�ص الأ�صلي
�إلى اللغة الهدف ب�أ�سلوب نا�صع وعبارات وا�ضحة �سل�سة ،و�ألفاظ ف�صيحة منتقاة بعناية.
 لم ��اذا يقول ��ون �إن المترج ��م خائن؟ وهل ت ��رى نف�سك خائناً بهذا المعن ��ى� ،أو �أن الترجمة تح ّملكم�س�ؤولية �إي�صال ثقافات الغير �إلى القارئ العربي؟
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قال ��وا قديم ًا �إن الترجم ��ة «خيانة» ،ويمكن الق ��ول �أي�ض ًا �أن الترجمة «�أمان ��ة» ،وكال القولين �صحيح
تبع� � ًا للزاوية التي ننظر منها �إلى الترجمة ،ف�إذا نظرنا �إلى ترجمة ال�شعر مث ًال ،و�إلى ترجمة ن�ص نثري
�إبداع ��ي رفيع و�شديد الخ�صو�صية �ضمن منظور النقل المح� ��ض؛ نجد �أن المترجم مهما بذل من جهد
فل ��ن ي�ستطي ��ع �أن ي�أتي بن�ص مماثل له تمام� � ًا في اللغة الهدف من دون �أي «فاق ��د» �أو «فائ�ض» ،لأن لكل
لغ ��ة خ�صائ�صه ��ا في التعبير الجميل ،و�إذا �ألزم مترجم الن�ص الإبداع ��ي نف�سه بنقل جميع المح�سنات
المجازي ��ة واال�ستعاري ��ة والبديعية كما هي في الن�ص الأ�صلي �إلى اللغ ��ة الهدف؛ ف�سيجد نف�سه م�ضطر ًا
�إل ��ى �أن يتبع طريقة الترجمة الحرفية ال�سقيمة التي تح ��ول المح�سنات �إلى عيوب ممجوجة ،وبهذا فهو
يخون الن�ص الأ�صلي فع ًال.
و�إذا ه ��و لج� ��أ �إلى طريق ��ة الترجم ��ة المكافئة �أي َج ُه � َ�د في �إيج ��اد مح�سنات في اللغ ��ة الهدف تكافئ
مقابالته ��ا في اللغة الم�صدر ،و�إن خالفتها في ال�صياغة وطريق ��ة التركيب وفق ما تقت�ضيه قواعد التعبير
ال�سلي ��م ف ��ي اللغة الهدف؛ يمكن القول �أي�ض ًا �إنه يخون الن�ص الأ�صلي من هذا المنظور فح�سب� ،أي �أنه في
كلتا الحالتين خائن ،لكن خيانته في الحالة الثانية هي خيانة جميلة وم�س ّوغة.
�أم ��ا �إذا نظرن ��ا �إلى الترجمة ب�صفتها و�سيلة للتثاقف والتع ��ارف والتفاهم بين الأمم و�أداة للتالقح بين
الأفكار ،وو�سيلة للحوار بين ال�شعوب؛ ف�سنجد �أنها �أمانة في عنق المترجم ،وهي تلقي على كاهله م�س�ؤولية
كب����رى ،ف�أبناء �أمته ي�أتمنونه من جهة �أولى على �أن ينق����ل �إليهم ما �أبدعه عباقرة الأمم الأخرى،
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وف ��ي المقابل ،ف� ��إن �أبناء الأمم الأخ ��رى ي�أتمنونه على �أن ينق ��ل ما �أبدعه عباقرته ��م بم�ضمونه ال�صحيح
الكامل وب�شكله الجميل المكافئ وبما ال يبخ�سهم حقهم في التقويم والتقدير.
 ل ��كل كات ��ب طقو�سه الخا�صة في الكتابة ،وكذلك المترج ��م ،ما الآلية التي تتبعها في التعامل معالن�ص الرو�سي؟ وما مراحل تحويله �إلى ن�ص �سل�س مقروء باللغة العربية؟
ف ��ي بداية ممار�ستي للترجمة الكتابية ،خارج نطاق عملي الوظيف ��ي ،كنت �أترجم الكتب التي تطلب � َّإلي
دور الن�شر ترجمتها ،وقبل �أن �أبد�أ ترجمة �أي عمل� ،أقر�ؤه (من الجلدة �إلى الجلدة) كما يقولون ،ف�إذا وجدت
�أن ب�إمكان ��ي ترجمت ��ه بدقة و�أمانة �أقر�ؤه مرة ثاني ��ة لأ�ستوعب جميع الأفكار الت ��ي يت�ضمنها ،ثم �أعكف على
ترجمت ��ه بت� ��أن وتمهل من دون �أن �أحذف �أو �أنق�ص منه �أي فقرة �أو عب ��ارة ،و�أ�ستعين في �أثناء ذلك بمعاجم
عام ��ة �أو معاج ��م متخ�ص�ص ��ة عربية و�أجنبية معتم ��د ًا في الأ�سا�س عل ��ى المعجمات الرو�سي ��ة – الرو�سية،
وم�ست�أن�س ًا بمعطيات المعاجم الثنائية ،وال�سيما الرو�سية – الإنكليزية ومن ثم الإنكليزية  -العربية.
و�ألج� ��أ ف ��ي بع�ض الأحيان �إلى �إ�ست�شارة اخت�صا�صيين رو�س م ��ن معارفي القدامى العاملين في �سورية،
لتحدي ��د معان ��ي بع�ض المف ��ردات والعبارات كما يفهمه ��ا المثقف الرو�س ��ي بالذات .وبعد ذل ��ك كله �أنقل
المح�صلة الأخيرة �إلى مبي�ضة نهائية بعد الت�أكد من خلو الترجمة من �أي نواق�ص �أو �أخطاء .ثم �أعمد �إلى
مراجعة الن�ص المترجم بعد تن�ضيده و�أدقق بعد ذلك البروفة الأولى المطبوعة.
�أم ��ا الأعم ��ال الت ��ي �أختارها بنف�سي و�أق ��رر ترجمتها م ��ن دون �أن �أتفق م�سبق ًا مع �أي جه ��ة على �إمكان
ن�شره ��ا ،فهي الأعمال التي ت�ستهويني بقوة ال �أ�ستطيع مقاومتها ،و�أعرف م�سبق ًا �أنني �س�أق�ضي فترة ممتعة
في �أثناء ترجمتها مهما بذلت من جهد ومهما �أنفقت من وقت.
ويم ��ر العمل بالمراحل نف�سه ��ا التي ذكرتها �آنف ًا مع فارق واحد هو �أن الجه ��د المبذول يقترن بالمتعة،
والوق ��ت الم�ستغ ��رق يمنحني ال�شعور ب�أنن ��ي �أعي�ش حياة ذات ج ��دوى .وكم �أ�شعر بالأ�س ��ف والأ�سى عندما
ي�ص ��در الكت ��اب بطبعته النهائية و�أكت�شف في ��ه �أخطاء مطبعية �أو نحوية �أو ترجمي ��ة �سهوت عنها ف�أف�سدت
متعتي وجعلتني �أ�شعر بالخجل.
 قل ��ت م ��رة �إن المترج ��م غي ��ر المتم ّك ��ن ه ��و ال ��ذي يلج� ��أ �إل ��ى الترجم ��ة الحرفية عندم ��ا ال يفهمالمق�صود من عبارة �أو فقرة في الن�ص الأ�صلي ،كيف تف�سر ذلك؟
�إن مفه ��وم الترجم ��ة الحرفية ُيف َهم �أحيان ًا على نحو ملتب�س ،وقد �سمعت �أحدهم في اجتماع تخ�ص�صي
م�ؤخ ��ر ًا يداف ��ع بحرارة عن الترجم ��ة الحرفية ويرف�ض كل ما عداها ،و�أنا حينم ��ا �أقول ترجمة حرفية �إنما
�أق�صد بذلك المعنى الحرفي للعبارة �أي ترجمة الن�ص من اللغة الم�صدر �إلى اللغة الهدف كلمة كلمة وهذه
�أ�سو�أ �أنواع الترجمة .وقد تبين ف�ساد هذه الطريقة منذ الع�صر العبا�سي الذي �شهد طريقتين في الترجمة:
طريقة حنين بن �إ�سحق ،وطريقة يوحنا بن البطريق.
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�أما ر�أيي حول المترجم غير المتمكن فقد ا�ستنتجته من مراجعتي لعدد كبير من الترجمات �إما بهدف
التدقي ��ق والت�صحيح قبل الن�ش ��ر ،و�إما بهدف �إعطاء الر�أي في �صالحيتها �أو عدم �صالحيتها للن�شر ،وكلنا
نع ��رف �أننا يمكن �أن ن�صادف �أحيان� � ًا جم ًال وعبارات في بع�ض الترجمات غام�ضة المعنى وركيكة ال�سبك،
ويك ��ون ال�سب ��ب في هذا هو �أن المترجم نف�سه لم يفهم معنى العب ��ارة بدقة ،لكن كي ال يتهمه المدقق
�أو المراج ��ع ب�إغفال بع�ض العبارات يلج�أ �إلى ترجمة العب ��ارة المعنية بكلمات مرادفة معجمي ًا وي ّدعي �أن
الغمو� ��ض ف ��ي الن�ص الأ�صلي هو غمو�ض عمد �إليه الم�ؤلف ق�ص ��د ًا ،ولذلك يجب �أن ت�أتي الترجمة مطابقة
للأ�صل وتت�سم بالغمو�ض نف�سه الذي يت�سم به الأ�صل.
 كيف يكون المترجم �أميناً �إذا لم يلتزم بالترجمة الحرفية؟يك ��ون المترج ��م �أمين ًا ب�أن تكون ترجمت ��ه مكافئة للأ�ص ��ل �أي �أن يكون معنى العبارة ف ��ي اللغة الهدف
ي�ؤدي معناها المق�صود في اللغة الم�صدر بكامل �أبعاده ودقائقه بغ�ض النظر عن تطابق المفردات �أو عدم
تطابقها معجمي ًا في كال الن�صين.
و�إذا كان المترج ��م عل ��ى درجة من المه ��ارة والخبرة ت�ؤهله لأن ي�ؤدي المعن ��ى المق�صود في الأ�صل
بطريقة الترجمة الحرفية مع مراعاة قواعد التعبير النحوية والأ�سلوبية في اللغة الهدف فهنيئ ًا له ،لكن
هيه ��ات� ،إذ �إن ل ��كل لغة خ�صو�صيتها ف ��ي التعبير وال�سبك والأ�سلوب وتقديم بع� ��ض الألفاظ في الجملة
وت�أخي ��ر بع�ضها؛ للتركيز عل ��ى معان معينة ولأداء �شحنات تعبيرية مح ��ددة ،وهذه الخ�صو�صية تختلف
في كثير من الأحيان عن خ�صو�صية لغة �أخرى اختالف ًا ال ي�سمح في حال من الأحوال �أن تكون الترجمة
بينهما حرفية.
و�أغل ��ب الظن �أن الذين يدافعون عن الترجمة «الحرفية» �إنما يق�صدون الترجمة «الأمينة» البعيدة عن
الت�صرف ،التي ال تنق�ص من الن�ص الأ�صلي �شيئ ًا وال تزيد عليه �شيئ ًا.
�إنم ��ا ،ه ��ذه العبارة اكت�سب ��ت معنى معين ًا تاريخي ًا من ��ذ ع�صر حنين ويوحنا ،وال ي ��زال هذا المعنى هو
المفهوم منها حتى الآن في �أو�ساط المترجمين ،وربما كانت بع�ض �أنواع الترجمة تتطلب اتباع هذه الطريقة
�أحيان ًا كالترجمة المح َّلفة وترجمة بع�ض الوثائق الر�سمية.
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 يترج ��م بع� ��ض المترجمين عن لغ ��ة و�سيطة غير اللغة التي كتب بها الن� ��ص الأ�صلي ،فهل خ�ضتهذه التجربة؟ وما ر�أيك فيها؟
�أظ ��ن �أن المترجمين الكب ��ار الذين ترجموا �أعما ًال ثقافية على وجه العموم و�أدبية على وجه الخ�صو�ص
نق�ل ً�ا عن لغات و�سيطة ،كان ��وا يتمنون لو �أنهم يتقنون اللغة التي كتبت بها تل ��ك الأعمال �أ�ص ًال ليترجموها
عنه ��ا بالذات ،لكنه ��م كانوا م�ضطرين �إل ��ى ترجمتها عن لغة و�سيط ��ة لأن هذه الأعمال ح ��ازت �إعجابهم
ودفعتهم �إلى ترجمتها نق ًال عن لغة يجيدونها.
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وربم ��ا كان المترج ��م المب ��دع عندم ��ا ينقل عم ًال �أدبي� � ًا مهم ًا عن لغ ��ة و�سيطة يمثل ف ��ي وعيه الباطن
�أن الن� ��ص ال ��ذي يترجمه لي� ��س هو الن�ص الأ�صل ��ي ،لذا ف�إن التزام ��ه بالأمانة يقت�صر عل ��ى نقل المعاني
والم�ضم ��ون ،وال ي�شم ��ل الأ�سلوب لأنه �أ�سل ��وب المترجم الو�سيط ،ويتولد لديه تالي� � ًا �شعور بجواز الت�صرف
�أ�سلوبي ًا من غير �أي حرج ،و لربما �شعر ب�أنه كلما ارتقى ب�أ�سلوب التعبير في لغته �إلى ما يفوق �أ�سلوب التعبير
لدى المترجم الو�سيط كان �أقرب �إلى الأ�صل ،الذي ال بد من �أن يكون �أبلغ في �أ�سلوبه من ترجمته الو�سيطة،
لكن هذا ي�ؤدي �أحيان ًا �إلى ال�شطط والتز ّيد ،ما ُيع ّد �ضريب ًة ال منا�ص للمترجم عن لغة و�سيطة من دفعها.
وبتن ��ا نالح ��ظ م�ؤخ ��ر ًا �أن الهيئة المعني ��ة ف ��ي وزارة الثقافة والجه ��ات الر�سمية ،وكذل ��ك دور الن�شر
الر�صين ��ة ،لم تع ��د توافق على ن�شر ترجمات منقولة عن لغات و�سيط ��ة �إال في حاالت خا�صة ،وذلك عندما
يكون العمل الأ�صلي ذا �أهمية راهنة �أو قيمة دائمة وتتعذر ترجمته عن الأ�صل.
و�أذكر �أنني ترجمت كتاب ًا واحد ًا عن لغة و�سيطة بعنوان(الإن�سان واالرتقاء) عام  ،1970بعد �أن ارت�أت
دار الجماهي ��ر ال�شعبي ��ة �آنذاك �أن ه ��ذا الكتاب المترجم �إلى اللغ ��ة الرو�سية عن الإنكليزي ��ة لم�ؤلفه جون
لوي�س ،هو ذو �أهمية �أيديولوجية لأنه مكر�س لنقد الداروينية االجتماعية.
 ما الذي يم ّيز �أعمالك المترجمة عن غيرها ،وهل يجد القارئ فيها ب�صمات عدنان جامو�س؟ال �شيء يميز �أعمالي المترجمة في ر�أيي �سوى الدقة في النقل والعناية بالتعبير قدر الم�ستطاع� ،أما الأ�سلوب
ف�إنن ��ي �أجه ��د �أن يكون قريب ًا م ��ن �أ�سلوب الن�ص الأ�صلي بقدر م ��ا ت�سمح بذلك قواعد اللغ ��ة الأم وخ�صائ�صها
النوعية ،بحيث تكون الب�صمة البارزة في الن�ص المترجم هي ب�صمة الكاتب بالذات ال ب�صمة المترجم.
 قلت في �أحد لقاءاتك ال�صحفية �إن ثمة قواعد عامة للترجمة ،ما هذه القواعد؟�إنها القواعد التي تت�ضمنها نظريات الترجمة المختلفة ،تتنوع بتنوع الطرائق التي تحددها كل نظرية:
كطريقة الترجمة الحرفية ،والترجمة بت�صرف ،والترجمة المعنوية ،والترجمة الت�أويلية ،والترجمة المكافئة
�أو المماثل ��ة ،ومن ه ��ذه القواعد تحليل الن�ص الأ�صلي �إلى وحدات كالفونيم ��ات والمورفيمات والمفردات
والم�سميات ...ثم �إلى عبارات كنائية وا�صطالحية و�أمثال و�أقوال م�أثورة ..ثم �إلى وحدات معنوية بمختلف
�أنواعها واالنتقال بعد ذلك �إلى مرحلة التركيب و�إيجاد المقا ِبالت لجميع الوحدات المذكورة ،ثم ال�صياغة
النهائية التي يجري في �أثنائها التعديل والحذف والإ�ضافة واال�ستبدال تبع ًا لر�ؤية المترجم وخبرته.
 هل تواكب الم�شروع الوطني للترجمة؟ والخطة ال�سنوية التي ت�ضعها مديرية الترجمة في وزارةالثقافة؟ وما ر�ؤيتك للنهو�ض بالترجمة في �سورية؟
�أتاب ��ع الإج ��راءات المتعلقة بالم�شروع الوطن ��ي للترجمة وخطط تنفيذه عبر و�سائ ��ل الإعالم ،و�أرى �أن
�إط�ل�اق ه ��ذا الم�ش ��روع بحد ذاته يع ُّد خط ��وة مهمة على طريق تطوي ��ر الترجمة في �سوري ��ة والنهو�ض بها
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ب�صفتها و�سيلة فعالة للم�ساعدة في التطور الثقافي والعلمي واالقت�صادي واالجتماعي الوطني ،لكن العامل
الأ�سا� ��س ف ��ي تنفيذ هذه الخطط ،ه ��و في بداية المطاف ونهايت ��ه المترجم نف�سه ،الذي يج ��ب �أن ُتهي�أ له
الظروف المالئمة ليقوم بمهمته على �أكمل وجه.
وفي كل م�ؤتمر �أو اجتماع �أو ندوة ُتعقد لمعالجة �ش�ؤون الترجمة يجري الحديث عن الإجراءات التي من
�ش�أنها �أن ت�ؤدي �إلى النهو�ض بالترجمة في �سورية ،لكن يبدو �أن الظروف االقت�صادية ال�صعبة التي نعي�شها
ال ت�ساعد في اتخاذ كل الإجراءات المطلوبة التي ن�أمل �أن ترى النور قريب ًا.
 تقدمت في ندوة الترجمة بدم�شق عام  2017بورقة عمل عن واجبات المترجم وحقوقه ...حدثنا عنها.حينم ��ا نق ��ول �إن الترجمة هي ج�س ��ر للتوا�صل بين ال�شع ��وب وو�سيلة للتفاعل بين الثقاف ��ات ،يتب ّدى لنا
ويتج�سد هذا الواجب بالأمانة في
ب ��كل و�ض ��وح واجب المترجم الذي يجعل من هذه الأقوال ،حقيقة واقعةّ .
الدرج ��ة الأول ��ى ،فكما �أن تزييف النقود يع ُّد جريم ��ة يعاقب عليها القانون ،كذل ��ك تزييف الثقافة وترويج
الأعمال المزيفة يجب �أن يقمعا ب�شدة ال تهاون فيها.
�أما المترجمون الذين يبذلون في ترجماتهم كل ما يتطلبه العمل من وقت وجهد فمن حقهم �أن يكاف�ؤوا
مادي ًا ومعنوي ًا.
 تحدثت في تلك الور�شة �أي�ضاً عن عيوب الترجمة وارتكاب الأخطاء ،وال�سيما في مجال الترجمةعن الرو�سية ،لماذا الرو�سية تحديداً ،وهل نجد هذه الأخطاء في ترجمة النثر وال�شعر على حد �سواء؟
تقع الأخطاء في ترجمة الأعمال المنقولة عن مختلف اللغات� ،سواء الرو�سية �أم غيرها ،لكنني ال �أ�سمح
لنف�س ��ي بانتقاد عمل مترجم عن غي ��ر الرو�سية لأن هذه المهمة موكل ��ة لالخت�صا�صيين الذين يتقنون لغة
الأ�ص ��ل .و�أن ��ا بحكم عملي في اتحاد الكت ��اب �سابق ًا كنت م�س�ؤو ًال عن مراجعة الم ��واد التي ت�صل �إلى مجلة
الآداب الأجنبي ��ة ثم الآداب العالمية والمترجمة عن اللغ ��ة الرو�سية تحديد ًا ،والأخطاء تقع في النثر �سواء
كان �سرد ًا ق�ص�صي ًا �أم روائي ًا �أم م�سرحي ًا.
وف ��ي ال�شعر� ،سواء كان غنائي ًا �أم ق�ص�صي� � ًا �أم م�سرحي ًا .وتح�ضرني في هذا ال�صدد عبارة ا�ستعملتها
مرة لتبيان عواقب الخط�أ في الترجمة وهي« :المترجمون ي�أكلون الح�صرم والنقاد ي�ضر�سون».
 كيف يتجنب المترجمون هذه الأخطاء ،وال�سيما في ترجمة الأعمال الإبداعية التي تحمل قيمةفكرية وفنية وجمالية؟
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ابتغ ��اء تجن ��ب الوقوع في الخط� ��أ في �أثناء الترجم ��ة ،يجب على المترج ��م �أن يقر�أ العم ��ل ب�أكمله قبل
الإق ��دام على ترجمته ويت�أكد م ��ن فهمه لكل ما فيه ،و�أن تتو ّلد في نف�سه رغب ��ة �صادقة بترجمته ،كما عليه
�أن يترج ��م ب�ضع �صفحات من الكت ��اب ليختبر مقدرته على مجاراة الكاتب ف ��ي �أ�سلوبه ،وحينما يقتنع ب�أن
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ترجمت ��ه �ستكون مكافئة للأ�صل من جميع الوجوه ،يب ��د�أ بالترجمة الفعلية التي تتطلب منه التدقيق في كل
كلم ��ة والت�أك ��د من �أنه ال يخطئ في قراءتها ،وقد دلت التجربة عل ��ى �أن �أكثر الأخطاء ت�أتي من الخلط بين
الكلمات التي يجمع بينها جنا�س ناق�ص �أو جنا�س تام.
وال�شرط المهم الثاني لتجنب الوقوع في الخط�أ ،هو الت�أكد من �أن معنى الجملة ين�سجم منطقي ًا
م ��ع ال�سياق ،ويرتبط بمغ ��زاه مع معنى الجملة التي �سبقته ،ومع التي تلته وفق مق�صد الم�ؤلف ،كما
�أن على المترجم �أن يكون �ضليع ًا في قواعد اللغة الرو�سية و�أال يكتفي بالعودة �إلى المعجم الرو�سي -
العربي �إذا �أ�شكل عليه معنى كلمة ما ،لأن هذا المعجم ال يت�ضمن جميع دالالت الكلمات المتجان�سة
و�إنم ��ا يكتفي بذكر ال�شائعة منها .وتبق ��ى المرحلة الأخيرة التي تقت�ض ��ي مقارنة الترجمة بالأ�صل
ابتغاء التيقّن من �أن الترجمة �أ�صبحت خالية من �أي خط�أ داللي ،و�أنها اقتربت قدر الم�ستطاع من
الأ�صل �أ�سلوبي ًا.
 كي ��ف يمك ��ن للمترج ��م �أن يحق ��ق التوا�ص ��ل الروحي م ��ع الكاتب ال ��ذي يترجم ل ��ه ،والتماهي معهفكرياً ونف�سياً؟
عل ��ى المترج ��م �أن ي�سعى �إلى الإحاطة بوجهة نظ ��ر الكاتب �إلى الحياة والثقافة و�إل ��ى �أدب �أمته و�آرائه
ف ��ي وظيف ��ة الأدب ،و�أن ّ
يطلع من الم�صادر المتاحة عل ��ى �آراء النقاد والباحثين ف ��ي �أعماله وفي ما �أخذه
م ��ن الأدب ��اء الذين �سبقوه ،وما ابتكره في مجال اللغة والأدب وطرائ ��ق التعبير ،وبهذا يتمكن المترجم من
التوا�صل الروحي مع الكاتب الذي يترجم له ،ويكت�شف الدوافع التي جعلته يتبنى الأفكار التي يج�سدها في
�صوره.
 ه ��ل تن ��ال الأعم ��ال الإبداعي ��ة العربية ما ت�ستحقه م ��ن عناية المترجمين حين نقله ��ا �إلى اللغاتالأخرى؟
ال يمكنن ��ي �أن �أتح ��دث في ه ��ذا المجال �سوى فيم ��ا يخ�ص ترجمة �أعم ��ال �أدبية عربي ��ة �إلى اللغة
الرو�سي ��ة تحديد ًا ،و�أ�ستطيع الق ��ول �إن الم�ستعربين الرو�س بذلوا جهود ًا كبيرة في نقل التراث الفكري
والأدب ��ي العرب ��ي �إلى اللغ ��ة الرو�سية ،وقد �أتيح ل ��ي �أن �أقارن بع�ض هذه الترجم ��ات ب�أ�صولها والحظت
�أن دق ��ة الترجمة تتفاوت بتفاوت مواهب المترجمين و�سع ��ة اطالعهم و�شمولية معارفهم لدقائق اللغة
العربية وطرائق التعبير عنها.
 هل ترجمت كتباً عربية �إلى اللغة الرو�سية؟ وهل �ألفت كتباً خا�صة بك؟لم �أترجم كتب ًا عربية �إلى اللغة الرو�سية ،و�أعتقد �أن القيام بمثل هذا العمل يجب �أن يجري بالتعاون مع
�شخ�ص رو�سي يتمتع بذائقة �أدبية ،كما �أنني لم �أ�ؤلف �سوى مقاالت تن�شر في ال�صحف.
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 هل يهتم الإعالم ب�أعمالك المترجمة؟ وهل جرى تكريمك في �سورية �أو خارجها؟ل ��م تخط ��ر في بالي في يوم من الأي ��ام م�س�ألة اهتمام الإعالم ،فالأمور ت�سي ��ر في مجراها الطبيعي،
وقد ُك ّرمت مرات عدة في �أثناء عملي مترجم ًا في م�ؤ�س�سة �سد الفرات� ،إذ كانت الجهات الحكومية المعنية
تك ّرم المتفوقين في �أداء واجبهم عند كل احتفال ب�إنجاز مرحلة مهمة من مراحل �إن�شاء ال�سد ،كما كرمتني
وزارة الثقافة ال�سورية مع ث ّلة من الزمالء المترجمين ،وكرمني اتحاد الكتاب العرب ،و ُمنحت جائزة ال�شيخ
حمد القطرية للترجمة والتفاهم الدولي على مجمل �إنجازاتي في مجال الترجمة.
 هل ترى �أن حركة الت�أليف ،على الم�ستوى العربي تتراجع ،ما يدفع بع�ض الم�ؤلفين �إلى الترجمةكنوع من دعم الثقافة العربية؟
لي�س لدي بيانات �إح�صائية يمكن االعتماد عليها للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،لكن �إذا كان هذا هو الواقع
ف�أظ ��ن �أن ��ه ل�صالح الترجمة ،لأن من يتواله ��ا ذو موهبة �إبداعية ال بد �أن تتجلى ف ��ي الترجمة ،وربما تولى
ترجمة عمل �إبداعي ق ّيم ،لم يكن هو نف�سه �سيبدع �أف�ضل منه لو عكف على الت�أليف.
 ج ��رى اختي ��ارك م�ؤخراً للتحكيم في جوائز وزارة الثقافة للفائزين في الق�صة وال�شعر وغيرهما،حدثنا عن هذه التجربة.
ف ��ي عام  2010اختارني رئي�س لجنة تحكيم م�سابقة �سامي الدروب ��ي للترجمة ،الدكتور نبيل الحفار،
لأك ��ون ع�ض ��و ًا في هذه اللجن ��ة و�أتولى مقارنة الترجم ��ات المنقولة عن اللغة الرو�سي ��ة ب�أ�صولها و�أق ّومها،
و�أق ��ر�أ الترجمات المنقولة عن لغ ��ات �أخرى و�أبدي ر�أيي فيها من حيث �سالم ��ة اللغة وح�سن االنتقاء…
وقد توقفت هذه الم�سابقة �إبان ال�سنوات الأولى للحرب لتعود من جديد عام  .2017اختارني مدير الهيئة
ال�سورية للكتاب لال�شتراك في لجنة تحكيم هذه الم�سابقة في دورتي عامي  2018و .2020وال �شك في �أن
ه ��ذه الم�سابق ��ة ت�شجع المترجمين على البحث عن الأعمال الق ّيمة التي ت�ستحق الترجمة ،لكن مع الأ�سف
تنم عن تهاون مقدميها وعدم تقديرهم لأهمية الم�سابقة
تت�سرب �أحيان ًا �إلى الم�سابقة بع�ض الأعمال التي ّ
والغاية منها◘ .
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مك�سيم غوركي
نبذة ق�صيرة عن غام�ض عظيم1936 - 1868 :

ت�أليف :دونالد فانغر
ترجمة :ر�.س
دونالد فانغر ،خبير في الأدب الرو�سي والفرن�سي والإنكليزي في القرنين التا�سع ع�شر والع�شرين ،قدَّ م
�أبحاث��اً ف��ي �أدب دو�ستويف�سكي وبلزاك وديكنز وغوغول وغوركي .نال درج��ة البكالوريو�س من جامعة
كاليفورني��ا ،بيركلي ،ع��ام  .1951ونال درجة الماج�ستير في الآداب في جامع��ة كاليفورنيا ،بيركلي،
ع��ام  .1954ون��ال درجة الدكت��وراه في الفل�سفة من جامع��ة هارفرد عام  .1962ع�ض��و الأكاديمية
الأمريكي��ة للفنون والعلوم ،وع�ضو الرابطة الدولية ل�ل�أدب المقارن .لديه العديد من الكتب� ،أ�شهرها:
 ،Dostoevsky and Romantic Realismو .The Creation of Nikolai Gogol

احتلت �شهرة مك�سيم غوركي العالم كله في �أوائل القرن الع�شرين .عرف الق َّراء في ت�سعينيات القرن
التا�س ��ع ع�ش ��ر �أبطال ق�ص�ص ��ه الرومان�سية ،الذين ا�ستوحاه ��م من القرويين الذين تحول ��وا �إلى م�شردين
يجوبون الريف الرو�سي .ما جعل غوركي عالمة فارقة في الأدب الرو�سي تتحدى خطوط الف�صل التقليدية،
وتطم�س التمييز بين الأدبين الراقي والمتدني� .ألهبت م�سرحيته (الح�ضي�ض) موطنه و�أوروبا كلها عام .1902
وانت�شرت تحفة �سيرته الذاتية (طفولتي) بين ماليين الق َّراء.
ظهر غوركي من العدم ،كما يذكر ناقد معا�صر« ،ر�سو ًال من الجماهير الرو�سية المجهولة» ،راف�ض ًا بازدراء
التعاط ��ف التقليدي ل�ل��أدب الرو�سي مع رواية ( ُم َذ ُّل ��ون مهانون) لـ فيودور دو�ستويف�سك ��ي (،)1881 - 1821
وممجد ًا الفالح كم�ستودع للحكمة والقيم الوطنية ،ومحت ِف ًال بالعمل والإرادة والمبادرة والإبداع .فالإن�سان
هو مركز الحراك في �إيمانه الجديد المتفائل ،وهو من ي�ستطيع �أن يفعل �أي �شيء ،حتى �إنه «اخترع الإله».
وم ��ع انت�شار ال�شعور بنهاية الع�صر في ذلك الوقت ،ق � َّ�دم غوركي ر�ؤية داعمة للعالم الجديد والجميل؛
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ال ��ذي يجب �أن يحل مكان العالم القديم ،من خالل ت�سخي ��ر الإرادة الفردية والجماعية ،والقوة التحويلية
للثقافة ،واالعتماد على العلوم التطبيقية.
ن�ش� ��أت �شه ��رة غوركي من كتاباته ،لكنه �سرع ��ان ما تجاوزها لي�صبح َع َلم ًا ب ��كل معنى الكلمة ،واحتلت
�ص ��وره البطاقات البريدية وعلب ال�سجائر ،و�ألهبت تحركات ��ه و�آرا�ؤه في الم�ساواة الجماهي َر في كل مكان.
ك َّر� ��س غوركي �أدبه لتلك الجماهير ،وكان ملتزم ًا بح�شدها للثورة ف ��ي مواجهة النظام القي�صري القمعي.
كان ��ت مكانت ��ه في الحياة والأدب الرو�سي فريدة فهو الطفل المعج ��زة الذي تعلم وحده .ترك المدر�سة في
عم ��ر العا�ش ��رة .وبعد �أن جاء من �أ�سرة ثرية من الحرفيين المهرة ،الذي ��ن �أ�صابهم الفقر؛ �أم�ضى �سنوات
ن�ش�أت ��ه متنق�ل ً�ا بين وظائ ��ف متنوعة قبل �أن ي�صبح كاتب� � ًا .وبما �أنه دخيل ،لم يكن غورك ��ي ينا�سب �أي ًا من
الفئات االجتماعية والثقافية في مجتمعه .وقد �صقل هذه ال�صورة ،التي نا�سبت التزامه بالن�شاط ال�سيا�سي
بق ��در منا�سبته ��ا اللتزامه ب ��الأدب ،ومالءمتها لحراكه والفكر الكامن في كتابات ��ه ،ما جعله بط ًال في نظر
الكثيرين.
�سي ��رة غورك ��ي في الواق ��ع رائعة .تك�شف لمح ��ة ق�صيرة عن حيات ��ه �أحداث ًا كثيرة ،م ��ن ُقربه وعالقته
الوثيق ��ة م ��ع الفالحين ال ُمقت َلعين من جذوره ��م ،وت�أريخه لت�شردهم؛ و�صداقته ب� �ـ لينين وجمعه التبرعات
للبال�شفة� ،إلى نفيه ال�سيا�سي �إلى مدينة كابري الإيطالية (� .)1913 - 1906إنه المعار�ض ال�صريح لنظام
ليني ��ن الوليد حديث ًا (بتروغ ��راد  ،)1918 - 1917ومن ِقذ �آالف الكتَّاب والعلماء من الموت جوع ًا ،ومخ ِّل�ص
الكثيرين من االعتقال (بتروغراد .)1921 - 1918
وه ��و الم�ؤلف المغترب الذي كتب في �إيطاليا و�ألمانيا مذكرات وق�ص�ص ًا �شبه رمزية (،)1928 - 1921
والعائد في �أوائل ثالثينيات القرن الما�ضي �إلى رو�سيا ال�سوفييتية ،حيث ُر ِّحب به كونه «الكاتب البروليتاري
العظيم»ِّ ،
المب�شر بالثورة ،والأب الم�ؤ�س�س للأدب الرو�سي ،ومخترع «الواقعية اال�شتراكية» .لكن حين عودته
كان ��ت مدينت ��ه الأم و�شارع مو�سكو الرئي�س� ،إلى جانب المئات من المعاه ��د وال�شركات ،قد �أُعيد ت�سميتها.
و�أخي ��ر ًا ،كان ِّ
مب�ش ��ر ًا بالحقد الطبقي الذي ال يرحم ،ومح َّم ًال ب�أو�سم ��ة وت�شريفات من الدولة ،لكن عزلته
ا�ستمرت في االزدياد حتى وفاته عام .1936
�إن م�س ��ار الحي ��اة ال ��ذي و�صفناه تو ًا ه ��و ال�سم م�ستعار ،فقد حم ��ل غوركي حين والدته ا�س ��م «�أليك�سي
ماك�سيموفيت� ��ش بي�شك ��وف» ،واتخ ��ذ ا�سم «غورك ��ي» في �أواخ ��ر الع�شرينيات من عمره ،ال ��ذي يعني «ال ُمر»
بالرو�سية ،كنوع من اال�ستفزاز العام ،و�سرعان ما �أ�صبحت لال�سم حياة خا�صة به.
كت ��ب �أنط ��ون ت�شيخوف عام �« :1903سي�أتي وق ��ت ين�سى النا�س فيه �أعمال غورك ��ي ،لكن غوركي نف�سه
ل ��ن ُين�سى حتى بع ��د �ألف عام ».وكتب معا�صر �آخر له�« :إن غوركي �أهم م ��ن �أي �شيء يكتبه ».ويمكننا نحن
�أن ن�ضي ��ف�« ،إن م ��ا م َّثله غوركي �أهم من �أي �شيء كتبه ».ومع فت ��ح الأر�شيف الرو�سي ورفع القيود القديمة
بعد انهيار االتحاد ال�سوفييتي� ،أ�صبحت الطرق التي ت�ش َّكلت وانت�شرت بها ال�صورة العامة لـ غوركي متاحة
�أخي ��ر ًا للدرا�سة الج ��ادة و�إعادة التقيي ��م .وتظهِ ر المن�ش ��ورات الرو�سية الحديثة حول ��ه تفا�صيل جديدة
ومفاجئة ،لأي مدى كان بالفعل �شخ�صية محورية في تاريخ ع�صره.
العـددان � 21 - 20صيف وخريف 2020

كان غورك ��ي معروف� � ًا بتحفظه ب�ش�أن حياته ال�شخ�صي ��ة ،التي زعم �أنها ال تعجب ��ه با�ستثناء كونها مادة
خام� � ًا لكتابات ��ه .والحظ �أح ��د النقاد �أن (طفولت ��ي) تتعلق بالجميع م ��ا عدا غوركي نف�س ��ه .كما لم يقترن
اهتمامه ب�سلوكه و�سلوك الآخرين ب�أي اهتمام بتحليل �أ�سبابه ،فكثير ًا ما لوحظ في كتاباته «مناه�ضة لعلم
النف� ��س» ،لذا ف�إن المناق�شات التف�صيلية حول حياته وم�شاع ��ره وعالقاته مع القادة البال�شفة ومع الكتَّاب
من المذاهب المتنوعة ،تنتظر الك�شف عنها الآن في رو�سيا.
ربما تقدِّ م هذه المواد الجديدة الخطوط العري�ضة ل�شخ�صية معقدة ومتعددة الأوجه على نحو مذهل،
�شخ�صي ��ة قد ترتكب الأخطاء �أحيان ًا ،وقد تتعامى عمد ًا في �أحي ��ان �أخرى ،عنيدة وغير مت�سقة العواطف،
وتبهرن ��ا جميع ًا مع كل وحي جديد� .إن ا�ستمرار غوركي في التمل�ص من التعريف النهائي ل�شخ�صه يذكرنا
ب�أن هذا هو بال�ضبط ما تفعله ال�شخ�صيات في �أعظم الأدبيات .ومن الم�ؤكد ،كما قال ت�شيخوف� ،أن خلوده
�أمر حقيقي◘ .

الم�صدر:
- Maxim Gorky, Brief life of a great enigma: 1868- 1936, by Donald Fanger, Harvard Magazine,
July- August 2008.
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العلم وال�شك:
م�سرحية مك�سيم غوركي «�أبناء ال�شم�س» كمر�آة ناقدة في ع�صر كوفيد19 -

هوب زوارت
ترجمة رزان يو�سف �سلمان •
هوب زوارت ،عميد مدر�سة �إيرا�سمو�س للفل�سفة ،جامعة روتردام ،هولندا .در�س علم النف�س والفل�سفة
في جامعة رادبورد الهولندية ،ونال فيها درجة الدكتوراه في الفل�سفة بامتياز عام  .1993وكان باحثاً
ف��ي مركز الأخالق في جامعة ما�ستريخت ،ثم �أ�صبح �أ�ستاذاً عام  .2000كما �أ�سهم في ت�أ�سي�س معهد
العلوم في المجتمع ( ،)Isisو�أ�صبح مديراً له منذ عام  .2005ير�أ�س زوارت تحرير مجالت عدة منها:
 Life Sciencesو ،Society and Policyكما �أنه م�ؤلف لأربعة ع�شر كتاباً.

ُتع ُّد جائحة كوفيد 19 -الحالية حدث ًا ا�ستثنائي ًا من منظور ع�صرنا بال �شك� .إنما ،من ناحية تاريخية،
تتكرر ظواهر الأوبئة دائم ًا ،وترتبط ارتباط ًا وثيق ًا بالتقدم االجتماعي -االقت�صادي للعولمة .لذلك ،قد نجد
ف ��ي التاري ��خ خلفية للت�صالح مع الحا�ضر ،وذلك من خالل مقارنة التحديات الحالية مع الأحداث ال�سابقة
من حيث الت�شابه واالختالف.
في هذا المقال ،نحاول تقييم �أزمة كوفيد 19 -من منظور العلوم الإن�سانية ،اعتماد ًا على دراما وبائية
ه ��ي م�سرحية (�أبناء ال�شم�س) ،التي كتبها الروائي والم�سرحي الرو�سي مك�سيم غوركي عام  ،1905وذلك
كونها مر�آة نقدية� ،أو نقطة مرجعية.
مدمر ًا� -أ�شكا ًال من التوتر واالنق�سام ،لي�س بين العلم
في م�سرحية غوركي ،يك�شف الوباء  -كونه حدث ًا ِّ
والمجتم ��ع فح�سب ،بل �أي�ض� � ًا بين الطبق ��ات االجتماعية-االقت�صادية والثقافات الفرعي ��ة ،التي �أ�صبحت

•

مترجمة �سورية .
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مترابط ��ة من خ�ل�ال العولمة ،لكنها تتط ��ور بوتيرة غير مت�ساوي ��ة .وتالي ًا ،تتناول درام ��ا غوركي عدد ًا من
المو�ضوع ��ات ذات ال�صل ��ة بجائح ��ة كوفي ��د ،19 -مثل العالقة بي ��ن البحث الأ�سا�سي والبح ��ث التطبيقي،
والمناف�س ��ة العالمية وتطوير اللقاح ��ات ،والعلم وال�شك ،والتفاوت االجتماع ��ي واالقت�صادي بين العالمين
ال�شمالي والجنوبي.
�إن اله ��دف هو فه ��م جائحة كوفيد 19 -عبر «التثلي ��ث» :وهو �أ�سلوب منهج ��ي يفح�ص ظاهرة حالية
بمقارنته ��ا بظاه ��رة �أخ ��رى تحقق ك ًال من :ال�صل ��ة الوثيقة بها وال ُبع ��د عنها بما فيه الكفاي ��ة ((( .يمنح
�أ�سلوب التثليث العالقة بين البحث والباحث والظاهرة المطروحة انفتاح ًا وحرية ،ما ي�سمح بالنظر �إلى
الظاه ��رة م ��ن نقطة بعيدة ور�ؤيتها من منظ ��ور �أو�سع .في حين تو ِّفر الدراما ،كن ��وع �أدبي ،م�ستوى كافي ًا
م ��ن التفا�صيل .وهكذا ،يمكننا درا�سة جائحة كوفيد -19والتفاعل بي ��ن علم الفيرو�سات والمجتمع عبر
منعطف �أدبي.
ت ��دور �أحداث دراما غوركي (�أبناء ال�شم�س)((( في فترة انت�شار وباء الكوليرا الذي �أ�صاب رو�سيا
ع ��ام ُ .1862عرفت الكوليرا ،التي ن�ش�أت في الهند ،بـ «الوب ��اء الكال�سيكي للقرن التا�سع ع�شر» ،وارتبطت
وثيق ًا باال�ستعمار والر�أ�سمالية العالمية والأيديولوجيا الم�صاحبة لليبرالية والتقدم ((( ((( .كان لهذا الوباء
بالذات �أثر وا�سع في رو�سيا ،فقد تجاوز عدد �ضحاياه المليون �شخ�ص.
في الوقت نف�سه ،من الوا�ضح �أن الكوليرا عملت كخلفية لمعالجة الأحداث المعا�صرة لعام  1905الزاخر
باال�ضطرابات ال�سيا�سية ،والذي ُكتبت فيه الم�سرحية .ا�ستخدم مك�سيم غوركي ،الم�ؤلف المارك�سي الكبير،
الكوليرا لمعالجة ق�ضايا كبرى مثل العولمة واالبتكار التقني وم�ستويات التوتر المختلفة التي تنطوي عليها
التنمية االجتماعية-االقت�صادية غير المتكافئة ،وغير المتزامنة.
كت ��ب غورك ��ي م�سرحيته في �أثناء فت ��رة اعتقاله في قلعة بطر� ��س وبول�س (بطر�سب ��ورغ) بتهمة تحري�ض
النا� ��س عل ��ى الثورة ،و�إبان الثورة الرو�سية (التي �أُجه�ضت) ع ��ام  .1905وبعبارة �أخرى ،ال تعك�س الم�سرحية
تجرب ��ة الوباء فح�سب ،بل تك�شف �أي�ض ًا �أوجه ال�شبه المتنوعة بين «الوباء» البيولوجي و«الوباء» الأيديولوجي:
بي ��ن العوامل الحيوية المعدية ،وانت�شار الأف ��كار ال�سيا�سية �إ�ضاف ًة لإبراز الجهود ال�سيا�سية المختلفة الحتواء
الوب ��اء (الحج ��ر ال�صحي ،ال�سجن ،الف�ص ��ل )...وهكذا ،على الرغم من �أن الدرام ��ا تروي �أحداث ًا جرت في
1 ) H. Zwart, Psychoanalysis of Technoscience: Symbolisation and Imagination (Berlin/

)Münster/Zürich: LIT Verlag, 2019
2 ) M. Gorky, Children of the Sun, adapted by Andrew Upton (London: Faber & Faber,

)1905/2013
3 ) C. Rosenberg, “Cholera in Nineteenth-Century Europe: A Tool for Social and Economic

Analysis,” Comparative Studies in Society and History 8 (1966), 452–63
4 ) D. Arnold, “Cholera and Colonialism in British India,” Past & Present 113 (1986), 118–51.
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ع ��ام � ،1862إال �أن جو الم�سرحي ��ة �شبيه بم�سرحيات «ت�شيخوف» على نحو ملحوظ ،و�أ�شبه ب�أحداث نهاية
العالم.
وف ��ق الإطار المفاهيمي� ،س�أختار الق ��راءة المادية الجدلية لم�سرحية غوركي .لم ��ا كانت الكوليرا من
�أعرا� ��ض اال�ضطرابات العالمية التي تنطوي عليها ر�أ�سمالي ��ة وا�ستعمار القرن التا�سع ع�شر ،ف�إن كوفيد19 -
يتح ��دى و ُي�سائل العمليات الحالي ��ة للعولمة والأيديولوجي ��ة الليبرالية الجديدة الت ��ي تدعمها .لذلك ،على
الرغم من �أن الوباء الحالي ناجم عن فيرو�س (�سار�س-كوف ،)-2ت�سببت جرثومة بوباء الكوليرا (بكتريا
فيبريو كوليرا) ،ومن منظور العلوم الإن�سانية (الجدلية) الناقدةُ ،نالحظ بع�ض �أوجه ال�شبه المذهلة بين
المدمرة والتثليث (المنعط ��ف التاريخي الأدبي) ،ما ي�ساعدنا في فهم الت�أثير االجتماعي-
ه ��ذه الأحداث ِّ
الثقافي لأزمة كوفيد -19الحالية.

الخطوط العري�ضة لدراما غوركي:
تدور �أحداث الم�سرحية ((( في ق�صر فخم :منزل عالم كيمياء ها ٍو وثري ُيدعى بافل بروتا�سوف ،يعي�ش
في ��ه م ��ع زوجته يلينا و�شقيقته ليزا .يك ��ون مقتنع ًا تمام ًا ب�أن التقدم في الكيمي ��اء �سيجعل من العالم مكان ًا
�أف�ض ��ل ،و�أنه هو نف�س ��ه يو�شك �أن يحقق �إنجاز ًا معرفي ًا كبير ًا بفهم مب ��ادئ الكيمياء الحيوية ومعرفة �أ�صل
الحياة.
وحينما ينت�شر وباء الكوليرا ،ينت�شر ال�شك ب�سرعة بين القرويين ب�أن الوباء ناجم �إما عن طريق الأطباء
و�إما �أنه ن�ش�أ في مختبر بروتا�سوف المنزلي ،حيث يلوث الجريان الكيميائي من خزانه غير الآمن م�صادر
المياه.
تنته ��ي الم�سرحية بح�شد غا�ضب يقتحم ق�ص ��ر بروتا�سوف ،بما �أنه المعقل المحلي الذي يم ِّثل �أ�سلوب
حياة ووجهات نظر النخبة البرجوازية المتمركزة حول الذات.
تتطور الم�سرحية عبر خطين فا�صلين ،يميزان بين ثقافتين ،و ُيظهِ ران الفجوة بين العلم والمجتمع،
التي تتقاطع مع فجوة �أعمق بين الثقافتين الريفية والمدنية البرجوازية ،وهو المو�ضوع الذي خ�ص�صه
غورك ��ي لإحدى مقاالته ال�سيا�سية ((( .كان البطل الرئي�س بافل بروتا�سوف ،ب�صفته عالم ًا برجوازي ًا،
 ) 5هذه الطبعة من مس��رحية غوركي ( )Gorky 1905/2013هي نس��خة َّ
معدلة لـ أندرو أبتون ،وليست ترجمة للنص
األصل��ي ،ويمك��ن مالحظة العديد م��ن االختالفات المهمة بين هذا اإلصدار والنس��خة األصلية وال س��يما في نهاية
ُ
اعتمدت على نحو خاص نسخ ة �the Guten
المسرحية .يتوافر المزيد من الترجمات الحرفية على شبكة اإلنترنت.
 ،berg version: Kinder der Sonne: Drama in vier Aufzügenترجمة أكسندر فون هون:
https://www.projekt-gutenberg.org/gorki/kindsonn/titlepage. html.
6 ) M. Gorky, “Two Civilisations” (Marxists Internet Archive, 2007). The Communist In-
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�ال ،وال ي�شعر بما
ف ��ي موق ��ع دقيق بين هذي ��ن الخطين ،فمن ناحية هو عال ��م مهوو�س ب�أبحاثه وغير مب � ٍ
يج ��ري حول ��ه ،ومن ناحي ��ة �أخرى ،نراه يت�ص ��ارع مع عالقات قوي ��ة تتطور بينه (كرج ��ل محلي متنور)
والريفيين غير المتعلمين.
مقارن� � ًة ب�أزم ��ة كوفيد 19 -الحالية ،توف ��ر الم�سرحية المزي ��ج الأمثل بين الت�شاب ��ه والتباين المطلوب
مدمر كبي ��ر يت�شابك بقوة مع العمليات
لإج ��راء التثليث .في كلت ��ا الحالتين ،نجد الخلفية عبارة عن حدث ِّ
االجتماعية االقت�صادية (مثل العولمة والتقدم التقني) ،بغ�ض النظر عن �أن �سبب الكوليرا جرثومي و�سبب
المدم ��رة العالمية ،تظهر �سل�سلة من التوت ��رات والتناق�ضات
كوفي ��د 19 -فيرو�سي .ب�سبب ه ��ذه الأحداث ِّ
�إل ��ى ال�سط ��ح ،وتت�ضمن على نحو خا�ص التوت ��ر المتعلق بما يعرف في الخط ��اب المارك�سي بـ «التطور غير
المتكافئ» �أو «المعا�صرة غير المتزامنة»((( ((( (((.
ال «يعي� ��ش» النا� ��س المعا�ص ��رون جميع ًا في الوق ��ت نف�سه ،وال تلت ��زم كل �أنماط الحي ��اة بوتيرة التقدم
عينه ��ا ،وعل ��ى الرغم من الترابط بين جميع �س ��كان القرية العالمية اليوم� ،إال �أن �أنم ��اط الحياة ال تتماثل
بالن�سب ��ة �إلى �سير العملية التنموية .وح�سب تعبير غوركي ،ك�شف وباء الكوليرا عن تعاي�ش «ح�ضارات» غير
متوافق ��ة يتق ��ارب بع�ضها من البع�ض على نح ��و متزايد ،ومع ذلك ،تتطور في م�س ��ارات متباينة :الح�ضارة
المحلي ��ة للحياة الريفية والح�ض ��ارة العالمية للمدنية البرجوازية .وتمثل بني ��ة م�سرحية غوركي مثا ًال على
ع ��دم التزامن بي ��ن هذه العوالم المتعار�ضة .هن ��ا نناق�ش �أي�ض ًا فكرة �أن كوفي ��د 19 -يظهر في بيئة تجمع
بي ��ن الترابط الفائق وع ��دم الم�ساواة ،ما يك�شف ويعزز التوترات والتناق�ض ��ات االجتماعية -االقت�صادية،
واالجتماعية -الثقافية العميقة.

التمثيل والإعداد في م�سرحية غوركي:
تدور �أحداث الم�سرحية في منطقة برجوازية �ضمن �أجواء ريفية ،ويم ِّثل الق�صر موطن �أ�سرة بروتا�سوف
و�أقاربها ومعارفها ،وهم دائرة برجوازية داخلية من الأفراد المتح�ضرين والمتعلمين .يطارد المكان �شبح
الأب ،الذي كان جنرا ًال �صارم ًا �سيطر على المجتمع المحلي� ،أي (القطيع الب�شري المحلي) لكون �شخ�صية
الأب �سلطوي ��ة تحكم من الأعل ��ى �إلى الأ�سفل ،في حين �أن الجيل الجديد ي�ؤي ��د نظام ًا ليبرالي ًا �إلى حد ما.
7 ) M. Gorky (1919); E. Bloch, Erbschaft dieser Zeit (Frankfurt am Main: Suhrkamp,

1932/1977.
8 ) F. Jameson, Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism (Durham: Duke

University Press, 1991).
9 ) H. Zwart, “Emerging Viral Threats and the Simultaneity of the Non-Simultaneous:

Zooming Out in Times of Corona,” Medicine, Health Care & Philosophy: A European
Journal 23 (2020a), 589–602. doi: 10.1007/s11019-020-09970-3.
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وبعد �أن كان الق�صر معق ًال لل�سلطة� ،أ�صبح الآن م�ضياف ًا على نحو ملحوظ لمجموعات من الزوار المدعوين
وغير المدعوين ،المتوقعين وغير المتوقعين.
ت�ستم ��ر بني ��ة الم�سرحية بعك�س الف�صل ال�ضمن ��ي :المدنية البرجوازية تقطن داخ ��ل الق�صر ،في حين
تدخ ��ل الثقافة الريفي ��ة الم�سرح من خارج الق�صر .وعل ��ى الرغم من �أن الجميع يتح ��دث الرو�سية� ،إال �أن
نظ ��رة دقيقة تك�ش ��ف �أن مم ِّثلي هاتين الثقافتي ��ن ال يت�شاركون اللغة نف�سها ،وال يتمتع ��ون بالروح والمنطق
نف�سيهم ��ا .نظر ًا ل�سيا�سة الباب المفتوح المتعمدة لدى �أ�سرة بروتا�سوف ،يتحول منزلها �إلى م�شهد �صوتي
«متغاي ��ر الل�سان» ( ،((1حيث تتكا�شف «لغات» متعددة وتتفاعل مع بع�ضها بع�ض ًا ،ومع ذلك ،يبقى االنق�سام
ملحوظ� � ًا ،ومن المحتم �أن يعود �إلى الظهور ف ��ي �أوقات الأزمات (وال�سيما في الف�صل الرابع ،عندما ت�صل
الم�سرحية �إلى ذروتها الدرامية).
ي�صف غوركي في مقالته ( ((1التفاوت بين العالمين على النحو التالي� :إن الثقافة الريفية دورية ويهيمن
عليه ��ا العم ��ل البدني والحرفي ،ال نهاية للك ��دح فيها ،ي�ستمر فيه ��ا ال�صراع من �أجل البق ��اء� .أما المدنية
البرجوازية ،فتقدمية وتتمثل بالم�صنوعات الفنية (الجديدة) ،مثل القطارات والهواتف والأدوات العلمية
تج�سد الأفكار
م ��ن ُمجه ��رات ومقايي�س للحرارة وغير ذل ��ك ،وبالأعمال الفنية والكيانات ال�شبيه ��ة التي ال ِّ
العلمية التقنية فح�سب ،بل تدل �أي�ض ًا على التوا�صل العالمي عبر القارات .وبينما الثقافة الريفية م�ستقرة
ن�سبي� � ًا ،ف�إن المدنية البرجوازية تنت�شر ب�سرعة ،ومقابل �إقليمية ومحلية الثقافة الريفية (كالتراث وال�شعر
الريفيي ��ن) ،نجد المدنية البرجوازية (كالفن ��ون والعلوم الحديثة) عالمية ،ووفق ًا لـ غوركي (المارك�سي)،
ال يمكن التغلب على هذا التفاوت والتناق�ض �إال من خالل التقنية وا�سعة النطاق ،ومكننة الزراعة بناء على
الإنتاج ال�ضخم للآالت.
لنتعرف الآن ال�شخ�صيات بمزيد من التف�صيل؛ بافل بروتا�سوف كيميائي ماهر يرى الم�ستقبل مبني ًا
عل ��ى التنوير والعلوم ،ومقتنع ب� ��أن العقالنية العلمية هي وحدها القادرة عل ��ى و�ضع حد لمحن الإن�سان
م ��ن فقر و�إدمان وخرافة وجهل .وبينما كان بروتا�سوف الأب جنرا ًال ا�ستبدادي ًا ،نرى ابنه متردد ًا وغير
ق ��ادر على القي ��ام بمثل هذا الدور وحكم القطي ��ع الب�شري� .إن �أقرب �شخ�صيتي ��ن �إلى بافل هما زوجته
يلين ��ا المتعلمة لكن (الك�سل ��ى والمهملة) و�شقيقته لي ��زا ،المري�ضة بمر�ض غام� ��ض ،وذات ال�شخ�صية
اله�ستيرية ،والحالمة الأنموذجية من الع�صر الفيكتوري .في �أدب نهاية القرن التا�سع ع�شر ،غالب ًا ما يلعب
اله�ستيري ��ون دور الو�سط ��اء الروحيين �أو المتنبئين .ف ��ي الم�سرحية ،تكون ليزا مقتنع ��ة ب�أن الجماهير
الريفي ��ة الممتلئ ��ة بالكراهية والغ�ضب تو�شك �أن تتمرد على الثقاف ��ة البرجوازية ،وهي تعاني من رهاب
10 ) M. Bakhtin, Problems of Dostoevsky’s Poetics (Ann Arbor: Ardis, 1973).
11 ) M. Gorky (1919) “Two Civilisations” (Source: Marxists Internet Archive, 2007). The
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التجمع ��ات ،كم ��ا لو �أنها تخ�شى �شبح الح�ش ��ود الغا�ضبة التي �ستنقلب كراهيتها يوم� � ًا ما على المثقفين
م ��ن الطبقة العليا .وعلى الرغم م ��ن �أن �أ�سرة بروتا�سوف الثرية بريئة حتى الآن� ،إال �أن حقد الجماهير
�سينهال عليها يوم ًا ما(. ((1
وراء هذه الدائرة الداخلية من الأفراد غير الم�ضطرين �إلى العمل للح�صول على لقمة العي�ش ،توجد
دائ ��رة ثانية تتكون من �شخ�صيات ريفية غير متعلمة .تحاول �أنطونوفنا ،وهي مربية الأطفال ال�سابقة لـ
بروتا�س ��وف وليزا ،الحفاظ على المعايير القديمة حين تعتن ��ي ب�صحتهما .وهناك �أي�ض ًا ييغور ،الحداد
مدم ��ن الكح ��ول ،الذي يزعج زوجت ��ه با�ستمرار .ورومان الخ ��ادم ،وفايما ولو�شا الخادمت ��ان الأميتان،
وياك ��وف الم�ساعد في محط ��ة �سكة القطار ،مدمن الكحول �أي�ض ًا ،ال ��ذي يت�صادف مروره �إلى الق�صر.
ت�ستم ��ر ه ��ذه ال�شخ�صيات وغيرها في الدخول والخروج من و�إلى الق�ص ��ر ،لتتداخل �أجزاء متعددة من
الوقائ ��ع المنظ ��ورة مع بع�ضها بع�ض ًا ،حتى �إن بافل بروتا�سوف ي�شك ��و من �أن ق�صرهم الفخم تحول �إلى
«محطة قطار» (.((1
وبعيد ًا عن هذه الفو�ضى اليومية ،يلوح في الأفق تهديد خطر .والجدير بالذكر �أن العلم البرجوازي
يثي ��ر ال�شك دائم� � ًا ،فنجد كثير ًا من ال�سكان المحليي ��ن مقتنعين ب�أن بافل ي�سممه ��م ،و�أن جميع الأطباء
يجرون تجارب عليهم ،وي�ستخدمونهم كمو�ضوعات بحثية( . ((1في مرحلة معينةُ ،يكتَ�شف ت�سرب نفايات
كيميائي ��ة م ��ن مختبر بافل �إلى م�ص ��در المياه ،ب�سبب وجود خزان معطوب ،ويح ��دث ذلك بالتحديد في
الوق ��ت ال ��ذي ت�صل فيه الكوليرا �إل ��ى القرية .يقرر القروي ��ون اقتحام الق�صر ،ويعم ��د الح�شد الغا�ضب
�إل ��ى �ضرب �أي طبيب �أو �أي �شخ�ص يرتدي نظارة .وه ��ذا ي�ؤثر �أي�ض ًا في بنية الم�شهد :حيث تُغلق بوابات
الق�ص ��ر فج�أة ،ما يرمز �إلى عودة االنق�سام الذي يف�صل المدنية البرجوازية عن ال�سخط الريفي� .إنما،
ي�صع ��ب احت ��واء االنتفا�ضة العنيفة .ومع هزيم ��ة بروتا�سوف في �شجاره مع ييغ ��ور ووقوعه على الأر�ض،
تلوح يلينا بم�سد�س في وجه ييغور والح�شد المتقدم .مع �سقوط ال�ستائر ،ن�سمع �صوت طلقات نارية ،لكن
النتيجة غير معروفة.
يمك ��ن لذلك �أن يك ��ون ملخ�ص ًا لم�سرحية غوركي .والآن� ،إلى �أي مدى ال تزال ديناميات العمل الدرامي
ذات �صلة باليوم؟ وما الدرو�س التي يمكن ا�ستخال�صها من م�سرحية غوركي؟
12 ) Gorky 1905/2013, p. 45.
13 ) Gorky 1905/2013, p. 3.

 ) 14ييغور“ :زوجتي مريضة للغاية ...كانت تتقيأ طوال الصباح”.
بوريس“ :اتصل بطبيب”.
ييغور“ :ال ،لن أفعل .األطباء هم المشكلة ،إنهم يجرون التجارب علينا جميعاً.)Gorky 1905/2013, p. 59( ”.
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اال�ستقراء نحو الحا�ضر:
م ��ا الذي يمكن �أن نتعلمه من تقلبات حياة �أ�س ��رة بروتا�سوف عندما نتحدث عن الحا�ضر؟ كيف يمكن
�أن ن�صل بين الكوليرا في رو�سيا قبل الثورة وكوفيد 19 -اليوم؟
�أو ًال ،وفق ًا للمنطق الجدلي (الديالكتيك) الذي ط َّوره هيغل ،وتب َّناه مارك�س و�إنجلز ،اللذان بد�أا التحول
المادي ،يجب التمييز بين ثالثة م�ستويات من التحليل:
 )1م�ست ��وى التفا�صيل الملمو�سة (حيث تكون الكلمات والإيماءات -التي قد تبدو فردية -من مظاهر
ما هو على المحك في الواقع).
مدمر في رو�سيا في �أجواء ت�شبه نهاية العالم).
 )2م�ستوى الظروف الخا�صة (حدث ِّ
المدمرة).
 )3الم�ستوى العام (حيث الديناميات الجدلية الأ�سا�سية للتحديات ِّ
عل ��ى الرغم م ��ن �أننا مهتمون على نحو �أ�سا�سي بكيفية تج�سيد الدينامي ��ات العامة للعملية الجدلية في
درام ��ا غورك ��ي� ،إال �أن بع�ض التفا�صيل الأكثر واقعية للم�سرحية قد تك ��ون مهمة �أي�ض ًا ،كما يجب �أن نراعي
دائم ًا الظروف الخا�صة.
يمك ��ن تمييز النم ��ط الجدلي على الم�ستوى الأ�سا�س ��ي (العام) .هنا ،يتطور العم ��ل الدرامي من حالة
اال�ستق ��رار الن�سبي (اللحظة الأولى) ،عبر �أحداث من التوت ��ر واال�صطدامات المتزايدة (اللحظة الثانية:
الإن ��كار) ،نح ��و موقف ا�ستع ��ادة اال�ستقرار عل ��ى م�ستوى �أعلى من التعقي ��د (�إنكار الإن ��كار) .وفق ًا لـ بافل
بروتا�س ��وف ،ال يمك ��ن تحقيق ه ��ذه اللحظة الثالث ��ة( ،الم�صالح ��ة)� ،إال بم�ساعدة العل ��م ،فبف�ضل العلم،
�سنتمك ��ن يوم� � ًا ما من �إنتاج مالب�س من �ألي ��اف الخ�شب ومعالجة الأمرا�ض كله ��ا� .إال �أن هذا ال يزال �شيئ ًا
ف ��ي الم�ستقب ��ل ،وال يمكن تحقيقه الآن .بكلمات �أخرى ،جرى ت�أطي ��ر فكرة بافل حول التقدم وفق ًا لخطوط
طوباوية حتمية.
ف ��ي اللحظ ��ة الثانية (الإن ��كار) ،يتو�ضح عدد من التوت ��رات �أو خطوط االنق�سام ،الت ��ي كانت خافتة �أو
�ضمنية �إلى حد ما في البدء .وكما �أ�شرنا �أعاله� ،سنركز على خطين فا�صلين� :أو ًال :التوتر (القطيعة) بين
العل ��م والمجتم ��ع؛ ثاني ًا :التوتر بين البيئة الريفية والمدنية البرجوازي ��ة .ونظر ًا لأن م�سرحية غوركي ذات
نهاية مفتوحة ،ف�إن اللحظة الثالثة (لحظة الم�صالحة والخاتمة) تبقى �س�ؤا ًال.
 )1التفا�صيل الملمو�سة :العبارات والإيماءات وال�سمات ال�شخ�صية المميزة.
 )2الظروف الخا�صة :المكان هو رو�سيا ،والزمان �إبان نهاية القرن التا�سع ع�شر.
مدمر يك�شف عن انق�سامات �ضمنية ،ويظهِ ر مجاالت
 )3الديناميات العامة :النمط الجدلي هو حدث ِّ
ال�ص ��راع واالخت�ل�اف واال�صط ��دام .مث ًال ،بي ��ن العلم والمجتم ��ع ،وكذلك بي ��ن الثقافة الريفي ��ة والمدنية
البرجوازية .ويتطور ذلك كله �إلى ثورة �ضد البرجوازية و�ضد العلم.
وفق� � ًا له ��ذا المخطط المنهجي� ،سيت�ألف اال�ستق ��راء تجاه الحا�ضر من ثالث خط ��وات� :أو ًال ،بالتركيز
عل ��ى بافل بروتا�سوف (بط ��ل الم�سرحية الرئي�س) ،و�سنكت�ش ��ف التفا�صيل الملمو�س ��ة لممار�سته البحثية.
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فم ��ن وجه ��ة نظر البح ��ث المعا�صر ،ال يبدو العب ��ث الذي قام به باف ��ل بالبي�ض والطحال ��ب والماء المغلي
غريب� � ًا وم�ضل�ل ً�ا كما يظهر في البداية .بعد ذل ��ك� ،سنركز على جانب واحد معين م ��ن التفاعل بين العلم
والمجتم ��ع ،وال ��ذي قدمه غوركي ف ��ي الم�سرحية ،وال يزال وثيق ًا بعلم الفيرو�س ��ات اليوم ،وهو العالقة بين
البحث الأ�سا�سي والبحث التطبيقي .و�أخير ًا� ،سنناق�ش الر�سالة العامة للم�سرحية ،وهي العالقة بين العلم
وال�شك ،اعتماد ًا على دراما غوركي كمر�آة نقدية لتعزيز فهمنا لجائحة كوفيد.19 -

�أبحاث بروتا�سوف :بع�ض التفا�صيل:
�إن بروتا�س ��وف عال ��م نبيل قبل كل �شيء ،وكما ر�أينا ،ف�إنه يعمل با�ستمرار في مختبره ،يعبث بالمعادالت
واالبتكارات التقنية .وتدريجي ًا ،ي�صبح في حاجة �إلى م�ساحة �أكبر لعمله ،فيح ِّول غرفة المعي�شة �إلى مختبر
�أي�ض� � ًا ،لتمتل ��ئ بالروائح الكريهة والأبخرة غي ��ر ال�صحية� .إنه مهوو�س بما يدعوه ب� �ـ «العلم النقي» .وحينما
يقت ��رح علي ��ه تاجر محلي خطة لإن�ش ��اء م�صنع كيميائي لإنت ��اج العطور وال�صابون؛ ال يعي ��ره بروتا�سوف �أي
اهتمام على الإطالق ،م�شير ًا �إلى �أن البحث «التطبيقي» ممل .فهدف بروتا�سوف هو فهم مبادئ الحياة عن
طري ��ق العلم ،على الرغم من قناعته ب�أن فوائد عمله �ستت�سرب في نهاية المطاف �إلى المجتمع كله بطريقة
م ��ا( ، ((1فف ��ي وقت ما م ��ن الم�ستقبل� ،ستُ�صنع المعاط ��ف والمالب�س الداخلية من �ألي ��اف الخ�شب كنتيجة
لأبحاثه (.((1
م ��ن الوا�ض ��ح �أن بروتا�س ��وف بطل �صري ��ح لليبرالية والتنوي ��ر؛ فهو يرى جمي ��ع الب�ش ��ر ذوي م�س�ؤولية
عقالني ��ة ،ويعامله ��م جميع ًا على قدم الم�س ��اواة .ويتعار�ض ت�أييده هذا للمي ��ول الديمقراطية �إلى حد كبير
م ��ع �إرادة مربيته ��م ال�سابق ��ة �أنطونوفنا ،التي ت�شتكي م ��ن �أن ال�سادة الحقيقيين ف ��ي الما�ضي لم يتحدثوا
حت ��ى مع خدمه ��م ،بل كانوا ي�صدرون الأوامر فح�س ��ب .بالرغم من �أن بافل يق ��دم نف�سه ،من حيث البنية
الأخالقي ��ة ،كباح ��ث نزيه وداعم للتنوير� ،إال �أن القاعدة االجتماعي ��ة االقت�صادية تظهر وا�ضحة مع ذلك،
من الوا�ضح �أن ُبعد القوة «المادية» في بحث بافل ُيلحظ في عالقته بـ ييغور ،الحداد المدمن على الكحول.
ت�س� ��أل �أنطونوفنا بافل �أن يوب ��خ ييغور لإ�ساءته التعامل مع زوجته ،لكن بروتا�سوف ال ي�شعر باالرتياح للقيام
به ��ذا الدور ،ويقول �إن الإ�شارة �إلى ال�صواب والخط� ��أ لي�ست مهنته .وبد ًال من �إعطائه التوجيهات� ،سرعان
الحرفية ،فهو يحتاج �إلى خزان جديد ال تت�سرب منه
ما يت�ضح �أن بروتا�سوف يعتمد كثير ًا على مهارة ييغور ِ
نتائج تجاربه ،وييغور وحده من يمتلك مهارة كهذه.
15 ) Gorky 1905/2013, p. 47.
 (F. Jameson, Archaeologies of the Fu-تطور “الدافع الطوباوي” لـ بافل 16 ) Gorky 1905/2013, p. 44.

ture: The Desire Called Utopia and Other Science Fictions [London & New York: Verso,
ً
وفعال تُستخدم حالياً ألياف الخشب في إنتاج المنسوجات المستدامة )]1991
 (J. vanمن المدينة الفاضلة إلى العلم،
Dam, “Environmental Benefits of Natural Fibre Production and Use,” Proceedings of
the Symposium on Natural Fibres (2009) http://www.fao.org/3/i0709e/ i0709e03.pdf).
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تحاك ��ي عالقته ��م هذه جدلي ��ة هيغل بين ال�سي ��د والخادم .فعلى الرغ ��م من �أن ال�سيد يب ��دو الم�س�ؤول
الر�سم ��ي في الموقف� ،إال �أنه ف ��ي الواقع يعتمد على نحو متزايد على معرفة الخادم الذي يزداد قوة نتيجة
لذل ��ك .و�سي�أتي اليوم الذي ي�س� ��أل فيه الخادم :ما الحاجة �إلى الأ�سياد �أ�سا�س� � ًا؟ عند هذه اللحظة ،تكتمل
العملية التحررية ،وتكون الثورة و�شيكة.
تقدِّ م الم�سرحية بافل بروتا�سوف كمثالي يكر�س نف�سه تمام ًا في �سبيل رفعة العلم� .إال �أنه �شخ�ص غير
مهت ��م �أبد ًا بما يحدث للآخرين من حوله .وبينما ُتعجب ميالنيا بـ «نقاء �شخ�صيته» ،يف�سر الآخرون غيابه
ب�أن ��ه �أنان ��ي� .إنه منغم�س تمام ًا في عمله ،ويرى الآخرين �إما خدم� � ًا لم�شاريعه و�إما عوامل �إزعاج له .وربما
ي ��رى باف ��ل الآخرين مو�ضوعات بحثي ��ة توفر فر�ص ًا للدرا�سة ،مث ��ل ت�أثير الكحول في الدم ��اغ .بالنظر �إلى
بروتا�سوف� ،إن التجربة الفا�شلة هي م�أ�ساة �أكبر بكثير من العهر �أو تف�شي الكوليرا.
ما الذي يفعله بروتا�سوف بال�ضبط في مختبره؟ للوهلة الأولى ،ال يبدو وا�ضح ًا على الإطالق ما يريد
فعله ،على الرغم من قوله �إنه مهتم بك�شف �سر الحياة .وبكلماته ،يريد �أن يفهم كيف تطورت منذ باليين
ال�سني ��ن كتلة غير وا�ضحة وعديمة ال�شكل م ��ن البروتينات �إلى حياة ،ونمت وت�ضاعفت منذ ذلك الحين.
باخت�صار ،يمكننا القول �إنه مهتم بخلق حياة �صناعية في مختبره ،بمحاولته معرفة النقطة المعينة التي
ت�صب ��ح فيها العملية الكيميائي ��ة مكتفية ذاتي ًا� .إنه يريد معرفة الخطوة الحا�سمة التي تنقل الكيمياء �إلى
كيمي ��اء حيوية .ويظهر في الم�سرحي ��ة �أنه يعتمد على البي�ض الطازج (ال ��زالل) والماء المغلي ،ويدر�س
�أ�ش ��كال الحياة الب�سيطة تح ��ت المجهر ،كالطحالب والخميرة .ويبدو �أنه �أنهى تو ًا تجربة تت�ضمن حم�ض
ال�سيانيك(.((1
�إذا فكرنا في هذه التلميحات ،من وجهة نظر العلم المعا�صر ،ف�سنجدها كافية لحل اللغز .على الرغم
من �أن ال�سيانيد �سم قاتل� ،إال �أن العديد من الباحثين في �أ�صل الحياة مقتنعون اليوم �أن �سيانيد الهيدروجين
(� )HCNأدى دور ًا حا�سم� � ًا ف ��ي الكيمي ��اء ما قبل الحيوي ��ة ( .((1 ((1ووفق ًا له�ؤالء الباحثي ��ن ،كان �سيانيد
الهيدروجي ��ن م�شارك ًا في ت�صنيع الأحما�ض الأمينية والقواعد النووية ،وهي اللبنات الأ�سا�سية للبروتينات
والأحما� ��ض الأمينية .ف ��ي الواقع ،ربما كان ال�سيانيد (ال�سم القاتل) مركب ًا �أ�سا�سي ًا لبناء جزيئات الحياة.
وق ��د تكون التفاعالت بي ��ن الماء و�سيانيد الهيدروجي ��ن -المعروف �أي�ض ًا بالحم� ��ض البرو�سي -هي التي
خلقت �أ�سالف الحم�ض النووي الريبي.
17 ) Gorky 1905/2013, p. 21.
18 ) T. Das, S. Ghule, K. Vanka, “Insights Into the Origin of Life: Did It Begin From HCN

and H2O?” ACS Central Science 5 (2019), 1532–40. doi: 10.1021/acscentsci.9b00520
19 ) C. Matthews, “The HCN World: Establishing Protein – Nucleic Acid Life via Hydrogen

Cyanide Polymers In: Origins: Cellular Origin and Life in Extreme Habitats and Astrobiology 6 (2004), 121–35. doi: 10.1007/1-4020-2522-X_8.
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يح ��اول بافل اكت�شاف كيفية ظهور البروتين من التفاع�ل�ات الكيميائية ما قبل الحيوية .في �سبعينيات
وثمانينيات القرن التا�سع ع�شر ،توقع فريدريك �إنجلز بالفعل �أن العلماء �سيحاولون يوم ًا ما �إنتاج البروتين
�صناعي ًا في المختبرات( ، ((2وهذا بال�ضبط ما يهدف �إليه بافل.
ف ��ي عام � ،1953أظهرت تجارب يوري-ميل ��ر ال�شهيرة� ،أن �سيانيد الهيدروجي ��ن قد ت�شكل في الغالف
الج ��وي للأر�ض البدائية ،وكانت هذه بداي ��ة �أنموذجية لأبحاث �أ�صول الحياة المعا�ص ��رة .و ُت�ستك َمل اليوم
ه ��ذه التجارب اعتماد ًا على الأ�ساليب الحا�سوبية  .وبينما كان ��ت الأ�ساليب التقليدية ت�سمح بدرا�سة �سلوك
ع ��دد محدود من �أنواع الجزيئات ،تتيح اليوم الأ�ساليب الحا�سوبية( ((2وعمليات المحاكاة ال�سريعة درا�سة
�سيناريوه ��ات ع�شوائي ��ة للكيمياء ما قبل الحيوية .وهذا التطور الأخي ��ر بالتحديد هو الذي �ألهم رواية دان
براون الأخيرة (الأ�صل)(.((2 ((2
ت�شي ��ر الأبحاث �أي�ض ًا �إل ��ى �أن الحياة ن�ش�أت تحت ت�أثير الكيمياء الحراري ��ة (درجة الحرارة المرتفعة)
ب ��د ًال م ��ن الكيمياء ال�ضوئية (�ضوء ال�شم�س) ،نظر ًا لأن الغالف الج ��وي البدائي كان دافئ ًا ودخاني ًا.
�أي يمكن �أن يكون �سيانيد الهيدروجين قد خلق مكونات الأحما�ض النووية عند درجة حرارة قريبة من مئة
درج ��ة مئوية ،لكن ال تتجاوزها .وهنا ي�أتي دور الماء المغلي في مختبر بافل ،الذي كان حري�ص ًا �أال يتجاوز
الم ��اء درج ��ة الغليان ،و�إال �ستف�شل التجربة ( .((2وباخت�صار ،يمكنن ��ا القول �إنه على الرغم من ظهور بافل
ك�شخ�صية خرقاء وم�ضحكة �إلى حد ما ،كالعالم الغائب ذهني ًا والحالم وغير العملي� ،إال �أنه يعرف بو�ضوح
ما يفعل من الناحية العلمية .كما بدا �أنه ي�سير في طريق ناجح ،حيث در�س �أ�صل الحياة من ثالث وجهات
نظ ��ر� :أو ًال ،ا�ستك�شاف التركيب الكيميائ ��ي الحيوي للبروتين؛ ثاني ًا ،تحديد تكوي ��ن و�سلوك �أ�شكال الحياة
الب�سيطة كالطحالب والخمي ��رة؛ وثالث ًا� ،إجراء تجارب �شبيهة بتجارب يوري-ميلر ،التي تت�ضمن ال�سيانيد
والبي�ض الطازج والأبخرة الكريهة والكثير من الماء المغلي.
يب ��دو كل ذل ��ك بحث� � ًا �أ�سا�سي� � ًا «نقي ًا» ،لكن م ��ن المتوقع �أن تنتج عن ��ه فوائد مجتمعية ف ��ي وقت ما من
الم�ستقب ��ل .وفق� � ًا لأفكار بافل� ،سي�صبح المر�ض والجوع وغير ذلك م ��ن المعاناة �شيئ ًا من الما�ضي،
20 ) H. Zwart, “Friedrich Engels and the Technoscientific Reproducibility of Life: Synthetic

Cells as Case Material for Practicing Dialectics of Science Today,” Science & Society
84 (2020b): 369–400.
21 ) B. Shenhav, D. Lancet, “Prospects of a Computational Origin of Life Endeavour,” Ori-

gins of Life and Evolution of the Biosphere 34 (2004) , 181–94.
)22 ) D. Brown, Origin (London: Transworld / Penguin / Random House, 2017
23 ) H. Zwart, “From Decline of the West to Dawn of Day: Dan Brown’s Origin as a Diag-

nostic of the Present.” Janus Head 18 (2020c), 55–66.
24 ) Gorky 1905/2013, p. 7.
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�إذا توقف النا�س عن �إزعاجه ومقاطعة عمله .وعلى الرغم من �أن بحثه ال يقدِّ م فائدة فورية� ،إال �أن الفوائد
�ستتدف ��ق �إلى المجتمع في �ش ��كل عدد كبير من التطورات الطبية والتطبيق ��ات ال�صناعية ( .((2في الق�سم
التال ��ي� ،سنناق� ��ش �أن ه ��ذا التوتر بين البح ��ث الأ�سا�سي والبح ��ث التطبيقي ال يزال حي ًا �إل ��ى حد كبير في
الخطاب المعا�صر .ومن الناحية الجدلية� ،إنها �إحدى «تناق�ضات» العلم الحديث التي ال تزال من دون حل
حتى الآن.

البحث الأ�سا�سي والبحث التطبيقي:
تط ��ور البحث العلمي من ��ذ �ستينيات القرن التا�سع ع�ش ��ر ،من حيث كمية الح�صيل ��ة المعرفية و�سرعة
الح�ص ��ول عليها .كم ��ا تطورت الأبحاث الت ��ي �أجراها الأفراد �إل ��ى م�شروع بحثي عالمي م ��ع تطور �أدوات
حجب اليوم
البح ��ث واالعتم ��اد على الحوا�سيب ذات التقنية العالية� .إن �أبحاث ًا فردي ��ة ،مثل �أبحاث بافلُ ،ت َ
بجهود المختبرات العالمية التي تت�شارك البحث عن �أ�صول الحياة والأبحاث الأ�سا�سية الأخرى(. ((2
نجد ا�ستمرارية وت�شابه ًا بين �أبحاث الما�ضي و�أبحاث اليوم ،على الرغم من الفا�صل الزمني .يت�ضمن
هذا ال�شبه على نحو خا�ص االنق�سام بين البحث الأ�سا�سي «النقي» ،والبحث التطبيقي ،كما قدمته م�سرحية
غورك ��ي .من الناحية الجدليةُ ،طرح هذا االنق�سام ف ��ي الم�سرحية ،لكن ُ�شكك فيه و�أُلغي �إلى حد ما ،ومن
ناحية �أخرى ،ي َّدعي بافل �أنه مهتم بالبحث عن اللبنات الأ�سا�سية للحياة فح�سب .وفي الوقت عينه ،وربما
للمفارق ��ة ،نجده مقتنع ًا تمام� � ًا ب�أن هذه الجهود البحثي ��ة الأ�سا�سية �ستثمر ذات ي ��وم فوائد للمجتمع �أكثر
م ��ن �أي �ش ��يء تقدمه الكيمي ��اء «التطبيقية» مثل العطور وال�صاب ��ون� .سي�صبح العلم «�شم�س� � ًا» تزود الب�شر
بالطاق ��ة والحي ��اة ،ومن هنا جاء عنوان الم�سرحي ��ة (�أبناء ال�شم�س) .وهذه الآف ��اق الم�ستقبلية الطوباوية
ت�ضفي ال�شرعية على ا�ستثماراته.
ج ��ادل �إنجلز( ((2فكرة البحث غير المبالي (النقي) ،وهو النهج الذي تب َّناه بروتا�سوف ،هو موقف
�أيديولوج ��ي «برج ��وازي» ،يخفي المدى الذي يندف ��ع فيه العلم «النقي» بطبيعته ،ب� ��إرادة ال�سيطرة على
الحي ��اة والطبيعة( . ((2بالع ��ودة �إلى �إنجلز� ،إن مفه ��وم المعرفة «النقية» �أنها خي ��ال برجوازي .عاج ًال
�أم �آج�ل� ًا� ،سيك ��ون لر�ؤى البح ��ث الأ�سا�سي عواقب هائلة عل ��ى العملية الع�ضوية بي ��ن المجتمع الب�شري
والطبيع ��ة ،في حي ��ن �أن البحث «التطبيقي» ،ب�سبب طبيعته العملية والتفاعلي ��ة� ،سيطرح �أ�سئلة �أ�سا�سية
للغاية بدوره.
25 ) Gorky 1905/2013, p. 47.
)26 ) https://www.origins-center.nl (accessed 2 August 2020
27 ) F. Engels, Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft (Anti-Dühring). Marx

Engels Werke XX (Berlin: Dietz Verlag, 1878/1962), pp. 1–103
28 ) Engels (1878/1962); Zwart 2020b
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يمث ��ل علم الفيرو�سات مثا ًال على هذا التفاعل �أو «التداخل» كم ��ا ي�س ِّميه �إنجلز ،بين البحثين الأ�سا�سي
والتطبيق ��ي .فم ��ن ناحية ،ظه ��ر علم الفيرو�س ��ات على خلفية ت�صني ��ع الزراعة ،حيث �شكل ��ت الفيرو�سات
(كعوام ��ل معدية غي ��ر مرئية �سريعة التطور) ،عقبة خط ��رة �أمام التقدم التقن ��ي واالقت�صادي .ولي�س من
الم�صادف ��ة �أن عل ��م الفيرو�سات بد�أ باكت�شاف فيرو� ��س التبغ .في عام  ،1879بد�أ العال ��م الألماني �أدولف
ماي ��ر ،الذي كان يعمل ف ��ي هولندا ،بدرا�سة مر� ��ض ف�سيف�ساء التبغ ،الذي كان يه ��دد المحا�صيل ،و�أجرى
ديمت ��ري �إيفانوف�سك ��ي في رو�سيا �أبحاث ًا مماثل ��ة في الت�سعينات ،ما �أدى �إلى االكت�ش ��اف الر�سمي للفيرو�س
م ��ن ِق َبل مارتينو�س بيجيرينك في مدينة دلفت الهولندية ع ��ام  .((2( 1898على نحو مماثل ،بد�أت �أبحاث
«العاثيات» ،وهي فيرو�سات �آكلة للبكتيريا ،كمحاولة لتطوير لقاحات �ضد الأمرا�ض الجرثومية على خلفية
الحرب العالمية الأولى(. ((3
�سرع ��ان م ��ا �أ�صبح البحث في علم الفيرو�سات منف�ص ًال عن �سياقه العلم ��ي ،و�أُعيد تعريفه كونه بحث ًا
�أ�سا�سي� � ًا بامتياز .و�أثبتت �أبح ��اث «العاثيات» �أنها الأنموذج المثالي للبح ��ث الأ�سا�سي «النقي» في اللبنات
الجزيئي ��ة واكت�شاف بنية الحم�ض النووي
الجزيئي ��ة الأ�سا�سي ��ة للحياة ،ما �أدى �إلى ظهور علم البيولوجيا ُ
ُ
(((3
ع ��ام  . 1953كم ��ا ت� ��ؤدي الفيرو�س ��ات دور ًا مهم ًا ف ��ي الأبحاث المعا�ص ��رة لأ�صول الحي ��اة ،ففر�ضية
«الفيرو�س �أول من ظهر» ت َّدعي �أن الفيرو�سات تطورت من البروتينات قبل ظهور الخاليا الأولى ،ما �أ�سهم
عل ��ى نحو كبير في ظه ��ور الحياة الخلوية ( .((3بعبارة �أخرى� ،إن ن ��وع الممار�سة التجريبية التي اعتمدها
بافل في �أبحاثه قد عفا عليها الزمن ،ب�سبب الدمج الحالي بين علم الأحياء والحو�سبة ون�شوء المعلوماتية
الحيوي ��ة �أو عل ��م الأحياء الحا�سوب ��ي ،كونه «توليف ًا» جدلي� � ًا ال مفر منه� .إنما ،على الرغ ��م من ذلك ،ف�إن
�أ�سئلة بحث بافل ال تزال حية .من الناحية الجدلية� :إذا �أخذنا في الح�سبان االنق�سام بين البحث «النقي»
والبح ��ث «التطبيقي» ،ف�إننا ن�صل �إلى نتيجة مفادها �أن «التداخل» هو «حقيقة» هذا االنق�سام .في الع�صر
الحال ��ي ،يتح ��ول عل ��م الفيرو�سات ب�سهولة تام ��ة من البحث الأ�سا�س ��ي (مثل �أبحاث �أ�ص ��ول الحياة) �إلى
البح ��ث التطبيقي (مثل تطوير اللقاح) ،والعك�س �صحيح� .إن التقنيات والنماذج نف�سها قابلة للتطبيق في
29 ) K. Scholthof, “Tobacco Mosaic Virus: The Beginning of Plant Pathology,” APS Net

Features (2008). doi: 10.1094/APSnetFeatures-2008-0408
30 ) H. Zwart, “Phage–Ethics: Reading of Sinclair Lewis’s Arrowsmith.” In: Tales of Re-

search Misconduct: A Lacanian Diagnostics of Integrity Challenges in Science Novels
(Library of Ethics and Applied Philosophy 36. Dordrecht: Springer, 2018), pp. 119–40
31 ) H. Zwart, “From Playfulness and Self-Centredness via Grand Expectations to Normali-

sation: A Psychoanalytical Rereading of the History of Molecular Genetics.” Medicine,
Health Care & Philosophy: A European Journal 16 (2013), 775–88
)32 ) L. Villarreal, Viruses and the Evolution of Life (Washington: ASM Press, 2005
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كل م ��ن �ساحت ��ي البحثين .كما ُيع ُّد تمويل علم الفيرو�سات الأ�سا�سي ج ��زء ًا ال غنى عنه من ا�ستراتيجيات
تعزيز اال�ستعداد الم�سبق للأوبئة القادمة.
تظه ��ر في درام ��ا غوركي فكرة وثيقة ال�صلة بالعلم والمجتمع ،وهي فكرة �أن �إنجازات البحث الأ�سا�سي
�ستنت�شر في النهاية لتخدم المجتمع ككل .وال يزال هذا الخالف قائم ًا �إلى اليوم .هل ينبغي تنظيم البحث
العالم ��ي بطريقة يمكن من خاللها ا�ستيعاب االنق�سام بين العلم والمجتمع ومعالجة التحديات المجتمعية
المدمرة) على نح ��و �صريح؟ �أو ه ��ل ينبغي لوكاالت التموي ��ل �أن تدعم
الملح ��ة (مث ��ل الأوبئ ��ة الفيرو�سي ��ة ِّ
الم�ؤ�س�س ��ات البحثية بق ��وة ،لأن من المتوقع �أن عمل ه ��ذه الم�ؤ�س�سات �سيعود بفوائ ��د اجتماعية عاج ًال �أم
�آج ًال ،و�إن كان ذلك عبر م�سارات غير متوقعة و�ضربات حظ؟
من �أكثر الأمثلة �شهرة للتطبيقات غير المتوقعة لم�شاريع البحث الأ�سا�سي هي �شبكة الإنترنت العالمية،
التي ن�ش�أت في المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية ،والمغنيترون ،وهو منتج ثانوي لأبحاث الف�ضاء .وتم ِّثل
الأبح ��اث النووي ��ة و�أبحاث الف�ضاء حاالت باهظ ��ة الثمن من البحث «النقي» .وباخت�ص ��ار ،يمكن القول �إن
نظرية «تدفق العلم �إلى المجتمع» التي ع َّبر عنها بافل بروتا�سوف ال تزال قوية حتى اليوم.
ترتبط هذه النظرية ارتباط ًا وثيق ًا بالفجوة االجتماعية -االقت�صادية التي تحدد م�شهد العالم الحالي،
وه ��و االنق�سام بين �شمالي الكرة الأر�ضية وجنوبيه ��ا .وي�ؤكد منهج التدفق في ظل هذه الخلفية ،وعلى نحو
متناق�ض� ،أن �أف�ضل طريقة يتمكن فيها العالم الجنوبي من تلبية احتياجاته المجتمعية ،هي تركيز الموارد
وت�أمي ��ن الإمكانات الالزمة للبحث العلمي في العالم ال�شمال ��ي .وبذلك تتطور العلوم ،ويتدفق �إنتاجها بعد
(((3
ذل ��ك �إلى العال ��م الجنوبي .ازداد الجدال حول وجهة النظر هذه ،والحظ النق ��اد الت�أثير المعاك�س لها
 ،فالأولوي ��ات البحثية تمي ��ل �إلى التركيز على حاجات ال�شمال (مثل معالج ��ة التحديات ال�صحية لأمرا�ض
ال�سرط ��ان وال�شيخوخة) ب ��د ًال من حاجات الجنوب ،ويترافق ذلك مع ت�شجي ��ع هجرة العقول من الباحثين
الموهوبين في الجنوب �إلى بيئات البحث العالمي في ال�شمال.
يظه ��ر ه ��ذا النزاع الي ��وم متعلق ًا عل ��ى نحو مبا�شر بعل ��م الفيرو�س ��ات .وذلك في الخالف ��ات المتعلقة
ببرتوك ��ول ناغويا ،الذي ي�ضمن اال�ستخدام العادل والمن�صف للموارد الجينية بما فيها م�سببات الأمرا�ض
الفيرو�سي ��ة .في كان ��ون الأول من عام  ،2006تح ��دت �إندوني�سيا عدالة الت�أهب العالم ��ي برف�ضها م�شاركة
العين ��ات الت ��ي تحتوي عل ��ى فيرو�س �أنفلون ��زا الطي ��ور ( ،)H5N1خ�شي ��ة �أن ت�صبح البيان ��ات الفيرو�سية
م ��ورد ًا قاب ًال لال�ستغ�ل�ال ،فت�ضمن البلدان الغنية الو�صول �إلى اللقاح وترف ��ع تكلفته للآخرين .وبينما علم
الفيرو�سات العالمي يتطلب مراقبة العينات الفيرو�سية وتحديدها وم�شاركتها على م�ستوى عالمي ،تذ َّرعت
33 ) D. Reidpath, P. Allotey, “The Problem of ‘Trickle-Down Science’ From the Global

North to the Global South,” BMJ Global Health 4 (2019)، e001719. doi:10.1136/ bmjgh-2019-001719
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�إندوني�سي ��ا بالملكي ��ة ال�سيادية للعينات التي ح�صلت عليها في �إقليمه ��ا( . ((3وعلى الرغم من �أن ذلك ُيع ُّد
ر�سمي ًا جد ًال «فوق بنيوي» حول المبادئ الأخالقية والقانونية� ،إال �أننا ال ن�ستطيع �إال �أن نفهم ب�صدق ما هو
على المحك ،عندما ن�أخذ القاعدة االجتماعية -االقت�صادية ( ُبعد القوة) في الح�سبان .يمكن للمعلومات
الحيوي ��ة حول الفيرو�س ��ات �أن ت�صبح خا�ضعة للت�سليع ،حينها يمكن لع ��دد محدود من الالعبين العالميين
المطالب ��ة بملكية كمي ��ات هائلة من البيانات التي ينتجه ��ا ماليين الأفراد ،الذي ��ن �سي�ضطرون الحق ًا �إلى
�شراء منتجات الت�سليع الرقمي من ال�سوق العالمية.
تتطور �أزمة كوفيد -19باتجاه مماثل .وبينما تركزت المناف�سة العالمية في البداية على الأقنعة الواقية
للفم والأنف كونها مورد ًا نادر ًا ،رغم �أنه ذو م�ستوى منخف�ض تقني ًا ،تحول التركيز الآن �إلى الم�آزق العلمية
كاف
والقانوني ��ة لتطوير اللقاح .مرة �أخرى ،ال يمك ��ن معالجة الق�ضايا المعيارية (فوق البنيوية) على نحو ٍ
�إال �إذا اعترفن ��ا فع�ل ً�ا بتداخ ��ل المعرفة والأخ�ل�اق والقوة (للمعيار ف ��وق البنيوي والقاع ��دة االجتماعية-
االقت�صادي ��ة) .تتركز و�سائل �إنتاج المعرفة ،وبالتحديد و�سائل �إنت ��اج اللقاح ،داخل ال�شركات والجامعات
في الغرب ،على الرغم من �أن ال�صين �أ�صبحت مناف�س ًا هائ ًال في هذا المجال �أي�ض ًا.
م ��ن جهة �أخ ��رى ،زعم مكت ��ب التحقيقات الفيدرال ��ي ووكالة الأم ��ن المعلوماتي و�أم ��ن البنية التحتية
( )CISAف ��ي الواليات المتحدة �أن مت�سللين �صينيين حاولوا �سرقة «الملكية الفكرية الق ِّيمة»� ،أي البيانات
المتعلقة بلقاح كورونا من المنظمات البحثية في الغرب ( .((3وبينما « ُيزعم» �أن الح�ضارة العالمية ت�ستفيد
م ��ن روح الم�شاركة والتع ��اون العالمي ( ،((3( ((3الت ��ي تماثل �سيا�سة الباب المفتوح ف ��ي م�سرحية غوركي،
نالح ��ظ زيادة التوتر ،وال �سيما بين الواليات المتحدة وال�صين ،ما �أدى �إلى �إغالق مفاجئ للبوابات ب�شكل
34 ) L. Gostin, A. Phelan, M. Stoto, J. Kraemer, K. Reddy. “Virus Sharing, Genetic Se-

quencing, and Global Health Security,” Science 345 (2014), 1295–96. doi: 10.1126/
science.1257622
35) ttps://www.voanews.com/covid-19-pandemic/us-says-china-trying-steal-covid-19-vac-

cine-research,US says China trying to steal Covid-19 vaccine research (2020) (accessed
2 August 2020).
36) https://www.oecdvoha.org/coronavirus/policy-responses/treatments-and-a-vaccine-for-

covid-19-the-need-for-coordinating-policies-on-r-d-manufacturing-and-access-6e7669a9/
OECD, Treatments and a vaccine for COVID-19: the need for coordinating policies on
R&D, manufacturing and access (2020). (accessed 2 August 2020).
https://www.who.int/news-room/detail/13-04-2020-public-statement-for-collaboration-oncovid- 19-vaccine-development WHO, Public statement for collaboration on
COVID-19 vaccine development (2020). (accessed 2 August 2020).
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«لق ��اح وطني» .تمنع ه ��ذه ال�سيا�سة الأخيرة توزيع اللق ��اح بح�سبانه مورد ًا نادر ًا عل ��ى نحو عادل في جميع
�أنح ��اء العالم ،ليتمك ��ن الأفراد غير المع َّر�ضين للخطر من الح�صول علي ��ه ب�سهولة في البلدان الغنية ،في
حي ��ن ُيحرم منه الأف ��راد العاملون في مجال الرعاي ��ة ال�صحية في جنوب العال ��م ( .((3وبمجرد الموافقة
عل ��ى لقاح كوفيد -19الأول� ،ستظه ��ر حاجة عالمية هائلة من م�صادر مح ��دودة .وبينما تعمل المختبرات
ف ��ي العالم ال�شمالي عل ��ى تعبئة �أجزاء كبيرة من قدراتها البحثية لتطوير اللق ��اح ،التي ُيزعم �أنها ل�صالح
الب�شري ��ة ،ف ِل َم ال ن�سمح للعالم الجنوبي بدور �أكث ��ر فاعلية ،لكيال يكون �سكانه مجرد م�ستهلكين فح�سب،
بل مط ِّورين وم�شاركين في �إنتاج اللقاح �أي�ض ًا؟

جدلية البحث:

يتعلق الدر�س الثالث والمهم من دراما غوركي بالطريقة التي ي�ؤدي فيها العلم عموم ًا ،وعلم الفيرو�سات
خ�صو�ص� � ًا� ،إلى �إثارة كل م ��ن الحما�سة الحالمة الطوباوية وال�شك الم�ستمر .ف ��ي م�سرحية غوركي� ،أ�صبح
عم ��ل بافل (بما فيه ال�سيانيد والنفايات الكيميائية والأبخ ��رة ال�ضبابية) ق�ضية تبعث القلق ،وذلك للنا�س
الموجودي ��ن خ ��ارج مختبره .وكما ر�أينا ،م ��ن ال�سهل �إيجاد رابط بين �أعمال باف ��ل الخرقاء ووباء الكوليرا
ال ��ذي ظهر فج� ��أة .على الرغم من �أن ال�سبب المعقول هو �أن ياكوف ،موظ ��ف �سكة الحديد المتجول الذي
كان ف ��ي زيارة �إلى الق�صر ،هو الذي نقل مر�ض الكوليرا �إلى القرية -فتم ِّثل الخطوط الحديدية االت�صال،
وعمل ��ت هنا كقن ��اة للأمرا�ض المعدي ��ة� -إال �أن ال�شائعات تنت�ش ��ر ب�سرعة ب�أن الوباء ن�ش� ��أ في مختبر بافل
المحلي.
ن ��رى اليوم حاالت م�شابهة من ال�شك واال�ستياء؛ فاالحتجاجات الجماهيرية ما زالت تهاجم م�ؤ�س�سات
ومراف ��ق البحث (الت ��ي ُيزعم �أنها �أُن�شئت ل�صالح الب�شرية) بح�سبانها ج ��زء ًا من خليط الأ�سباب .لن�أخذ،
على �سبيل المثال االحتجاجات ال�شر�سة �ضد �إن�شاء مرفق لفح�ص فيرو�س �إيبوال في ما�سينتا ،غينيا ،حيث
حا�ص ��رت الح�ش ��ود الغا�ضبة الم�ؤ�س�سة عام  .((3( 2014ك�شف حينها هذا الحدث عن تناق�ض بين الفهمين
المحل ��ي والعالمي «غي ��ر المتزامن» لمفهوم ال�صح ��ة والمر�ض .فبينما كان الباحث ��ون يهدفون �إلى تطوير
ا�ستجاب ��ة فعالة لم ��ا ع ّدوه خطر ًا عالمي ًا ،نظر ال�س ��كان المحليون �إلى الباحثي ��ن الدوليين ب�أنهم متطفلون
ونا�شرون للأمرا�ض.
و�أكث ��ر الأمثل ��ة و�ضوح ًا ،هو ما يح ��دث حالي ًا من �شكوك موجه ��ة �ضد معهد (ووهان) لعل ��م الفيرو�سات
 ،WIVالتي ت َّدعي �أن فيرو�س كورونا الم�ستجد قد ت�سرب منه في �أثناء �أبحاثه .وتظهر هذه االدعاءات بقوة،
وي�ؤيده ��ا الكثيرون بما فيه ��م الرئي�س الأمريكي دونال ��د ترامب .يرى الخبراء �أن احتم ��ال ن�شوء كوفيد19 -
38 ) K. Kupferschmidt, “‘Vaccine Nationalism’ Threatens Global Plan to Distribute COV-

ID-19 Shots Fairly,” Science (2020, 28 July). doi:10.1126/science.abe0601
”39 ) J. Fairhead, “Understanding Social Resistance to Ebola Response in Guinea (2015).

)http://www.ebolaanthropology.net/evidence/1269/ (download 16 September 2015
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ف ��ي مختب ��ر علم الفيرو�س ��ات �أمر غير محتمل� ،إال �أن اكت�ش ��اف المزيد من البيانات قد ي� ��ؤدي �إلى تغيير في
مي ��زان الأدلة( ،((4وربما كان المختبر بالفعل ال�سب ��ب في �إطالق العنان للوباء .تدور �شكوك كثيرة حول هذا
ال�سيناري ��و ،وال �سيم ��ا مع ت�أييد الرئي�س ترامب له مع عدد كبير م ��ن و�سائل التوا�صل االجتماعي .ومثل ق�صر
بروتا�س ��وف ،ف� ��إن مختبر ووه ��ان تحت الح�صار .وفي مقابل ��ة لها في  15تم ��وز � ،2020ص َّرحت «�شي زنغلي»
الباحثة المل َّقبة بـ «المر�أة الخفا�ش» بعد اتهامها �أن الفيرو�س ت�سرب نتيجة �أبحاثها -ب�أن الفيرو�س اكت�شف�أول م ��رة ف ��ي مختبرها �أواخر عام  ،2019في عينات من مر�ضى م�صابي ��ن بالتهاب رئوي مجهول الم�صدر.
وقال ��ت �إن االدعاء ب�أن الفيرو� ��س قد ُ�س ِّرب من معهد ووهان يتعار�ض مع الحقائ ��ق ويع ِّر�ض العمل الأكاديمي
لفريقها للخطر.
�إال �أن وج ��ود المعه ��د في المدينة التي بد�أ ظهور الوباء فيها يدعم ال�شكوك ب�شدة .وكان رد الفعل الأول
للرئي� ��س ترام ��ب يتما�شى تمام ًا مع دراما غورك ��ي� :أغلق الأ�سوار و�أكد مجدد ًا عل ��ى بنية الداخل والخارج،
«نحن» �ضد «هم».
اعتق ��دت النخبة الليبرالية العالمية الجديدة لعقود ع ��دة ،مثلما اعتقد بافل بروتا�سوف� ،أن الم�ستقبل
مل ��ك لهم� .إن مفه ��وم التطور غير المتكافئ وغي ��ر المتزامن ال يعني بال�ض ��رورة �أن التاريخ يتطور باتجاه
خطي� ،أو �أن انت�صار الليبرالية الجديدة في ت�سعينات القرن الع�شرين َّ
ب�شر بنهاية التاريخ ( .((4في الواقع،
ق ��د ت�صب ��ح الليبرالية في �أعقاب �أزمة كورون ��ا �شيئ ًا من الما�ضي ولي�س من الم�ستقب ��ل .كما �أ�شار مارك�س،
ُتظه ��ر الر�أ�سمالية العالمية مي ًال �إلى فر�ض التعا�صر (التزامن) ،ور�ؤية عدم التزامن على �أنه تناق�ض� :أي
�أنه �شيء يجب التغلب عليه.
�إنما ،من منظور جدلي ،قد ي�أخذ الطريق نحو الم�ستقبل منعطفات غير متوقعة .في دراما غوركي،
وعل ��ى الرغم من �أن المدنية البرجوازية ظهرت ب�أنها الم�ستقب ��ل الحتمي ،على عك�س ال�سخط الريفي،
اتخ ��ذت التطورات منح ��ى دراماتيكي ًا .ففي الف�ص ��ل الرابع ،ترى الجماهير الغا�ضب ��ة �أن الكوليرا تدل
عل ��ى منطق الوجود البرجوازي بح ��د ذاته .قد ينطبق ما ي�شابه ذلك عل ��ى الو�ضع الحالي .على الرغم
م ��ن �أن الليبرالية الجديدة ت ��رى �أن االت�صال العالمي والعولمة (وعلم الفيرو�سات ك�أداة حماية للعالم)
هما م�ستقبل «ال مفر منه» ،فقد ت�أخذ التطورات منعطف ًا غير متوقع يجعل من الم�ستقبل مختلف ًا تمام ًا.
وب ��د ًال م ��ن العولمة ،جاء رد الفع ��ل على جائحة كوفيد -19ليثب ��ت �أن الإنتاج المحل ��ي واالكتفاء الذاتي
الإقليمي وتخفي�ض التنقل (باخت�صار :التحول الهائل نحو اال�ستدامة) هو ال�سيناريو الأكثر احتما ًال في
الم�ستقبل.

40 ) K. Andersen, A. Rambaut, W. Lipkin, E. Holmes, R. Garry, “The Proximal Origin of

SARSCoV-2,” Nature Medicine 26 (2020), 450–55.
41 ) F. Fukuyama, The End of History and the Last Man (New York: Free Press,
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مالحظات ختامية:
عل ��ى الرغ ��م من �أن االتج ��اه العام ،في �أوق ��ات الأزمات بين (�صانع ��ي ال�سيا�س ��ات والباحثين وو�سائل
الإع�ل�ام) ،يك ��ون «تكبي ��ر ال�صورة» ور�ؤي ��ة التفا�صي ��ل والتركيز على التحدي ��ات والحل ��ول الملمو�سة ،ف�إن
التفكير النقدي يتطلب منا «ت�صغير ال�صورة» ور�ؤية ال�صورة الأكبر من خالل ا�ستيعاب الجوانب التاريخية
واالجتماعية -االقت�صادية وال�سيا�سية الأو�سع.
ف ��ي هذه المقالة ،حققنا «ت�صغير ال�صورة» من خالل �أ�سل ��وب التثليث ،و�أثبتت دراما غوركي �أنها ذات
�صل ��ة قريب ��ة بما يكفي وبعيدة بما يلزم لإدراك ال�صورة ال�شامل ��ة� .إن الكوليرا وكوفيد 19 -هما من الأوبئة
العر�ضي ��ة ،ويعك�س ��ان عمليات العولمة (اال�ستعمار ف ��ي القرن التا�سع ع�شر ،والليبرالي ��ة الجديدة العالمية
ف ��ي �أوائل القرن الحادي والع�شرين) ،وينط ��وي كال الوباءين على �آثار اقت�صادية و�سيا�سية خطرة ،تتراوح
بي ��ن الحج ��ر ال�صحي والإغالق و�أ�شكال �أخرى من التجميد المجتمع ��ي الذي ي�صل �إلى درجة اال�ضطراب
ال�سيا�سي.
يك�شف كال الوباءين عن انق�سامات عدة ،بين العلم والمجتمع ،وبين المدنية العالمية والثقافة المحلية.
ُيح ��دث باف ��ل بروتا�سوف فجوة معرفية تف�صل بي ��ن العلم الأ�سا�سي «النقي» والأ�ش ��كال الأخرى للمعرفة،
وال �سيم ��ا المعرفة العملية التطبيقية .وتنط ��وي �أيديولوجيته الطوباوية البرجوازية على االعتقاد ب�أن العلم
وتقنيات ��ه �ست�سمح لنا في الم�ستقبل بحل جميع المحن المجتمعية ،لذا يجب التغلب على الخرافات وال�شك
م ��ن خالل العقالنية والتنوير .نج ��د مع ذلك ،حين الفح�ص الدقيق� ،أن ال�ش ��ك الريفي �أكثر عقالنية مما
يب ��دو (الحد�س بالترابط القوي بين التنقل الوا�سع للمدني ��ة البرجوازية واال�ستعمار والوباء العالمي) ،في
حين �أن قناعات بروتا�سوف �أقل عقالنية (�أكثر �أيديولوجية وطوباوية) مما يعتقد .ول�سد الفجوة بين العلم
والمجتم ��ع ،نحتاج �إلى نوع جديد ومختلف من العلم ،ب ��د ًال من التوا�صل العلمي ال ُم�ص َّمم لأجل تعزيز محو
الأمي ��ة العلمي ��ة .هذا النوع الجديد من العل ��م �سيكون �أكثر �شمو ًال و�أكثر ح�سا�سي ��ة لل�سياقات االجتماعية-
الثقافية ،كما �سيعترف ويعالج الأبعاد االجتماعية والثقافية وال�سيا�سية لمجاالت البحث ،مثل علم الأحياء
الدقيقة وعلم الفيرو�سات.
يق ��دِّ م العلم نف�سه عموم ًا ،وعلم الفيرو�سات خ�صو�ص ًا ،ب�أنه محايد �سيا�سي ًا� .إال �أن ال�شك المناه�ض
للعلم هو �أحد مظاهر عداء النا�س للعلم ،الذين يرون فيه جزء ًا من الدافع الحالي نحو العولمة والمناف�سة
العالمي ��ة .ال ينبغ ��ي لعلم الفيرو�سات �أن يعالج الأعرا�ض فح�سب ،ب ��ل يجب �أن يختار نهج ًا �أكثر �شمولية.
ويج ��ب �أن ت�ؤخذ القاع ��دة االجتماعية -االقت�صادي ��ة (النظام العالمي للإنت ��اج والتوزيع) في الح�سبان
�أي�ض� � ًا .و�إلى جانب الفح�ص وتطوير اللقاح ��ات ،يجب �أن ي�أخذ علم الفيرو�سات دوره من منظور تاريخي
واجتماعي واقت�صادي و�سيا�سي .وكما كانت الكوليرا في القرن التا�سع ع�شر ،تُع ُّد جائحة كوفيد 19 -من
�أعرا� ��ض التوترات والتناق�ضات في النظام االجتماع ��ي -االقت�صادي الحالي .ال ي�شكل المجتمع العالمي
«مجتمع� � ًا واحد ًا» .بد ًال من ذلك ،تتطور الفيرو�سات وعلم الفيرو�سات مع ًا في مجال قوة �سيا�سية تحدده
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االنق�سام ��ات االجتماعية -االقت�صادي ��ة .لذلك ،يتطلب النهج ال�شامل تعاون ًا مكثف� � ًا ،وتعلم ًا متباد ًال بين
فروع العلم المختلفة ،من علم الفيرو�سات �إلى التاريخ والفل�سفة والقانون ،والأهم :بين العلم والمجتمع.
ف�ل�ا يمك ��ن ف�صل الفجوة بين العلم والمجتمع عن التحديات الت ��ي تنطوي عليها التنمية غير المتكافئة.
ويجب �أن ي�صبح توقع الخلفية االجتماعية -االقت�صادية وت�أثير البحث العلمي بعد ًا مت�أ�ص ًال في الممار�سة
العلمية◘ .

الم�صدر:
- Science and Suspicion: Maxim Gorky’s Children of the Sun as a Critical Mirror in

Times of COVID-19, by Hub Zwart, Law, Culture and the Humanities 1– 16 © The
Author(s) 2020.
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�شخ�صية العدد

مك�سيم غوركي في ع�صره
ناظم مهنا •

رجل الرف�ض في زمن الرف�ض:
�أب ��د�أ مو�ضوع ��ي عن غوركي بالهجوم الذي �ش َّن ��ه �ستالين على الكاتب الث ��وري ال�شهير مك�سيم غوركي،
الذي رافق لينين طوال �سنوات عدة ،والذي ع َّمده �ستالين فيما بعد نبي ًا للح�ضارة الجديدة.
يقول الم�ؤرخ الألماني ال�شهير �إ�سحق دويت�شر في كتابه (�ستالين)((( « :كانت �صحيفة غوركي ال�صحيفة
ذاتها ،التي ن�شر زينوفيف وكامنيف على �صفحاتها معار�ضتهما لالنتفا�ضة (ثورة )1917؛ قد �س�ألت لينين
ورفاق ��ه �أن يك�شف ��وا �أوراقهم ،وتول ��ى غوركي نف�سه �شنَّ الهجوم على البال�شفة ف ��ي مقال بعنوان (لن �أبقى
ب�سورة غ�ضب
�صامت ًا) ،وا�ستعار هذا العنوان من �أحد �سجاالت تول�ستوي �ضد القي�صرية ،فرد �ستالين عليه َ
في مقال ،جاء فيه:
«�أم ��ا بالنظ ��ر �إل ��ى المتعبي ��ن ف ��ي «نوفاي ��ا جي ��زن» (�صحيفة غورك ��ي) ،ف�إننا ل ��م نفهم تمام� �اً ما الذي
يريدون ��ه م ّن ��ا� .إذا كان ��وا يري ��دون معرفة موع ��د االنتفا�ضة كي ت�سنح له ��م الفر�صة �أن يع ّبئ ��وا �سلفاً قوى
المثقفي ��ن المذعوري ��ن ...تمهي ��داً لله ��رب �إلى فنلندا مث�ل� ً
ا ،فلي�س لن ��ا �إال �أن ُنطري فعلته ��م هذه ،لأننا
ن�ؤي ��د تعبئ ��ة الق ��وى في العموم� ،أما �إذا كانوا ي�س�ألون عن موعد االنتفا�ضة كي يهدئوا من توتر �أع�صابهم
«الفوالذية» ،ف�إننا نقول لهم �إنه حتى لو كان موعد االنتفا�ضة قد تحدد ،وهم�س البال�شفة به في �آذانهم،
فلن يجني ه�ؤالء المتعبون �أي راحة من ذلك ،بل �سوف يثيرون �أ�سئلة وه�ستيريات جديدة ،وهل ّم جراً»...
• كاتب �سوري.
 )1صفحة  ،181طبعة دار الطليعة بيروت -ترجمة فواز طرابلسي -طبعة ثانية .1972
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يق ��ول دويت�ش ��ر�« :إن القادة البال�شف ��ة الآخرين قد انزعجوا من موقف غوركي م ��ن االنتفا�ضة ،لكن ما
م ��ن �أحد منهم تعر�ض له ولرفيقيه (كامنيف وزينوفيف) بمثل ه ��ذا التهجم ال�شخ�صي ال�سام ،متهم ًا �إياه
بالجبن والخيانة ،وكانت �سخرية �ستالين �أ�شد ظلم ًا ورعونة» .ونتابع مع دويت�شر هجوم �ستالين على غوركي:
«�أال يف�س ��ر ذل ��ك ما عناه غوركي ف ��ي مقال :لن �أبقى �صامت� � ًا� ،أنه �أمر ال ي�صدق ،لكن ��ه �صحيح .لقد قبعوا
�صامتي ��ن عندما دفع م�ّل�ااّ ك الأر�ض بفالحيهم �إل ��ى الي�أ�س ،و�إلى القيام ب�أعمال �شغ ��ب من �ش َّدة جوعهم.
قبع ��وا �صامتين عندما كان الر�أ�سماليون و�أذنابهم يمهدون ل�سح ��ق العمال في عموم رو�سيا� .إنما ،يبدو �أن
ه� ��ؤالء النا�س ال ي�ستطيع ��ون ال�سكوت عندما تقف طليعة الثورة المتمثل ��ة ب�سوفييت بطر�سبورغ ،للدفاع عن
العمال والفالحين المخدوعين! و�أول كلمة لوم يتفوهون بها ،لي�ست موجهة �ضد الردة الم�ضادة للثورة لكن
�إل ��ى الث ��ورة نف�سها ،التي يتحدثون عنها بحما�س في �أثناء احت�ساء ال�شاي ،ويتهربون منها ،ك�أنها الطاعون،
في �أحرج الأوقات».
الحبلى بالمعاني وفق تعبير دويت�شر ،بالقول�« :إن الثورة الرو�سية
ويت ّوج �ستالين هجومه بهذه الكلمات ُ
�أطاح ��ت بع ��دد ال ب�أ� ��س به من الرج ��ال المرموقين� ،إن قوتها تع ّبر ع ��ن نف�سها فيما تع ّب ��ر ،بعدم ال�سجود
للأ�سم ��اء الكبي ��رة� .إن الث ��ورة و�ضعتهم في خدمتها� ،أو قذف ��ت بهم �إلى العدم ،لما رف�ض ��وا التع ّلم منها.
ويوجد جمع غفير من مثل هذه الأ�سماء الكبيرة التي نبذتها الثورة :بليخانوف ،كرونوتكين ،بري�شفو�سكايا،
زا�سوليت� ��ش ،وعل ��ى نحو عام كل الثوريين القدامى المرموقين ،لأنهم متقدمون في ال�سن فقط .نخ�شى �أن
تكون �أمجاد ه�ؤالء «الأركان» قد � َّ
أق�ضت م�ضجع غوركي ،نخ�شى �أن ه�ؤالء المح ّنطين يمار�سون �سحر ًا قات ًال
عل ��ى غورك ��ي .ومهما يكن من �أمر ،فك ُّل �إن�سان �سيد نف�س ��ه� ...إن الثورة ال ت�ستطيع �أن تدفن موتاها وال �أن
تتح�سر عليهم».
ال يختل ��ف اثن ��ان على �أن غوركي كان ثوري ًا وا�شتراكي ًا عريق ًا ،وكان قريب� � ًا من كل الثوريين الرو�س قبل
ان�شق ��اق الحزب الديموقراط ��ي اال�شتراكي الرو�سي �إلى بال�شفة ومنا�شفة عام  ،1903وربما بد�أ خالفه مع
ليني ��ن بعد هزيمة ث ��ورة  ،1905فقد تر�أ�س مع لون�شار�سكي وبوجدانوف ،م ��ا ُعرف بـ «الباحثين عن اهلل»،
وق ��د �سخر لينين بق�سوة م ��ن ه�ؤالء ...وربما كان غوركي يعتقد �أن لينين لم يفهم ��ه هنا ،فهو ي�ؤ ِّله ال�شعب،
ويح�س ��ب نف�س ��ه �أنه عثر على الإله الحقيقي ف ��ي ال�شعب ،كما جاء في كتاب ��ه (اعترافات) ،وكان قد حظي
بترجمة عربية بديعة بعنوان (�أين اهلل؟) لنظير زيتون ثم ترجمه ترجمة �أكثر دقة الدكتور نوفل نيوف.
وكان غورك ��ي مث ��ل �إب�س ��ن يعمل على �إيق ��اظ وعي ال�شعب ،كما ي ��رى ال�شاعر �ألك�سندر بل ��وك المعا�صر
لغوركي .يقول لون�شار�سكي عن ذلك« :لقد ّ
ب�شرت بدين م�أ�ساوي ومفعم بالن�شاط ،لي�س فيه �أثر من الإيمان
�أو ال�صوفية».
كان غورك ��ي بل�شفي ًا راديكالي� � ًا� ،أ�س�س مع بوجدانوف (مالينوف�سكي) وم ��ع لون�شار�سكي مجموعة «�إلى
الأم ��ام» ،الت ��ي اختلفت مع لينين واتهمته بالتقرب م ��ن المنا�شفة عام  ،1909و�أ�سهم م ��ع لون�شار�سكي في
تحرير �صحيفة بل�شفية هي (الحياة الجديدة) .وعلى الرغم من الخالفات المتوا�صلة بين لينين وغوركي،
بقي ��ت ال�صل ��ة ح�سنة بين الطرفين ،وربما يعود ذلك �إلى المرونة الت ��ي عرف بها لينين ،و�إلى خ�شية لينين
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م ��ن ان�شقاقات جديدة في �صفوف البال�شفة .كان الثوريون الرو� ��س ،ينظرون �إلى العالم بروح نيت�شوية،
وق ��د ا�ستوح ��وا من نيت�شه مقولته -كما يقول لون�شار�سكي مفو� ��ض الثقافة في الثورة البل�شفية -التي تقول:
«�إن العالم دون معنى ،لكن ينبغي �أن نمنحه المعنى».
�أتى غوركي �إلى هذا العالم في الزمن الثوري اال�شتراكي ،وكان عليه �أن ينخرط فيه ويكون من �ص َّناعه،
تعجان باال�شتراكيين ،وقد منحه الع�صر الذي عا� ��ش فيه ،بالإ�ضافة �إلى �شخ�صيته
وكان ��ت رو�سي ��ا و�أوروبا ّ
المتمردة ،وروحه الرومانتيكية ،فائ�ض ًا من التمرد واالكتفاء بكينونته ال�ساخرة وال�ساخطة ،التي لم تعرف
اال�ستكان ��ة ،وق ��د ا�ستبق الزمن وتج ��اوز معا�صريه ،وت�صرف ،دون انتظار ،عل ��ى �أن الزمن الجديد قد ح َّل
قب ��ل انت�صار الثورة ،وما الثورة �إال وليدة ه ��ذه الحقيقة مهما كانت الخالفات حادة بين الثوار المتمر�سين
بالجدال الفل�سفي حول الطبيعة والإن�سان والواقع والفن.
�إن الرج ��ل ال ��ذي �صار مقرب ًا من تول�ستوي ،و�أعلن حربه على الآله ��ة ،كان يرى في تول�ستوي �إله ًا خارج
الأديان وخارج الوثنية ،وهنا مكمن قوة تول�ستوي و�ضعفه.
يب ��دو ل ��ي مما كتب معا�صروه عنه ،وما رواه هو عن نف�سه� ،أن غوركي ل ��م يكن يبالي ب�آراء الكتّاب فيه،
ولم يكن يبحث عن مجد �أو �شهرة ،وقد بلغ ذلك بع�صامية منقطعة النظير ،وكان يدلي ب�آراءه حول العلماء
والم�شاهي ��ر ،حيث كان الغرور الذي ينت ��اب الأدباء عادة ،قد انطف�أ في �أعماقه منذ �سنوات ال�شباب ب�سبب
م ��ا عان ��اه من ال�شقاء ومن �شظف العي�ش ،وراح ينظر بم�أ�ساوية �إل ��ى رو�سيا و�إلى العالم ،ويقول« :لقد �أتيت
�إلى هذا العالم لكي �أعتر�ض»� .إنه رجل الرف�ض في زمن الرف�ض...
�إن مك�سي ��م غورك ��ي ،الذي عرف تول�ست ��وي وت�شيخوف و�آخرين ،عن قرب ،وعا�ص ��ر كبار كتاب رو�سيا،
ومنه ��م دي�ستويف�سكي ،لم يكن يعط ��ي كبير �أهمية للم�شاهير من الكتاب ،حتى كت ��اب الغرب ،وكان معجب ًا
ب�أ�سالف ��ه و�أ�ساتذت ��ه :بلزاك وفكتور هوغو وديكنز ...وتول�ستوي طبع ًا .لكن ��ه كثوري مت�ش ّبع بالحياة لم يكن
ي�ضفي على �أحد منهم �صفة الهالة التعظيمية ،بل كان نقدي ًا �إلى حد كبير .وبلغت �شهرته مبلغ ًا عظيم ًا بعد
الث ��ورة .وو�صف ��ه كتاب معا�صرين له ،ب�أنه من العظماء� .إال �أنه ظل يميل �إلى القاع االجتماعي� ،إلى الفقراء
والم�شردين وال�صعاليك و�صيادي ال�سمك وعمال البحر والغجر والل�صو�ص .كان يبدو متعالي ًا حيال الأدباء
وال يميل �إلى محاورتهم .يروي اليوناني كازنتزاكي�س في كتابه (تقرير �إلى غريكو) ،الجزء الثاني ،عن لقاء
بارد جرى في رو�سيا مع غوركي ،نقتطع منه« :كان غوركي يجيب بهدوء و�إيجاز وب�صوت لطيف عذب ،دون
�أن يتوق ��ف عن �إ�شعال �سجائره ،وكانت ب�سمته المريرة تعطي حديثه الهادئ جو ًا تراجيدي ًا عميق ًا ومركز ًا،
�إنك تح�س فيه رج ًال تح َّمل كثير ًا من �أعباء الحياة الرو�سية والعالمية ،وهو م�ستمر في تحمل الكثير ،رج ًال
ر�أى م�شاه ��د مرعب ��ة �إلى درجة �أن ��ه ما من �شيء ،وال حت ��ى االحتفاالت والهتاف ��ات ال�سوفييتية ،وال المجد
والتكري ��م اللذي ��ن نالهما ،يمكن �أن ي�ؤثر فيه بعد ذلك .كان هناك ح ��زن هادئ ال يعرف ال�شفاء يتدفق من
وراء عينيه الزرقاوين ،قال غوركي لكازنتزاكي�س« :كان بلزاك �أعظم �أ�ساتذتي� .أذكر �أنني حين قر�أته كنت
�أرف ��ع ال�صفح ��ات �إلى ال�ضوء و�أتطل ��ع �إليها ثم �أهتف منزعج ًا� :أين ي�ستطيع الم ��رء �أن يجد قوة كهذه؟ �أين
ي�ستطيع �أن يجد ال�سر العظيم؟
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�س�ألته :وماذا عن دي�ستويف�سكي وغوغول؟
�أجاب :ال ،ال ،من الرو�س هناك واحد فقط ،لي�سكوف.
و�صم ��ت لوهل ��ة ،ثم �أ�ضاف :لكن الحياة فوق الجميع .لقد قا�سيت كثي ��ر ًا ،و�أنا �أكنُّ ح ّب ًا عظيم ًا لكل من
يقا�سي ويت�ألم ،ال �شيء غير هذا» .و�صمت وهو يتابع بعينين ن�صف مغم�ضتين دخان لفافته الأزرق.
هذا الرجل الذي اقترنت به مدر�سة (الواقعية اال�شتراكية) تعبير ًا عن الحياة الجديدة ،فهم مع رفاقه
دون �أن يتعار�ض ذلك مع ا�شتراكيتهم� -أن الفن فرح �إن�ساني ،هذا ما �أكد عليه المو�سيقي الألماني ال�شهير(فاغنر)� ،أ�ستاذ نيت�شه ومعا�صره ،الذي قال في كتابه (الفن والثورة)�« :إن الفن هو فرح الإن�سان ب�أن يكون
ذاته ،ب�أن يحيا وينتمي �إلى المجتمع» .وقد ع َّرف لينين الفن ب�أنه فرح ،وهو يقول«:يال�سحر الفن! �إنه الفرح
الذي لي�س لدي الوقت الكافي ولن يكون ،لال�ستمتاع بالأعمال الفنية العظيمة».
كان غوركي نيت�شوي ًا بالفطرة ،وال �سيما في نظرته �إلى البطولة ،لكنه عك�س نيت�شه في النظر �إلى طبيعة
البط ��ل القادم ،كان نيت�شه يراه في الإن�سان القوي من الأر�ستقراطية ،ويزدري ال�ضعفاء والفقراء والعبيد،
�أم ��ا غوركي يراه من ال�شعب ،ويحتق ��ر الإقطاع والأر�ستقراطيين والبرجوازيين الكب ��ار وال�صغار ،الفقراء
والمعذبون هم (ال�سوبرمان) لدى غوركي ،هم �صانعو العالم الجديد.
بعد انت�صار الثورة ،لم يت�صرف غوركي كمنت�صر ،ولم يت�صرف كمهزوم ،لقد عمل في م�ؤ�س�سة الثورة،
بنبي الح�ضارة
وف ��ي بن ��اء الدولة اال�شتراكية ،وت�صالح مع �ستالين ،وعاد من �إيطاليا بعد �أن و�صفه �ستالين ِّ
ف ��ي العال ��م الجديد  .ا�ستقبله �ستالين وتج� � َّول معه ،وا�ستخدم مكانته عند ال�سلط ��ة ال�سوفييتية في الدفاع
عن الكتّاب المبدعين الذين تعار�ضوا مع الثورة ،دافع عن ميخائيل بولغاكوف ،كما دافع �أي�ض ًا ب�صدق عن
الدولة ال�سوفييتية.
دف ��ع بولغاكوف م�سرحيته (موليير) للن�شر ع ��ام  ،1932وكان تقييم غوركي لها قبل الن�شر على ال�شكل
التال ��ي« :الكت ��اب من الناحية الأدبي ��ة رائع ،ويقر�أ بكل متع ��ة .ولكنه من ناحية الم�ضم ��ون ،يثير عدد ًا من
ال�شك ��وك الجدي ��ة� ...إن الكتاب بحالته الراهنة ،ال يمكن �أن ُيق َّدم للقارئ ال�سوفييتي ،يجب �أن ُيع َّدل ب�شكل
جوهري».
وي�شي ��ر الك�سن ��در كوبرين ،بامتنان �شديد لرعاية غوركي له ،عن ال�صل ��ة الوثيقة بينهما ،قائ ًال« :الآن،
�أخير ًا وبعد �أن انتهى كل �شيء� ،أ�ستطيع �أن �أقول لك �إن كل الجر�أة والعنفوان اللذين في ق�صتي م�ستلهمان
منك .ليتك تعرف كم تعلمت منك ،و�إلى �أي حد �أقر لك بالجميل »...ويالها من �إ�شارة ملهمة قدمها بونين
لنقاد الأدب ،فحق ًا �إن غوركي كاتب الجر�أة والعنفوان بامتياز.
وي�شير الأ�ستاذ عدنان جامو�س في مقدمته لرواية (الحفرة) لكوبرين ،قائ ًال« :في �سنوات ن�ضج الثورة
الرو�سية الأولى� ،أوقف كوبرين كل قواه الإبداعية على العمل في كتابة روايته الكبرى (المبارزة) التي كان
ق ��د بد�أها عام  ،1903وفي هذه الحقبة بالذات قدم له غوركي دعم ًا معنوي ًا كبير ًا .وكتب كوبرين عن ذلك
فيم ��ا بع ��د يقول« :كان لدعم غوركي الرفاقي لي في مجال الأدب �أبلغ الأثر في نف�سي ...كان يح�سن اختيار
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اللحظ ��ة الت ��ي يقدم فيها الدعم وي�ستنه�ض الهمة� .أذكر �أنني عزفت ع ��ن اال�ستمرار في كتابة (المبارزة)
م ��رات ع ��دة ،وكان يبدو لي �أن ما �أكتبه ال يت�سم بالقدر الكافي من الألق .ولكن عندما قر�أ غوركي الف�صول
الت ��ي كتبتها اندف ��ع يبدي �إعجابه ال�شديد بها ،حتى �أن الدمع ترقرق م ��ن عينيه .ولو �أنه لم يبث في نف�سي
الثق ��ة فيم ��ا �أكتب لما كنت ،على ما �أظن� ،أكملت الرواية» .وم ��ن قر�أ هذه الرواية العظيمة يدرك قيمة هذا
االعتراف من كوبرين .وقد �ساعده غوركي في ن�شرها ب�سرعة ،على الرغم من الظروف ال�صعبة التي كانت
تمر بها رو�سيا القي�صرية التي كانت تخو�ض حرب ًا �ضد اليابان.
كان غورك ��ي يالم� ��س الم�أ�ساة الإن�سانية ،وقد فارق ��ه معظم رفاقه الثوريين ،وعل ��ى ر�أ�سهم لينين ،من
جه ��ة ،والعال ��م كله يقع ف ��ي براثن الجنون ،من جه ��ة ثانية� .إذ لم تنت ��ه الحرب الأولى حتى ب ��د�أت �أوروبا
�شهد مرارة التح�ضيرات
تتح�ض ��ر للح ��رب الكونية الثانية .من ح�سن حظه �أنه لم ي�شهد �أ ّواره ��ا ثانية ،و�إن َ
لها...
هل تبددت قوى غوركي في الترحال والت�شرد قبل �أن يرحل عن العالم؟
يق ��ول الناق ��د البلغاري الكبي ��ر �أيفريم كارانفيل ��وف في كتابه (الج ��ذور والعجالت) ،ال ��ذي نقله عن
البلغاري ��ة الأديب الراحل ميخائيل عيد« :عرف غوركي الحياة �أو ًال ،عرف طين الحياة ،ثم التقى بعد ذلك
بطين الحياة ،وقد �ألفها كما يحب ،حلم قد تحقق .ذلك لأنه في �أثناء �سنوات طفولته القا�سية ،كان ي�سعى
دون انقطاع �إلى الكتب».
كت ��ب ال�شاعر التركي ناظم حكمت نقد ًا �شعري ًا للمعل ��م مك�سيم غوركي ،يعاتبه على ما قاله عن لينين،
والق�صي ��دة بعن ��وان (ر�سال ��ة مفتوحة �إلى مك�سي ��م غوركي) ،ترجمه ��ا �إلى العربية الأ�ست ��اذ فا�ضل جتكر،
ون�ش ��رت في الأعمال ال�شعرية الكاملة لناظم حكمت ((( ،الت ��ي �س�أوردها على نحو تتابعي نثري (�سردي)،
تب ��د�أ الق�صي ��دة بمقتطفات مم ��ا كتبه غوركي عن �ص ��ورة �شخ�صية لليني ��ن ،يقول غورك ��ي�« :إن لينين في
نظ ��ري� ...ش�أن ��ه �ش�أن بطر�س الأكب ��ر ولومونو�سوف وغيرهما ممن ولدوا عابرين ف ��ي التاريخ الرو�سي� ،إنه
واح ��د م ��ن الأ�شخا�ص الذين كان ��ت �أ�سما�ؤهم تبعث على الرهب ��ة ،وفيها �شيء من الأ�سط ��ورة� ...إن لينين
�دي بطل �أ�سط ��وري ...محاط بالكلمات من الخارج مثل ال�سمك المغ ّل ��ف بالحرا�شف تمام ًا ...فيما كان
ل� ّ
ليني ��ن ي�ستم ��ع �إلى �إحدى �سونات ��ات بتهوفن ذات م�ساء في بيت ال�سيدة ب�شكوفا ف ��ي مو�سكو ...علق �صيادو
ال�سم ��ك في كاب ��ري �أهمية فائقة على ليني ��ن .»...هنا انته ��ى االقتبا�س المقتطع الذي �أث ��ار حفيظة ناظم
حكمت ال�شيوعي �إلى درجة الت�صوفُ .ن�شر مقال غوركي عن لينين عام  ،1925ليرد ناظم حكمت بغ�ضب:
«ال ،ال ،يا مك�سيم غوركي ،ال �أيها المعلم الطاعن في ال�سن ،ل�سنا متفقين حول هذا الر�أي!».
أنت� ،شهيد قمي�صه الأبي�ض الملطخ بالدم ،وروحه م�صلوبة على �صليب العذاب الحاد،
ليني ��ن بنظرك � َ
أنت تراه
تنبع ��ث ح َّي ��ة بين الحين والآخ ��ر ،وهو مغطى بالكلمات ،مثل ف ��رخ ال�سمك المغط ��ى بالحرا�شف! � َ
�أحيان� � ًا عل ��ى واحدة من �صفح ��ات �إنجيل ُكتب باليد ،و�أحيان� � ًا فيمن يتجولون منتعلي ��ن الجزمات الحمراء
 )2في الجزء الأول ،ال�صادرة عن دار الفارابي في بيروت عام .1979
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المزرك�ش ��ة بالأ�صف ��ر ،خلف دفقات الأم�سيات الأورالية! �أحيان ًا يكون لينين في كلماتك :ذا عينين زرقاوين
وا�سعتين ووجه م�ستطيل ،مثل �أحد الأنبياء! و�أحيان ًا �أخرى يكون :ذا عنق هائل ،مخيف ًا وعاد ًال!
ال ،ال ي ��ا مك�سي ��م غورك ��ي ،ال� ،أ ُّيه ��ا المعلم الطاعن ف ��ي ال�سن ،ل�سن ��ا متفقين حول هذا ال ��ر�أي! نحن نعرف:
أح�س لينين في �أعماقه بالأجنحة الندية للألحان المتدفقة!
ا�ستمعتما مع ًا في بيت بي�شكوفا �إلى �سوناتات بيتهوفن! � َّ
نح ��ن نعرف :كنتما مع ًا على �شواطئ كابري! ا�صطدتما ال�سمك مع ًا ب�صنانير دون ق�صب .على �صفحة
تحب لينين ،نعم نعرف!
تلك الأمواه الزرقاء مثل وجه ال�سماء ال�شفافة ،مثل وجه ال�سماء! نحن نعرف �أ َّنك ُّ
نحن نعرف ذلك �أيها المعلم الطاعن في ال�سن ،ونحن متفقون �أي�ض ًا بهذا الخ�صو�ص! �أن تحب ال يعني �أن
تفهم! بين الإح�سا�س والإدراك هناك ج�سر طويل يقيمه الوعي.
�أنت �أي�ض ًا �أحببته� ،أح�س�ست به ،لكنك �أخفقت في فهمه!
تبك مثلنا! ف�أنت لم تفهمه ،لم تفهمه ،لم تفهمه!...
مات ،وبكيت ،لكنك لم ِ
�أن تفهم لينين يعني �أن تفهم الثورة مثل لينين! �أنت لم تفهم الثورة!
دعك �أنت ،يا مك�سيم غوركي ،تخ َّل عن هذا الأمر ،وليتحدث عنه �أولئك الذين �أحبوه عبر فهمه! ولي�ص ِغ
�صيادو ال�سمك بكابري �إلى حديثنا نحن عنه!».
مو�سكو 1927

غوركي وتول�ستوي:
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يرى الكاتب والروائي الألماني ال�شهير توما�س مان �أن ما كتبه غوركي عن تول�ستوي هو �أف�ضل ما ُكتب.
وعل ��ى الرغم من �أن ترجمة كت ��اب (�صور �أدبية) للأديب ال�سوري محمد عبدو نجاري بين يدي ،وهو كتاب
مه ��م وممت ��ع ،و�أنا �أكتب هذا المقال لمجل ��ة ج�سور ثقافية� ،إال �أنني �آثرت �أن �آخ ��ذ االقتبا�سات التي ا�ست ّلها
توما� ��س م ��ان بعبقرية ،في كتاب ��ه المذهل بعن ��وان (غوته وتول�ست ��وي) ،وقد ترجمه ع ��ن الفرن�سية تي�سير
غ ��راوي ،و�ص ��در عن دار طال�س بدم�شق  ،1988وقد بنى توما�س مان كل ما قاله عن تول�ستوي ،على �شهادة
غوركي الو�صفية عنه ،التي كتبها بعد وفاته.
يق ��ول توما�س م ��ان :ينهي غوركي كتيبه عن تول�ستوي بالقول« :و�أنا ال ��ذي ال �أومن ب�إله ،كنت �أنظر �إلى
تول�ست ��وي لأ�سباب غام�ض ��ة وباحترا�س �شديد ،وب�شيء م ��ن الخجل ،كنت �أنظر �إليه ب�إيم ��ان على �أنه �شبيه
بالإله .»...ثم يعلق توما�س مان على هذا القول المفتاحي في فهم �شخ�صية غوركي�« :شيء غريب! لم يفكر
�أح ��د قط ،ول ��م يقل ذلك عن دي�ستويف�سكي ،وم ��ا كان لأحد �أن يقول هذا �أو يفكر في ��ه .قيل :قدي�س ،وهذا
لق ��ب يمكن �أن نمنحه ل�شيلر ب�إخال�ص .وربما في معنى �أق ��ل م�سيحية ،وبطريقة بيزنطية ،على الرغم م َّما
في العبارة من معنى الم�سيحية» ،يتابع مان ت�أكيد ًا« :نحن ن�شعر لدى غوته وتول�ستوي بروح الألوهية ،و�إنها
لفك ��رة عام ��ة ومبتذلة �أن نتحدث الآن ع ��ن الإله الأولمبي .لكن لم ننتظر طوي�ل ً�ا حتى وجدناه في م�صاف
الآله ��ة ،ول ��م يكن �إال �إن�سان ًا نا�ضج ًا �أو مراهق� � ًا حمله معا�صروه �إلى عنان ال�سم ��اء »...يعود غوركي ليقول:
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«ل ��م يكن بالأحرى �إال نوع ًا من �آلهة الرو�س ،يجل� ��س على عر�ش من خ�شب القيقب تحت �أغ�صان الزيزفون
الذهبية »...يتابع غوركي �أي�ض ًا« :هناك �شيء في تول�ستوي كان دائم ًا يوقظ في نف�سي الرغبة في �أن �أ�صرخ
بقوة :انظروا �إليه� ،أي رجل معطاء يعي�ش فوق هذه الب�سيطة».
يلف ��ت توما� ��س مان االنتباه�« :إلى �أن غوركي كان يفكر في ذاته وهو ينظر �إلى هذا البطريرك...ال�شيخ
الجليل ذي االبت�سامة الماكرة».
لق ��د كان غوركي يحب بو�شكين ،وق ��ال عنه�«:إنه بداية كل البدايات» .وكان يحب بلزاك �أي�ض ًا �إال �أنه لم
ي�ش ّبه �أحد ًا بالإله �سوى تول�ستوي .كان غوركي يقول« :ل�ست يتيم ًا على هذه الأر�ض ما دام تول�ستوي موجود ًا
عليه ��ا» .ويق ��ول غوركي عن اهتمام تول�ست ��وي به« :اهتمامه بي ،اهتما ٌم بال�س�ل�االت الب�شرية� .أنا في نظره
مج ��رد �شخ� ��ص من قبيلة ما ،غير معروف لدي ��ه ال �أكثر »...ويروي غوركي �أنه كثي ��ر ًا ما تعر�ض النتقادات
تول�ست ��وي القا�سي ��ة ...التي اكت�شف فيما بعد ك ��م هي مهمة و�صائبة .يقول غوركي ال ��ذي ي�أنف �أن ي�ست�سلم
للهال ��ة وللقد�سي ��ة لأي �شخ� ��ص« :في تول�ستوي كثي ��ر مما كان يثير ف � َّ�ي �أحيان ًا �شعور ًا �أق ��رب �إلى الكراهية
تجاه ��ه� ،شع ��ور ًا كان ينقلب عبئ ًا ثقي ًال عل ��ى روحي»� .إن غوركي يرى في الظاه ��رة (ال�شيء ونقي�ضه)� ،إنه
ينو� ��س بين الإيج ��اب وال�سلب ،يبني ويهدم� ،إنه قلق الإن�سان الجديد ال ��ذي ال ي�ستكين �إلى يقين .يقول عن
تول�ستوي �أي�ض ًا�« :إن �شخ�صيته المفرطة في ت�شعبها ،ظاهرة هائلة تكاد تكون م�شوهة ،فيه �شيء من عمالق
(�سفيتاغور) الذي عجزت الأر�ض عن حمله»...
ي ��روي غوركي تقيي ��م تول�ستوي لأحد �أعماله ،جاء فيه« :ترمي بنف�سك على كل �شيء مثل ديك مقاتل...
لغت ��ك ج�سورة بهلوانية ،وه ��ذا ال ينفع .عليك الكتابة بمزيد من الب�ساطة ...كل واحدة من ق�ص�صك فيها
جمعي ��ة م ��ن الحكم ��اء ،وكل �شخ�ص منهم ُيع ّبر عن ذاته م ��ن خالل الحكم والأق ��وال الم�أثورة ..تتكلم عن
ذات ��ك كثي ��ر ًا ،وهذا �سبب عدم وج ��ود �شخ�صيات مميزة في كتابات ��ك ،و�شخ�صياتك ت�شب ��ه بع�ضها بع�ض ًا
جميع� � ًا ...الأرج ��ح �أنك ال تفهم المر�أة ،لم ت�سبر غور واحدة ب�شكل ناج ��ح» ويا له من نقد! ي�ؤكد غوركي �أن
تول�ستوي كان على �صواب.
كتب غوركي �أي�ض ًا عن ت�شيخوف ،وعن ال�شاعر الرو�سي الرمزي �ألك�سندر بلوك ،يقول غوركي« :الحديث
مع بلوك �صعب� ،إذ يخيل � َّإلي �أنه يحتقر ك َّل من ال يفهم عالمه �أو بعيد عنه .وعالمه هذا غام�ض لديِّ � .إنني
�أجال�سه في الأيام الأخيرة مرتين في الأ�سبوع ،في اجتماع هيئة تحرير(الآداب العالمية) ،وغالب ًا ما �أناق�ش
ف ��ي �ضعف الترجمات من وجهة نظر روح اللغ ��ة الرو�سية .هذا ال يجدي� .إن عالقته بالعمل كغيره في هيئة
التحري ��ر� ،شكلية وغير مبالية .وق ��ال �إنه يطيب له ر�ؤيتي و�أنا �أتحرر من ع ��ادة المثقفين في ِّ
حل م�شكالت
الواق ��ع االجتماعي .» ...ويقول عن الموقف من المثقفين ،ما يتكرر حتى يومنا هذا ،يقول غوركي �إن بلوك
قال له�« :أنت تختبئ وتخفي �أفكارك ...لماذا؟ وقبل �أن �أجيب� ،شرع يتحدث عن المثقفين الرو�س بكلمات
ال�شج ��ب الممل ��ة ،الكلمات التي باتت غي ��ر منا�سبة ،وال �سيما بعد الثورة» .قلت لبل ��وك�« :أعتقد �أن الموقف
ال�سلب ��ي م ��ن المثقفين هو في ذاته موقف (المثقفين) ...ه ��ذا موقف خط�أ ،بل م�ض ّر ،عدا عن �أنه يق�ضي
عل ��ى احترام المثقفي ��ن لأنف�سهم ولدوره ��م التاريخي والثقافي .لع ��ب مثقفونا� ،سابق ًا وحالي� � ًا و�سيبقون،
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دور(بغل التاريخ) ،فبعملهم الذي ال يعرف الكلل� ،صعدوا بالطبقة العاملة �إلى م�ستوى الثورة التي ال نظير
لها في عمق وات�ساع المهام المطروحة للمعالجة الهادئة ».ويختم غوركي كالمه الحار والنقدي عن ال�شاعر
�ألك�سندر بلوك ،قائ ًال« :يعجبني وجهه ال�صارم ،ور�أ�سه الفلورن�سي من طراز ع�صر النه�ضة».
وكتب غوركي في هذا الكتيب ال�صغير (�صور �أدبية) عن الناقد والمو�سيقي الرو�سي ب�ستا�سوف ،1906 - 1824
قائ�ل ً�ا ب�أ�سلوبه المده� ��ش« :لما التقيت �أول مرة ب�ستا�سوف ،الحظت فيه ذلك الح ��ب الكبير والقوي للحياة ،وتلك
الثق ��ة في ق ��درات النا�س الإبداعية .كان الفن �شعره ودينه و�إلهه ،وكان يب ��دو لي دائم ًا منت�شي ًا بحب الفن،
و�أثناء اال�ستماع �إلى حديثه ال�سريع ،يحدث �أحيان ًا �أن يخطر في بالك ،عفوي ًا� ،أنه �سوف يتنب�أ حتم ًا ب�أحداث
مهم ��ة في مجال الإب ��داع� ،إنه يحيا ع�شي ��ة خلق �إنتاجات عظيمة ف ��ي الأدب والمو�سيق ��ا والر�سم ،وبفرحة
طفولي ��ة مرتع�ش ��ة ،كان ينظ ��ر دائم ًا �إلى عي ��د الفن الم�ضيء» .ويق ��ول عنه في مكان �آخ ��ر« :حين يتحدث
ب�ستا�ست ��وف عن الف ��ن ،كما لو �أن الفن ب�أكمله كان من اختراع �آبائه و�أج ��داده و�أوالده ،ويبدعه الآن في كل
العال ��م ،و�س ��وف يبدعه في الم�ستقبل �أحفاده ...يبدو �أن هذا ال�شي ��خ الرائع ي�شعر دائم ًا في كل مكان بقلبه
الفتي ،ب�س ِّر عمل الروح الإن�سانية.»...
كت ��ب غوركي ف ��ي كتابه (كيف تعلم ��ت الكتابة؟)عن ال�شاع ��ر المنتحر �سيرغي ي�سني ��ن .وعن بلزاك،
قائ�ل ً�ا ...« :ق ��ر�أت كل م�ؤلفات ��ه مرتين ،وحينها فهمت عظمة ه ��ذا الكاتب وحجم موهبت ��ه الملحمية التي
�سحرتن ��ي وفتنتن ��ي و�أده�شتني ،فرحابة كتاباته وق ��وة �أفكاره وجر�أتها و�صدق كلمت ��ه ،وموهبته في ر�ؤية
الم�ستقبل ،قد تحققت في هذا الع�صر الراهن ،وجعلته واحد ًا من �أهم المعلمين في العالم».
لنقر�أ ما كتب عن ال�شاعر الرو�سي المنتحر �سيرغي ي�سنين ،يقول غوركي« :التقيت ي�سنين �أول مرة عام
تح�س �أن لديه �شعور ًا ب�أن ال مكان
 .1914و َّلد َّ
لدي انطباعات متوا�ضعة ،غير وا�ضحة� ،صبي حائر مرتبكُّ ،
له في بطر�سبورغ الكبيرة »...ويقول �أي�ض ًا« :لم �أ�صدق �أن هذا الإن�سان ال�صغير يمتلك هذه القوة العظيمة
من الم�شاعر ،ومن القوة التعبيرية الهائلة� ...إنه هبة الطبيعة اال�ستثنائية لل�شعر»...

الواقعية اال�شتراكية عند غوركي:

92

ال �أج ��زم ب�أن غوركي ه ��و مبتكر مدر�سة الواقعية اال�شتراكية ،بل من التاريخ ��ي �أنه �أحد اثنين �أو ثالثة
م ��ن م�ؤ�س�سيها �إلى جانب ِّ
المنظ ��ر البل�شفي بوجدانوف ولون�شار�سكي ،وهو واحد م ��ن �أكبر الداعين �إليها،
وم ��ن �أكثر ملهميها في كتاباته الروائية والق�ص�صي ��ة والم�سرحية ،وربما كانت رد ًا على الرومانتيكية وعلى
الواقعي ��ات التي كانت ف ��ي ع�صره :الواقعية الطبيعية والواقعية النقدية وغير ذلك ...هنا لن �أخو�ض كثير ًا
في هذا الجانب و�س�أكتفي ببع�ض الإ�شارات ،لأن المو�ضوع ال يوجد فيه نق�ص ،وقد �أ�شبع عندنا وفي العالم
على امتداد قرن م�ضى.
ف ��ي كتي ��ب �صغير نقله عن الرو�سي ��ة الأ�ستاذ مالك �صق ��ور بعنوان (كيف تعلم ��ت الكتابة؟) ال�صادر
ع ��ن دار الح�صاد للن�شر والتوزيع -في دم�ش ��ق ,يت�ضمن بحث ًا عن الواقعية اال�شتراكية ،يركز فيه مك�سيم
غورك ��ي �أو ًال عل ��ى اللغة التي هي المادة الأ�سا�س لأي كتاب كان ،وال�سيما الكتابة الأدبية ،ويرى غوركي �أن
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جم ��ال اللغة الأ�صيل يت�شكل من دقة الكلم ��ات وو�ضوحها ،ونغمتها ،التي بدورها ت�شكل اللوحات والطباع،
و�أف ��كار الكتب ...بالإ�ضاف ��ة �إلى ذلك ،على الكاتب �أن يعي جيد ًا تاري ��خ الما�ضي ،والظواهر االجتماعية
الداي ��ة ودور حفار القبور ...ويو�ضح
المعا�ص ��رة ،وعلي ��ه �أن يقوم بعد ذلك بدورين في الوقت نف�سه :دور َّ
ذل ��ك قائ�ل ً�ا�« :إن الكلم ��ة الأخيرة تبدو كئيبة ،غي ��ر �أنها في مكانها تمام� � ًا .فعل ��ى �إرادة الكتّاب ال�شبان
ومقدرتهم ،يتوقف �إفعام الأفكار البهيجة اليقظة ،ومن �أجل ذلك يجب �أن نتذكر �أن التاريخ ،يدعوا �أدبنا
ال�شاب �أن يقتل ويدفن كل ما هو �ضار بالنا�س ،ولو كانوا مازالوا يحبونه» .ثم يقدم غوركي لمحة تاريخية
تعليمية عن الفن البرجوازي الكاذب والرجعي والفارغ من المحتوى الإن�ساني الذي يتمحور حول الأنانية
وحب الذات.

غوركي وت�أليه ال�شعب:

ف ��ي عام  ،1908كت ��ب �ألك�سندر بلوك مقا ًال بعنوان (المثقفون وال�شع ��ب)؛ تعليق ًا على ما جاء في كتاب
غورك ��ي (اعترافات) ،جاء فيه« :في االجتم ��اع الأول للجمعية الدينية الفل�سفية ُتلي تقرير غرمن بارونوف
ف ��ي ت�أليه ال�شعب .يقول بارونوف«:لما همد الهيج ��ان االجتماعي ،وعاد نهر الحياة االجتماعية �إلى مجراه
الطبيع ��ي ،بقي عل ��ى حافتيه كثير من القمامة .وه ��ذه القمامة نوعان� :شريف وغير �شري ��ف� .إلى القمامة
ال�شريف ��ة ينتمي فق ��ط الذين وعوا �أنهم قمامة ،الذين يبحثون بحث ًا م�ضني ًا ع ��ن الإله الحي ،و�إلى القمامة
غي ��ر ال�شريف ��ة تنتمي تلك الفئة م ��ن المثقفين التي تميل عل ��ى نحو مبا�شر �أو غير مبا�ش ��ر �إلى جانب هذا
يوح ��د بين نظرة غورك ��ي �إلى العالم
الح ��زب �أو ذاك» .ويق ��ول بل ��وك تعليق ًا على بارون ��وف�« :إن بارونوف ّ
ونظ ��رة اال�شتراكيين الديموقراطيين ،وفي الأخ�ص لون�شار�سك ��ي ...و�صاحب التقرير ينحي بالالئمة على
لون�شار�سك ��ي وغوركي لكونهما ي�ؤلهان ال�شع ��ب ،ويوحدان بين التطور الديني والتطور االقت�صادي ،وي�شدان
«م�س ��رج الدي ��ن» على «بقرة العلم» .يقول بل ��وك مدافع ًا عن غوركي�« :إن مناق�شة بارون ��وف لت�أليه ال�شعب،
�شائق ��ة بو�صفها تحلي�ل ً�ا نقدي ًا (لالعتراف ��ات) و�أعتقد �أن اللوم ال ��ذي وجهه بارونوف �إل ��ى غوركي �أخط�أ
هدف ��ه .فعلى الرغ ��م من ح�سن اختي ��ار اال�ست�شهادات ،لم يفل ��ح بارانوف في �إثبات وج ��ود «ت�أليه لل�شعب»
يتما�س في ا�ستنتاجاته مع لون�شار�سك ��ي ،ف�إنه في معالجته للأمر،
عن ��د غوركي؛ ذلك �أن ��ه �إذا كان غوركي ّ
وف ��ي رحابة نف�سه ،وف ��ي الالوعي� ،أبعد مرمى و�أعلى بما ال يقا�س بلون�شار�سك ��ي .فغوركي الفنان الرو�سي،
ولون�شار�سك ��ي ِّ
منظ ��ر الديموقراطي ��ة اال�شتراكية ،قيمتان غي ��ر متكافئتين» .يقول بلوك ف ��ي المقال عينه:
«هن ��اك وقائ ��ع ال يرقى �إليها ال�شك� .إنما لي�س لها �أي قيمة بحد ذاته ��ا :فران�سي�س بيكون مرت�شي� ،سبنيوزا
زجاج ،غار�شن مج ِّلد ،غوركي ديموقراطي ا�شتراكي� .إن ديموقراطية غوركي اال�شتراكية تعنيني �أقل بكثير
َّ
من فالحة تول�ستوي للأر�ض �أو عمل ت�شيخوف كطبيب ،ورواية غوركي الباهتة (الأم) لي�ست �إال مرحلة من
مراحل طريقه الطويل وال�صعب الممتد من «مالفا» و«ت�شيليكا�ش» �إلى «االعترافات».
ويق ��ول �أي�ض� � ًا« :لم يكن غوركي ف ��ي �أي وقت من الأوق ��ات «عقائدي ًا» ،ال بالمعنى النظ ��ري لهذه الكلمة
وال بالمعن ��ى العمل ��ي .كان دائم ًا يخاف بالفط ��رة العقائديين النظريين ،وهذا ما يجعل ��ه قريب ًا �إلى الأدب
الرو�س ��ي ،ال ��ذي كان كله من محبي ال�سالفية ،حتى �أن�صار االتج ��اه الغربي ،ومن دعاة االتجاه االجتماعي
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�إل ��ى �أن�صار االتجاه الجمالي ،يكنُّ دائم ًا بع�ض الكراهية الغريزية للتفكير الجاف وال�صارم ،وينزع �إلى �أن
يفي�ض عن حدود المنطق»...
يق ��ول بل ��وك« :ف� ��إذا كان غوركي �أنهى (اعترافاته) ب�ص�ل�اة وجهها �إلى �شعب ال هوية ل ��ه ،ف�إن المعنى
الفعلي لهوايته �أعمق بكثير ،فغوركي يرف�ض الوعظ ،وهو في ذلك يقتفي �أثر الأدب الرو�سي� ،إنه يبحث في
قلق.»...
ويع ��ود بلوك �إلى تقرير بارون ��وف «الأدبي �أ�سا�س ًا» الذي يقول « :بعدم وجوب ت�أليه ال�شعب ،و�أني لأعتقد
�أن هن ��اك القلي ��ل من النا�س الذي ��ن ي�ؤلهونه ،نحن ل�سنا متوح�شين لنن�شئ �إله� � ًا من �شيء مرعب ومجهول.
�إنم ��ا �إذا كن ��ا ال نتعبد لل�شعب منذ زمن بعيد ،فنحن ال ن�ستطي ��ع �أن نتراجع� ،أو �أن ن�شيح ب�أوجهنا ،لأن حبنا
و�أفكارنا م�شدودة �إلى هناك منذ الأزل ،فما العمل؟».
يكم ��ل بارونوف« :يجب �أن نعمل مع ال�شع ��ب� ،أن ننت�شله من الم�ستنقع الرو�سي الممتلئ بالجيف ،وذلك
طبع ًا ب�أن ننت�شل ذواتنا قبل كل �شيء ،ال �أن ن�ؤلهه».
م ��ن المعروف �أن ليني ��ن كان �ضد تقدي�س عفوي ��ة الجماهير و�ضد الذيلية لل�ش ��ارع ،وكان �ساخط ًا على
التي ��ار الباح ��ث ع ��ن �إله ،على الرغم م ��ن �أنه لم ينتقده مبا�ش ��رة ،لأنه كان يتالف ��ى ان�شقاقات جديدة في
�صفوف البال�شفة.
كتب ا�ستيفان زفايغ عن �صداقته مع مك�سيم غوركي ،يقول«:كانت �صداقتي مع مك�سيم غوركي ،الذي التقيته
�أول مرة ،لقاء �شخ�صي ًا ،في مو�سكو ...ثم بعد عام �أو عامين قابلته في �سورينت من جديد ،حيث ا�ضطر �إلى �أن
يتوجه �إلى هناك ب�سبب �صحته المعر�ضة للخطر ،و�أنفقت هناك ثالثة �أيام ال تن�سى �ضيف ًا في منزله.
كان لقا�ؤن ��ا ه ��ذا في الحقيقة غريب ًا جد ًا� ،إذ لم يكن غوركي يتقن لغة �أجنبية ،ولم �أكن �أنا بدوري �أتقن
الرو�سية ،وعلى هذا فقد كانت كل قواعد المنطق خليقة لأن ت�ضطرنا �أن يجل�س كل منا قبالة الآخر �صامت ًا
�أخر� � َ�س� ،أو ال يتمك ��ن من المحافظة على ح ��وار �إال بف�ضل �صديقتنا الموقرة البارون ��ة بدمبرغ ،عن طريق
الترجم ��ة .غي ��ر �أن غوركي لم يكن في حال من الأحوال من �أكبر عباق ��رة الأدب العالمي في فن الق�ص�ص
ع ��ن طريق الم�صادفة� ،إذ لم يكن ال�س ��رد الق�ص�صي يعني لديه مجرد قالب التعبير الفني ،بل كان انبثاق ًا
وظيفي� � ًا لكل كيانه .ففي ال�سرد الق�ص�صي كان يعي�ش في الم�س ��رود ،وي�ستحيل �إلى الم�سرود ،وكنت �أفهمه
م ��ن دون �أن �أفهم اللغة ،وكان فهم� � ًا م�سبق ًا عن طريق ن�شاط وجهه التج�سيدي .ولم يكن يبدو في حد ذاته
�إال رو�سي ًا ،وال ي�ستطيع المرء �أن يقول ذلك على نحو �آخر ،ولم يكن ثمة �شيء يلفت النظر في مالمحه ،لقد
كان المرء خليق ًا �أن يت�صور الرجل الطويل النحيل ب�شعره الأ�صفر الذي ي�ضاهي لون التبن وعظام وجنتيه
العري�ض ��ة ،فالح ًا في الحق ��ل� ،أو حوذي ًا على عربة� ،أو �إ�سكافي ًا م�سكين ًا �أو ممث ًال جوا ًال بائ�س الحال ،وذلك
�أنه لم يكن �شيئ ًا �سوى ال�شعب في �صورة القالب الأ�صلي المركز للإن�سان الرو�سي».
لدي �أن �أعاي�ش رو�سيا ،ال البل�شفية ،وال رو�سيا الأم�س،
ويكتب زفايغ عنه �أي�ض ًا« :وكان الوجود معه يعني َّ
وال رو�سي ��ا اليوم ،بل رو�سيا ال�شعب الخال ��د ،والروح الوا�سعة القوية الغام�ضة� ...أما في قرارة نف�سه ،فكان
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ف ��ي تلك ال�سنين لما يح�س ��م �أمره تمام ًا .وبحكم كونه ثوري ًا قديم ًا فق ��د �أراد االنقالب ،وكان على �صداقة
م ��ع لينين ،غي ��ر �أنه ما زال يتردد في �أن يهب نف�سه للحزب� ،أو في �أن ي�صب ��ح بابا الإنكليز �أو بابا الألمان،
كم ��ا ق ��ال ،ومع ذلك فقد كان يح ُّز في �ضميره �أال يكون مع رفاق ��ه في تلك ال�سنين التي كان كل �أ�سبوع فيها
ي�أتي بح�سم ما».
كان غورك ��ي �إيجابي� � ًا مع الثورة وم ��ع بناء اال�شتراكي ��ة في االتح ��اد ال�سوفييتي ،وعمل ف ��ي م�ؤ�س�ساتها
بحما�س ،وفترة الرف�ض واالعترا�ض التي ُيتح َّدث عنها في �سيرة غوركي ،كانت �سابقة للثورة ...وقد عاقبه
البرجوازيون الغربيون والرجعيون ،فلم يمنح جائزة نوبل للآداب ال هو وال تول�ستوي...
عا� ��ش غورك ��ي ع�صره بامتالء ،وكان يتنق ��ل في العالم حام ًال عل ��ى كتفيه �إرث ًا عظيم ًا م ��ن لحظات الألم
والم�أ�س ��اة .كان غورك ��ي يح ��ب تول�ستوي �أكثر من �أي �شخ� ��ص �آخر ،وتحدَّث عنه ك�إله وكحي ��وان ذئبي ،وكانت
ال�ص ��ورة الثانية ه ��ي الأحب �إلى غوركي ،الذئب الم�سالم الفار من طغمة الذئ ��اب المفتر�سة والمتر�صدة .في
هذا الجانب ،ربما كان غوركي يرى نف�سه ،ك�أ َّنه ظ َّل ك َّل حياته يخاطب الإله الميت ،قائ ًال� :أنا ل�ست من الآلهة،
�أنا من النقي�ض ،ومن عالم الح�ضي�ض الأكثر حقيقية في العالم الجديد الذي ظل ين�شده وي�ؤمن به◘ .
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�شخ�صية العدد

مك�سيم غوركي
بين �إرثين تجمعهما الواقعية
د .وائـــل بــركـــات •

من ��ذ �أن ب ��د�أ غورك ��ي بن�ش ��ر �أول �أعماله ع ��ام  1892في ال�صحف والمج�ل�ات القى ا�ستح�س ��ان القراء
وقبولهم ،وكتب عنه نقاد ومتخ�ص�صون ،و�أ�صبح �شخ�صية �أدبية معروفة على الم�ستوى الجماهيري .كانت
ال�شخ�صي ��ات الأ�سطوري ��ة مادة مهمة في ق�ص�صه� ،أفاد منها في ر�س ��م معالم الحياة الرو�سية في ع�صره،
وليعل ��ن تندي ��ده بالظلم والعبث والقبح ال ��ذي ي�سيطر على حي ��اة النا�س� .ص َّور ب�ؤ�سه ��م بجمالية و�شاعرية
و�إح�سا� ��س عميق ،مقلد ًا بذلك طريق ��ة كورولينكو وت�شيخوف و�ستان�سالف�سك ��ي ،و�أ�ضفى عليها موهبته في
دق ��ة مالحظ ��ة كالم العامة ،وقوة التعبير اللغوي ،وف�ضوله الإن�ساني في الو�صول �إلى �أعماق النف�س و�أحوال
المجتمع .وهو بذلك لم يخرج عن تقاليد الواقعية الرو�سية للقرن التا�سع ع�شر ،وحافظ على الر�ؤى الثقافية
والفكرية لدور الأدب في �سبر �أغوار الحاالت االجتماعية ،كما كر�س دور الأديب الحامل لر�سالة اجتماعية،
و�أ ّكد دور الثقافة في الوقوف بوجه الظلم االجتماعي والحد منه.
فم ��ن هو هذا الأديب الذي ذاع �صيته ،وانت�شرت م�ؤلفاته ،وترجمت �إلى لغات العالم المختلفة ،وارتبط
ا�سمه بالحركة الثورية ،وبالواقعية ،وبالواقعية اال�شتراكية التي �أُعلنت مذهب ًا ر�سمي ًا للكتَّاب ال�سوفييت.

غوركي الأخ-العدو لـ لينين
ول ��د غوركي عام  1868في رو�سيا .بعد فقدان ��ه الأب والأم ،دفعه جده �إلى العمل ليك�سب قوته ،فتنقل بين عدة
مهن� .سافر جزء ًا من رو�سيا �سير ًا على الأقدام ،وعا�ش متجو ًال .ح�ضر حلقات طالبية ثورية وجهت قراءاته .حاول
عبث� � ًا دخول جامعة قازان� .ألهمته رحالت ��ه المتكررة ق�ص�صه الأولى ،التي بد�أت تظهر منذ عام  1892في �صحافة
• �أ�ستاذ جامعي ومترجم �سوري.
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المقاطع ��ات ،وق ��د ت�ضمنت �شخ�صيات ملونة من الغج ��ر والمت�شردين والمهجري ��ن والمتمردين ،وحملت
�أف ��كار ًا �ضد النظام االجتماعي القائم .وو َّقع �أعماله باال�سم الذي ا�شتهر به مك�سيم غوركي (الذي يعني
ال ُم ّر ،في �إ�شارة �إلى غ�ضبه ال�شديد من الحياة في رو�سيا وت�صميمه على قول الحقيقة المرة).
حقق ��ت مجموعته (ق�ص�ص ولوحات �أدبية) ع ��ام  1898نجاح ًا غير عادي ،و�أطلق ��ت م�سيرته المهنية
ككاتب اجتماعي مميز .و�صفت هذه المجموعة من الن�صو�ص الق�صيرة ،التي �سبق �أن ن�شرها في ال�صحف،
حيا َة النا�س العاديين الذين يعي�شون على هام�ش المجتمع ،وك�شفت عن ال�صعوبات والإذالل والوح�شية التي
يتعر�ض ��ون لها ،لكنهم ال يتخلون عن �إن�سانيتهم العميقة .وهكذا اكت�سب غوركي �شهرة وا�سعة و�سمعة طيبة
بو�صف ��ه �صوت ًا فري ��د ًا قادم ًا من الطبقات ال�شعبي ��ة ،ومدافع ًا عن التحول االجتماع ��ي وال�سيا�سي والثقافي
لرو�سيا ،مما �أك�سبه تقدير ًا من قبل المثقفين مثل ت�شيخوف وتول�ستوي وغيرهما.
�سرع ��ان ما ُترجمت ه ��ذه المجموعة �إلى اللغ ��ات الأوروبي ��ة الرئي�سة ،ما جعله يتمت ��ع ب�شهرة خارجية
جي ��دة �أكدها ،منذ عام  ،1899في روايات (فوما غوردييف) و(الثالثة) ،ودراما (البرجوازيون ال�صغار)
و(طبقات المجتمع الدنيا) اللتين قدمتا بنجاح كبير على خ�شبة م�سرح مو�سكو للفنون.
كان ل ��ه ح�ضور كبي ��ر في الأو�ساط الثورية .وقد ج�سدت �شخ�صياته البط ��ل الذي ينذر بالعا�صفة ،لهذا
كان مو�ض ��ع رقابة ل�صيقة من ال�شرط ��ة الرو�سية .تعر�ض لالعتقال وال�سجن والنفي ،لكنه ،بالمقابل ،تلقى
دع ��م جماهير كبيرة وقف ��ت معه �ضد الظلم الذي تعر�ض له .وقد �أ�صدر القي�ص ��ر عام  1902قرار ًا ب�إلغاء
انتخاب ��ه ع�ض ��و ًا في الأكاديمي ��ة الإمبراطوري ��ة الرو�سية ب�سبب مواقف ��ه الثورية ،فت�ضام ��ن معه ت�شيخوف
وكورولينكو وا�ستقاال منها.
تر�أ� ��س دار الن�شر زنيت الت ��ي تجمع حولها معظم الكت ��اب اال�شتراكيين ذوي التوجه ��ات الديمقراطية،
وا�ضطل ��ع ب ��دور زعيم تيار من المدافعين عن تيار الأدب الن�ضالي للق ��رن التا�سع ع�شر مقابل تيارات �أخرى
مثل الت�صوف والجماليات المنحطة والرمزية .ورغم �إعجابه ال�شديد بتول�ستوي ودي�ستويف�سكي ،نجده يحتج
على ت�أثيرهما الذي يمتهن �إدمان العذاب وي�شجع على الخنوع (عن الروح البرجوازية ال�صغيرة) .1905
تع ��رف �إب ��ان ثورة عام � 1905إلى ليني ��ن ،وربطتهما �صداقة متينة نتج عنه ��ا انت�سابه للحزب البل�شفي.
�أوقفت ��ه ال�سلطات لدعوته �إلى �إ�سقاط الحكم القي�صري .وبعد احتجاجات �ضد اعتقاله� ،أفرج عنه �شريطة
نفي ��ه خ ��ارج الأر�ض الرو�سية .عمل في منفاه على الدعوة �إلى �إ�سق ��اط القي�صر نيكوال الثاني ،لكنه ُخ ِذل
في فرن�سا وفي �أمريكا ،فكتب مقاالت يهاجم فيها الغرب والبرجوازية والر�أ�سمالية( ،مقابالتي)،
(في فرن�سا)( ،في �أمريكا).
كت ��ب في الواليات المتح ��دة (الأعداء) التي ت�صور المواجهة بين العمال و�أ�صحاب الم�صانع ،كما كتب
روايت ��ه الأ�شهر(الأم) التي ن�شرت بداية بالإنكليزية في مجل ��ة �أمريكية ثم بالرو�سية في برلين وبعدها في
بطر�سب ��ورغ .كان مو�ضوعه ��ا التدريب الثوري للعامل النا�شط بافل فال�س ��وف ،و�إيقاظ الوعي الطبقي لدى
والدته الفالحة نيلوفنا الأمية .وقد �أ�شاد بها لينين ،ووزعت على نطاق وا�سع داخل الحركة العمالية ،ويرى
النقاد ال�سوفييت هذه الرواية الأنموذج الأول للواقعية اال�شتراكية.
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ف ��ي كاب ��ري ،حي ��ث ا�ستقر في نهاي ��ة عام � ،1906ش ��ارك غوركي مع ق ��ادة بال�شفة �آخري ��ن (وال �سيما
بوغدان ��وف و لونات�شار�سكي) ف ��ي ت�أ�سي�س مدر�سة مخ�ص�ص ��ة لتدريب المنا�ضلين الثوريي ��ن مت�أثر ًة بفكر
فل�سف ��ي ،ي�سعى �إل ��ى تحقيق توليفة بين المارك�سي ��ة وبين تيارات من الفكر المثال ��ي والروحاني التي كانت
تتط ��ور في رو�سيا ،و�إلى الت�أ�سي�س على �أ�سطورة الثورة لتحديد الروحانية اال�شتراكية ،حيث تكون الإن�سانية
غنية بم�شاعرها وبمبادئها الأخالقية التي تنقذ الإن�سان من ال�شر والمعاناة .وعلى الرغم من رف�ض لينين
له ��ذا البحث الفل�سفي ،فقد ا�ستمر غوركي ف ��ي االعتقاد ب�أن الثقافة الأخالقية �أكثر جوهرية لنجاح الثورة
من الحلول ال�سيا�سية �أو االقت�صادية .وقد �ألهم هذا التوجه غوركي روايته (االعتراف)  1908حيث �سيجد
بط ُله طري َقه في الخال�ص من خالل م�شاركته في ال�صراع الطبقي وانحيازه �إلى الطبقة العاملة.
موق ��ف لينين من مدر�سة كاب ��ري كان عنيف ًا ،فقد �أدانها ب�شدة ،و�أدان معه ��ا فل�سفة بوغدانوف ورواية
غورك ��ي هذه ،لما تحمله من «الخلفي ��ة الدينية ال�شتراكية غوركي» .ومع ذل ��ك ،ي�ستمر غوركي في طريقه،
ويكتب مقاالت مطولة (عن ال�سخرية) ( ،1908تدمير ال�شخ�صية)  ،1909و(حكايات رو�سية)1917-1912 ،
الت ��ي ي�شجب فيها الروح االنهزامي ��ة للمثقفين وميلهم �إلى الروح المتخ ّلفة الت ��ي ال تواكب الثورة .ور�سمت
�أعمال ��ه الم�سرحية في هذه المرحلة مثل (الأخي ��رون)  ،1908و(الإ�صدار الأول)  ،1909ورواياته (البلدة
ال�صغي ��رة �أوك ��وروف)  ،1909و(حياة ماتيو كوحيمياكي ��ن)  ،1910ر�سمت االنح�ل�ال الأخالقي للطبقات
الحاكم ��ة ،وثقل الحياة الريفي ��ة الرو�سية و�صعوباتهاُ .ت�ستثنى من هذه الواقعي ��ة القا�سية في هذه الأعمال
المظلم ��ة للغاية مجموعتان ق�ص�صيت ��ان :الأولى م�ستوحاة من �إيطاليا (حكاي ��ات �إيطاليا) ،1913-1911
والأخ ��رى م ��ن خالل ذكريات ��ه عن رو�سيا (عب ��ر رو�سي ��ا)  ،1916-1912اللت ��ان تمجدان الحي ��اة والعمل
والعبقرية الخلاّ قة للإن�سان.
عاد غوركي عام � 1913إلى رو�سيا بعد عف ٍو عام .ظل مرتبط ًا بالبال�شفة وتعاون مع �صحافتهم كالبرافدا
واالزفيزتي ��ا ،وكر�س نف�سه للمه ��ام الثقافية حيث �أر�سل له مئات من الكتاب مخطوطاتهم الإبداعية لتظهر
الحق ًا في (المجموعة الأولى للكتاب البروليتاريين) التي �صدرت عام  .1914وفي عامي  ،1917-1916ورد ًا
عل ��ى موجة ال�شوفينية التي �أثارتها الحرب ،جمع مختارات م ��ن �آداب ال�شعوب غير الرو�سية (الفنلنديون،
الليتواني ��ون ،الأرمن) .وبهذه الروح الأممي ��ة وال�سلمية نف�سها �أ�س�س في عام  1915مجلة (الحوليات) التي
جمعت بين الكتاب الي�ساريين والقادة اال�شتراكيين المعادين للحرب.
عمل غوركي مع ال�سلطات البل�شفية التي وفرت له الو�سائل الالزمة لموا�صلة مهمته التعليمية والثقافية،
وال �سيما في مجال الن�شر ،وقد ارتبط ن�شاطه مع دور الن�شر التي ت�ؤ�س�سها الدولة ،ون�شر �أعما ًال من «الأدب
العالمي» تتيح للقارئ الرو�سي تع ُّرف الأعمال الأدبية المهمة قديم ًا وحديث ًا ،ومن جميع البلدان .وقد تجمع
ح ��ول ه ��ذا الم�شروع عدد كبير م ��ن المترجمين� .إن ال�سلطة التي منحها له ق ��ادة البال�شفة �سمحت له ب�أن
يلع ��ب� ،إبان �سن ��وات المجاعة والعنف في �أثن ��اء الحربين العالمية والأهلية ،دو َر حام ��ي الكتاب والفنانين
والعلماء والمدافع عنهم وعن القيم الثقافية .وقد تحولت �شقته في بتروغراد �آنذاك �إلى غرفة اجتماعات
بل�شفية.
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لك ��ن ح�س غوركي الإن�ساني دفعه �إلى القلق العميق حول م�ستقب ��ل الثقافة الذي تهدده بربرية الحروب
بي ��ن الدول وال�صراع ��ات داخلها .فكتب في �صحيفة (الحي ��اة الجديدة) المارك�سية ر�أي� � ًا تبنى فيه موقف ًا
معادي� � ًا للث ��ورة البل�شفية ،مبدي ًا اعترا�ضه على م�شاهد الفو�ضى والعن ��ف التي حدثت .تدهورت عالقته مع
ال�شيوعيين ،وع َّبر عن ذلك حين كتب في  7كانون الأول � 1917أن البال�شفة ا�ستولوا على ال�سلطة لأنف�سهم،
و�أقاموا ما �سماه «جمهورية حكم الأوليغار�شية� ،أي حكم عدد قليل من مفو�ضي ال�شعب» .كما وجه انتقادات
ح ��ادة �إل ��ى �صديق ��ه لينين و�إلى تروت�سك ��ي ،حين قال عنهم ��ا ب�أنهما ال يملكان فكرة ع ��ن «الحرية وحقوق
الإن�سان .وقد وقعا م�سبق ًا بف�ساد ال�سلطة القذر» .ت�ضاف �إلى ذلك �سل�سلة من االنتقادات للبل�شفية لم تن�شر
�إال بع ��د �سق ��وط االتحاد ال�سوفياتي يقارن فيها لينين بالقي�صر (ب�سب ��ب طغيانه غير الإن�ساني :االعتقاالت
وقم ��ع حرية الفكر) وبالفو�ضوي �سيرج نيت�شاييف (لممار�ساته الت�آمرية) .وقد انتهى الأمر بانزعاج لينين
منه ،وبروز خالفات حادة بينهما ،فو�صلته ر�سالة منه تهدده بو�ضوح بالقتل �إذا لم يغير مواقفه ،وفق ما كتبه
بيي ��ر �آن�سيري تحت عنوان (مك�سيم غوركي ،الأخ العدو لـ لينين) .وترافق ذلك مع انتكا�سته بمر�ض ال�سل،
ال ��ذي عان ��ى منه منذ عام  ،1896فكانت ذريع ��ة لإبعاده عن رو�سيا مرة ثانية في الع ��ام  .1921ومع ذلك،
ل ��م ينقطع عن بلده وظل على ات�صال به .وعاد مرات ع ��دة �إلى االتحاد ال�سوفييتي� ،إلى �أن �أ�صبح بدء ًا من
ع ��ام � 1929صديق� � ًا ل�ستالين ومقرب ًا �إليه .وانتهى به المطاف �إلى قبول اقتراح الأخير بالعودة النهائية �إلى
وطنه ،والتي تمت عام .1932
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في �أثناء تنقله المتكرر بين مدن �أوروبية عدة ،بدء ًا من عام  ،1922حاول غوركي بجهد وا�ضح الحفاظ
عل ��ى وح ��دة الأدب الرو�سي الذي انق�سم �إلى ق�سمين ب�سبب الهج ��رة ،وقد �أك�سبه هذا الموقف عداوات من
الطرفي ��ن المقيمين والمهاجرين .تاب ��ع باهتمام وتعاطف الخطوات الأولى للجي ��ل ال�شاب من كتّاب النثر
المولودي ��ن في ح�ضن الثورة ،وهم م ��ا �أطلق عليهم «رفاق الطريق» (�أي غير ال�شيوعيين) .ور�أى فيه ه�ؤالء
مر�شد ًا و�أ�ستاذ ًا وذا �سلطة �أدبية وثقافية.
� َّأ�س� ��س و�أدار مج�ل�ات تهدف �إلى ن�شر نتائ ��ج البناء اال�شتراكي (نجاحاتن ��ا)؛ (االتحاد ال�سوفييتي قيد
البن ��اء) �أو �إل ��ى تعزيز ن�شر الإبداع الأدبي للعم ��ال (الدرا�سة الأدبية) .وقام ب�إن�ش ��اء مجموعات مو�سوعية
(حياة الرجال المتميزين)؛ و(مكتبة ال�شاعر) .ثم �أخذ زمام المبادرة لكتابة الأعمال التاريخية ال�ضخمة
(تاريخ الحرب الأهلية)؛ (تاريخ المعامل والم�صانع).
و�أه ��م من ذلك كل ��ه ،لعب دور ًا حا�سم ًا في تبني �سيا�سة �أدبية جدي ��دة ،عام  ،1932تميزت بحل رابطة
الكت ��اب البروليتاريين( )RAPPوالروابط الأخرى كالم�ستقبليين ،لإن�شاء اتحاد الكتاب ال�سوفييت ،الذي
عقد م�ؤتمره الأول في �آب عام  ،1934وانتخبه رئي�س ًا له.
�إن االندم ��اج الكام ��ل ل� �ـ «رفاق الطري ��ق» ،مع «الك ّت ��اب البروليتاريي ��ن» داخل منظمة واح ��دة مرتبطة
بالح ��زب ،يرج ��ع في جزء كبير منه �إل ��ى هيبته عندهم واحترامه ��م له� .إن جمالية الواقعي ��ة اال�شتراكية،
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الت ��ي اعت ُمدت العقيدة الر�سمية لالتحاد ،ت�ستن ��د �إلى مثاله ،وتتفق مع مفهومه عن التوليف ال�ضروري بين
الواقعي ��ة والرومان�سية .يع ّرفها غوركي ،في مقاالته( :من تراب الأر�ض ومن وجهة النظر) و(عن الواقعية
اال�شتراكية) ،ب�أنها «واقعية �أولئك الذين يغيرون العالم» ،كعقيدة تجعل من واجب الكاتب �أن يفهم الما�ضي
ب�أوجهه النبيلة ،ومعرفة الحا�ضر ب�أ�شكاله المتنوعة بغية االنطالق نحو الم�ستقبل.
با�ستثن ��اء عمله (�سوم ��وف والآخرون)  1931ال ��ذي ي�ستوحي المحاكمات ال�سيا�سي ��ة التي تدين �أعداء
الث ��ورة� ،سيط ��رت هذه المبادئ عل ��ى �أعماله في تلك المرحل ��ة ،مثل دراما (�إيغ ��ور بوليت�شوف والآخرون)
 ،1932و (دو�ستيغ ��اف والآخرون)  ،1933بالإ�ضافة �إلى روايته ال�سابقة (ق�ضية �أرتامونوفير)  ،1925التي
تحدث ��ت ،من خالل منظور الثورة ،عن م�صائر البرجوازي ��ة الر�أ�سمالية وعن طبقة التجار القديمة ،وعلى
نح� � ٍو �أع � ّ�م ،عن �أزمة المجتمع القديم ع�شية قي ��ام ثورة عام  .1917وينطبق هذا الأم ��ر �أي�ض ًا على الرواية
الطويل ��ة (حياة كليم �سامغوين)  ،1936-1927وهي الت�أريخ الفك ��ري للحياة الرو�سية منذ عام � 1880إلى
قيام الثورة ،وتتناول ال�شخ�صية ال�ضعيفة لـ كليم �سامغوين ،وهو نوع من المثقف البرجوازي ال�صغير الذي
يتبع المو�ضات الع�صرية ،ولكن �أفكاره لي�ست �سوى قناع النتماءاته الطبقية التي ف�شل في �إخفائها ،فظهرت
�أنانيت ��ه وو�ضاعته .تعد هذه الرواية ،التي ل ��م تكتمل« ،قدا�س ًا على �ضحايا النخب المثقفة الرو�سية» ،وترى
في الثورة حتمية طبيعية للرد على انحدار المجتمع القديم.
يب ��دو �أن غورك ��ي كان ممزق ًا بي ��ن والئه للبل�شفية و�أف ��كاره حول الحري ��ة الأ�سا�سي ��ة للفنانين والكتاب
والمبدعي ��ن .وق ��د �سمح له موقع ��ه بحماية كتاب �آخري ��ن ،لكنهم عادوا والقوا حتفهم �إب ��ان حملة التطهير
الت ��ي ج ��رت بعد وفاة غوركي� .أثارت الوفاة ال�سريعة ،المن�سوبة �إل ��ى االلتهاب الرئوي ،لمك�سيم غوركي في
 18حزي ��ران  ،1936اال�شتب ��اه في �أنه ُ�س ِّمم ،لكن لم يتم �إثبات ذلك على الإطالق .قيل في البداية �إن وفاته
تع ��ود �إلى االلتهاب الرئوي ،وبع ��د عامين قيل �إنها «اغتيال طبي» نظمه ياغ ��ودا ،رئي�س ال�شرطة ال�سيا�سية
�آن ��ذاك .كان �ستالي ��ن ومولوتوف اثنين من حامل ��ي نع�ش غوركي خالل جنازته الت ��ي �أقيمت كحدث وطني
ودولي في  20حزيران  1936في الميدان الأحمر في مو�سكو .و�صف مولوتوف وفاته في  18حزيران 1936
ب�أنها «�أكبر خ�سارة لالتحاد ال�سوفييتي وللإن�سانية جمعاء بعد وفاة لينين» .ودفن مك�سيم غوركي في مقبرة
جدار الكرملين خلف �ضريح لينين.

الواقعية من االنتقادية �إلى اال�شتراكية ،منهج غوركي المف�ضل

ال �ش ��ك ف ��ي �أن غوركي كان م�ؤمن ًا بالواقعية �إيمان ًا مطلق ًا م�ست َم ��د ًا من �إح�سا�سه المرهف تجاه طبقات
المجتمع الفقيرة والمعدمة .كما كان مقتنع ًا ب�ضرورة نقل معاناة المظلومين والم�ضطهدين في الأدب الذي
يكتب ��ه .وق ��د فعل �سابقوه من الكتاب الرو�س والفرن�سيين وغيرهم حين كتبوا ،في ظل ما �صار يعرف الحق ًا
بالواقعي ��ة االنتقادية ،ع ��ن ال�صراع الوجودي بين الف ��رد ومجتمعه في ظل ظل ��م البرجوازية الحاكمة .ثم
جاءت الواقعية اال�شتراكية لتربط –وفق ر�أي غوركي -بين الطرفين ،وتوثق عالقتهما بهدف تحقيق عدالة
اجتماعي ��ة ينعم فيه ��ا الفرد بالطم�أنينة والمجتمع بالتقدم والرخ ��اء .ف�سعيهما باتجاه بع�ضهما ،الفرد في
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اتجاه مجتمع العدالة والمجتمع في اتجاه �سعادة الإن�سان ،م�ستمر حتى ي�صال مرحلة التطابق ،ويكون البطل
الإيجاب ��ي ترجمة �أو انعكا�س ًا للوعي االجتماعي الجماع ��ي .وي�صف غوركي هذه المعادلة بالفكرة المولودة
م ��ن التجربة الحياتية للم�ؤلف ،التي �سكنت وعيه وفر�ضت عليه ح�ضورها على نحو معين ،ف�أخرجها �صور ًة
فني ��ة تج�سد حياة الفرد وفق ر�ؤية الوعي الجماعي .و�إذا كانت الواقعية االنتقادية قد التزمت المو�ضوعات
الإن�ساني ��ة العام ��ة (الحب والحياة والزواج والم ��وت والت�سامح واالنتقام� ..إلخ) ،ف� ��إن الواقعية اال�شتراكية
�أ�ضافت �إليها المو�ضوعات الجديدة النا�شئة عن عملية بناء المجتمع الجديد في االتحاد ال�سوفييتي ،التي
واحد وبم�صيره.
بفرد ٍ
تمنح فر�صة حياة �إن�سانية جماعية بتفا�صيلها المتنوعة تتفوق على تلك الخا�صة ٍ
يطل ��ق غوركي على واقعيي القرن التا�سع ع�شر ت�سمية «الأبن ��اء ال�ضالين للبرجوازية»� .إنه يقدر بالفعل
�أعماله ��م الت ��ي تنتق ��د الواقع وتتعمق في فه ��م م�أ�ساة الإن�سان الف ��رد وم�شكالته ،غير �أن ��ه يعيب عليهم ما
�أ�سم ��اه بالوع ��ي الت�شا�ؤمي ال ��ذي ا�ستحوذ على مو�ضوعاته ��م .لذلك كانت واقعيتهم انتقادي ��ة تق ِّنع �أزمات
المجتمع حين تن�سبها �إلى الحياة الخا�صة للفرد الواقع بين براثن التقاليد الأ�سرية والعقائد الدينية ،بدل
�أن تك ��ون �سم ��ة المجتمع البرجوازي ب�أكمله .ويعيب غوركي على ه ��ذه الواقعية االنتقادية عدم قدرتها على
ط ��رح حل ��ول� ،أو �إيجاد مخرج للإن�س ��ان من م�أزقه الوجودي� .صحيح �أنها تمكن ��ت من انتقاد ما هو موجود
ب�سهولة ،لكنها وجدت �صعوبة بالغة في طرح الحلول البديلة �أمام المعقولية الحياة االجتماعية.
�أما الواقعية اال�شتراكية فقد تخل�صت من فكرة الت�شا�ؤم ال�سابقة وتوجهت نحو م�ستقبل متفائل دون �أن
تقلل من انتقاد مظاهر الواقع المتخلفة وال�سلبية والعدمية .وبهذا تمكنت من تجاوز �سابقتها ومن الحلول
مكانها لت�صبح العقيدة الر�سمية للأدب ال�سوفييتي.
ي�ص ��ف غوركي ما يعر�ضه الأدب في عمل فن ��ي ،ب�أنه ذاك العمل الإن�ساني ال�ضروري الموجه نحو عمل
�أرق ��ى ،ويح ��دد هدفه بخل ��ق مجتمع ا�شتراكي ب�ل�ا طبقات تتحول في ��ه الطاقة الب�شرية �إل ��ى طاقة فكرية،
مجتم ��ع ترتبط فيه الحري ��ة الالمحدودة بتطور �إمكانات الفرد وخبراته .ويجع ��ل مو�ضوعاته من�ص َّبة على
ق�ضايا البناء اال�شتراكي وعلى �صراع الطبقات ووالدة الإن�سان الجديد.
و�إذا كان بو�شكين وزمال�ؤه من كتاب الواقعية االنتقادية �سمة مميزة للأدب الرو�سي؛ ف�إن غوركي يتبو�أ
مكانة الأب الفعلي للأدب ال�سوفييتي الجديد ،والمجدِّ د الحقيقي للواقعية ،وفق ما ي�ؤكده جورج لوكات�ش حين
ي ��رى �أن من حظ الأدب الواقع ��ي اال�شتراكي �أن يكون رائدُه ودلي ُله مك�سيم غوركي حلق ًة و�سيط ًة بين تقاليد
الواقعية الكبرى القديمة ومنظورات الواقعية اال�شتراكية وم�شكالتها� .إن عمل غوركي امتداد حي للتقاليد
الواقعي ��ة الكبرى بقدر م ��ا هو عمل نقدي حول ه ��ذه التقاليد وفق ًا لمنظورات تط ��ور الواقعية اال�شتراكية.
لق ��د عك�س في �أعماله الواقعية م�ش ��كالت المجتمع وا�ستنكاره الظلم االجتماع ��ي ،وعبثية �سيرورة النظام
ال�سيا�س ��ي واالجتماع ��ي للبرجوازي ��ة ،مثلما �أ�صر على �ض ��رورة بناء المجتمع اال�شتراك ��ي الجديد والحياة
الإن�سانية الجديدة التي تنتفي معها مظاهر الظلم.
ي�ؤك ��د غوركي �أن �أدب القرن التا�س ��ع ع�شر يد ُّل بو�ضوح على الو�ضع البائ�س للإن�سان ،وعلى عدم قدرته
ف ��ي �إثبات وجوده في المجتمع� .أم ��ا �إن�سانُ الأدب ال�سوفييتي في�شارك فعلي ًا ف ��ي بناء المجتمع وتطوره� .إن
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المو�ض ��وع الأ�سا�س لأدب ما قبل الثورة ه ��و م�أ�ساة الإن�سان الذي ت�صعب عليه الحياة ،وال يرى فائدة له في
مجتمع ��ه .يبح ��ث لنف�سه عن مكان الئق فال يجده ،فيعاني ويتال�ش ��ى� ،أو ينتظم مع المجتمع الذي يعار�ضه
�أ�ص�ل ً�ا� ،أو �أن ��ه ينتهي �إل ��ى الإدمان و�صو ًال نحو االنتح ��ار� .أما في االتحاد ال�سوفييتي ،ف�ل�ا وجود لأنا�س بال
فائ ��دة ،وكل �إن�سان ينع ��م بالحرية وبالإمكان تنمية قدراته وطاقاته وخيرات ��ه ،وهو مطالب ب�أمر واحد� :أن
خال من الطبقات.
يكون �شريف ًا في عالقته بالعمل البطولي الهادف �إلى خلق مجتمع ٍ
ف ��ي الواقع ،كان غوركي يرى �أن واقعية الأدب البرج ��وازي انتقادية بمقدار ما يكون االنتقاد �ضروري ًا،
في خدمة م�صالح الطبقة البرجوازية وا�ستمرارية ت�سلطها .ومع ذلك كان معجب ًا بها وي�إنجازاتها .وي�ؤكد
ذل ��ك ما كان يقدم ��ه في محا�ضراته �أم ��ام الكتاب ال�شبان حي ��ن كان ي�شرح له ��م الأدب القديم ،و�أعالم
الواقعي ��ة ف ��ي الق ��رن التا�سع ع�شر ،وط ��رق �إبداعهم وو�سائله ��م الفني ��ة ،و�أ�ساليب الكتاب ��ة ،و�إتقان اللغة
والموا�صف ��ات الأخ ��رى التي كانوا يتمتعون بها .وذهب �إلى حد �أن يطل ��ب �إلى ه�ؤالء ال�شبان اال�ستفادة من
�أ�سالي ��ب �سابقيهم ،وتم ُّثل لغتهم الرائعة ،وتقنياتهم الفني ��ة المميزة .حتى ليح�سب المرء �أنه لو ُخ ِّير بين
نت ��اج الواقعية اال�شتراكية ف ��ي ع�شرينيات القرن الع�شري ��ن و والأدب الواقعي ال�ساب ��ق الختار الثاني دون
ت ��ردد لكثرة م ��ا امتدحه على الرغم م ��ن حما�سه ال�شديد للواقعي ��ة اال�شتراكية وتفا�ؤل ��ه بم�ستقبلها .وهو
التف ��ا�ؤل ال ��ذي ع َّبر عنه غورك ��ي بم�صطلح الرومان�سية الثوري ��ة -العزيز على نف�س ��ه -بو�صفه واحد ًا من
الأ�س� ��س المكون ��ة للواقعية اال�شتراكية .فالبطل المنتج والخلاَّ ق يكافح م ��ن �أجل تح�سين ظروف المجتمع
و�أحواله ،وي�سعى �إلى ا�ستبداله ليحل مكانه مجتمع ال�سعادة والإن�سانية ،هذا البطل الإيجابي –كما ي�سميه
غورك ��ي -يتع َّرف الما�ضي ،ويعال ��ج الحا�ضر ،ويتوجه نحو الم�ستقبل لبناء مجتم ��ع ا�شتراكي م�شرق� .إنها
فك ��رة الرومان�سي ��ة الثورية المهمة لديه الت ��ي دافع عنها كثير ًا �أمام االنتقادات الت ��ي �أثيرت حولها بحجة
خلطها بين الواقعية والرومان�سية.

ما الذي جعل من غوركي كاتب ًا عظيم ًا في ع�صره؟
ربم ��ا لم يتخيل �أعظ ��م الم�ؤلفين الرو�س مثل تول�ستوي ودو�ستويف�سكي قط �أن يحقق مك�سيم غوركي
�شه ��ر ًة مثل تلك التي اكت�سبها خالل حياته .فقد كان واحد ًا من م�ؤ�س�سي الأدب ال�سوفييتي .و�أ�سهم في
�إر�س ��اء معالم ��ه وتوجهاته ،وفي ت�شجيع الكتاب وال�شعراء ،وفي ن�ش ��ر �أعمالهم على الرغم �أن بع�ضها ال
يتواف ��ق م ��ع المو�ضوعات المعتمدة في تلك المرحلة .ويعود ذلك �إل ��ى عالقته المميزة مع �ستالين التي
حرمت ��ه ،بالمقاب ��ل ،بدرجة ما من ني ��ل جائزة نوبل ل�ل��آداب .وي�ستطيع الدار�س� ،إ�ضاف ��ة �إلى ما �سبق
ذكره عن دوره الفعال في االنت�صار للواقعية وللثورة وللم�ضطهدين ،جمع عوامل عدة �أ�سهمت في جعل
غورك ��ي� ،شب ��ه الأ ّمي ،الذي ن�ش�أ من �أعم ��اق المجتمع الرو�سي ،واحد ًا من كت ��اب ع�صره العظماء ،لعل
�أهمها:
 - 1اهتمام ��ه بالواق ��ع االجتماعي الرو�سي :عندما ماتت والدت ��ه ،بعد والده ،طرده جده من المنزل،
وكان علي ��ه �أن يعي� ��ش حياته بمف ��رده .وبعد ر�سوبه في امتحانات الدخول �إل ��ى جامعة قازان ،عمل بجد في
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مه ��ن مختلف ��ة ،ثم ما لب ��ث �أن ان�ضم �إلى الدوائر الثوري ��ة التي تقر�أ الأدب المارك�س ��ي .وع َّبر عن ذلك في
ثالثي ��ة �سيرت ��ه الذاتية( ،طفولت ��ي)( ،ك�سب خب ��زي) ،و(جامعاتي) ،حيث يقدم �ص ��ور ًا حية وجريئة عن
ال�شعب الرو�سي .فكانت الأعمال الأولى �سبب ًا في لفت االنتباه �إليه ،وحملت �إليه التقدير واالحترام ،وجعلته
فيما بعد كاتب ًا بروليتاري ًا مميز ًا يهتم بت�صوير �شخ�صية العامل العادي الإن�سان.
 - 2نجاحات ��ه الت ��ي �أث ��ارت غيرة تول�ستوي منه :فقد �أعجب تول�ست ��وي بنجاحه حين قر�أ م�سرحيته
(القاع) التي ُع ِر�ضت عام  ،1902التي ت�صور ت�أثير �إن�سان �أخالقي �أنموذجي في مجموعة من �شخ�صيات
ال ��درك الأ�سف ��ل في المجتمع (عاهرات ،ل�صو� ��ص ،مجرمون� ...إلخ) وتمكنه من �إع ��ادة الأمل والتفكير
الإيجاب ��ي �إل ��ى حيواتهم� .س�أل تول�ست ��وي ،الذي لم يكن ليتخي ��ل �أن م�سرحية عن حي ��اة البغايا ومدمني
الكح ��ول في ملج� ��أ ليلي للم�شردين يمك ��ن �أن تكون مو�ضع اهتم ��ام الجمهور ،غورك ��ي« :لماذا تكتب عن
ه� ��ؤالء؟» .كان ي�شعر بالغيرة من نجاح ��ات غوركي المتتالية ،ويدرك �أهمية النث ��ر الجديد الذي يقدمه.
بالمقابل كان هذا الأخير مت�أثر ًا بـ تول�ستوي العبقري الأدبي ذي اللحية البي�ضاء ،وكان ينظر �إليه بمهابة
ت�صل حد التقدي�س.
 - 3نيل ��ه ع�ضوي ��ة الأكاديمي ��ة العلمية الرو�سية ب�س ��ن الرابعة والثالثي ��ن :في الثالثينات من عمره،
وعل ��ى الرغم من قراءت ��ه لفال�سفة مثل نيت�شه و�شوبنه ��اور ،ظل غوركي �شبه �أم ��ي .كان يتعين على زوجته
�إيكاترينا ت�صحيح �أخطائه الإمالئية .لقد بد�أ يكتب في العديد من ال�صحف والمجالت الأدبية التي تن�شر
ق�ص�ص ��ه على نحو متكرر ،ونال نجاح ًا مميز ًا عنها .وبف�ضل ذلك� ،أ�صبح �أكاديمي ًا فخري ًا بعد �ست �سنوات
فق ��ط من ظهوره الأول كم�ؤل ��ف ،الأمر الذي �أغ�ضب القي�صر نيكوال الثاني �إل ��ى درجة �أنه �أمر ب�سحب لقب
الم�ؤلف منه ،وال �سيما �أن �أعماله تعادي النظام القي�صري .بعد انت�صار الثورة عام  ،1917عاد غوركي �إلى
الأكاديمية ثانية.
مج ��د غورك ��ي الث ��ورة ،و�شغلت الحركة الثوري ��ة بحما�س موقع ًا مهم� � ًا في نف�سه
 - 4تب�شي ��ره بالث ��ورةَّ :
وف ��ي كتاباته .فق ��د ا�ستلهم ما حدث عام  ،1905ولما ب ��د�أت القوات الحكومية تطل ��ق النار على ح�شد من
المتظاهري ��ن ال�سلميي ��ن (ما يعرف بالأحد الدام ��ي) ،كتب غوركي بيان ًا ثوري� � ًا� ،أدى �إلى �سجنه .من جهة
ثانية ،كانت لديه تحفظات على ا�ستيالء البال�شفة على ال�سلطة عام  ،1917عا ّد ً�أ �أنه �سابق لأوانه .وو�صف
الو�ض ��ع –كم ��ا �أ�سلفنا -ب�أنه تجربة خطرة ،ثم كتب بعد ذلك عن الأه ��وال والدم والفو�ضى في �سل�سلة من
المقاالت.
 - 5الكات ��ب الأكث ��ر ت�أثيراً ف ��ي االتحاد ال�سوفييتيُ :يع ُّد غوركي م�ؤ�س� ��س الأدب ال�سوفييتي ،والمنظم
الأ�سا�س ��ي له ب�إعالن الواقعي ��ة اال�شتراكية مذهب ًا ر�سمي ًا فيه .دعا �إلى جمالي ��ات جديدة و�أ�ساليب جديدة
ف ��ي الكتابة للتعبير عن العمل الجاد والد�ؤوب الذي يتم على الأر�ض لبناء الدولة اال�شتراكية الحديثة .كان
ي ��درك م ��ا يتمتع به الإن�سان م ��ن �إح�سا�س قوي بالأخ�ل�اق والأيديولوجية ،وعلى الكات ��ب ا�ستغالله للتب�شير
بم�ستقبل �أف�ضل .وقد فهم �ستالين ت�أثير غوركي على النا�س ف�أراده �إلى جانبه.
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النظرة �إلى غوركي
ل ��م ينقطع غوركي عن الكتاب ��ة المتنوعة قط .فله روايات وق�ص�ص ق�صي ��رة و�سيرة ذاتية وم�سرحيات
وع ��دد من الن�صو� ��ص الت�أملي ��ة والمقاالت والدرا�س ��ات .كما كتب ذكري ��ات حول ال�سيا�سة (ع ��ن لينين)،
و�أخرى عن عالم الأدب والفن (عن تول�ستوي و ت�شيخوف) .وكان يرى �أهمية الأدب في كونه عم ًال �أخالقي ًا
و�سيا�سي� � ًا ق ��ادر ًا على تغيير العالم� ،أكثر منه ممار�سة جمالية (رغم �أنه عمل بجد على الأ�سلوب وال�شكل).
ونج ��د في �صمي ��م �أعماله �إيمانه الرا�س ��خ بالقيمة العميقة للإن�س ��ان .لقد قابل بين حيوي ��ة الأفراد الذين
تحركهم كرامتهم الإن�سانية وطاقتهم الطبيعية و�إرادتهم القوية ،ومن ي�ست�سلم للظروف المعي�شية المهينة
المفرو�ض ��ة عليه ��م� .إلى جانب ذل ��ك ،تك�شف كل من كتب ��ه ور�سائله عن «رجل مع ��ذب» (كما ي�صف نف�سه
غالب� � ًا) ،ي�سع ��ى �إلى حل التناق�ض القائ ��م في الروح بين الم�شاع ��ر المت�ضاربة :الأم ��ل مقابل ال�شك ،حب
الحياة والحرية مقابل اال�شمئزاز من االبتذال والقيود والو�ضاعة الإن�سانية.
ف ��ي الحقب ��ة ال�سوفييتية� ،إب ��ان حياته وبع ��د موته ،ك َّر�س ��ت ال�ص ��ور ُة الر�سمية لمك�سي ��م غوركي ،عبر
الن�صو� ��ص والأقوال والتماثيل المو�ضوعة له في جميع �أنح ��اء البالد ،موق َعه ككاتب رو�سي عظيم خرج من
بي ��ن النا� ��س ،وك�صديق مخل�ص للبال�شفة ،وكواحد من �آباء «الواقعي ��ة اال�شتراكية» ،ما جعله مو�ضع تنديد
م ��ن قب ��ل المثقفين الرو�س المن�شقين ،لأنه ��م ر�أوا فيه كاتب ًا متواطئ ًا �أيديولوجي ًا م ��ع البال�شفة ،ون َّوه كتاب
غربي ��ون ب�شكوكه وانتقاداته للنظام البل�شفي .ومع ذلك ،كان يج�سد في عيون الغرب الوجه الإن�ساني الذي
تقدمه رو�سيا ال�ستالينية لنف�سها .وفي جميع الأحوال ،تتمتع �أعماله اليوم بتقدير �أكثر توازن ًا.
�إننا نرى اليوم في غوركي واحد ًا من �أهم �أولئك الذين عبروا عن التعقيد االجتماعي لرو�سيا الحديثة.
فق ��د �أو�ض ��ح الوعود التي تقدمها الث ��ورة الرو�سية والأخطار التي تحملها .وف ��ي الجانب الفني برزت نقاط
�ضع ��ف �أدبي ��ة في �أعمال ��ه الملتزمة والتو�ضيحي ��ة للثورة� .إال �أنه بق ��ي متم�سك ًا بالطاب ��ع الواقعي الرائع في
كتاباته التي تمكنت من �إحياء �صورة الحياة الرو�سية في نهاية القرن التا�سع ع�شر◘ .
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�شخ�صية العدد

َح ْم ُل المعايير :الطقو�س التحويلية
في رواية (الأم) لغوركي و�إرث تول�ستوي
�ألي�سا دينيجا
ترجمة :د .عدنان عزوز •
�ألي�سا دينيجا� :أ�ستاذ م�ساعد في ق�سم اللغة الرو�سية بجامعة بودوينفي والية ما�سات�شو�ست�سبالواليات
المتحدة الأمريكية.

ال تع� � ّد رواي ��ة الأم لمك�سيم غوركي مجرد �سرد لن�شوء ثورة البروليتاريا؛ �إذ �إنها محاولة �شاملة ومبدعة
لخلق �شكل �أدبي بروليتاري جديد جوهري ًا� .إنما ،على هذا الجديد الأ�سا�سي �أن ُيعترف به في الواقع ،على
هذا النحو ،في �سياق التقليد «البالي» الذي �أَ َف َل من قبل ،وذاك لأن الأدب ي�ستم ّد ُن�سغ حياته من الأعراف
ومن ثم ال ينمو �أبد ًا في فراغ.
وكم ��ا ت ��رى كاترين ��ا كالرك في الرواي ��ة ال�سوفييتي ��ة :التاريخ كطقو�س ،ف� ��إن �إعادة �صياغ ��ة غوركي لـ
«الرواي ��ة البرجوازي ��ة» تعتمد ب�شكل كبير على تقالي ��د �أدبية بديلة :ال�سيرة الرو�سي ��ة في الع�صور الو�سطى
والأدب الراديكال ��ي ف ��ي الن�ص ��ف الثاني من القرن التا�س ��ع ع�شر .ووفق ًا لتحلي ��ل كالرك ،ق ّدم مزج هذين
التقليدي ��ن لغورك ��ي الفر�صة ال�سانحة لتوظيف الأنم ��اط الرمزية الأ�سا�سية الثالثة الت ��ي ا�ستخدمها لبناء
حبك ��ة رواي ��ة الأم� ،أو ًال :التحول من روابط الأ�س ��رة البيولوجية �إلى روابط «الأ�س ��رة» الأيديولوجية لحركة
�سيا�سي ��ة؛ وثاني� � ًا :التحول المارك�سي من العفوية �إلى الوعي  -من التلم ��ذة �إلى الإر�شاد – لل�شخ�صية ذات
الطبيع ��ة ال�ساذجة في البداية؛ و�أخير ًا :بع�ض االختالف في فك ��رة ال�شهادة حيث «من الناحية المثالية...
يج ��ب على البطل الت�ضحية العليا بحياته ...متبوع ًا بن�سخ ��ة علمانية من نمط الموت والت�شكيل الم�سيحي:

•

عميد كلية الآداب-رئي�س ق�سم اللغة الإنكليزية بجامعة قا�سيون الخا�صة -دم�شق� ،سورية.
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�إذ تتج ّل ��ى «قيام ��ة البطل» في الحركة الم�ستم ��رة ،التي يرمز �إليها غالب ًا ب�أحد رفاق ��ه ،الذي يلتقط الراية
المتهاوية»(كالرك .)49
يق ��ع م�شه ��د مظاهرة عيد العمال ،حيث يحم ��ل بافيل فال�سوف �سارية علم العم ��ال الحمراء بوقاحة
ف ��ي وجه الجنود المقتربين ،التي التقطتها والدته بعد اعتقاله ،بال�ضبط في منت�صف عمل غوركي .وفي
الواق ��ع تعيد �صياغة رواية الأم لغوركي هذا االنتقال الرم ��زي لل�سارية ،وهو جزء من الخيال الراديكالي
ف ��ي الق ��رن التا�سع ع�شر (كالرك  ،)53بحي ��ث يكت�سب الحدث �أهمية مركزية لع ��دد من الأ�سباب :فمن
المع ��روف �أن هذا الم�شهد مبني على حدث حقيق ��ي اعترف به غوركي نف�سه كم�صدر �إلهام لرواية الأم،
وتالي ًا يمكن ع ّد الم�شهد بمنزلة المحفّز لحبكة العمل ككل .وعالوة على ذلك ،ففي رواية الأم ،ال تقت�صر
رمزية حمل ال�سارية على «ا�ست�شهاد» بافيل (�أي اعتقاله؛ �إذ ال يظهر مرة �أخرى كقوة مهمة حتى«قيامته»
ف ��ي م�شهد غرفة المحكمة في خاتمة الكتاب) وا�ستمرارية الحركة ،ولكنها ت�شمل كذلك جميع التحوالت
الأيديولوجي ��ة الأخ ��رى التي ت ��م �س ّنها في العمل ومن خالل ��ه (تحول نيلوفنا �إلى الوع ��ي وما �إلى ذلك).
وبالنظر �إلى الأهمية المركزية المتعددة لهذا الحدث ،فيبدو �أن من غير المعقول توقع �أن يتردد �صداها
بطريق ��ة م ��ا ،لي�س فقط مع تقالي ��د الخيال الراديكال ��ي الذي يحت�ضن ��ه غوركي ،لكن �أي�ض� � ًا مع التقليد
الكال�سيك ��ي ال ��ذي ّ
ينظر به (�إذ ظه ��ر هذا الأمر �ضمني ًا ف ��ي رواية الأم :وعلى نح ��و �صريح في ن�صو�ص
مث ��ل ر�سالته المفتوحة ف ��ي � 1905إلى تول�ستوي .ومقاالت ��ه «مالحظات حول التم�س ��ك بالتقاليد العمياء
والنفور من الثقافة الرفيعة الفل�سفية»( )1905و«تدمير ال�شخ�صية» ( ،)0819ومقاالت كارامازوف�شتينا
( ،)1913وما �إلى ذلك).
وف ��ي الواق ��ع �إن هذا ال�صدى موج ��ود .يذكرنا بافيل الذي يحم ��ل المعيار في موكب عي ��د العمال بقوة
ب�أندري ��ه بولكون�سكيج الذي يحمل المعي ��ار في معركة �أو�ستيليتز في رواية الحرب وال�سالم لـ ليو تول�ستوي.
يثب ��ت هذا الم�شهد �أنه ال يقل �أهمية عن التطور ال�شخ�صي للأمي ��ر �أندريه بولكون�سكيج في رواية تول�ستوي
توحد المجموعة .و�سواء
ح ��ول الف ��رد� ،إذ �إن م�شهد غوركي ّ
مهم للتطور ال�سيا�سي لنيلوفنا ف ��ي روايته حول ّ
كان الت�شاب ��ه مق�ص ��ود ًا �أم غير مق�صود من جانب غوركي ف�إنه �أم ��ر ال يمكن التك ّهن به في نهاية المطاف،
ين�صب اهتمامي على �إظه ��ار العديد من �أوجه
وتالي ��ا ً ،ف�إن ه ��ذه الم�س�ألة خارج نطاق البحث الحال ��ي� .إذ
ّ
الت�شاب ��ه واالختالف الدقيقة بين الحدثين على �أمل توفير ق ��راءة ثرية لأعمال غوركي التي كانت تميل في
ورد ما بين باحثي الأدب الغربيين .في حين �أن مثل هذه ال�سمعة بالنظر �إلى رواية
العقود الأخيرة �إلى � ٍ
أخذ ٍ
الأم ق ��د يتم ت�سويغها في كثير من النواحي ،ف�إن ��ه �سيتم تقليل الهجوم على الن�سيج الرتيب للكتاب �إلى حد
م ��ا ،ال ��ذي ُي َنتقد في كثير من الأحيان على �أن فيه �أيديولوجية �ساذجة و�شخ�صيات م�سطحة وحما�س ًا ثوري ًا
متع�صب ًا وذلك عند فهمه من خالل �إدراك تعقيد ن�صو�ص غوركي في محاولته خلق تقليد �أدبي بروليتاري.
الحي» ما بين الأدب الرو�سي في القرن التا�سع
ذات م ��رة �أطلق ليو تول�ستوي عل ��ى غوركي لقب «الج�سر ّ
ع�ش ��ر والأدب ال�سوفييتي ،وقد تل ّقف ه ��ذه العبارة العديد من النقاد ال�سوفييت (في �سبيل المثال بور�سوف
 .)89Zegalov, 2-1962،31ولأن تول�ست ��وي ف ��ي الوق ��ت نف�سه �أعظم كات ��ب ،وذو المقام العالي في الأدب
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الرو�سي في القرن التا�سع ع�شر ،و�أي�ض ًا معا�صر ًا وعلى دراية بغوركي ،فربما قدم لغوركي �أكبر مع�ضلة فيما
يتعلق بـ «القلق من الت�أثير» لأي م�ؤلف رو�سي كال�سيكي.
يمك ��ن ال�شع ��ور ب�سلوك موقف غورك ��ي المتناق�ض تجاه تول�ستوي في ا�ستعرا�ض ��ه الأدبي في عام 1919
لم�ؤلف رواية الحرب وال�سالم ،فقد جرت مناق�شة هذا التناق�ض مرات عدة في الأعمال النقدية ،وقد ف ّكك
النق ��اد ال�سوفييت مختلف وجهات نظر وت�صريحات غوركي المتناق�ضة ب�ش� ��أن تول�ستوي تقريب ًا على النحو
التال ��ي .ويق ��ال �إن غوركيكان معجب ًا ب�ش ��دة بتول�ستوي كرجل وتعلم الكثير من ف ّن ��ه؛ �إذ يتتبع النقاد العديد
من �أوجه الت�شابه في المو�ضوعات والأ�ساليب والعنا�صر الر�سمية في �أعمال الم�ؤلفين ،حتى �إن �أحد النقاد
يذه ��ب �إل ��ى حد االدعاء ب�أن مو�ضوعات تول�ست ��وي ت�شكل �أ�سا�س االهتمامات الأدبي ��ة لغوركي وجيله ب�أ�سره
(زاي ��كا  .)64و�إنم ��ا ،في الوق ��ت ،عينه ،يرى النقاد �أن غورك ��ي لم ي�ستطع قبول ت�صريح ��ات تول�ستوي في
مظه ��ره العام كفيل�سوف ومعلم �شعبي� .إذ كانت لديه من الأمور المقلقة ،وعلى نحو خا�ص عقيدة تول�ستوي
بع ��دم مقاومة ال�شر -الت ��ي تتعار�ض مبا�شرة مع ال�سيا�سة الثورية لرواي ��ة الأم (راجع زيكا 77 ،8-57 ،48
وبور�سوف  1955.98وبجاليك  ،)236وتناق�ض تول�ستوي بين المعرفة والإيمان (راجع بجاليك ،)235ونفي
ذلك من خالل التج�سيد الحي لبافيل فال�سوف ووالدته.
عل ��ى الرغم من وفرة التعليقات العامة على الموقف ال�شخ�ص ��ي لـغوركي تجاه تول�ستوي� ،إال �أنه لم يتم
ي�صب النقاد ال�سوفييت ج ّل اهتمامهم
�إج ��راء تحليالت مقارنة تف�صيلي ��ة للأعمال الخا�صة بالم�ؤ ِل ّفين� ،إذ ّ
عل ��ى الق�ضايا ال�شخ�صية والأيديولوجية ويغفلون الق�ضايا الفني ��ة والهيكلية للأعمال الأدبية ،وفي الطرف
الآخ ��ر �أبح ��ر النقاد الغربيون ب�شكل عام بعيد ًا عن غوركي .وفي �أف�ض ��ل الأحوال� ،أجريت مقاربات ب�سيطة
بين بع�ض �أعمالهما المختلفة :ففي �سبيل المثال ،ر�أى �إ�س .في .زايكا �أوجه الت�شابه بين ق�صة غوركي الث�أر
وق�صة الوفيات الثالث لتول�ستوي ،وبين رواية الأعماق ال�سفلى لـغوركي ورواية قوة الظالم لتول�ستوي ،يركز
ّ
ج .ك .كرا�سن ��وف على المزايا التول�ستوي ��ة لرواية مك�سيم غوركي المعنونة حي ��اة كليم �سامجين؛ ويو�ضح
�أندرو وات�شيل ت�أثير عمل تولو�ستوي المعنون الطفولة في عمل �آخر لغوركي بالعنوان نف�سه.
يمك ��ن العثور على �إ�شارات متفرقة لت�أثيرات تول�ستوي والج ��دل الدائر حول رواية الأم ب�شكل خا�ص
ف ��ي الأعمال النقدية .فمث ًال ي ��رى ب� .أ .بجاليك (� )91-87إبداع غورك ��ي المو�ضوعي في رواية الأم -
على وجه التحديد ،وتقديمه مو�ضوع قيامة الروح (كما هي الحال في رواية تول�ستوي القيامة ،وي�شير �أ.
� ��س .نوفيت�ش �أي�ض ًا �إلى المحاكاة ما بين م�شاهد المحكمة في هذين العملين[]312؛ ومن ناحية �أخرى،
يق ��ارن كرا�سن ��وف ما بين القيام ��ة الروحية لنيلوفنا وتل ��ك لبيير في رواية الح ��رب وال�سالم– كنقا�ش
يمل�ؤه الجدل مع �إدخال تول�ستوي المبتكر لهذا المو�ضوع في تقاليد الواقعية النقدية .ي�ستك�شف نوفيت�ش
االبت ��كار الع ��ام لرواي ��ة الأم ويكت�شف �أنه ي�شتم ��ل على مجموعة متنوع ��ة غنية من الأ�ش ��كال« :الدراما
والق�ص ��ة الق�صي ��رة والر�سم والحكاي ��ة الخيالية وال ُك ّرا�س ��ة والت�سلية والإعالن وغيره ��ا» ()303؛ وهو
ي ��رى ب�أن الب�ساطة والمنطق هي ال�سمات النمطية الموحدة لهذا الخلي ��ط العام ،وب�أن �أ�سلوب تول�ستوي
جلي ف�إن كال هذين النقدين ال يحدد فقط ت�أثير
ال�سردي يوفر �أنموذج ًا مثالي ًا لمحاكاة غوركي .وب�شكل ّ
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تول�ست ��وي ف ��ي رواية الأم ،لكنهم ��ا ،وعلى وجه التحديد ،يربط ��ان هذا الت�أثير ببع� ��ض الجوانب الالفتة
للنظر في ابتكار غوركي.
ل ��ذا� ،سيكون هذا الإدراك لالبتكار الم�شترك نقطة البداية للدرا�سة الحالية ،التي �ستحاول ،من خالل
المقارنة الوثيقة والتباين بين الم�شهدين المعزولين بالفعل ،ا�ستك�شاف التيار الخفي من الألفة المختلطة
والخ�ل�اف ف ��ي موقف غوركي تجاه تول�ست ��وي .ففي البداية نكت�ش ��ف المفارقة� :إذ يق ��اوم غوركي تول�ستوي
ويح ��اوره ب�صفته الممثل الرئي�س لتقلي ��د «البرجوازية» الكال�سيكي في الق ��رن التا�سع ع�شر ،والذي يحاول
غوركي «التغلب عليه»؛ �أما في الوقت عينه ف�إن غوركي على دراية تامة ب�آراء تول�ستوي الفنية غير التقليدية
وابت ��كاره ،الت ��ي ي�أخذها ك�أنموذج و�إله ��ام له .فكال الم�ؤلفي ��ن ،على الرغم من االختالف ��ات الوا�ضحة في
الخلفية الطبقية والمعتقدات الفل�سفي ��ة والإقناع ال�سيا�سي ،مقتنع ب�ضرورة العمل �ضد «التقاليد العظيمة»
كما يعي�شانها في زمنيهما الخا�صين ،لذلك �شرع كالهما في تكوين نوع من «الن�ص غير الروائي» التجريبي.
وم ��ع ذل ��ك يبدو لي �أنه ،وبعي ��د ًا عن هذا الت�شاب ��ه العام ،ف�إنه توج ��د عالقة �أعمق ما بي ��ن روايتي الحرب
وال�س�ل�ام ورواية الأم -وهو رابط يتم ت�سليط ال�ضوء علي ��ه على نحو خا�ص ،عندما يجري و�ضع الم�شهدين
ذوي المعايي ��ر القيا�سية �إلى جانب بع�ضهما بع�ض ًا ،والذي بدوره يلقي ال�ضوء حول الق�ضية الأكبر من عدم
القابلية العامة للتمييز المحيطة بكل من العملين المعنيين.
لطالم ��ا �شكلت «الح ��رب وال�سالم» م�شكلة للنقاد الذين ينوون تحديد الن ��وع المعين الذي ينتمي �إليه
العم ��ل – �أو عل ��ى نطاق �أو�سع -اكت�شاف المب ��د�أ الهيكلي المخفي ،الذي يمك ��ن �أن ي�ضفي وحدة جمالية
�إل ��ى حجم ��ه الغام� ��ض .وقد ُطرحت احتم ��االت مختلفة على مدار الق ��رن �أو نحو ذلك من ��ذ ن�شر العمل.
وم ��ن النقاد الغربيين يرى بير�سيلوبوك �أن الكتاب يخل ��ط بين ق�صتين منف�صلتين« ،الإلياذة وهي ق�صة
رج ��ال معيني ��ن ،والإينيادة ،وهي ق�ص ��ة �أ ّمة» (ت ��م اال�ست�شهاد ب ��ه فيوا�سيولي ��ك .)95 ،1986لذا فلي�س
له ��ا �أي مرك ��ز .حاولت �إي�سايابرلي ��ن  -وف�شلت في نهاية المطاف  -العثور عل ��ى مركز الكتاب في بع�ض
الحقائق الم�شتركة عن الحياة التي تميل نحوها جميع �شخ�صياتها الإيجابية؛ لقد �أخذ �إدوارد وا�سيوليك
مب ��ادرة برلين وتم ّكن من تحديد هذه الحقيقة المراوغة في جوهر العمل كـ «ت�أكيد الذات بد ًال من �إنكار
ال ��ذات ....الثق ��ة في الحال .وتدني الظروف غي ��ر المعروف» ( .)94 ، 1978لقد ح ��دد �إدوين موير نوع
العم ��ل بح�سبانه «�سرد ًا للوقائع» مع تجريد الوقت كمو�ضوع ��ه الرئي�س؛ �إذ ي�شير جورج �شتاينر �إلى �أوجه
الت�شاب ��ه بي ��ن نوع العمل وملحمة هوميرو�س ،لكنه يرى �أن فل�سف ��ة تول�ستوي معادية للبطل .يرى نيكوال�س
وارن ��ر ب�أن ناتا�شا مزيج بي ��ن كل من ال�صفات الملحمية والروائية ،وتالي ًا فه ��ي تج�سد «تكامل الثنائيات
الجلي»
والتن ��وع داخ ��ل الكتاب» ب�أكمله ( .)1022وقد قدم جاري بول مار�سون ف ��ي «المخفي في الم�شهد ّ
تحلي�ل ً�ا بارع ًا وجاد ًا لرواية «الحرب وال�سالم» كـ «تحدٍ مق�ص ��ود لنوع الرواية ،وفي الواقع ،كتحد لجميع
�أن ��واع ال�سرد الخيالي منه وغير الخيالي على حد �سواء»( .)1ومثل وا�سيولك ف�إنه يبني على بحث برلين
لكنه ي�أتي ببيان مختلف �إلى حد ما عن الفكرة الرئي�س للرواية« :لي�ست الحقيقة مدفونة لكنها مموهة...
وذل ��ك في الحا�ضر المفتوح ،وم ��ع كل الفر�ص غير المحققة والإهمال الم�س ��رف؛ وكل جوالتها الممتلئة
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بالب�ساط ��ة وتفا�صيل «الم�صادفة» التي لم تتم مالحظتها ،التي ال تتنا�سب بال�ضرورة مع �أي نمط �سردي
محدد»(.)1-270
ومن دون محاولة الخو�ض في دح�ض �أي من هذه التحليالت لرواية الحرب وال�سالم على وجه التحديد،
ف�إني �أود -عن طريق المقارنة مع رواية الأم لغوركي� -أن �أقترح مزية �إ�ضافية موجودة لهيكل كال العملين،
على الرغم من (ربما حتى ب�سبب) عدم تحديد عام ،والذي يقدم لكل عمل قوته الخا�صة ووحدته الغريبة:
�أي الطقو� ��س .و�إن ��ي لأرى ب�أن هذا ه ��و الت�شابه الأعمق الذي يجمع بين العملين ،كما ت � ّ�م التلميح �إليه فيما
�سبق ،وهذه النوعية الطق�سية لكال العملين تظهر عندما تتم مقارنة هذين الم�شهدين ومقاربتهما.
م ��ن الجل � ّ�ي �أن ك ًال من روايت ��ي الأم والحرب وال�سالم تمث�ل�ان �أعما ًال �أيديولوجية .ول ��كل م�ؤلف وجهة
نظ ��ر مح ��ددة ،وبه ��ذا المعنى ف�إن له وج ��ود ًا مح ّدد ًا في روايت ��ه .وفي كل عمل توجد حقيق ��ة مطلقة معلن
عنه ��ا عل ��ى نحو �أو ب�آخر ب�شكل �صريح ،لكن مع ذلك ف�إنها تحفز على نحو ال ينف�صم ،كل جانب من جوانب
العمل� ،أي من الحبكة وتط ّور ال�شخ�صية �إلى عمليات البحث الفل�سفية .وعالوة على ذلك ،ال يقت�صر الأمر
عل ��ى �أن العملين يتقيدان فق ��ط بالطبيعة الأيديولوجية ،لكن يحاول كالهما �إح ��داث تغيير �أيديولوجي في
�شخ�صياتهما – وتالي ًا ،في الأرجح ،في قرائهما.
�أود �أن �أزع ��م �أن �أداة ه ��ذا التحويل المق�صود �إلى «الحقيقة» (وه ��ي الكلمة التي نراها بالمنا�سبة �أكثر
من المعتاد في كال العملين) في الواقع ،هي الطقو�س .تعمل الطقو�س في ال�سياق الديني التقليدي لتحقيق
تح ��والت روحية معينة؛ في حين ،بالمعنى الأو�س ��ع ،كما �أظهر فيكتور تبمر وغيره من علماء الأنثروبولوجيا
الثقافي ��ة ،ف�إن الطقو�س ت�سنّ التحوالت االجتماعية الالزمة لجميع الطقو�س الب�شرية في فترة من الزمن.
وع ��ادة م ��ا ينظر الم�شاركون في الطقو�س �إلى الطق�س ب�أنه ين�ش�أ من �شكل من �أ�شكال المطلق الذي ال يمكن
الو�ص ��ول �إلي ��ه� ،سواء كان م ��ن الما�ضي البعيد المجه ��ول �أو الإله المزع ��وم .وبهذا المعنى ف� ��إن الم�ؤلفين
(تول�ست ��وي وغورك ��ي .على التوالي) ي�ؤديان دور الآله ��ة في عوالمهما ال�سردية الخا�ص ��ة بهما  -لي�س فقط
لأنهما الناطقان با�سم المطلق ،لكن لأنهما مبدعا الطقو�س التي هي بوابة المطلق.
�أ�ش ��ارت كالرك �إل ��ى �أن جدلية العفوية/الوعي التي ت�شكل الأدب ال�سوفييتي هي طقو�س �أ�سا�سية في كل
م ��ن الهيكل والوظيف ��ة ،وقد تقدمت بمفهوم الواقعي ��ة اال�شتراكية الم�سمى «الحبك ��ة الرئي�سة» التي «تقدم
�س ��ردا طق�سي ًا للفكرة المارك�سي ��ة اللينينية عن التقدم التاريخي»( .)15وعل ��ى الرغم من �أن هذه الحبكة
الرئي�س ��ة ل ��م تتبلور بعد في الأم لغورك ��ي� ،إال �أنّ تحليل كالرك ي�شير �إلى �أن العم ��ل يوفر مخطط ًا تف�صيلي ًا
للتح ��ول الطق�س ��ي لأبطالها .في هذا البح ��ث� ،أود �أن �أُ�ش ّيد �آرائي بنا ًء عل ��ى مالحظات كالرك؛ ومع ذلك،
ف�إنن ��ي لن �أكرر تحقيقات كالرك حول طقو�س الرواي ��ة ال�سوفييتية للمعاني التاريخية على الم�ستوى الأكبر
م ��ن الحبكة ،بل �س�آخذ نتائجها كخلفية لمقارنتي الخا�صة لم�شهدين معينين من روايتي غوركيو تول�ستوي.
و�إنك لترى �أي�ض ًا ب�أن كتابات فيكتور تورنر عن الطقو�س في الأدب موجودة في �أ�سا�س تحليلي.
ف ��ي و�سع العديد من مالحظات تيرن ��ر ،المتعلقة بال�صفات المميزة للأدب ال�شعائري� ،أن تو ّفر �سياق ًا
تعليمي� � ًا للق ��راءة القريب ��ة ،التي تع ّد مح ��ور اهتمامي هنا .ومن المثي ��ر لالهتمام �أن تورن ��ر ي�شير �إلى �أن
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الظ ��روف المجتمعي ��ة التي من المرجح �أن ت�ؤدي �إلى الأعمال الطق�سي ��ة للفن ،هي لحظات عابرة للحدود
– �أو في م�صطلحاته الحدودية  -في التاريخ ،و ُينظر �إليها من محيط القاعدة االجتماعية« :االبتكار...
يح ��دث في الواجهات والعتبات .ثم ي�صبح �شرعي ًا ف ��ي القطاعات المركزية»( .)41ويتوافق هذا الو�صف
النظ ��ري جيد ًا مع الظروف المحيطة برواية الأم ،وهي محاول ��ة هادفة لإن�شاء مجتمع جديد تمام ًا (على
حاف ��ة الث ��ورة الرو�سي ��ة) عبر الأدب .وبالمثل ف� ��إن رواية الح ��رب وال�سالم قد �أتت في فت ��رة انتقالية في
التاري ��خ ،ات�سمت بدايتها بالحروب النابليونية التي �شكلت الكت ��اب نف�سه؛ وذلك �سي�ؤدي �إلى حركة كانون
الأول ،وهي حركة من ال�شعراء و�ضباط الجي�ش �ش ّكلت للإطاحة بالقي�صر نيقوال الأول و�إقامة نظام ملكي
د�ست ��وري ،وف ��ي النهاية ت�ؤدي �إلى تغييرات عميقة في كل م�ستوى م ��ن م�ستويات المجتمع الرو�سي .حقيقة
�أن تول�ست ��وي ق�ص ��د في البداية كتابة ق�صة �أحد الم�شاركين في حركة كان ��ون الأول وهو عائد من المنفى
ع ��ام  ،1856ث � ّ�م تحول انتباهه �إلى �أحداث عام  ،1825وعنده ��ا فقط بد�أ البحث عن جذور تلك الأحداث
ف ��ي الع�ص ��ر النابليوني ( )ZajdenSnur 395وهي ت�شهد على �شع ��ور الم�ؤلف بمو�ضوعه المختار؛ كمفتاح
لفه ��م التح ��والت المجتمعي ��ة للتاريخ الحديث ،ومن ثم ف� ��إن المواقف الزمنية في ال�سردي ��ن تت�شابه فيما
يتعل ��ق بطقو�س الت�سل�سل الزمني :التحوالت التي تح ��دث في رواية الأم �ستتوج (خارج غالف الكتاب) في
الثورة الرو�سية ،في حين �أن تلك التحوالت في الحرب وال�سالم �ستتوج (كذلك) في انتفا�ضة كانون الأول.
والفرق الرئي�س -وهو �أمر مهم للغاية من الناحية الجمالية ،مثل ما يو�ضح ذلك نقد �أندريه �سينجاف�سكيج
للواقعية اال�شتراكية في ما هي الواقعية اال�شتراكية؟ -ب�أن وجهة نظر تول�ستوي هي ب�أثر رجعي (هو نف�سه
و�صف ذات مرة رواية الحرب وال�سالم ب�أنها «كتاب عن الما�ضي» ( )ZajdenSnur 395في حين �أن كتاب
وتحليلي ،في حي ��ن �أن غر�ض غوركي هو
و�صفي
غورك ��ي ي�ست�شرف �آف ��اق الم�ستقبل؛ �إن غر�ض تول�ست ��وي
ّ
ّ
وم�ستقبلي.
�سيا�سي
ّ
ّ
وعل ��ى م ��دى هذه الخط ��وط ،ي�شير تورنر �إل ��ى �أن كل طق�س يتك ��ون من ثالث مراح ��ل منف�صلة  -وهي
االنف�ص ��ال واالنتق ��ال واالندماج ( - )16ويمكن الت�أكيد على هذه المراح ��ل الثالث بدرجات مختلفة وفق ًا
ل�سي ��اق الطقو�س المحددة المعن ��ي �أو( بنا ًء على ذلك ،العمل الفني) .ويبدو ل ��ي �أن االنف�صال في الحرب
وال�سالم هو النمط ال�سائد ،حيث �إنه في �سعي ال�شخ�صيات للح�ضور ذي المغزى ،ف�إن تول�ستوي ير ّكز على
اللحظات التي يحدث فيها اختراق مفاجئ في الأنماط الما�ضية ،ويحدث حينها االنتقال �إلى طريقة جديدة
للر�ؤية والتفكير و�/أو ال�شعور .وتجلب هذه اللحظات من القطيعة (وفق ًا لم�صطلحات فيكتور �سكلوف�سكي)
م ��ن ذواتهم ال�سابق ��ة؛ ر�ؤى �شديدة نحو ال�شخ�صيات والق ّراء على العديد من الم�ستويات ،وهي �أكثر �أهمية
من الطبيعة الفعلية لالنتقال واالندماج الذي يو�شك �أن يحدث ،وتالي ًا في �سبيل المثال ،ف�إن افتتان �أندريه
ب�سبيرانكي ��ج غير مهم ،على عك�س لحظته المذهلة وحده مع البلوط القديم المزدهر .وبالمثل ،ف�إن م�سار
ت ��ورط بيي ��ر مع الما�سونيين ي ��كاد ال يدخل �صفحات الكتاب بع ��د افتتانه ال�سح ��ري (و�إن كان �ساذج ًا) مع
احتفاالتهم ،مما يطرده من حالته المعنوية ال�سابقة .فالمهم �إذ ًا هو االنف�صال عن الأنماط الما�ضية بد ًال
م ��ن االندم ��اج في �أنماط جديدة .ومن ناحية �أخرى ،ففي رواية الأم ف� ��إن االندماج �أو ال�شراكة هو ال�شاغل
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لتتوحد في ثقافة
الرئي�س� :إذ يتم تحرير ال�شخ�صيات المتحولة طقو�س ّي ًا من المجتمع البرجوازي المحيطّ ،
فرعي ��ة ثورية .ولأن الق�صد من هذا الكتاب هو �إن�شاء مجتمع خيال ��ي من البرولتاريين الم�ستنيرين ،الذي
يمك ��ن �أن ي�صبح حقيقة واقعة ،ف�إن البنية الطق�سية موجودة في ديناميكيات المجتمع ب�أكمله وكذلك حياة
ال�شخ�صيات الفردية.
تح ��دث هذه االختالفات الطفيفة ف ��ي كيفية تحليل كل م�ؤ ِّلف لبنية الطقو� ��س الثالثية با�ستمرار ،لي�س
فقط على الم�ستوى المايكرو�سكوبي للحبكة ،لكن داخل الم�شاهد الفردية مثل الم�شاهد التي تحمل المعايير
هن ��ا .وعالوة على ذل ��ك تعك�س الفروق الدقيقة المختلفة في �سرعة الطقو� ��س بالفعل اختالفات كبيرة في
المو�ضوع والتركيز والح�سا�سية الجمالية بين العملين والم�ؤلفين .ومن �أجل تو�ضيح هذه االختالفات �سيتم
تق�سي ��م تحليل ��ي للم�شهدين المعنيين �إل ��ى ثالثة �أق�سام تعك�س ثالث مراحل من تط ��ور ال�سرد :المقدمات،
وم�شاهد تح ّمل المعايير نف�سها ،وما بعدها� .سيت�ضح خالل المناق�شة �أنه من الم�ستحيل العثور على ارتباط
دقيق بين هذه المراحل ال�سردية ومرحلة الطقو�س التي تكون �صالحة في كال العملين في وقت واحد.
فف ��ي �سبيل المثال ،ف�إن معظ ��م رواية تول�ستوي هي في الواقع تراكم نحو لحظ ��ة انف�صال �أندري ،التي
تح ��دث في نهاي ��ة م�شهد حمل الأعالم ،عندما ي�سق ��ط على ظهره وي�صبح وجه ًا لوجه م ��ع ال�سماء .يتكون
انتقاله في الحوارات الداخلية التي يخو�ضها مع نف�سه بعد �إ�صابته وفي �أعقاب في الم�شهد في �أثناء وجوده
ف ��ي الم�ست�شفى ،في حي ��ن �أن مرحلة االندماج ال تحدث �أبد ًا على الإطالق ،لأن نتيجة الطقو�س غير فعالة.
وعلى النقي�ض من ذلك ،ففي رواية غوركي تتكون مرحلة االنف�صال بب�ساطة من خالل ت�صميم بافيل على
حم ��ل العل ��م وقرار والدته باالن�ضم ��ام �إلى العر�ض .يتم �ضغط هذه المرحلة ف ��ي المقدمة �إلى م�شهد حمل
الأعالم ثم ت�صبح الحق ًا غير ذات �أهمية ق�ص�صي ًا ،في حين �أن الم�شهد نف�سه و�آثاره الالحقة يركزان على
عمليات االنتقال وال�سيما االندماج.
�س�أنتق ��ل الآن �إلى المقارنة الفعلية للم�شاهد� .س�أمتنع عن ا�ستخدام هذه ال�شروط طوال الوقت ،لتجنب
�أن �أكون تخطيطي ًا جد ًا .ومع ذلك ف�إنني �آمل �أن تكون هذه المقدمة قد لفتت االنتباه لي�س فقط �إلى ت�شابه
الطريق ��ة التجريبي ��ة التي يعمد الم�ؤلفان من خاللها �إل ��ى ت�شكيل روايتيهما وفق ًا لمب ��ادئ الطقو�س ،و�إنما
�أي�ض ًا �إلى االختالفات الكبيرة في و�ضع كل م�ؤلف لهيكل الطقو�س من �أجل تحقيق �إبداعه الخا�ص وغر�ضه
التعليمي.

�أ .المقدمات.
�إن تحم ��ل �أندري ��ه بولكون�سك ��ي للمعي ��ار ف ��ي معرك ��ة �أو�سترليت ��ز ه ��و �أول تجربة من تج ��ارب عدة من
تح ��ول ال�شخ�صي ��ة (غير �أنه ��ا غير ناجحة ف ��ي نهاية المطاف) ال ��ذي يحدث في �صفح ��ات رواية الحرب
وال�س�ل�ام؛ وكم ��ا يكتب وا�سيوليك« ،في بحثه عن الحقيقة ف�إنه ينحرف م ��رار ًا وتكرار ًا عن المركز الم�شع»
( .)1978،71ولم ��ا ت ��م تقديم الأمير �أندريه لأول مرة في الكت ��اب ،وذلك قبل وقت طويل من م�شاركته في
معرك ��ة �أو�سترليت ��ز ،ف�إنه يو�صف ب�أنه رجل ال لزوم له من القوالب النمطية :وهناك «تعبير مرهق ومم ّل في
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عيني ��ه»؛ وه ��و يم�شي «وبعناء  ...يج ّر قدميه»؛ �إنه متعب ومت�ضايق م ��ن رفقة الآخرين بما في ذلك زوجته،
وطريقته الأولية في المحادثة هي «تك�شيرة ت�شوه مح ّياه الو�سيم» ( .)15ولعدم وجود �أمر �آخر ،وب�إيحاء من
�إعج ��اب ال�شب ��ان بنابليون ،فقد ان�ضم �أندريه �إلى الخدمة الع�سكري ��ة ،وها هنا يبد�أ التغيير في �شخ�صيته:
«ف ��ي التعبي ��ر البادي على وجهه وفي حركاته وف ��ي م�شيه ،ويكاد لم يتُرك �أثر ل�ضعف ��ه المت�أخر و�سخفه...
و�أب ��دى وجه ��ه ر�ضاه �أكثر عن نف�سه وع ّمن حوله؛ وكانت ابت�سامته ونظراته �أكثر �إ�شراق ًا وجاذبي ًة» (.)139
وم ��ع ذل ��ك ،ال يزال �أندريه منق�سم� � ًا حول ذاته ومفت�ش ًا عنه ��ا ،وال يزال غير نا�ضج وال ي ��درك ذاته تمام ًا،
كم ��ا يتبين من مواقف الآخري ��ن المت�ضاربة تجاهه« :البع� ��ض وهُ م الأقلية ...توقع ��وا �أ�شياء عظيمة منه،
وا�ستمع ��وا �إليه و�أُعجبوا ب ��ه وق َّلدوه� ...أما الآخرون وه ��م الأغلبية فقد كرهوه وعدوه مغ ��رور ًا وبارد ًا وغير
مقبول»( .)139تعك�س هذه المواقف طبيعة تقدير �أندريه لذاته وانق�سامه الداخلي .وذاك لأن �أحالمه في
الح�صول على ال�شهرة والمجد ت�سير جنب ًا �إلى جنب مع خوفه من م�صير �شخ�ص متو�سط القدرة ومجهول.
وف ��ي الواقع ،وبه ��ذه التغييرات ال�سطحية الإيجابية ف ��ي �سلوك �أندريه ،فلقد �أع� � ّد تول�ستوي فقط الأر�ضية
لمواجهة طق�سية مع «الحقيقة» التي تو�شك �أن تحدث ،و�إمكان �أنها �ستقدم تح ّو ًال عميق ًا و�شام ًال ل�شخ�صية
�أندريه (نوع من الهداية الدنيوية).
وم ��ع ذلك� ،أرخ ��ى ّ
ال�شك بظالله على هذا االحتمال على الفور عندما تم و�ضع خطط المعركة القادمة
الت ��ي ي�شوبها االنق�سام واالرتباك ،التي تدل على �إ�ساءة فهم �أندريه لمفهومه عن المجد في الحرب  -وفي
الواق ��ع عن �أي معنى �أو رواية متما�سكة ف ��ي الحرب على الإطالق .-ولقد ُت ِر َك الجنراالت الذين يخططون
لمعرك ��ة قو�س �أو�سترليتز منهكين ومت�ضاربين ب�سبب �إح�سا�سهم بالخطر الو�شيك و�ضغط الوقت؛ و�إذا كان
المو�ض ��وع الرئي�س في رواية الأم هو بناء مجموعة لم يعد الفرد موجود ًا فيها ،فقد يكون المو�ضوع الرئي�س
في الحرب وال�سالم هو ا�ستحالة بناء �أي جماعة �أو مجتمع ي�سمح ب�شكل منا�سب للفردانية الالزمة لكل من
الأع�ضاء المنت�سبين �إليه .لذلك بالنظر �إلى تول�ستوي ،ف�إن المجموعة متنوعة ومت�أثرة في �أح�سن الأحوال،
الهرم في هذا
وم�شو�ش ��ة وخطرة في �أ�سو�أ الأحوال .و كان في مجل�س الح ��رب في �أق�صى عجزه .كوتوزوف ِ
الح ��دث المه ��م «امت�صته مادة �أكثر خطورة بكثير م ��ن الرغبة في �إظهار ازدرائ ��ه للت�صرفات �أو �أي �شيء
�آخ ��ر  -فلق ��د كان منخرط ًا في تلبية حاجة الإن�س ��ان التي ال تقاوم للنوم» ( .)302يق ��ر�أ فيروثر الترتيبات
للمعرك ��ة القادم ��ة بال نهاية ورتاب ��ة «مع قدر من الثقة بالنف� ��س كما لو كان يخاط ��ب مجموعة من تالميذ
المدار� ��س»()304؛ بينم ��ا كان جن ��راالت �آخرون يحدقون ب�ش ��كل مختلف �إلى �شمعة م�شتعل ��ة �أو خريطة �أو
�شم ذهب ��ي .تقرر كل �شيء ،ولي�س ثمة مج ��ال للنقا�ش �أو الجدال ،على الرغم م ��ن �أنه ال يبدو �أن
�صن ��دوق ّ
را�ض ع ��ن الخطط؛ ولم ُي َ
عط الأمير �آندريه «الفر�صة للتعبير ع ��ن ر�أيه ،كما كان ي�أمل في ذلك[ ،و]
�أح ��د ًا ٍ
�شك وعدم ارتياح» (.)305
تركه ذلك الأمر في ٍ
ف ��ي �صمي ��م عدم ارتياح �أندريه تت�أرجح الم�شاعر التي ّ
يوظفها غورك ��ي في رواية الأم ،وهو وعي بالدور
ال ��ذي تلعب ��ه الم�صال ��ح ال�شخ�صية في الك�ش ��ف عن الأح ��داث (وت�س ��اءل« :ال يجب ال�سم ��اح باالعتبارات
ال�شخ�صي ��ة والتم ّل ��ق لتعري�ض ع�شرات الآالف م ��ن الأ�شخا�ص للخطر وتعري�ض حيات ��ي ...حياتي �أي�ض ًا؟»،
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[)]305؛ وذلك ب�شفقة على ذاته وحزنه على م�صيره وم�صير �أفراد �أ�سرته «وفج�أة في هذا التفكير بالموت
طغ ��ت �سل�سلة كاملة من ...الذكري ��ات الحميمية ولي�ست ال�سعيدة في مخيلت ��ه ... :وبد�أ ي�شعر بالأ�سى على
(زوجت ��ه) ونف�سه»[]305؛ وبالطبع ،الأح�ل�ام ال ُم�سكرة والم�ضللة لل�شهرة والمجد ال�شخ�صي («ربما غد ًا -
علي �أن �أُظهر �آخر ما يمكنني فعله» وقد ر�سم خياله
في الواقع غد ًا على يقين ّ -
لدي �شعور ب�أنه للمرة الأولى ّ
المعركة وفقدانها  ...ومن ّثم اللحظة ال�سعيدة  ...قدمت نف�سها له في النهاية!  ...ويقود بنف�سه التقا�سيم
�إل ��ى بقعة حا�سمة ويفوز بالن�ص ��ر وحده»[ .)]306هذه التوليفة من الأفكار والعواطف المربكة والمتناق�ضة
ف ��ي كثير من الأحيان دلي ��ل �إ�ضافي على موقع الأمير �أندريه على �أعتاب بع� ��ض التجارب التحويلية المهمة
التي �ستحدث في المعركة التي تلت ذلك.
وهكذا ،في بداية المعركة و�صل �أندريه �إلى مرحلة تطوير م�شابهة لما حدث لبيالجيانيلوفا قبل عر�ض
عي ��د العمال .و �أي�ض ًا قد تط ��ورت بالفعل ب�شكل ملحوظ من حالتها الجاهلة والم�ضطربة في بداية الرواية،
عندما كانت «معتادة  ...على قبول الأ�شياء على �أنها حتمية وتخ�ضع للأ�شياء دون �س�ؤال»( )18ور ّدها على
�سم ��اع كلم ��ة «ا�شتراكي» فيما يتعلق بابنها �أول مرة هو»(التحديق) ف ��ي رهبة �صامتة» ( .)37وقد �أ�صبحت
الآن تتعاط ��ف م ��ع عم ��ل ابنها من �أجل الحرك ��ة ،وقد �شرعت ت�سير ف ��ي طريق التنوي ��ر؛ �إذ تعلمت القراءة
ووج ��دت حت ��ى ال�شجاعة لتهريب الأدب الث ��وري �إلى الم�صنع في �أثناء وجود ابنه ��ا في ال�سجن .ومع ذلك،
ف�إنه ��ا مثل الأمي ��ر �أندريه ،ال تزال منق�سمة وغي ��ر مدركة لذاتها بالكامل .ففي �سبي ��ل المثال ،هي ال تزال
تتم�س ��ك بالم�سيحي ��ة وو�شائج الأ�سرة التي تجهد الحركة على ح ّلها واالنق�ل�اب عليها ،وي�ؤ ّكد كل و�صف لها
ي�سبق الم�شهد الحامل للمعيار االنق�سام الداخلي الذي يحكمها في هذا الوقت:
َ�ش َع� � َرت ب�أن (الث ��وار) قد اكت�شف ��وا الم�صدر الحقيق ��ي للأ�سى الب�ش ��ري وقبلت معظم
عقائدهم .لكن في �أعماق جوفها لم تكن ت�ؤمن ب�أنهم قادرون على مالحظة روعة الحياة� ،أو
بالم�ضي قدم� � ًا بجميع العمال و�إفهامهم �أبعاد النار التي � َّأججوا �أوراها ...لهذا ال�سبب فقد
ع ّدت كل ه�ؤالء الأ�شخا�ص الطيبين ك�أوالد لها ،على الرغم من لحاهم ووجوههم الرا�شدة،
التي كانت نحيلة جد ًا ويعلوها الإرهاق)118( .
على الرغم من �أن المعارك التي يتقدم فيها �أندريه ونيلوفنا ترمز �إلى المثل العليا المتعار�ضة تمام ًا -
المج ��د الفردي من جهة ،وقوة التفاني للبروليتاريا من ناحية �أخرى  -فال تزال كال ال�شخ�صيتين في هذه
المرحلة تم ّر ب�صراعات ملحوظة و�إن كانت �أزمات غير واعية بالهوية وال�شك بالذات.
وم ��ع ذل ��ك ف�إن التوازي بين رواي ��ة غوركي ورواية تول�ستوي مع ّقد بحقيقة �أنه ف ��ي م�شهد حمل المعايير
لغوركيف�إن بط ��ل تول�ستوي الوحيد «�أندريه» يجري ا�ستبداله ب�شخ�صيتين :نيلوفا وابنها بافيل .وفي الواقع،
وط ��وال رواية الحرب وال�سالم ،على الرغم من تنوع ال�شخ�صي ��ات الموجودة في العمل ككل ،ف�إن تول�ستوي
يمي ��ل دائم ًا �إل ��ى التركيز على �شخ�صي ��ة معينة لكل م�شه ��د �أو حلقة ،ويدخل في وعيها ف ��ي الوقت الحالي
ويعر� ��ض العال ��م من خ�ل�ال منظورها ،ويغو�ص ف ��ي تعقيدات عقل كائ ��ن واحد وقلبه؛ ولق ��د و�صف النقاد
ال�سوفييت ،وفق ًا لر�ؤية �شيرني�سيف�سكي ،ديناميكيات هذا الأنموذج الم�صغر النف�سي على �أنه جدلية الروح.
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ي�ص� � ّور تول�ستوي بحث الف ��رد عن تحقيق ذاته؛ �أما من ناحية �أخرى ،ف� ��إن اهتمام غوركي الرئي�س هو بناء
مجتم ��ع جديد ون�شر الوع ��ي االجتماعي المع ّمم ،وتالي ًا ف� ��إن الق�ضية لديه نوع مختل ��ف تمام ًا من التحويل
العلماني من ذلك الذي يثير اهتمام تول�ستوي ،الذي ال يتحقق من خالل الب�صيرة ال�شخ�صية واالنعزالية،
�إنم ��ا ،م ��ن خالل نقل منهج ��ي للحقيقة ي�شبه النقل التب�شي ��ري ما بين الم�ؤمنين من جه ��ة وغير الم�ؤمنين
ال�سابقين من جهة �أخرى.
له ��ذا ال�سبب ،يحتاج غوركي �إلى �أكث ��ر من �شخ�صية واحدة ال�ستك�شاف جدلي ��ة العفوية مقابل الوعي.
وهك ��ذا ف ��ي حين يرى تول�ستوي �أن جدلية الروح المعقدة والمتحركة �إلى ما ال نهاية موجودة داخل كل عقل
من ��ا ،لدى غوركي في رواي ��ة الأم ،ف�إن العقل الب�ش ��ري مب�سط ن�سبي ًا ،ويتم ت�صوي ��ره (عندما يتم ت�صويره
عل ��ى الإطالق؛ ف� ��إن �أع�ضاء العدو البرجوازي يكاد ال يكون لهم وجوه ،ناهيك عن عقولهم) وفق ًا للمخطط
وواع
الثنائ ��ي الغائي للكت ��اب ب�أكمله �إما «�أ�س ��ود» (م�ضطرب وعفوي وخا�ض ��ع) و�إما «�أبي�ض» (غي ��ر مقيد ٍ
وث ��وري) �أو  -ف ��ي �أكثرها تعقيد ًا  -بع�ضها مجرد لون رمادي متو�سط ومح ّدد (هذه هي حالة نيلوفنا طوال
ج ��زء كبير من العم ��ل؛ �إذ لديها �إمكانات وهي في �سبيلها للو�صول �إلى الحقيقة المارك�سية ،لكنها لم ت�صل
بع ��د �إلى وجهتها) .يعمل العقل الب�شري في رواية الحرب وال�سالم وفق ًا لنظام غير قابل للك�شف لمعادالت
النظام الأعلى المن�سوجة مع ًا في توازن دقيق؛ في حين �أعمال العقل في رواية الأم ّ
خطية بحتة.
وط ��وال معظم رواية الأم ف�إن بافيل فال�سوف �شخ�صية ثابت ��ة تمام ًا .وهو نف�سه ُي ّتم الرحلة من الأ�سود
�إل ��ى الأبي� ��ض ،من العفوي ��ة �إلى الوعي ،وذلك ف ��ي وقت مب ّكر جد ًا م ��ن الكتاب ،وم ��ن الآن ف�صاعد ًا يكون
حا�ض ��ر ًا على �أن ��ه «�ضوء ثابت في الم�سافة» وترنو �إليه ال�شخ�صيات الأخرى ،وال �سيما والدته –وهذا الأمر
�سلي� � ٌم ج ��د ًا �إلى درجة �أنه تم التخل� ��ص من ح�ضوره المادي في الن�صف الثاني م ��ن الكتاب ،بمجرد �أن ّتم
و�ض ��ع حجر الأ�سا�س للهدف النامي ال ��ذي يم ّثله .يع ّد بافيل نجم ًا ثابت ًا ،ومر�ش ��د ًا لقارب والدته المتجول.
وه ��ذا االنعكا�س في الت�سل�سل الهرمي للأ�سرة هو جزء م ��ن ر�سالة غوركي الثورية ،وفي الوقت نف�سه تعليق
م�ش ّفر على الميراث الأدبي ب�أكثر من طريقة.
وم ��ع ذل ��ك ،ففي كل رواي ��ة الأم ،ف�إن هناك لحظة واحدة يب ��دو فيها �أن �شخ�صية بافي ��ل تقترب ب�شكل
خطير من هاوية التعقيد والديناميكية قبل �أن تنتهك نف�سها مرة و�إلى الأبد  -وتحدث هذه اللحظة ،وب�شكل
ملح ��وظ ،ب�شكل دقي ��ق في مقدمة م�شهد حمل المعيار .وقد �أ�ش ��ار روفو�سماثيو�سون �أي�ض ًا �إلى هذه اللحظة
المثيرة لالهتمام ،التي ين�سبها �إلى ر�ؤية غوركي الم�ؤقتة  -بعد وقت ق�صير من �إبطالها ل�صالح االعتبارات
الدعائية  -في �شخ�صية بافيل« :زه ّو بافيل و�صالبته وثباته على الهدف ،مع اقتراحاتها بالت�سامي وجنون
العظم ��ة ،هي نتائج متو ّقع ��ة يمكن التنب�ؤ بها وفق ًا ل�شخ�صيته وطريقة حيات ��ه كما تم تقديمها ..لكن يخون
غورك ��ي الداعي ��ة ر�ؤيته المق ِنع ��ة»( .)169يحدث المقطع الدرام ��ي (يمكن القول �إنه الحلق ��ة الأكثر �إثارة
لالهتمام في الكتاب ،من حيث الم�صطلحات ال�سردية والنف�سية) على النحو التالي:
تكت�ش ��ف نيلوفنا عن نية ابنها بحمل الفتة العمال ف ��ي موكب عيد العمال م�صادف ًة عندما ت�سمع �إخباره
بخطط ��ه ل�سا�سينكا ،وه ��ي رفيقة ثورية (ونب�ض قلب بافي ��ل ،على الرغم من �أنه مل ��زم ب�أخالقيات الزهد
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الث ��وري لقمع م�شاعره) .حقي ٌق �أن رد فعل نيلوفنا المذه ��ل على هذا الخبر يع ّد �أمر ًا �إ�شكالي ًا في المخطط
الأيديولوجي للكتاب� ،إذ عو�ض ًا عن ابتهاجها بهذه الفر�صة ،ف�إنها تعود �إلى الحمائية الأنانية والقلق المقيد
م ��ن و�شائج الأ�سرة (البالي ��ة)�« :إذ انقب�ض قلب الأم من الخوف .لم تدرك تمام� � ًا ما كانوا يخو�ضون فيه،
توج�ست ب�أن بع�ض الأهوال العظيمة كانت في انتظارها» .)128( .ومع ذلك ف�إن ر ّد فعل نيلوفنا هذا
لكنها ّ
كان متوقع ًا �إلى حد ما ويتوافق مع تطور �شخ�صيتها ال�سابقة.
وعل ��ى العك� ��س من ذلك ف�إن توبيخ بافي ��ل القا�سي لوالدته كان مفاج�أة كامل ��ة .وهذا الوقت الرائع منذ
تحول ��ه �إلى الق�ضي ��ة الثورية يفقده هدوءه المميز  -وكم ��ا يلمح �صديقه ناك�سودكابتوبي ��خ  -ي�سمح بمرارة
ف ��ي الت�أثير المع ��وق لحبه المتبادل الذي ال يمكن �إدراكه ل�سا�سينكا لتلوي ��ن كلماته لأمه بالق�سوة الجارحة:
«ينبغي �أن يجعلك هذا الأمر �سعيدة بد ًال من �أن يجعلك بائ�سة ...متى �سيكون لدينا �أمهات ير�سلن �أبنائهنّ
�إل ��ى الموت بابت�سامة؟ ...هناك نوع من الحب يمنع الرجل من القيام بما يريد القيام به» ( .)9-128وفي
حب والدته بالنظ ��ر �إليه؛ ربما كان الدافع
الحقيق ��ة ف� ��إن حبه ل�سا�سنكا هو ال ��ذي يتدخل في عزمه ،ولي�س ّ
وراء بطولت ��ه الم�ضللة ،في الواق ��ع ،رغبته في تطهير نف�سه من تلك الم�شاعر الخا�صة المحظورة القديمة،
لك ��ن لأن ��ه ال ي�ستطيع �أن يعترف بمثل هذه الحال ��ة العاطفية المعقدة حتى لنف�س ��ه (و يبدو غوركي كم�ؤلف
م�شارك ًا في م�شروع مماثل من الإنكار والت�سامي :ا�ستراتيجياته ال�سردية تثبت التناق�ضات في النقاط بدقة
والتي �سقط فيها بافيل) ،ف�إنه يقع بد ًال من ذلك في النمط ال�سهل من التن ّمر ،منتقد ًا هدف ًا يمكنه الو�صول
�إلي ��ه وت�ص ��وره بالكامل� :أال وهو والدته .وفي �أي حال ف�إن خط�أه يتعم ��ق �أكثر ف�أكثر؛ �إذ يعترف �أن ت�صميمه
عل ��ى حم ��ل الالفتة لم يول ��د حتى من �إخال�ص لرفاق ��ه« :لي�س من �أجلهم ،لكن من �أجل ��ي» ( .)129وهكذا
ي�ض ��اف �إل ��ى ق�سوته وحبه غير المقبول عي ��وب الأنانية والبطولة الم�ضللة ،والإخال� ��ص للذات على ح�ساب
الجماع ��ة ،وال�سعي �إلى المجد ال�شخ�صي حتى على ح�ساب ال�سبب (الذي يحتاج �أن يحرر بافيل وال يحب�س
في ال�سجن) –التي هي الخطايا الأ�سا�سية للحركة العمالية.
الجلي �أن هناك لغز ًا يكمن -
يق� � ّدم هذا الحدث لمحة عن رج ��ل حقيقي ُمق ِنع للحظة واحدة .ومن ّ
لي� ��س فقط في �أ�سباب اندفاع بافي ��ل ،وهو و�ضع ا�ستفزازي للغاية في ه ��ذا الوقت الحا�سم في ال�سرد،
لك ��ن بالإ�ضافة �إل ��ى ذلك في معالجة غوركي ال�سردي ��ة ل�سلوك بافيل الإ�شكالي ،ال ��ذي لم ُيقدم ب�شكل
�أ�س ��رع مم ��ا تم كتمه ومحوه ب�شكل �أ�سا�سي من اللوحة ال�سردية م ��رة واحدة و�إلى الأبد� :إذ �إن بافيل في
م�شه ��د العر�ض الذي يلي ��ه غير مل ّوث بالخط�أ �أو حت ��ى ب�أدنى الغمو�ض� .إذا ُفح�ص ��ت كلمات بافيل في
ال�سي ��اق المع ��زول لهذا العمل وحده ،فقد يمك ��ن القول �إن هذا الحدث يعك� ��س االنق�سام الأ�سا�سي بين
الذات والجماعة التي يق ّدمها العمل الواقعي اال�شتراكي لغوركي الذي ي�سعى �إلى حله (في الواقع �سيتم
حله قريب ًا من خالل طقو�س موكب عيد العمال) ،وتالي ًا ،تحويل البطولة القديمة ذات الخدمة الذاتية
ع ��ن طريق مزيج من ال�شه ��ادة والم�شاركة البطولية الجماعية �إلى البطول ��ة جديدة الطراز للجماهير
الكادح ��ة .وم ��ع ذلك فال ت ��زال هذه الحجة غي ��ر مر�ضية في تف�سي ��ر الدافع ل�سلوك بافي ��ل التراجعي
المفاج ��ئ ،بالت�أكي ��د يمكن �أن يكون غوركي قد �أثار هذه النقط ��ة بالفعالية نف�سها من خالل البالغة -
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كم ��ا تم و�ضع هذه النقاط ف ��ي كل منعطف �آخر في الكتاب  -بد ًال من المثال الفعلي للفظاظة والأنانية
من جانب بطل العمل المثالي.
�إنن ��ي �أرى �أن ��ه ربما يك ��ون الفهم الأكمل لهذا الح ��دث غير المعهود معتمد ًا عل ��ى االعتراف ب�صداه مع
مقدم ��ة لحمل �أندري ��ه للمعيار في رواية الح ��رب وال�سالم .وفي هذه القراءة لي� ��س تعط�ش بافيل المفاجئ
للمج ��د هو ف ��ي و�سط الحدث هنا ،لكن بالأحرى ،نقد ناك�سودكا ال�ساخر له ��ذا التعط�ش  -وال �سيما المثال
الوحي ��د لل�سخرية ف ��ي الرواية ب�أكملها  -الذي يب ��دو بمنزلة �سخرية �شديدة من التعط� ��ش المماثل للأمير
�أندري ��ه �إل ��ى المجد« :يا ل ��ك من بطل! اذهب وام�سح �أنف ��ك! . . .كان عليك �أن تك ��ون البطل الكبير لأمك!
كل م ��ا تري ��ده من المغامرات ال ي�ستح ��ق �أدنى جهد� ،إذا كنت ت ��و ّد �أن تعرف ذل ��ك!»( .)130يبدو �أن هذا
الت ��وازي بي ��ن التطلعات البطولي ��ة لبافيل والأمير �أندريه �أكث ��ر احتما ًال بالنظر �إلى �أوج ��ه الت�شابه الأخرى
م ��ا بين ال�شخ�صيتين ،مثل الب ��رودة والتح ّفظ والقدرة والرغبة في التفان ��ي المخل�ص لق�ضية ما والوحدة
الأ�سا�سية وال�شخ�صية المهيبة التي يجدها الآخرون ب�شكل مختلف ملهم �أو مخيف .ومع ذلك ُيعطى كل من
ه ��ذه ال�صفات تقييم ًا مختلف ًا من قبل كل م ��ن الم�ؤلفين ،في �سبيل المثال ،لي�ست برودة �أندريه دلي ًال فقط
على الكرامة وال�شخ�صية الأخالقية العالية ونبذ كل االهتمامات ال�سخيفة والعابرة للمجتمع التي يحتقرها
تول�ستوي ،لكن �أي�ض ًا دلي ًال على القيود الروحية .و�أي�ض ًا ف�إن برودة بافيل غام�ضة ،لكن بعبارات مختلفة� :إذ
�إن ��ه يمث ��ل �إخال�صه الكامل لق�ضية العمال والنقاء الروحي  -تقريب ًا القدا�سة  -الذي يتطلبه الأمر .وكذلك
ميله نحو البرودة العاطفية وال �سيما تجاه والدته.
وهك ��ذا ،بالنظر �إلى جمي ��ع ال�شخ�صيات الثالث–الأمير �أندريه ونيلوف ��ا و بافيل -ف�إن مقدمة الم�شهد
الحام ��ل للمعايي ��ر ت�شمل عدم تنا�سق �أو توتّر في ال�شخ�صية الت ��ي تنتظر المزيد من التطوير وحل نوع
م ��ا م ��ن الحدث الطق�سي القريب لمتابعت ��ه .حالة بافيل هي الأكثر تطرف� � ًا؛ �إذ تت�ضمن المقدمة �آخر دليل
على االنق�سام الداخلي والعميق بل حتى الإن�ساني في �شخ�صيته .هذا الخط�أ الأخير هو العقبة الأخيرة في
تط ��وره .وبع ��د ذلك ا�ست�شهد مجازي ًا وترك الم�شهد .ال تتكرر لحظة التعقيد هذه فح�سب؛ لكن لم يتم حلها
ق ��ط ب�أي �شكل م ��ن الأ�شكال ،لكن ب�أكثر �أنواع االعتذارات (وبعد ذلك «اب َت َع ��د بابت�سامة ،وكان �سعيد ًا لكنه
كان خج ًال»[ ،)]131ثم تاله تجنب في ال�سرد �أو فقدان الذاكرة .وبذلك عولج هذا الخط�أ في ال�سرد ب�أكثر
الو�سائل الخرقاء� :أال وهو الإغفال.

ب -حمل المعايير
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لقد بينت �أن م�شاهد حمل المعايير لكل من روايتي الأم والحرب وال�سالم تبد�أ بمقدمة تتميز باالنق�سام
والتوت ��ر والخ ��وف والعواطف الهياج ��ة وانعدام الأمن والإف ��راط الغبي في الكبرياء .تت ��وازن ال�شخ�صيات
الرئي�س ��ة المعني ��ة على عتبة تجرب ��ة مهمة �أو طقو�س مرور من ن ��وع ما (يرمز لها بحم ��ل المعيار) ،وتمثل
ه ��ذه العالم ��ات الم�ش�ؤومة رمز ًا ال�ستع ��داد ال�شخ�صيات للح ��دث الو�شيك .وفي �أي ح ��ال فعلى الرغم من
ه ��ذه البداي ��ات المت�شابهة� ،إال �أنه ف ��ي كل عمل يتطور ال�سرد وفق ًا لمبادئ هيكلي ��ة وجمالية مغايرة تمام ًا،
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م ��ا يعك�س على نحو وا�ضح االختالفات الكامنة بين العملي ��ن ككل و�أغرا�ض وح�سا�سيات كل من م�ؤلفيهما.
ففي حين يتعامل غوركي مع جميع الق�ضايا ال�شائكة التي �أثيرت في المقدمة حتى الو�صول �إلى م�شهد حمل
ال َع َلم من خالل (لي�س ب�شكل حاذق) اكت�ساحهم على الفور تحت ال�سجادة ال�سردية� .أما نهج تول�ستوي فهو
عك�س ذلك تمام ًا� :إذ تزداد الم�ؤ�شرات المبكرة للخط�أ الفا�ضح الو�شيك تعقيد ًا مع تقدم ال�سرد.
وهك ��ذا ،فف ��ي رواية الحرب وال�سالم ،ي ��زداد الت�شوي�ش الم�سبق في مجل�س م ��ا قبل الحرب فقط عندما
تب ��د�أ المعركة فعلي ًا .وتتع ّقد الأح ��داث �أكثر ف�أكثر من خالل ال�ضباب في الوادي-ا�ستعارة ل�ضباب االرتباك
ال�سائ ��د في �أذهان النا� ��س ،و�ضباب الرفقة الرخوة التي هي كتلة الجي�ش الم�سي ��رة -الذي يخفي �أثر العدو
وي�ش ��وه جمي ��ع المناطق المحيطة .يمكن ر�ؤي ��ة �ساللتين متنازعتين وحا�ضرتين ف ��ي الوقت عينه من ال�سرد
ف ��ي و�ص ��ف تول�ستوي للمعركة :فمن ناحية هناك كثرة ال�ضباب وح�شود م ��ن الجنود «بقدر ما يتم تحريكهم
وتحميلهم من قبل كتيبتهم َك َب ّحاريقود �سفينته» ( .)313وح�شود مرتبكة تهرب في كل االتجاهات من الخطر
المح ��دق« ،موج ��ة من الهاربين  ...و�سيل من الرجال»( .)324ومن ناحية �أخرى فهنالك تميز ال�شخ�صيات
الب�شرية الفردية المتنافرة ب�أي حال من الأحوال مع التوفيق بين �أدوارهم المفتر�ضة في الطقو�س الجماعية
للمعرك ��ة� :إذ �إن الأمي ��ر �أندريه متردد ف ��ي �أن يكون مجرد �شخ�ص من «عدد هائل م ��ن مجموعة كوتوزوف»
( )317وبينم ��ا يحلم كوت ��وزوف بالمجد ف�إنه وبمزاج مرير «ترتع�ش �شفته العليا ب�شكل غير طبيعي»(.)321
ويهب من ناف ��ذة مفتوحة نحو غرفة
وي�ص ��ل الأباط ��رة الرو�س والنم�ساويون «كن�سي ��م جديد � ٍآت من الحقول ّ
م�سدودة»( .)321حتى ح�صان الإمبراطور الذي «يتح ّمل ب�صبر الوخزات غير المبالية لعقب (الإمبراطور)
الأي�س ��ر» ( .)322يت�شابك هذان ال�سردان -الفو�ضى الخانقة للجماهير والدقة والتنافر للأفراد  -وينقالن
ر�سالة تول�ستوي �أن لكل امرئ �شخ�صيته الفريدة التي ال تتوافق ب�أي حال من الأحوال مع عمومية فئة معينة
«الإمبراط ��ور» �أو «الح�ص ��ان» �أو «الم�ساعد» .وت�ؤكد هذه ال�شخ�صية نف�سها على نحو ملحوظ ،ب�شكل كوميدي
وم�أ�س ��اوي على حد �سواء ،حتى في خ�ضم تلك الحرب الأكثر عمومية التي تنتفي فيه ال�شخ�صية ،التي تعمل
على مبد�أ يعار�ض الفرد ّية :مبد�أ الجماهير ،والغوغائية–وهو المبد�أ الذي يجعل القتل ممكن ًا و ُم�شاد ًا به.
وم ��ن ناحي ��ة �أخرى ففي رواي ��ة الأم هناك معركة رمزية ولي�س ��ت معركة فعلية ،وت�أثي ��ر ال�سرد هو بناء
التعميم ��ات الأخالقي ��ة بد ًال من ك�سرها كما تفع ��ل رواية تول�ستوي .في حين �أن تق�سي ��م تول�ستوي هو نتيجة
طبيعية للفردانية ومن ثم فهو جيد ومنت�شر ،ف�إن تق�سيم غوركي ال ينبغي �أن يكون موجود ًا داخل المجموعة،
لك ��ن فقط بين الق ��وة الجماعية والقوة الخارجية الخا�ضعة لل�شرطة والجي� ��ش (رمز ل�سلطة القي�صر وقوة
الم�ضطهدين االقت�صاديين) .ونتيجة لذلك ف�إن القيم الأخالقية لكل من الخير وال�شر م�ستقطبة على نحو
وا�ضح وب�سيط ومح ّدد على نحو ال لب�س فيه.
وف ��ي الواقع يعمل ال�ضباب والتفا�صي ��ل الدقيقة على تعقيد وطم�س هذه الفئ ��ات ال�صارمة في �أو�صاف
الجلي في ظل وجود ال�ضباب من هو الع ��دو و�أين يوجد .وبمجرد العثور عليه يكون
تول�ست ��وي (�إذ لي� ��س من ّ
لدي ��ه ِفرا�سة ب�شرية مذهلة) :وعلى النقي�ض من ذلك فف ��ي م�شهد غوركي يجتمع الم�شهد المكاني الرحب
و�أ�شعة ال�شم�س لإبقاء ال�ش ّر مح�صور ًا بو�ضوح وب�شكل مجهول.
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و�صاف؛ �إذ بد ًال من ذلك يب ��د�أ الأمر بالغيوم ،لكنه ي�صبح
وم ��ع ذلك ال يبد�أ عيد العم ��ال بيوم م�شم�س
ٍ
�ضي اليوم ووق ��ت اقتراب موكب العمال .تع� � ّد �أو�صاف الطق� ��س الم�شم�س على نحو
معت ��د ًال تدريجي� � ًا مع ُم ّ
متزاي ��د ف ��ي اليوم وال�سم ��اء ال�صافية مو�ضوع ًا مح ّفز ًا يتك ��رر هنا مثلما هي الحال ف ��ي المو�ضوع المح ّفز
لتول�ستوي لل�ضباب الخانق:
حافظ ��ت ال�شم� ��س على ت�سلقه ��ا لأعل ��ى ال�سماءو�ص ّبت دفئها عل ��ى الن�ضارة المتموجة للي ��وم الربيعي.
وتباط� ��أت حركة ال�سحاب ،وخ ّفت ظالله ��ا ،و�أ�صبحت �ش ّفافة �أكثر .وانزل َقت بلط ��ف فوق ال�شوارع و�أ�سطح
المن ��ازل ،مظ ّللة النا�س ومط ّه ��رة البيوت ،وما�سحة الغبار والأو�ساخ من المن ��ازل ،ومب ّددة الملل من وجوه
النا�س .وكل �شيء بدا �أكثر مرح ًا)161( .
الجلي �أن ال�صفو التدريجي للطق�سيحمل داللة رمزية ومع ّبرة عن �إمكان التجديد والإحياء والثورة.
من ّ
وفي الوقت نف�سه ،يتم التراجع المدبب (لكن بوعي) ال�ستخدام تول�ستوي الرمزي البارز لل�سحب وال�ضباب
في م�شهده الحامل للمعيار وعواقبه.
ف ��ي عم ��ل غوركيي�سود الهدوء قبل العر�ض ،وذل ��ك على عك�س ارتباك مجل�س ح ��رب تول�ستوي .وحينما
ت�س� ��أل الأم عن ترتيب ��ات الموكب ،يجيبناك�س ��ودكا�« :سيتم مزج الأ�شياء للتحدث عما ت ��م تحديده بالفعل»
( .)158وط ��وال العر� ��ض ،يت ��م تحدي ��د الت�صمي ��م الثوري للعم ��ال في الغالب ف ��ي �صور الو�ض ��وح العنيف
والق ��وة البدني ��ة :للنا� ��س «وجوه مثل الف�ؤو� ��س»؛ «ل ّوى ج�سده الطوي ��ل والمرن في الح�شد مث ��ل الم�سمار في
الفلي ��ن»()161؛ «�سقطت كلم ��ات فيزوف ويكوف ب�شدة عل ��ى ر�ؤو�س النا�س» ()161؛ ينج ��ذب النا�س �إلى
بافي ��ل و«يتجمعون حول ��ه مثل �شذرات من الف ��والذ حول مغناطي� ��س» (ُ .)163و ِ�ص َفت �أغني ��ة النا�س �أي�ض ًا
م ��ن حيث القوة الج�سدي ��ة الغامرة :تمتزج �أ�صواتهم بـ «�صرخة مح ّركة لل ��روح قادمة من �ألف حلق بموجة
م ��ن الفرح والقوة»( .)164تتغلب هذه الأغنية القوية عل ��ى االحتجاجات المخيفة للأفراد غير المنت�سبين
(«�ص ��اح النا�س وه ��م يرك�ضون ،لك ��ن �صيحاتهم �أغرقتها �أ�ص ��وات الأغنية»[ ،)]165وه ��ي تخو�ض معركة
رمزية مع ال�صافرة الثاقبة للم�صنع ،وقد تغلبت عليها ال�صافرة م�ؤقت ًا فح�سب «انفجرت ال�صافرة وابتلعت
�أ�ص ��وات النا� ��س باندفاع �أ�سود لل�صوت» [ .)]163وفي مكان �آخر و�ص ��ف الأغنية ب�أنها «لهب ثابت» ()165
و«ق ��رن نحا�سي عظيم» ()166؛ ومن ثم فهي �س�ل�اح لتدمير العالم القديم بحد ذاته ،لأنه «[يرن] ...بقوة
فظيع ��ة» ()165؛«ويتعالى ب�شجاع ��ة ال تقهر» (( )165العب ��ارة الرو�سي ��ة هي«»zeleznoemuzestvoوهي
تعن ��ي («ال�شجاعة الحديدية»)  -والأغنية نف�سها معدنية ،مثل ِح َراب الجنود التي ت�ضرب بع�ضها بع�ض ًا)؛
و«تم�سح ��كل �شيء �أمامها ،وتط ّهر الطري ��ق �أمامها بالقوة المطلقة لت�أثيره ��ا» (.)167تتميز �صورة �سارية
العل ��م التي تم تركيب المدرج الأحمر العمالي عليها باختراق قوي وو�ضوح« :يوم�ض طاقم طويل �أبي�ض في
الهواء ،ومن ثم يغرق في الح�شدف ُي َق ِّ�سمه ويخ ّبئه» (.)163
تم�ض ��ي �صور الو�ضوح الق ��وي والوا�سع جنب ًا �إلى جنب مع المنظور الوا�سع لأو�صاف غوركي .وهكذا ال تتكون
الح�ش ��ود من فو�ضى م ��ن �أفراد متنوعين ،مثل ح�شد تول�ستوي ،لكن ككي ��ان مرتب بحد ذاته ،الذي يتفاعل
ككائن ع�ضوي عندما يتالم�س مع جدار الجنود« :فج�أة بدا �أن ر�أ�س الموكب قد ا�صطدم ب�شيء ما وتزعزع
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الج�س ��د م ��ن جديد بهدي ��ر خائف»( .)167وبع ��د هذا التالقي �أع ��ادت الح�شود تجميع نف�سه ��ا مرة �أخرى
بو�ض ��وح بال�شكل�«:أخ ��ذت المظاهرة الآن �شكل �إ�سفين ،بوجود بافيل في المقدم ��ة ،بينما تلوح راية العمال
الحم ��راء الب ّراقة فوق ��ه»( .)168وبالنظر �إلى العدو فقد تم نزع �شخ�صيت ��ه وعولمته« :وكان هنالك جدار
رم ��ادي من �أ�شخا� ��ص مجهولي الهوية وكانوا كلهم على حد �س ��واء» ( )168وكانت تهب منهم رياح جليدية
باتج ��اه اليوم الداف ��ئ الم�شم�س .لي�س الجنود �أف ��راد ًا لكن لهم وجه جماعي غري ��ب ...وجه م�شوه ّ
محطم
بخط �أ�صفر قذر غير مت�ساو منقط ب�أعين متعددة الألوان ( .)171هذه ال�صور الهند�سية القا�سية (خطوط
و�أ�سافي ��ن) لال�شتباك بي ��ن العمال والعدو (الجنود) تتناق�ض ب�شكل �صارخ م ��ع ال�صورة الملتوية والخ�شنة
والفردي ��ة وال�سخيف ��ة لل�صراع بين الرو�س والعدو (الفرن�سيين) في عم ��ل تول�ستوي كما �شاهده �أندريه من
خ�ل�ال �ضباب محاولته الم�ضلل ��ة للبطولة قبل �إ�صابت ��ه :ي�شاهد «�شخ�صية مدفعي ذي �شع ��ر �أحمر بقبعته
الم�سحوق ��ة بو�ض ��ع غريب وهو ي�سحب �أحد طرفي المم�سحة في حي ��ن كان جندي فرن�سي ي�ش ّد في الطرف
الآخ ��ر .كان ب�إمكان ��ه �أن يرى بو�ضوح الوجوه الم�ضطربة ،لكن الغا�ضب ��ة ،لهذين الرجلين .اللذين كان من
الجلي �أنهما فقدا الوعي تمام ًا نحو ما كانا يفعالنه» (.)325
ّ
ال يقت�صر عمال الحرب وال�سالم و الأم على الظروف الطق�سية وعلى المفهوم المجرد والعام فح�سب؛
وفي كلتا الحالتين ،ف�إن حمل العلم هو طقو�س تحولية محددة ذات �إيحاءات دينية وا�ضحة ،و�إن كانت غير
تقليدي ��ة� .إن حم ��ل �أندريه للمعيار وجرحه الالح ��ق يقودانه �إلى الوحي� ،أال وهو عي ��د الغطا�س :يهبط على
ظهره بهزة ،وفي مكان الفو�ضى ال�صغيرة في المعركة يجد فج�أة ال�سماء.
كانت ال�سماء با�سقة ،على الرغم من �أنها لم تكن �صافية �إال �أنها كانت با�سقة على نحو ال يمكن تخ ّيله،
بوج ��ود الغيوم الرمادية التي تت�سلل ببطء عبرها « .يا له ��ذا الج ّو الهادئ والم�سالم والجليل ...كيف جرى
ول ��م �أ َر ه ��ذه ال�سماء من قبل؟ وكم �سعادت ��ي بالغة لأنني وجدتها في نهاية المط ��اف! �أجل ،كل �شيء زائل،
وك ّل �ش ��يء زائف با�ستثناء هذه ال�سماوات غير المتناهية ...ال �شيء له �أي قيمة في الدنيا با�ستثناء ال�سالم
وال�سكينة .ال�شكر والحمد هلل!» ()326
وف ��ي تجرب ��ة هذا التج ّلي ،ف� ��إن الأمير �أندريه وحده  -وف ��ي الواقع هو �أكثر عمق� � ًا وانف�صا ًال وحده عن
المجتمع الب�شري من خالل هذا الوحي وذلك �أكثر من �أي وقت م�ضى.
وم ��ن ناحية �أخ ��رى ف�إن حمل بافيل لمعيار هو فردي وجماعي في الوقت عينه -لأنه على الرغم من �أنه
يبقى بعناد في مقدمة الح�شد ،ف�إنه تتم م�شاركة العلم في وقت واحد مع العديد من الأيدي الأخرى« :رفع
بافيل ذراعه والراية ترفرف؛ و�أم�سكت ع�شرات الأيدي بالخ�شب الأبي�ض الأمل�س ل�سقف العلم ،وكان بينها
ي ��د الأم»( .)4-163هذه الطقو� ��س هي طقو�س �صلب الفرد فداء للكل :ا�ست�شهد بافيل وهو يحمل العلم في
ي ��ده ،م ��ردد ًا �صدى ا�ست�شهاد الم�سيح على ال�صليب ،في حين �أن �أولئ ��ك الذين يلم�سون القطب قد �شاركوا
بنوع من طقو�س الم�سيحية العلمانية ،وما يجمع �أوا�صر �شملهم من خالل �إيمانهم الجماعي بالحقيقة التي
ال لب�س فيها� .إن بافيل هو ال�شهيد الأول ،وهو الم�سيح العلماني ،وفي الوقت نف�سه يتغذى على الذات ويندفع
ذاتي ًا؛ ومن بعده تفتح بوابات الفي�ضان �أمام الجماهير ،التي �ست�صب من خالل «الحمم البركانية الداكنة» (.)167
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وه ��ذا الت�صوي ��ر الديني –على خالف ما انطوت عليه عقي ��دة الإلحاد في الأعمال الالحق ��ة للواقعية ال�شيوعية-
موجود ب�صراحة وبكثرة في الن�ص ،على الرغم من �أن غوركي قد حاول عدم تحمل الم�س�ؤولية عنه �إلى حد
م ��ا م ��ن خالل ذكر هذا الأمر على ل�سان نيلوفا التي لم ت�صل بعد �إلى ذروة االكتمال العقائدي ،وعلى ل�سان
ناك�س ��ودكا الأق� � ّل ذكر ًا والعفوية �إلى حد ما .وهكذا ،في �سبيل المثال ،يتحدث ناك�سودكا عن قرب اقتنا�ص
«تاج الأ�ش ��واك» للعمال ( ،)164وتحث نيلوفنا الم�ش ّككين على االن�ضمام �إلى الق�ضية بمقارنة ابنها بي�سوع
الم�سيح« :ق�ضيتهم ق�ضية مقد�سة .فكر فقط  -لن يكون هناك الم�سيح �أي�ض ًا �إذا لم يمت النا�س من �أجله»
( .)166وبالت�أكي ��د ف�إن حلم نيلوفن ��ا الغريب والمختلط بالكهنة والقيامة بع ��د انتهاء العر�ض (الزمة عيد
الف�ص ��ح «الم�سي ��ح قام من بين الأموات »...ي�صب ��ح مرتبط ًا مبا�شرة مع الزمة �أغني ��ة العمال) وبالمقارنة
المبا�شرة ال�ست�شهاد ابنها "على" �سارية العلم مع ا�ست�شهاد الم�سيح على ال�صليب.
وتمام ًا مثلما الدالالت الدينية لطقو�س حمل المعيار التحويلي ،متناق�ضة في طبيعتها في كال العملين –التح ّول
الفردي لعيد الغطا�س مقابل التحول الجماهيري للم�سيحية -كذلك �أي�ض ًا يو�صف فعل حمل الالفتة بطرائق
مختلف ��ة .في رواية الحرب وال�سالم ف�إن ال َع َلم مث ��ل ال�ضباب �إذ هو ثقيل وم�ضطهد :الأمير �أندريه «يكاد ال
يقدر على تحمل المعيار الثقيل» ويم�ضي «ي�سحبه الموظفون» ( .)325وفي هذا العمل الأدبي ف�إن ال َع َلم هو
رم ��ز للقيم وال�ضغوط المجتمعية ،الذي قد اقترب من النج ��اح في �إغواء وا�ستعباد الأمير �أندريه في بحثه
ال ��د�ؤوب عن المعنى؛ �أال وهو الن�صر وال�شرف والمعركة والبطولة والحليف والعدو  -كل الأفكار التي يرمز
�إليه ��ا العلم – التي تبدو له فج� ��أة الآن مجرد فئات ع�شوائية وفارغة .وهذا هو الدر�س الذي يتعلمه �أندريه
م ��ن ه ��ذه المعركة؛ وتالي ًا ،ف�إن ال َع َلم هنا ه ��و عبء ثقيل يجب �أن يلقيه جانب ًا من �أج ��ل �أن يكون م�ستنير ًا،
ويرتف ��ع بتفكي ��ره �إلى �أعالي ال�سماء التي ال نهاية لها (وكما يالحظ وا�سيوك�س تثبت حالة التنوير هذه ب�أنها
م�ؤقت ��ة فح�س ��ب :ي�شعر �أندريه ب�أنه قد ر�أى �شيئ ًا مهم ًا لكنه ي�سيء تف�سير التجربة ،لأنه ي�سيء تف�سير �أف�ضل
حركاته (.)1978.73
وم ��ن ناحية �أخ ��رى ،في رواية الأم ال يرتبط ال َع َلم بـر�ؤية العال ��م القديمة والخانقة ،لكن مع النظرة
الجديدة والمتح ّررة :وتالي ًا ف�إن ال َع َلم لي�س ثقي ًال ،لكنه يو�صف با�ستمرار ب�أنه يرتفع �سامق ًا في ال�سماء،
كما لو �أنه تو ّث ٌب بطبيعته ،ويبدو �أنه ينه�ض �أي�ض ًا ب�أولئك الذين يتط ّلعون �إليه وي�ؤمنون به« :ارتفعت راية
الطبق ��ة العامل ��ة فوق الوجوه المرفوعة مث ��ل طائر �أحمر �ضخم» ( .)163وبد ًال م ��ن �أن يكون عبئ ًا ،ف�إن
الفت ��ة العمال �أ�صبحت �أمر ًا م�ساند ًا ،وا�ستن ��دت نيلوفنا على ع�صا الالفتة المك�سورة وهي ت�شق طريقها
�إل ��ى المن ��زل بعد اعتق ��ال ابنها ،ويبدو �أنه ��ا ت�ستم ّد راحة كبيرة وق ��وة منها كما لو كانت م ��ن �أثر بقايا
مقد�سة.

ج .العاقبة
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ي�سه ��م اختالف ع ��ام معين في النغمة بين الم�شهدين الحاملين للمعايي ��ر في جزء كبير لي�س فقط في
اختالف في البناء الخيالي للم�شاهد نف�سها ،لكن �أي�ض ًا في النتائج المختلفة جد ًا للم�شهدين .ويتجلى هذا
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الفرق :في رواية الحرب وال�سالم ،هنالك جانب من ال�سخرية في التحول الذي �أحدثته طقو�س حمل العلم،
بينما في رواية الأم ف�إن هناك غياب ًا تام ًا لل�سخرية.
تب ��د�أ معركة �أو�ستكرليتز ،كما �أ�ش ��رت �سابق ًا ،بالفو�ضى الإ�شكالية للح�ش ��ود ورغبة �أندريه في االرتفاع
ف ��وق الح�ش ��ود من خالل بع�ض الأعمال البطولي ��ة .وفي الواقع تنتهي المعركة بارتف ��اع �أندريه فوق الح�شد
ع ��ن طري ��ق هذا العمل (تح ّمل ��ه للمعيار ال�ساقط والج ��رح الالحق)؛ لكن ،ومن المفارق ��ات ،ف�إنه في هذه
العملي ��ة ت ��م تغيير نظرته �إلى العالم بر ّمته ،بحيث يواجه ارتفاعه لي�س على هذا النحو ،لكن كتناق�ص فيه.
�إذ �إن ��ه حينما يجد نابليون ،معبوده ال�سابق ،وعل ��ى الرغم من كل االحتماالت� ،شخ�صي ًا بين القتلى وينقذه
�شخ�صي� � ًا ،وي�شي ��د به ل�شجاعته  -وهو احتمال كان من �ش�أنه �أن ير�سله في ال�سابق �إلى ن�شوة الفخر – ف�إننا
نرى �أن �أندريه غير مت�أثر وغير مبال ،ويخلد �إلى ال�صمت رد ًا على ا�ستف�سارات نابليون حول �صحته:
ف ��ي تلك اللحظة تهاوت �أمام ناظري ��ه جميع التبجيالت التي كان يك ّنها لنابليون� ،إذ كم كان �ضئي ًال بطله
بزه ّوه ال�سخيف و�سعادته بالن�صر بالمقارنة مع ال�سماء الجليلة والبا�سقة والر�ؤوف التي قد �أب�صرها وفهمها،
�إل ��ى الدرج ��ة التي �أبكمته في �إجابته نابليون عن �س�ؤاله ...وبينما كان يمعن النظر بعيني نابليون �أبحر الأمير
�أندري ��ه بخياله ب�أفكار عميقة كتفاهة ال َع َظمة وتفاه ��ة الحياة التي لي�س بو�سع امرئ �أن يدركها بالإ�ضافة �إلى
التفاهة العظيمة للموت ،التي لي�س بو�سع امرئ في قيد الحياة �أن يفهمها �أو يفك طال�سمها)340( .
وهكذا في تحول �أندريه هناك عر�ض �ساخر لأفكار عدم المباالة والتفاخر -التي يجري تو�ضيحها �أي�ض ًا
م ��ن خ�ل�ال اللعب بال�صور �إلى الأعلى والأ�سفل طوال هذا المقطع -بدء ًا من النزول �إلى الوادي حيث تجري
المعركة ،مرور ًا بالق�ضية التي �سقط فيها الجنود في المعركة التي ال تزال قائمة ،وتنتهي بالغمو�ض ال�ساخر
في الت�ضا�ؤل الفوري لأندريه �أمام وجه ال�سماء و�شعوره بالعظمة �أمام �أعين رجل يفتر�ض �أنه عظيم.
�أم ��ا م ��ن الناحية الأخرى فمن خالل م�شهد موكب عيد العمال في رواية الأم ،كان هناك نفي لمثل هذه
التقييم ��ات الر�أ�سية ،التي ترتبط ب�سل�سلة هرمية الكني�سة الم�سيحية القائمة والنظام البرجوازي العالمي.
ولأن المعرك ��ة هنا هي في المقام الأول �صراع رمزي لك�سب م�ؤيدين جدد للق�ضية الثورية ،ف�إن قلق غوركي
لي�س مع من بقي منت�صب ًا ومع من �سقط ،لكن مع عدد الأ�شخا�ص الذين تجمعوا و�ضموا �أيديهم و�أ�صواتهم
في الأغنية وعدد الذين ف ّروا خوف ًا .وهكذا ف�إن ال�صور في م�شهد غوركي هي في المقام الأول �أفقية ولي�ست
ر�أ�سي ��ة :الحمم المنت�شرة و�شكل الوتد اال�ستيعابي والموج ��ة الزاحفة و«الطائر المظلم ذو الأجنحة وا�سعة
االنت�ش ��ار» ( .)168بالإ�ضاف ��ة �إلى ا�ستخدام هذا الميل الت�صوري الأفق ��ي ف�إن هنالك العديد من العبارات
وال�صور المختلفة في جميع �أنحاء م�شهد غوركي للتخل�ص من الفئات الر�أ�سية التقليدية الهرمية.
ف ��ي �سبيل المث ��ال ،ف�إن الحقيقة لي�ست مفهوم� � ًا تجريدي ًا يقع في الأعلى وبعيد ًاج ��د ًا مثل �سماء الأمير
�أندريه النبيلة؛ بد ًال من ذلك يجري �إ�سقاط الحقيقة �إلى م�ستوى النا�س ،الذين يملكون الآلهة في نفو�سهم.
«علي �أن �أم�ضي جنب ًا �إلى جنب مع الحقيقة مرة
تم التعبير عن هذه الفكرة جيد ًا في تعليق نيلوفنا الب�سيطّ :
واحدة قبل �أن �أموت!» ()160؛ �إن عبارة «�أم�ضي جنب ًا �إلى جنب مع الحقيقة» ت�شير �إلى قرب بدني �أكثر منه
قرب ًا ُمج َّرد ًا– رفاق ي�سيرون مع بع�ضهم بع�ض ًا– ومن ثم ي�ؤثر في تج�سيد الحقيقة.
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والنتيج ��ة هي الت�ألي ��ه العلماني لل�شعب و�إلغاء الت�سل�سل الهرمي ،وذلك م ��ن خالل ال�سرد الغريب الذي
يخبرن ��ا ب ��ه ناك�سودكا قبل ب ��دء العر�ض ،عن كيف كان يريد عندما كان طف�ل ً�ا �أن يم�سك ال�شم�س في كوب
ويدو�سها في الوحل .على الرغم من �أن محاوالته باءت بالف�شل� ،إال �أنه انتهى بال�صراخ و�إخراج ل�سانه نحو
ال�شم� ��س ،الت ��ي بدت ك�أنها ذات �شعر �أحمر لأنها كانت ت�شبه «الحداد ذا الوجه الأحمر ،ذا اللحية الحمراء
 ...زمي ��ل طيب القلب» ( )158الذي عا�ش عبر ال�ش ��ارع .هذا التج�سيد الخ�شن وال�شائع لل�شم�س باعتبارها
َك َح ّداد ذي وجه �أحمر ،وذي لحية حمراء ،هو �أبعد ما يمكن عن ت�أمل الأمير �أندريه المذهل في ال�سماوات
الجليلة والوا�سعة والم�سا ِلمة التي تعلوه.
ف ��ي نهاي ��ة المطاف ف�إن �أكبر مفارقة في تحول الأمي ��ر �أندريه هو �أنه لم يتح ّول بعد كل هذا� .إذ تبددت
الإمكانات الطق�سية لم�شهد حمل المعايير دون الوفاء بوعدها� .إذ لما فكر الأمير �أندريه في وقت �سابق في
عواقب عمله البطولي ،لم يتمكن من التو�صل �إلى ا�ستنتاجات ،وحاول بالفعل تجاهل ال�س�ؤال تمام ًا«:ح�سن ًا،
وبع ��د ذلك؟» ي�س� ��أل ال�صوت الآخر مرة �أخرى � ...أجاب الأمير �أندري ��ه بنف�سه« :ال �أعرف ما �سيحدث بعد
ذلك ،ال �أعرف ،وال �أرغب في ذلك» ( .)306وفي الواقع فلأن نتائج م�أثرته غير متوقعة كلي ًا� :إذ بعد بطولته
وحال ��ة التج ّل ��ي التي م ّر بها ف�إن �أندري ��ه مري�ض ومخذول وغير مبال وهذياني ،وتخل ��ت عنه الإن�سانية بك ّل
�أهدافه ��ا ،وهو مرمي في م�ست�شفى �إقليمي ق ��ذر ،وقد �أُ�شير �إليه ب�أنه مجرد «�شخ�ص ع�صبي متوتر ...غير
قاب ��ل لأن يتعاف ��ى» ( .)342وجد وا�سيولك تف�سير ًا له ��ذه النتيجة المخيبة للآمال ف ��ي �إ�صرار �أندريه على
فه ��م «�إثارة الحياة في داخله م ��ن حيث القوة والإرادة وال�سيط ��رة» ()1978.79؛ وفي ر�أي وا�سيوليك ف�إن
ارتكا� ��س �أندريه �إلى ال�شك بع ��د معركة �أو�سترليتز ناتج عن ا�ستنتاجه الخط� ��أ ب�أن عدم فهم الحياة يعني
«�أن ��ه ال يوجد �شيء ينبغي معرفته» ( .)1978.73و«(�سوء الفهم) هذا للحياة الجديدة التي بزغت داخله
 ...قد ج ّفت ينابيعها»( .)1978.78ومع ذلك ففي الواقع ف�إن ف�شل الطقو�س في هذا الحدث الخا�ص لي�س
فري ��د ًا؛ �إذ ب�ش ��كل عام ف�إن �شخ�صيات تول�ست ��وي ال تتحول �أبد ًا ب�شكل كامل ،على الرغ ��م من �أنها قد تنمو
وتتغي ��ر داخل بع�ض الح ��دود المو�صوفة؛ �أي �إن �شخ�صياته م�ستقرة ومعق ��دة للغاية بحيث ال ت�سمح ب�إعادة
التنظيم الجذري .فالتغييرات الملحوظة تكون نتيجة لعملية تدريجية للن�ضج �أكثر منها �أي تحول طق�سي.
وم ��ن ناحي ��ة �أخرى ،ف�إن �شخ�صيات غوركي في رواية الأم ،تخطيطي ��ة �إلى حد كبير و�شخو�صها �ضحلة
ومر�سوم ��ة ب�شكل �سطحي� :إذ �إنها تب ��دو ك�أيقونات ثنائية الأبعاد بد ًال من �صور ثالثية الأبعاد .ومن ثم فهي
�أكث ��ر مرون ��ة وقابلية لأن يتم التالع ��ب بها من �شخ�صيات تول�ست ��وي (من ِق َبل الدعاي ��ة ال�سيا�سية وح�سب
الق�ص ��د الت�أليف ��ي) .ونتيجة لذلك ،ف� ��إن التحول الكامل لل�شخ�صية � -سواء عن طري ��ق الطقو�س �أو و�سائل
ال�س ��رد الأخ ��رى � -أم ��ر ممكن تمام ًا ،ويحدث حق ًا ف ��ي حاالت كل من بافيل ووالدت ��ه .على الرغم من هذا
التميي ��ز الحا�س ��م في الم�صائر النهائي ��ة ل�شخ�صيات تول�ستوي وغوركي � اّإل �أن رواي ��ة الأم تحاكي االنك�سار
م ��ا بعد البطول ��ي لأندريه وذلك لفترة ق�صيرة بعد انتهاء موكب عيد العم ��ال ،ربما عن طريق التعليق على
الم�شهد في رواية الحرب وال�سالم� :إذ �إن نيلوفا �ضعيفة ومرهقة؛ وترنو من النافذة «تبحث بال معنى عن
�شيء ما» ( .)178و�سارية العلم مك�سورة �إلى ق�سمين .وبالمثل «كان اليوم م�شطور ًا �إلى ن�صفين –فقد كان
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هن ��اك معنى للن�ص ��ف الأول ،لكن لم يبقَ �أي معنى في الن�صف الثاني ،وكان ��ت تواجه فراغ ًا كئيب ًا ،ما �أثار
ال�س� ��ؤال :ماذا �أفعل الآن؟»( .)178م ��ن المحتمل �أن يكون هذا �صدىً مبا�ش ��ر ًا وم�ضطرب ًا برفق ال�ستعالم
الأمي ��ر �أن ��دروز المتلعث ��م («ح�سن� � ًا ،وم ��اذا بعد ذلك؟») .وع�ل�اوة على ذل ��ك ،فيمكن ق ��راءة اال�ستطراد
المو�سيق ��ي والغريب لتذ ّك ��ر نيلوفنا لقارب �صغير فارغ مهجور في منت�صف بركة �سوداء (ات�ضح �أن القارب
ق ��د ت ��م التخلي عنه عندما �أغرق من فيه نف�سه �إذ كانت «امر�أة فت ّي ��ة ذات �شعر �أ�سود جامح على �أ ّنه تعليق
عل ��ى محنة �أندريه الرزينة بع ��د معركة �أو�سترليتز .في الإ�صدارات الأولى لرواي ��ة الأم ،كان هذا االرتباط
�أق ��وى ،حيث تق ��ارن نيلوفنا نف�سها بالقارب ،الذي ُيقارن بدوره بـ «تابوت ينتظر م ّيته» ( :)245 ،1938هذه
التنقيح ��ات تترك �أي�ض ًا االرتب ��اط الواقعي للقارب المهج ��ور لفكرة االنتحار �أكثر �ضبابي ��ة بكثير ،ونتيجة
لذلك ف�إن لهذه ال�صورة قوة رمزية �أكثر.
�إنما ،في �أعقاب موكب عيد العمال كما في �أي مكان �آخر .ت�أخذ رواية الأم �صور ًا مزعجة ومثيرة لرواية
تعان نيلوفنا من خراب م�شابه لما
وتب�سطها وتعيد ح ّلها و�إ�صالحها .و�إل ��ى الآن فتكاد لم ِ
الح ��رب وال�سالم ّ
ح ��دث مع �أندريه ،وذل ��ك عندما و�صلت �إلى �إدراك مبهج للهدف الذي م ��ن �أجله حدث كل ما ّتم :من الآن
ف�صاع ��د ًا� ،ستكون ق�ضيتها هي الق�ضية الثوري ��ة .وقد دفعها العر�ض بالفعل �إلى العثور على مبتغاها و�إلقاء
�أول خط ��اب �سيا�س ��ي لها .وهي الآن قد تجاوزت مخاوفها المقيدة ،وه ��ي م�ستعدة لتقديم ما يلزم للق�ضية
م ��ن دون �أي تحفظ .في الن�سخة الإنجليزية الأ�صلية للكت ��اب ،عبرت عن هذا اال�ستعداد في الم�صطلحات
المجازي ��ة التالي ��ة« :م ��ا الذي �أعي� ��ش من �أجله �إن ل ��م يكن لهذا ال�سب ��ب؟ ...تنمو ال�شج ��رة وتعطي الظل،
وتنق�س ��م �إل ��ى الخ�شب ،و ُتد ّف ��ئ النا�س� .إذ حتى مجرد �شج ��رة غبية ت�ساعد في الحي ��اة ،في حين ما الذي
�أفعل ��ه �أن ��ا ك�إن�سان»( .)248 ،1938وقد ظه ��رت حما�ستها الثورية المتنامية بعب ��ارات مماثلة�« :إنها ال�سنة
الخام�سة التي �أعي�ش فيها الآن �إلى جانب الخ�شب .لقد ذاب قلبي وبد�أ يحترق»( .)248 .1938بالنظر �إلى
ه ��ذه التعابي ��ر ،فربما يكون من المهم �أن الحلقة القادمة من تجدي ��د الأمير �أندريه �ست�أتي الحق ًا في رواية
الح ��رب وال�سالم في �شكل حب ��ه لناتاال ،و�سوف ينعك�س ب�شكل رمزي في التجدي ��د الربيعي ل�شجرة البلوط
القديم ��ة في الغابة .وبعبارة �أخرى ربما يكون اختيار نيلوفنا لل�شج ��رة كمجازٍ لتحولها ،مرة �أخرى� ،إ�شارة
�إلى رواية الحرب وال�سالم .في �أي حال ،بينما ينبعث بلوط �أندريه �إلى الحياة كمخلوق من الجمال والن�سغ
والحب و�سر الحياة نف�سها) ،تجد �شجرة نيلوفنا قيمتها في موتها (ال�شهادة)
المتدف ��ق (ما يعني ال�شباب
ّ
وفي فائدتها (خدمة الق�ضية).
على الرغم من �أنه ،في هذه الأثناء ،كانت نتيجة معركة �أو�ستيليتز هي عزل الأمير �أندريه عن الب�شرية
جمعاء – االغتراب عن كل من الحياة والموت ،واالغتراب الم�صاحب للج�سد من الروح .وعلى العك�س من
ذلك ،ونتيجة لحدث موكب عيد العمال تمت معرفة نيلوفنا الدقيقة بالق�ضية الثورية والج�سد والروح� ،إلى
الحد الذي ي�سعدها �أن تق ّدم لفم الق�ضية الجائع �إما ُ
الخ َطب و�إما الج�سد� ،أيا كان ما قد تحتاجه� .إن نتائج
الطقو� ��س الحاملة للمعايير التحويلية ف ��ي العملين متناق�ضة بال�ضبط .ومن المثي ��ر لالهتمام التكهن �إلى
�أي م ��دى تع� � ّد هذه المعار�ضة المبا�شرة تعليق ًا واعي ًا على رواية الح ��رب وال�سالم من جانب غوركي .وربما
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تو ّفر المقاطع المذكورة �أعاله بع�ض الأدلة .وبالطبع في تنقيحات غوركي لكتابه �أجرى اخت�صارات وا�سعة
النط ��اق ،وتالي ًا ال يمك ��ن ا�ستخال�ص ا�ستنتاجات مح ��ددة :وكيفما كان ،ربما يكون م ��ن الوا�ضح �أنه اختار
�إزال ��ة تل ��ك المقاطع على وجه التحديد التي يبدو �أنها تع ّلق على �أعقاب م�شهد َح ْمل العلم في رواية الحرب
وال�سالم.
يب ��دو الأم ��ر كما لو �أن عمل تول�ستوي قد كان في الأ�صل دافع� � ًا لتكوين عمل غوركي ،لكن في وقت الحق
اتخذت رواية الأم �شكلها الخا�ص ،ويمكن تحريرها من م�صادرها  -مثل �آثار ر�سم الفحم في اللوحة التي
حجب ��ت بعد ذل ��ك بطبقات من اللون .ربما رواي ��ة الأم ككل ،في الأ�سا�س ،مثل كت ��اب عن ان�ضباط غوركي
الأدبي تجاه تول�ستوي و�صراع غوركي لت�شكيل هويته الفنية الخا�صة كما هو حول االن�ضباط ال�سيا�سي للأم
تج ��اه ابنه ��ا والو�صول التدريجي المماثل �إلى هوية م�ستقلة .ووفق ًا له ��ذا التف�سير ،ف�إن الأم لبافيل هي مثل
رواية الأم لتول�ستوي .وبعبارات �أخرى ف�إن االن�ضباط الأدبي لغوركي لتول�ستوي-الأب م�ش ّفر في الكتاب في
مث ��ل ان�ضباط نيلوفنا ال�سيا�سي لبافيل االبن (يق ّدم �أي�ض ًا الن�ص الفرعي الديني لبافيل وت�شبيهه بالم�سيح
هذا االرتباط بين �أدوار بافيل وتول�ستوي ،بالنظر �إلى �صورة ومكانة تول�ستوي �شبه الإلهية).
عندئذ ر�ؤية العديد من الجوانب المميزة والرائعة لرواية
�إذا كان الت�شبيه الذي ق ّدمته �صالح ًا ،فيمكن
ٍ
الأم م ��ن منظ ��ور جدي ��د .ففي �سبيل المث ��ال� ،إن انعكا�س الت�سل�س ��ل الهرمي للأجيال ف ��ي الكتاب له معنى
�آخ ��ر مخفي ،الذي يعبر بمهارة عن حاجة غوركي القوية �إل ��ى محاكاة تول�ستوي وقمعه في وعيه الإبداعي.
وبالمث ��ل ،قد تنبع مواقف بافيل الإ�شكالية في مقدمة م�شهد حمل المعايير من �إح�سا�س غوركي المتناق�ض
م ��ن المفارقات المتناق�ضة المت�أ�صلة في �شخ�صية وتعبيرات تول�ستوي .وعالوة على ذلك ،قد تكون �أ�سباب
غياب بافيل في الجزء الثاني من الكتاب �أكثر ت�شوي�ش ًا مما يوحي به التف�سير الب�سيط لال�ست�شهاد المجازي:
وبه ��ذه الطريق ��ة يعمل غوركي على نحو واقع ��ي على �إبعاد تول�ستوي -وهذا ت�أثي ��ر �إنتاج القلق للكاتب  -من
الأدب الرو�سي المعا�صر.
وفي هذه القراءة ف�إن موكب عيد العمال ،وهو ي�أتي في الوقت الذي يتم فيه التوثيق في منت�صف العمل
تمام� � ًا ،ويمثل اللحظة الت ��ي �أدركت فيها نيلوفا حق ًا ذاتها -من خالل نقل المعيار الأحمر للعمال من االبن
�إلى الأم ،على الرغم �أنه مهترئ ومك�سور ،-ويمثل �أي�ض ًا اللحظة التي يغادر فيها معلم غوركي ،م�ؤلف كتاب
رواي ��ة الحرب وال�سالم ،الم�شهد ،ويم ّثل م�ستوى الرابطة الأدبية الت ��ي ينتميان �إليها .وهو ينتقل بين �أيدي
ن�ص الأم فح�سب �أي من العفوية �إلى
الك ّت ��اب الأ�صغر �سن ًا .وتم تحقيق تحول طق�س ��ي �أكثر قوة و�أ�صالة من ّ
الوعي� :أي النقل الثوري لل�صوت الأدبي◘ .
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�شخ�صية العدد

�سبع �أ�ساطير عن غوركي
�صديق لينين� ،ضحية �ستالين ،المدافع عن الفالحين،
م�ؤ�س�س الواقعية اال�شتراكية ،وغير ذلك من �أ�ساطير

ترجمة و�إعداد :عياد عيد •

كنت عام  2018في زيارة �إلى جمهورية با�شكوردو�ستان المن�ضوية تحت لواء االتحاد الرو�سي لالحتفال
بعلم من الأعالم الوطنية الرو�سية ،وقدر لي في تلك الزيارة �أن �ألتقي بالكاتب الرو�سي يوري ميخائلوفيت�ش
بولياكوف ،ع�ضو المجل�س الثقافي الأعلى في االتحاد الرو�سي ،و�صاحب العديد من الروايات ،والأهم من
ذلك كله (في ما يتعلق بمو�ضوعنا) �أنه رئي�س تحرير جريدة «ال�صحيفة الأدبية» (ليتيراتورنايا غازيتا).
�ص ��درت ه ��ذه ال�صحيفة �أول مرة ف ��ي  22ني�سان من ع ��ام  1929بمبادرة من مك�سي ��م غوركي ،وكان
ال�شعار المميز لها منذ الت�أ�سي�س مكون ًا من �صورتين رمزيتين للأديبين الرو�سيين بو�شكين وغوركي ،ك�أنها
بذل ��ك تتاب ��ع تقليد «ال�صحيفة الأدبية» التي �أ�س�سها �ألك�سندر بو�شكي ��ن عام ( 1830الكالم هنا لفولفغانغ
كازاك) .غي ��ر �أن ال�صحيف ��ة حتى عام  1990لم ت�أت على ذك ��ر �أي �صلة لها بالإ�صدار الذي حمل العنوان
نف�سه في القرن التا�سع ع�شر ،وظل العاملون على �إ�صدارها ي�شيرون �إلى �أنها ت�أ�س�ست عام .1929

• مترجم �سوري.
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�صدر عام « ،1990قانون الطباعة» الجديد ،واختفى من �شعار ال�صحيفة الأدبية ر�أ�س مك�سيم غوركي،
وبات ��ت هيئة تحريرها ت�شير �إل ��ى �أن عام الت�أ�سي�س هو  ،1830ثم تحولت ال�صحيفة عام � 1997إلى م�ؤ�س�سة
م�ساهمة مفتوحة ،وتولى عام  2001رئا�سة تحريرها الكاتب يوري بولياكوف.

عودة الر�أ�س

128

ل ��م يكن اختف ��اء ر�أ�س غوركي من �شعار ال�صحيفة بفعل ال�سحر ،بل ج ��اء على خلفية التحوالت الكبرى
الت ��ي حدث ��ت في بالد الرو� ��س عقب انهيار االتح ��اد ال�سوفييتي ،نظام� � ًا و�شك ًال من �أ�ش ��كال الحياة ،وقيم ًا
و�أحكام� � ًا اجتماعي ��ة و�سيا�سية واقت�صادية ،و�أدبية �أي�ض ًا ،وقد ولد ذل ��ك االنهيار فع ًال حثيث ًا لفهم ما حدث
ويح ��دث ،وتق�ص ��ي �أ�سبابه ،ف�أخ�ضع كل �ش ��يء للدرا�سة و�إعادة القراءة ،بل �إل ��ى المحاكمة ،ومن بين ذلك
موقع مك�سيم غوركي في التاريخ الأدبي الرو�سي ،ودوره الملتب�س في الحركة الأدبية.
تترافق التغيرات الكبرى ب�آالم كبيرة ،وغالب ًا ما ت�أتي الأحكام على التاريخ انفعالية ،وفيها كثير من
التجني والمغاالة ،وال ي�ستطيع �سوى قلة قليلة من الحكماء تقدير الأمور بميزان العقل ،لكن حتى ه�ؤالء
ال يتاح لهم �إ�سماع �صوتهم حينما يعلو ال�ضجيج ،وي�ضطرون عادة �إلى انتظار الهدوء الذي يلي العا�صفة كي
يقدموا خال�صة المنطق والتقويم الأقرب �إلى المو�ضوعية.
كانت حمى نقا�شات و�صراعات كبيرة تجتاح البالد في الت�سعينيات ،ولم تبد�أ براعم ال�شكل االجتماعي
الجدي ��د ف ��ي رو�سيا تتفتح �إال مع بداية الألفية الثالثة ،فبردت الر�ؤو�س وتراجع ت�أثير االنفعاالت ،ومع ت�سنم
الكاتب بولياكوف مقاليد �إدارة التحرير طرحت من جديد م�س�ألة ر�أ�س غوركي.
يق ��ول الكات ��ب بولياكوف في ذلك اللق ��اء الذي جمعنا في مدينة �أوفا �إنهم ق ��رروا في هيئة التحرير �أن
يطرح ��وا الم�س�ألة على القراء ال�ستفتاء �آرائهم ،وكان ��ت النتيجة هي �أن �أغلبية القراء كانت مع عودة ر�أ�س
غوركي �إلى �شعار ال�صحيفة.
�إنما ،من يظن �أن الديمقراطية وحدها تكفي ،و�أن ر�أي الجماهير العري�ضة هو الحا�سم ،مخطئ.
خ ��اف �أع�ضاء هيئ ��ة التحرير �أن تثير عودة الر�أ�س غ�ضب �أ�صحاب الجري ��دة ،فالمال في �أيدي ه�ؤالء،
ومن غيرهم لن تقوم لل�صحيفة قائمة ،وقرروا التريث في �أمر العودة.
طال ��ت العودة �إلى �أن دعا الممول الأكبر الكاتب بولياكوف �إلى زيارته في بيته الريفي ،وفي ذلك اللقاء
قال الممول الأكبر:
 نعلم �أن عيد ميالدك �سيحل قريب ًا ،و�سنقدم لك هدية مكاف�أة على جهودك في رئا�سة التحرير ،فمار�أيك �أن تكون الهدية �ساعة من ال�ساعات الحديثة التي تت�صل بالأقمار اال�صطناعية وتت�سم بمزايا خارقة؟
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و�شرع الممول يعدد المزايا الخارقة ،لكن يوري بولياكوف �أجابه بعد �أن �أنهى حديثه:
 ال �أريد ال�ساعة ،بل �أريد �شيئ ًا �آخر.�أتخيل �أن الممول قد ده�ش من هذا الجواب ،فهل ثمة ما هو �أثمن من ال�ساعة؟!!
 ماذا تريد؟ �أريد �أن تهديني ر�أ�س غوركي ،وت�سمح ب�إعادته �إلى �شعار الجريدة.!!!!...ربما �ضرب الممول كف ًا بكف عجب ًا (لم يذكر لي بولياكوف ذلك ،لكنني �أتخيله).
فكل من يظن �أن ر�أ�س غوركي يعني الكثير لجميع �أ�صحاب المال مخطئ.
ق ��ال الممول - :لك ذلك ..وما دمت تريد ر�أ�س غورك ��ي هدية في عيد ميالدك فليكن لك ر�أ�س غوركي
هدية عو�ض ًا عن ال�ساعة الخارقة الحديثة.
وهكذا عاد الر�أ�س �إلى �شعار الجريدة عام .2004

�أ�سطورة الكاتب الأ�سطوري
اال�سم :مك�سيم غوركي (�ألك�سي بي�شكوف)
تاريخ الوالدة� 29 :آذار .1868
تاريخ الوفاة 18 :حزيران .1936
مكان الوالدة :نيجيني نوفغورود – رو�سيا.
الطول � 193سم.
ي ��رى بع�ضه ��م �أن �ألك�سي بي�شك ��وف ال�شهير بمك�سيم غورك ��ي �شخ�صية مقد�سة ف ��ي الأدبين الرو�سي
وال�سوفييتي ،ال �سيما �أنه ر�شح خم�س مرات لنيل جائزة نوبل ،وكان الكاتب ال�سوفييتي الأكثر ن�شر ًا طوال
قيام االتحاد ال�سوفييتي ،ويعد �إلى جانب بو�شكين وتول�ستوي المبدع الأ�سا�سي للفن الأدبي الوطني.
كان وال ��ده نجار ًا ،وعمل ف ��ي �أواخر حياته مدير ًا لمكت ��ب �سفن� ،أما والدته فارف ��ارا فا�سيليفنا فتوفت
بال�س ��ل ،فحلت الجدة �أكولينا �إيفانوفنا لدى �ألك�سي بي�شكوف ال�صغير محل الوالدين� .أ�ضطر منذ الحادية
ّ
المحال ،وعامل بوفيه
ع�شرة من عمره �إلى العمل ،فكان مك�سيم غوركي �صبي ًا يو�صل طلبات الزبن في �أحد
عل ��ى �سفين ��ة ،وم�ساعد فران ،ورا�سم �أيقونات ،وق ��د انعك�ست �سيرته الذاتية ف ��ي رواياته «الطفولة» و«بين
النا�س» و«جامعاتي».
� - 1سنوات ال�شباب
عم ��ل غورك ��ي حار�س ًا في م�صلح ��ة �سكة الحديد بعد ف�شله ف ��ي االنت�ساب �إلى جامعة ق ��ازان ،واعتقاله
ل�صلت ��ه ب�إحدى الحلقات المارك�سية ،ثم انطلق حينما بلغ ال�سنة الثالثة والع�شرين من عمره في رحلة جاب
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فيها البالد ،وا�ستطاع �أن ي�صل �سير ًا على الأقدام �إلى القوقاز .راح مك�سيم غوركي في تلك الرحلة تحديد ًا
ي�سجل ب�إيجاز �أفكاره التي تحولت فيما بعد �إلى �أ�سا�س م�ؤلفاته.
وبالمنا�سبة ف�إن �أولى ق�ص�ص مك�سيم غوركي قد بد�أت ت�صدر في ذلك الوقت تقريب ًا.
�ساف ��ر �ألك�سي بي�شك ��وف ،الذي تبنى ا�سم ًا م�ستعار ًا هو مك�سيم غوركي �إلى الواليات المتحدة الأمريكية
بعد �أن �صار �أديب ًا معروف ًا ،ثم انتقل للعي�ش في �إيطاليا ،لكن رحيله ذلك لم يكن قط لم�شكالت مع ال�سلطات
كم ��ا ت ��روج بع�ض الم�صادر �أحيان ًا ،بل لتب ��دالت في حياته الأ�سرية الخا�صة ،غير �أن ��ه ا�ستمر خارج البالد
�أي�ض� � ًا ف ��ي �إ�صدار كتب ذات توجه ثوري .عاد غوركي �إلى رو�سيا ع ��ام  ،1913وقطن في �سانت بطر�سبورغ،
وراح يعمل لح�ساب دور ن�شر مختلفة.
المثي ��ر للف�ض ��ول هو �أن موقف غوركي من ث ��ورة �أكتوبر كان متحفظ ًا بما في ��ه الكفاية ،على الرغم من
وجهات نظره المارك�سية كلها ،وقد غادر البالد بعد الحرب الأهلية لن�شوب خالفات مع ال�سلطة الجديدة،
لكنه عاد نهائي ًا �إليها عام .1932
كان ��ت �أولى ق�ص� ��ص مك�سيم غوركي هي ق�صته ال�شهي ��رة «ماكار ت�شودرا» ،الت ��ي �صدرت عام ،1892
�أم ��ا ما جل ��ب �إليه ال�شهرة فمجلداه المعنونان بـ«خواطر وق�ص�ص» ،وقد بدا الفت ًا �أن عدد الن�سخ المطبوعة
م ��ن هذي ��ن المجلدين ق ��د فاق بثالث مرات الرق ��م المعتاد في تل ��ك الأعوام ،وكانت الأ�شه ��ر بين �أعماله
ف ��ي تلك الفترة ق�صة «العج ��وز �إيزيرغيل» ،و«النا�س ال�سابقون» ،و«ت�شيلكا� ��ش» ،و«�ست وع�شرون وواحدة»،
كذل ��ك ملحم ��ة «�أن�شودة عن ال�صقر»� .أولى مك�سي ��م غوركي �أدب الأطفال كثير ًا م ��ن الوقت ،فكتب �سل�سلة
م ��ن الحكايات مثل «ال ��دوري ال�صغي ��ر» ،و«ال�سماور» ،و«حكايات ع ��ن �إيطاليا» ،و�أ�ص ��در �أول مجلة �أطفال
متخ�ص�صة في االتحاد ال�سوفييتي ،ونظم االحتفاالت للأطفال من الأ�سر الفقيرة.
(((
تحظ ��ى م�سرحيات مك�سيم غوركي «الح�ضي� ��ض» و«برجوازيون �صغار» ،و«�إيغور بوليت�شوف و�آخرون»
ب�أهمي ��ة كبي ��رة ،فهي ت�ساعد في فه ��م خ�صو�صية �إب ��داع الكاتب ،وتك�ش ��ف عن موهبته ككات ��ب م�سرحي،
وتبي ��ن كيف يفهم الحياة المحيطة به .كذلك حملت رواياته «طفولت ��ي» ،و«بين النا�س» و«الأم» و«ق�ضية �آل
�أرتامون ��وف» قيم ��ة �أدبية كبيرة� ،أما �آخر عمل �أنج ��زه فكان الرواية الملحمية «حي ��اة كليم �سامغين» ،التي
تحمل عنوان ًا ثاني ًا هو «�أربعون عام ًا» ،وقد ظل الكاتب يعمل على هذا المخطوط طوال �أحد ع�شرعام ًا ،ومع
ذلك لم يت�سنَّ له �إنجازه.
عمل مك�سيم غوركي بعد عودته �إلى الوطن عام  1932على �إ�صدار ال�صحف والمجالت ،و�أ�س�س �سال�سل
كت ��ب عن «تاري ��خ المعامل والم�صانع» ،و«مكتبة ال�شاع ��ر» ،و«تاريخ الحرب الأهلية» ،ونظ ��م الم�ؤتمر الأول
لعم ��وم الكت ��اب ال�سوفييت .وبعد موت ابنه المفاجئ انك�سر ،ث ��م �أ�صيب في �إحدى زياراته قبر ابنه مك�سيم
بنزلة برد �شديدة ،وعانى ثالثة �أ�سابيع متتالية من الحمى� ،أدت �إلى وفاته في  18حزيران من عام .1936
 )1اعتمدن ��ا هن ��ا العناوي ��ن مثلما وردت في ترجمة الأ�ستاذ �سهيل �أيوب لأعمال غوركي المخت ��ارة ال�صادرة في �ستة مجلدات عن دار رادوغا
في �أواخر الثمانينيات من القرن الما�ضي.
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�أح ��رق جثمان مك�سي ��م غوركي ووري رماده في جدار الكرملين ،لكن دماغ ��ه ا�ست�ؤ�صل قبل ذلك و�سلم �إلى
معهد الدرا�سات العلمية لدرا�سته الحق ًا.

منظر عام لل�ساحة الحمراء في جنازة مك�سيم غوركي .ت�صوير �إيمانويل يفزيريخين عام .1936

�أثي ��رت بع ��د ذلك ،مرات ع ��دة ،م�س�ألة �أن الكات ��ب الأ�سطوري وابنه ق ��د �سمما ،واتهم به ��ذه الجريمة
القومي�س ��ار هينري ��ك ياغودا ع�شي ��ق زوجة مك�سيم ب�شك ��وف (ابن غوركي) ،كذلك طال ��ت االتهامات ليف
تروت�سكي ،بل حتى جوزيف �ستالين.

غوركي كاتب رو�سي
ن�ش�أت الأ�ساطير عن غوركي بمالمحها الرئي�سة منذ ما قبل الثورة اال�شتراكية عام  ،1916وت�صلبت في
الفترة ال�سوفييتية ،ثم راحت تتحطم تحت �ضربات نقد المن�شقين (في ال�ستينيات) و�أن�صار البيري�سترويكا
(ف ��ي نهاية الثمانينيات) حت ��ى طم�ست قامة الكاتب الحقيقية ،وما عاد ف ��ي الإمكان تبين مالمحها تحت
طبق ��ات التقدي�س والتدني� ��س التي تناق�ض �إحداها الأخرى ،ولما �أف�صح ��ت لبولياكوف ،في لقائنا الم�شار
�إلي ��ه �أعاله عم ��ا �أعرفه من حقائق م�ستجدة عن غوركي ،والتي جعلتن ��ي �أ�ستغرب �إلحاحه على �إعادة ر�أ�س
الكاتب �إلى �شعار الجريدة الأدبية ،قال لي:
 -كل ما ذكرته �صحيح ،لكن مك�سيم غوركي يبقى كاتب ًا رو�سي ًا ،بل من �أعظم الكتاب الرو�س.

الأ�ساطير
 – 1غوركي كاتب تافه
تع ��ود ال�صيغ ��ة الم�شهورة لهذه المقول ��ة ،كما يبدو �إلى فالديمير نابوكوف ،ال ��ذي قال« :موهبة غوركي
الفني ��ة لي�س ��ت ذات قيم ��ة كب ��رى» ،و«�إنه مهم» فق ��ط «ب�صفته ظاه ��رة �ساطعة تعك�س الحي ��اة االجتماعية
الرو�سي ��ة»� ،إن غوركي «مثقف مزيف» ،و«يتمتع بنظر ومخيل ��ة ثاقبين» ،محروم من «المدى الفكري»،
�أما موهبته «ففقيرة» ،وي�سعى �إلى العاطفية «الم�سطحة».
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لي� ��س في م�ؤلفات ��ه «بالحد الأدنى كلمة حية واح ��دة» ،وهي ممتلئة «بالقوالب الجاه ��زة» ،و«ع�سل �أ�سود
خال�ص مع قدر غير كبير من ال�سخام».
لم يكن موقف ميريجكوف�سكي من موهبة غوركي الأدبية �أقل حدة ،فقد قال:
«ال ي�ستح ��ق غورك ��ي كفنان �أن يكتب عنه �أكثر من كلمتين .ت�ستحق من ��ا طبع ًا االهتمام الفائق الحقيقة
الت ��ي قالها عن تحفيه ،لكن ال�شاعرية التي يعتقد ،يا للأ�سف� ،أنها �ضرورية �أحيان ًا لتزيين هذه الحقيقة ال
ت�ستحق �شيئ ًا �سوى التف�ضل بن�سيانها».
دميتري ميريجكوف�سكي «ت�شيخوف وغوركي » (.)1906
�أما الذواق الآخر المعترف به �إيفان بونين فكتب بال مواربة عن «عدم �أحقية» غوركي بال�شهرة العالمية
(«غوركي» )1936 ،وكاد يتهمه باختالق ق�صة تحفيه.
�إنما ،ال ي�صعب على �أحد �أن ي�ضع في مواجهة هذه التقويمات المدمرة تقويمات �أخرى مناق�ضة تمام ًا،
وتنب� ��ض بالحب تجاه غوركي والإعجاب بموهبته ،فيقول ت�شيخوف �إن غوركي موهبة «حقيقية» ،و«هدارة»،
و�سم ��اه بلوك «فنان ًا رو�سي ًا» ،وكتب المتحف ��ظ والمت�شائم دائم ًا خودا�سيفيت�ش عن غوركي ب�صفته كاتب ًا من
عي ��ار ثقي ��ل� ،أما مارينا ت�سفيتايفا فت�شير قائلة لما منح بونين جائ ��زة نوبل« :ال �أعتر�ض� ،إنني وح�سب غير
موافق ��ة ،لأن غوركي �أكبر بما ال يقارن من بونين� :إنه �أكبر و�أكثر �إن�سانية ،ويتمتع بخ�صو�صية �أكبر ونحتاج
�إلي ��ه �أكث ��ر .غوركي هو حقبة� ،أما بونين فهو نهاية الحقبة» (في ر�سال ��ة �إلى تي�سكوفا في  24ت�شرين الثاني
من عام .)1933
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 - 2غوركي م�ؤ�س�س الواقعية اال�شتراكية
ف�س ��ر عل ��م الأدب ال�سوفييتي تطور الف ��ن الواقعي ب�أنه انتق ��ال من الواقعية النقدي ��ة التي تج�سدت في
َّ
�إبداع ��ات بو�شكي ��ن وغوغول وتورغيني ��ف وتول�ستوي �إل ��ى الواقعي ��ة اال�شتراكية التي تع ��د المنهج الر�سمي
والوحي ��د للفن ال�سوفييتي .كان �آخر ممث ��ل للواقعية النقدية هو ت�شيخوف� ،أما غوركي ف�أ�سند �إليه �أداء دور
«م�ؤ�س�س �أدب الواقعية اال�شتراكية» ،و«�أبي الأدب ال�سوفييتي» (المو�سوعة ال�سوفييتية الكبرى).
كان ��ت «م�ؤلفات الواقعية اال�شتراكية الأبرز» هي م�سرحية غورك ��ي «الأعداء» ( ،)1906ثم رواية «الأم»
( ،)1906مع العلم �أن نظرية الواقعية اال�شتراكية لم ت�صغ نهائي ًا �إال في الثالثينيات من القرن المن�صرم،
�إذ ت ��م ف ��ي ذلك الوقت تحديد ًا ر�صف الموا�صفات الجينية لهذا «المنه ��ج الفني» ،الذي يعد تعبير ًا جمالي ًا
ع ��ن �صورة العالم والإن�س ��ان المعترف بها ا�شتراكي ًا  -بزعامة غوركي وزعامة روايته «الأم» التي كتبها قبل
ثالثين عام ًا في �أمريكا ب�صفتها الأنموذج الأ�سمى.
�شع ��ر غورك ��ي الحق ًا ب�ضرورة ت�سوي ��غ حقيقة �أن تحف ��ة الواقعية اال�شتراكية تلك قد كتب ��ت في �أمريكا،
بعي ��د ًا عن الواقع الرو�سي ،وفي الطبعة الثانية من كتابه «فالديمير �إيليت�ش لينين» ( )1930ظهرت عبارة:
«عموم� � ًا ،لم تكن الزيارة ناجح ��ة ،لكنني كتبت «الأم» ،وهذا ما يف�سر بع�ض «الهن ��ات» وال�سلبيات في هذا
الكتاب».
العـددان � 21 - 20صيف وخريف 2020

ي ��رى دار�سو غوركي الي ��وم �أن الناب�ض الأيديولوج ��ي لتلك الرواية ال�سوفييتي ��ة الأنموذجية لم يكن في
المارك�سية مثلما تمنى علم الأدب ال�سوفييتي ،بل في الأفكار الخا�صة عن البناء الإلهي ،التي �شغلت غوركي
على امتداد حياته.
«ل ��م يكن غوركي مولع ًا بالمارك�سية ،بل بالحلم ع ��ن الإن�سان الجديد والإله الجديد ...الفكرة الرئي�سة
"للأم" هي فكرة العالم الجديد ،وب�أن مكان الإله الآب م�شغول رمزي ًا بالأم ... .م�شاهد اجتماعات الحلقة
العمالية مدرجة �ضمن الن�سق �شبه الإنجيلي نف�سه� :إنها ت�شبه لقاءات الر�سل ال�سرية».
دميتري بيكوف« .هل كان ثمة غوركي؟»
الالف ��ت ه ��و �أن العمل الأخير لغوركي «حياة كليم �سامغين» (1936 – 1925؛ لم يكتمل ق�سمه الرابع)،
خالف� � ًا للمنطق التراتبي الحديدي لنظري ��ة الأ�ساليب ال�سوفييتية قد �أدرج في مقالة المو�سوعة ال�سوفييتية
الكبرى �ضمن فئة الواقعية النقدية.
 - 3غوركي منا�ضل �ضد الظلم االجتماعي

مك�سيم غوركي على من�صة االحتفال المكر�س لعيد الأول من �أيار في بيتروغراد عام 1920

ال �ش ��ك ف ��ي �أن غوركي قد انتف�ض �ضد النظ ��ام العالمي الذي عا�صره ،لك ��ن انتفا�ضته تلك لم تقت�صر
عل ��ى المجال االجتماعي ،وقد �أ�شار منتقده الغا�ضب ميريجكوف�سكي �إلى الطابع الميتافيزيقي والإلحادي
لإبداع غوركي ،فقال:
«�إن ت�شيخ ��وف وغوركي «نبيان» فع ًال ،لكن لي�س بالمعنى الذي يظنه بهما الآخرون� ،أو ربما يظنانه هما
بنف�سيهم ��ا� .إنهم ��ا «نبيان» لأنهما يباركان م ��ا �أرادا لعنه ،ويلعنان ما �أرادا مباركته .لق ��د �أرادا �أن يبينا �أن
الإن�س ��ان م ��ن غير اهلل هو �إله ،فبينا �أنه وح�ش ،و�أ�سو�أ م ��ن الوح�ش – و�أنه حيوان ،و�أ�سو�أ من الحيوان ،و�أنه
جثة ،و�أ�سو�أ من الجثة – �إنه ال �شيء».
دميتري ميريجكوف�سكي «ت�شيخوف وغوركي » (.)1906
العـددان � 21 - 20صيف وخريف 2020
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معل ��وم �أن غورك ��ي كان قريب ًا من فكرة الكوني ��ة الرو�سية وفكرة مقاومة الموت ب�صفت ��ه تج�سيد ًا لل�شر
المطل ��ق ،والتغل ��ب عليه واكت�ساب الخل ��ود وبعث الموتى جميعه ��م («الق�ضية العام ��ة» ن .ف .فيدوروف)،
وب�شه ��ادة ت�شيرتكوفا ف�إن غوركي قد تلف ��ظ في هذيانه قبيل موته بيومين قائ ًال� ...« :أتدرين ،لقد تجادلت
الآن مع الرب الإله� .آه لو تعلمين كيف تجادلت معه!» �شمل ع�صيان غوركي بناء العالم كله والحياة والموت،
وكان يهدف �إلى تغيير نظام العالم والإن�سان� ،أي �أن هدفه كان �أ�سمى من تغيير البناء االجتماعي الب�سيط،
وقد جاء التعبير المبا�شر عن ذلك في حكايته ال�شعرية «الفتاة والموت» ( )1892التي �أثارت حكم �ستالين
ال�شهير« :هذه القطعة �أقوى من «فاو�ست» غوته (الحب ينت�صر على الموت)».
 - 4غوركي مناه�ض للمودرن
تتحط ��م �ص ��ورة غوركي ،ب�صفته ن�صير ًا للنزعات الواقعية ف ��ي الأدب ومناه�ض ًا لالنحطاط والمودرن،
�إذا م ��ا �أمعنا النظر في مكانه الحقيقي في العملية الأدبية في الع�صر الف�ضي ،فرومان�سية ق�ص�صه الأولى
ونيت�شويت ��ه وبحث ��ه عن اهلل فيه ��ا تتما�شى مع ن ��زوع الأدب الرو�سي �إل ��ى المودرن في الفت ��رة الفا�صلة بين
القرنين التا�سع ع�شر والع�شرين ،فيكتب �أنين�سكي عن م�سرحة «الح�ضي�ض» قائ ًال:
«�أظ ��ن �أن غوركي بعد دو�ستويف�سك ��ي هو الرمزي الرو�سي الأو�ضح� .إن واقعيته لي�ست على الإطالق مثل
الواقعي ��ة الت ��ي لدى غونات�شاريف �أو بي�سيم�سك ��ي �أو �أو�ستروف�سكي ،و�إذا ما نظرنا �إل ��ى لوحاته ف�إننا نتذكر
كلم ��ات م�ؤل ��ف «المراهق» ،الذي تحدث في وقت من الأوقات قائ ًال �إن الو�ضع الأكثر اعتياد ًا قد يبدو له في
زمن مغاير حلم ًا �أو وهم ًا».
�إينوكينتتي �أنين�سكي« .م�سرحية الح�ضي�ض» (.)1906
تحويل غوركي حياته �إلى �أ�سطورة يمكن �أن يقر�أ �أي�ض ًا على نحو مغاير في �سياق خلقه الرمزي للحياة،
�أم ��ا قربه م ��ن الكثيرين من �أن�صار المودرن فيبين بو�ضوح ن�سبية النظ ��رة التقليدية ال�سوفييتية �إلى مكانة
غورك ��ي في العملية الأدبية ،ولي�س م ��ن قبيل الم�صادفة �أن �صاحب النظرة الأدق �إلى طبيعة فن غوركي هو
فالدي�س�ل�اف خودا�سيفيت� ��ش ،الذي يعد القامة الأهم في المودرن الرو�س ��ي ،والذي ظل طوال �سنوات عدة
�ضمن الدائرة المقربة من الكاتب.
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 – 5غوركي ولينين
�إن �ص ��ورة غوركي ،ب�صفت ��ه الكاتب البروليتاري ال ��ذي قونن الثقافة الر�سمي ��ة ال�سوفييتية ،قد انطوت
حتم� � ًا على �أ�سطورة ال�صداقة الوثيقة التي ربطت ��ه كمب�شر بعا�صفة الثورة بلينين ،وقد كان لهذه الأ�سطورة
مك ��ون ب�صري هائل تمثل في منحوتات كثيرة العدد ولوحات و�صور فوتوغرافية تر�سم م�شاهد من النقا�ش
الحيوي بين م�ؤ�س�س الواقعية اال�شتراكية والقائد البروليتاري.
�أم ��ا ف ��ي الواقع فقد كان و�ضع غوركي بعد الثورة ملتب�س� � ًا �إلى حد كبير ،وكان نفوذه محدود ًا ،وبد�أ الكاتب
من ��ذ عام  1918ي�ؤدي ف ��ي بيتروغراد دور ًا مزدوج ًا بع�ض ال�شيء ،وال�سبب ف ��ي ذلك هو مقاالته النقدية تجاه
الثورة اال�شتراكية التي �شكلت كتابه «�أفكار في غير �أوانها» (�أعيدت طباعة الكتاب في رو�سيا حتى عام )1990
العـددان � 21 - 20صيف وخريف 2020

لينين وغوركي مع �صيادي ال�سمك في كابري .لوحة يفيم ت�شيبت�سوف.1931 .

والع ��داء بين ��ه وبين رئي�س مجل�س بيتروغراد القوي غريغوري زينوفيي ��ف� .أدى ذلك الو�ضع في نهاية المطاف
�إلى نفي غوركي الذي ا�ستمر ع�شرين عام ًا ،وبذلك لم يجد مغني الثورة مكان ًا له في واقع ما بعد الثورة.
عموم ًا ،ف�إن غوركي نف�سه قد �شارك في و�ضع هذه الأ�سطورة ،بتلويناته العاطفية التي �صورت �صداقته
مع لينين في كتابه عنه.
 - 6غوركي و�ستالين
حفل ��ت المرحل ��ة الأخيرة من حياة غوركي ،بع ��د عودته �إلى رو�سيا ال�سوفييتية ،كم ��ا حفلت حياته كلها
بالأ�ساطي ��ر ،لكن تلك التي تحمل في الحقيقة �شحن ��ة �أيديولوجية معاك�سة .وقد �شغلت مكانة رئي�سة بينها
الأقاوي ��ل ال�شائعة ع ��ن �أن غوركي قد خ�ضع بعد عودته �إلى رقابة �صارمة م ��ن رجال لجنة �أمن الدولة ،و�أن
�ستالين قد هدده وهدد �أ�سرته ،و�أنه قد نكل به في نهاية المطاف (ب�أن دبر م�سبق ًا عملية قتل ابنه).
�إال �أن الحقائ ��ق تتحدث عن �أن �ستالينية غوركي كانت �صادقة ،و�أن عالقته ب�ستالين كانت حيادية ب�أقل
تقدير ،وعن �أن الكاتب بعد عودته قد بدل ر�أيه ب�أ�ساليب البل�شفية حينما ر�أى في الواقع ال�سوفييتي مختبر ًا
هائ ًال لإعادة بناء الإن�سان �أثار فيه �إعجاب ًا عميق ًا.
«ما �أزعج غوركي بين عامي  1921و 1928و�أثقل حياته هو و�ضعه المزري تقريب ًا كب�شير للثورة م�ضطر
المهجر .لقد �أراد �أن يكون هناك حيث يبدعون الثورة البروليتارية
�إلى العي�ش في الخارج في و�ضع �أقرب �إلى َّ
 .قدم �ستالين لغوركي ،بعد �أن ق�ضى على عدوه زينوفييف (ال �أق�صد �إعدام زينوفييف ،بل الحد من نفوذه
�أو ًال) الفر�صة كي يعود وي�شغل موقعه الرفيع كمحكم في الم�سائل الثقافية ،والذي لم يكن غوركي ي�ستطيع
الو�ص ��ول �إليه حتى في ظل لينين .كانت طبع� � ًا �شخ�صية �ستالين تلهمه �إلى �أق�صى درجة ....ال �شك في �أنه
كان يتملق �ستالين ،ولي�س فقط في كلماته الر�سمية وكتاباته».
فالدي�سالف خودا�سيفيت�ش« .حول موت غوركي» (.)1938
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طرح ��ت فر�ضي ��ة مقت ��ل غورك ��ي �أول م ��رة في �أثن ��اء عملية
مو�سك ��و ع ��ام �((( 1937إذ اته ��م بقت ��ل الكات ��ب وابن ��ه مك�سي ��م
بي�شكوف ،القومي�سار ال�شعبي لل�ش�ؤون الداخلية هينريك ياغودا،
و�سكرتي ��ر غوركي بيوتر كريوت�شكوف ،وثالث ��ة �أطباء م�شهورون
هم ليف ليفين و�إيغناتي كازاكوف ودميتري بليتينيف .قدم هذا
كل ��ه على �أن ��ه جزء من م�ؤام ��رة «يمينية تروت�سكي ��ة» وا�سعة ،وال
�سيم ��ا �أن ياغودا قد اعت ��رف ب�أنه قتل غوركي ب�أمر �شخ�صي من
تروت�سك ��ي ،نقله �إليه عبر ينوكيدزه :حاول المت�آمرون ،كما قيل،
�إ�شع ��ال الخالف بي ��ن غوركي و�ستالين ،ولما ل ��م ينجحوا قرروا
ا�ستبع ��اده خوف ًا م ��ن «�أن يرفع غوركي �ص ��وت االحتجاج �ضدنا»
مولوتوف و�ستالين وميكويان يحملون �صندوق رماد
جثة غوركي �إلى جدار الكرملين.
بع ��د الإطاحة بالقيادة ال�ستالينية الت ��ي يتبع غوركي ر�أيها داخل
البالد وخارجها .ادعى ياغودا كذلك �أنه �أمر بت�سميم مك�سيم بي�شكوف لأ�سباب �شخ�صية ،لأنه كان مغرم ًا
بزوجت ��ه .ثم ظه ��رت في وقت الحق �صيغ تتحدث ع ��ن �أن �ستالين نف�سه قد �أمر ياغ ��ودا بت�سميم غوركي،
ال ب ��ل فع ��ل ذلك بيده ،بعد �أن �أر�س ��ل �إليه علبة من ال�سكاكر .عموم ًا ،من المعل ��وم �أن غوركي لم يكن يحب
الحلوي ��ات ،و�أن ��ه �أح ��ب �أن يق ّدم ال�سكاك ��ر �إلى الأقرباء وال�ضي ��وف ،لذلك من ال�صع ��ب ت�سميمه على هذا
النحو .في المجمل ،لي�س ثمة �أي �أدلة مقنعة على فر�ضية القتل على الرغم من �أن الكثير قد كتب عنها.
غي ��ر �أن ه ��ذه الفر�ضية بدت مفيدة ،فق ��د ا�ستغلها �ستالي ��ن كحجة من �أجل التنكي ��ل بحلف تروت�سكي
وزينوفييف ،كذلك �أقحم كارهو ال�ستالينية غوركي بكل �سرور في عداد �ضحايا �ستالين.
 - 7غوركي وال�شعب الرو�سي واليهود
تنهار �صورة غوركي ب�صفته مغني ال�شعب الرو�سي على الفور �إذا ما �أخذنا في الح�سبان �أن هذا الكاتب
البروليت ��اري العظي ��م كان يكره الفالحية الرو�سي ��ة والريف الرو�سي ،و�أن الف�ل�اح الرو�سي كان يج�سد في
منظوم ��ة �آراء غورك ��ي ال�صف ��ات ال�سيئة كلها ف ��ي الطبيعة الب�شرية ،م ��ن غباء وك�سل وحط ��ة ومحدودية.
�أنم ��وذج الحاف ��ي المحبب لغوركي والمتحدر من بيئ ��ة فالحية بات متعالي ًا على ه ��ذا الو�سط وعلى وجوده
كل ��ه ،ومنكر ًا له� .إن ا�صط ��دام «�شيلكا�ش» ،و«الذئب الم�سن المفزوع» ،و«ال�سكير المدمن ،والل�ص الجريء
والماهر» مع الفالح غافريل الجبان وال�ضعيف والو�ضيع ي�صور بو�ضوح هذا التناق�ض.
«�سينقر�ض �أن�صاف الوحو�ش والأغبياء والثقيلون في القرى والبلدات الرو�سية ...و�ستحل محلهم قبيلة
�أخ ��رى من المتعلمين والعقالنيين والن�شطين .لن يك ��ون بر�أيي هذا «�شعب ًا رو�سي ًا محبب ًا وجمي ًال» ج ّد ًا ،بل
�سيكون – في نهاية المطاف� ،شعب ًا عملي ًا ،وغير اتكالي وغير مبال بكل ما ال �ش�أن مبا�شر له باحتياجاته».
مك�سيم غوركي« .عن الفالحية الرو�سية» (.)1922
 )2عمليات مو�سكو هو ا�سم حمالت االعتقال والتحقيق التي كانت تجري في االتحاد ال�سوفييتي زمن �ستالين.
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بورتريه لمك�سيم غوركي .لوحة غريغوريف .1926

فه ��م ميريجكوف�سكي موقف غوركي م ��ن الفالحية الرو�سية بطريقته الخا�صة ،فق ��ال�« :إن الحافي يكره
ال�شعب ،لأن ال�شعب – �أي الفالحية – ال يزال م�سيحية ال واعية ،وال يزال قديم ًا ،و�أعمى ،ومظلم ًا – وال يزال
على دين اهلل ،اهلل وحده بال �إن�سانية لكن مع فر�صة ال�سير على الطريق نحو الم�سيحية المب�صرة والم�ضيئة
– نحو دين الإن�سانية الم�ؤلهة الواعية� .أما هذا الأخير فهو جوهر التحفي – �إنه معاداة للم�سيحية»...
(ت�شيخوف وغوركي».)1906 ،
�أما المثال لدى غوركي على ال�شعب الذي تج�سدت فيه مثل العقل المن�شودة وحب العمل والروح العملية
ف ��كان في اليهود .لق ��د كتب �أكثر من مرة عنهم بالتعبيرات نف�سها التي ر�س ��م فيها �صورة الإن�سان الجديد
الذي �سيحل محل الفالحية الرو�سية .لقد �شغل المو�ضوع اليهودي مكانة مهمة في من�شورات الكاتب ،لكنه
كان دائم ًا يقف موقف المدافع المنهجي عن اليهودية ومناه�ض ًا �شر�س ًا لمعاداة ال�سامية:
«مع ا�ستمرار الب�شرية في �سيرها على الدرب ال�صعب نحو التقدم ،نحو النور ..م َّثل اليهودي االحتجاج
الح ��ي ...على كل ما هو قذر ،وما هو منحط في الحياة الب�شرية ،وعلى عمليات العنف الفظة التي يرتكبها
الإن�سان بحق الإن�سان ،وعلى البذاءة المنفرة والجهالة الروحية».
مك�سيم غوركي «عن اليهود» (◘ .)1906
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�شخ�صية العدد

مك�سيم �ألك�سييفيت�ش غوركي
الكلمة الختامية في م�ؤتمر الك َّتاب ال�سوفييت في عموم اال ّتحاد بتاريخ � 1أيلول عام * 1934

مك�سيم �ألك�سييفيت�ش غوركي
ترجمة :يون�س �صالح •
هك ��ذا� ،أنه ��ى عمله �أول م�ؤتمر عام لأدباء اتح ��اد الجمهور ّيات والمناطق اال�شتراك ّي ��ة ال�سوفييت ّية .لقد
مهم ومتنوع� ،إلى درجة �أن ��ه ال يمكنني الآن ،في كلمتي الختام ّي ��ة � ،اّإل �أن �أر�سم معناه
تب َّي ��ن �أنَّ ه ��ذا العمل ّ
العمي ��ق ظاهري� � ًا ،وال يمكنن ��ي � اّإل �أن �أ�شير �إلى ما هو الأكث ��ر جوهر ّية م ّما ّتم اكت�شاف ��ه� .إنّ بع�ضهم ،حتّى
العديد من الأدباء كما يبدو ،لم يفهم قبل الم�ؤتمر وفي بدايته معنى تنظيم الم�ؤتمر .لقد �س�أل ه�ؤالء النا�س
«م ��ا الغاي ��ة من عقده  -نتح ��دث ،ونختلف ،ويبقى كل �شيء عل ��ى حاله ،كما كان �سابق� � ًا»� .إن ه�ؤالء النا�س
غريب ��ون جد ًا ،وق ��د �أ�سماهم الم�ؤتمر ،وب�صورة عادلة ،بغير المبالين .ت ��رى �أعينهم �أنّ �شيئ ًا ما في واقعنا
�أي�ض ًا بقي على حاله« ،كما كان �سابق ًا» بيد �أنّ ال مباالتهم قادرة على الو�صول �إلى الوعي ،الذي يبقى فقط،
لأن الوق ��ت لم يكن كافي ًا للبروليتاريا� ،سيدة البالد ،لتهديم ه ��ذه البقايا والق�ضاء عليها� .إنّ ه�ؤالء النا�س
را�ض ��ون بما �أُ ِنجز فع ًال ،ما �ساعدهم ف ��ي التق ّدم �إلى الأمام� ،إلى مواقع مالئمة لهم ،وعزَّز عدم اكتراثهم
بالفردانيين� .إ ّنهم لم يفهموا �أننا جميع ًا� -أُنا�س ِ�صغار جد ًا ،بالمقارنة مع ما يتح ّقق في العالم� ،أننا نعي�ش
ونعم ��ل ف ��ي بداية �أول ف�صل م ��ن التراجيديا الأخيرة للب�شر ّي ��ة الكادحة .لقد اعتادوا العي� ��ش دون ال�شعور
ال�شخ�صي ،وال يهت ّمون � اّإل بالحفاظ عل ��ى �إ�شراقهم الباهت ،وت�ألق مواهبهم
بالفخ ��ر تج ��اه معنى وجودهم
ّ
ال�صغيرة التافهة ،الم�صقولة ب�صورة �س ّيئة� .إ ّنهم ال يفهمون �أنّ معنى الحياة ال�شخ�ص ّية -يكمن في تعميق
وتو�سي ��ع م�ست ��وى حياة الماليين م ��ن الب�شرية الكادحة .لكن ،ه ��ا هي ذي الجماهي ��ر المليون ّية تر�سل �إلى
الم�ؤتم ��ر ممثليها :عما ًال من مختلف مجاالت الإنت ��اج ،ومخترعين ،وكونخوزيين ،ورواد ًا .لقد وقفت البالد
* ت�أتي �أهمية هذه الكلمة من كونها �أ�ضفت على المدر�سة الواقعية اال�شتراكية ال�صفة الر�سمية في االتحاد ال�سوفييتي.
• مترجم �سوري.
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ب�أ�سره ��ا �أمام �أدب ��اء اتّحاد ال�سوفييتيات اال�شتراكية -وقفت و�أعلنت ع ��ن مطالبها الكبيرة تجاههم وتجاه
مواهبهم� .إنّ ه�ؤالء النا�س -هم الم�ستقبل الحقيقي العظيم لبالد ال�سوفييت.
و�إذ �أقطع محادثاتنا
بروعة الأعمال التي ال نظير لها ،التي تبهر.
لقد حملوا �إلينا انت�صاراتهم،
وطائرات ،ومعادن
خبزاً،
ٍ
وق ّدموا �أنف�سهم �إلينا كمو�ضوع،

الحب ،والحياة.
وكيف يكمن في عملهمّ ،
و�صدح كلّ منهم كق�صيدة،
َ
لأ ّن البل�شفيّة تكمن فيهم.
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�إنَّ ه ��ذه الأ�سط ��ر من الأبيات ال�شعر ّية غير النا�ضجة ،التي كتبه ��ا فكتور غو�سيف على عجل ت�شير
الجذري
ب�ص ��ورة �صحيحة �إلى محتوى الأحداث :ي ��دوي مرة ثانية بانت�صار رع ��د البل�شف ّية ،والتحول
ّ
ف ��ي العال ��م ،ونذير الأحداث الجبارة الت ��ي تجري فيه .في �أي �شيء �أرى انت�ص ��ار البل�شف ّية في م�ؤتمر
الكتَّاب؟
�إنن ��ي �أرى �أنّ واح ��دة من هذه االنت�صارات تكمن في �أنّ الذين ع� � ُّدوا غير حزبيين «ومت�أرجحين»،
ق ��د اعترفوا ب�صدق ،ال �أ�ستطيع �أن �أ�ش ّكك فيه مطلق ًا� -أنّ البل�شف ّية ،هي الفكرة الن�ضال ّية القائدة في
�إبداع وفنّ الكلمة� .إ ّنني �أق ّدر هذا الن�صر عالي ًا ،لأ ّنني �أديب ،و�أعرف �شخ�صي ًا �أنّ فكر الأديب و�شعوره
يح ��اوالن �أن يج ��دا حر ّية الإبداع خارج المب ��ادئ التوجيه ّية ال�صارمة للتاريخ ،خ ��ارج فكرته الأ�سا�س
ّ
الدموي للب�شر ّية الكادحة،
المنظمة� .إنّ االنحراف عن الخط الم�ستقيم ريا�ضي ًا ،الذي ح ّدده التاريخ
ّ
ال ��ذي �أ�ضاءته ب�صورة �ساطعة النظر ّية التي ت�ؤ ّكد �أنّ العالم ال يمكن �أن تغ ّيره �إال البروليتاريا وح�سب،
الثوري ،وبالعمل ّ
المنظم ا�شتراكي ًا للع ّمال والفلاّ حين ،يج ��ري تف�سيره ب�أنّ انفعالنا هو �أكبر
وبالعم ��ل
ّ
م ��ن تعقلن ��ا ،و�أن هناك الكثير م ّما ورثناه ف ��ي انفعالنا ،وهذا الموروث معادٍ تمام� � ًا لت�ص ّورات العقل.
طبقي ،حيث يجب على ك ّل واحد منا �أن يداف ��ع عن نف�سه �ضد الجميع ،ويدخل
لق ��د ولدن ��ا في مجتمع ّ
طبقي وقد ت�س ّممت الثقة بين بع�ضهم بع�ض ًا ،وحيث قتل ال�صراع �إ َّبان قرون،
كثي ��رون ف ��ي مجتمع غير ّ
والحب تجاه الب�شر ّي ��ة الكادحة المبدعة لك ّل القيم.
لأج ��ل مكان منا�سب في الحي ��اة� ،شعور االحترام
ّ
البرجوازي ال�صغير عندما
الذاتي ،ونظهر كثير ًا جد ًا من ال�سخط
ال�ضروري للنقد
�إ ّننا نفتقد ال�صدق
ّ
َّ
ّ
ينتق ��د ُ
بع�ضنا بع�ض ًا .ال نزال نعتقد �أننا ننتقد مناف�سنا على قطعة الخبز ،ولي�س رفيق ًا في العمل ،لأن
ه ��ذا الأم ��ر يكت�سب �أهمية عميقة جد ًا كداف ��ع لجميع القوى الثور ّية الف�ضلى ف ��ي العالم� .إ ّننا -مع�شر
الأدب ��اء والعاملي ��ن في مجال الفنّ الأكثر فرد ّية -نخطئ �إذا ح�سبن ��ا �أنّ تجربتنا هي ملك لنا وحدنا،
في حين �أ ّنها �إلهام للواقع وهد ّية ثقيلة من الما�ضي.
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ف ��ي الما�ض ��ي� ،أ ّيها الرف ��اق ،لأننا كنا نرى ،ون ��رى الآن �أي�ض� � ًا� ،أنَّ الواقع الجديد ال ��ذي يخلقه حزب
الفكري للماليين
يج�سد عقل و�إرادة الجماهير ،يق ّدم لنا هد ّية رائعة ،هي هد ّية االزدهار
ّ
البال�شفة ،الذي ّ
الكثيرة من النا�س الكادحين ،التي ال نظير لها.
�إنن ��ي �أذ ّكرك ��م بالكلمة الرائعة لف�سيف ��و لود �إيفانوف ،هذه الكلمة يجب �أن تبق ��ى في ذاكرتنا ك�أنموذج
�سيا�سي .وتثير االهتمام نف�س ��ه كلمات يو�.أولي�ش،ول.
الذاتي ال�صادق ،الذي يف ّكر عل ��ى نحو
لنق ��د الف ّن ��ان
ّ
ّ
�سيفوللين ��ا وكثيرين �أي�ض� � ًا .قال جوزيف �ستالين للأدباء ال�شيوعيين قب ��ل عامين ،في �سياق اهتمامه برفع
نوع ّية الأدب« :تع َّلموا الكتابة لدى غير الحزبيين» .يجب �أن �أ�شير ،دون �أن �أتح ّدث ع ّما �إذا كان ال�شيوعيون
ق ��د تع ّلم ��وا �شيئ ًا من الفنانين غير الحزبيي ��ن ،و�إلى �أنَّ غير الحزبيين قد تع ّلم ��وا �أن يف ّكروا على نحو غير
�س ِّيئ من البروليتاريا.
ق ��ال ليونيد �أندرييف ،ذات مرة ،في نوبة م ��ن الت�شا�ؤم المخمور�« :إنَّ �صانع الحلوى هو �أكثر �سعادة من
الكاتب� ،إ َّنه يعرف �أنَّ الأطفال وال�شابات يح ّبون الكعكة� .أ ّما الكاتب -فهو ذلك الإن�سان ال�س ّيئ ،الذي يقوم
بعمل ج ّيد ،دون �أن يدري لأجل َمنّ ،
�ضروري عام ًة .لذلك ،بالذات ،ال توجد رغبة
وي�شك في �أن هذا العمل
ّ
لدى �أكثر ّية الكتّاب لإر�ضاء �أحد ما ،ويرغبون في �إغ�ضاب الجميع».
يرى �أدباء اتحاد الجمهوريات اال�شتراكية ال�سوفييتية لأجل من هم يعملون .ي�أتي القارئ بنف�سه �إليهم،
وي�س ّميهم «مهند�سي النفو�س» ،ويطلب �إليهم �أن ّ
ينظموا بكلمات ب�سيطة ،ونماذج ج ّيدة و�صادقة� ،إح�سا�سه،
البطولي .لم تكن هناك مثل هذه الوحدة المبا�شرة الوثيقة بين القارئ والكاتب
وم�شاعره ،و�أفكاره ،وعمله
ّ
ف ��ي � ّأي م ��كان ،وفي هذه الحقيق ��ة تكمن ال�صعوبة التي يجب �أن نتغ َّلب عليها ،لك ��ن �سعادتنا تكمن في هذه
الحقيقة التي لم نتع ّلم بعد �أن نق ّدرها حقّ قدرها .وكما ثقافات الجمهوريات ال�شقيقة لنا ،القومية من حيث
ال�ش ��كل ،تبق ��ى ويجب �أن تك ��ون ا�شتراكية من حيث الم�ضمون ،ف�إنّ �إبداعنا يج ��ب �أن يبقى فردي ًا من حيث
أ�سا�سي القائ ��د� ،إن معنى ذلك هو تحرير النا�س من
ال�ش ��كل ،و�أن يك ��ون ا�شتراكي ًا لينيني ًا من حيث فكره ال ّ
بقايا الما�ضي ،من غرا�س الفكر وال�شعور الإجراميين ،وتحريف التاريخ الطبقي ،التاريخ الذي يثقف �أنا�س
العم ��ل العبيد ،المثقفين ،ذوي العقل ّية المزدوج ��ة ،وغير المبالين والفو�ضويي ��ن �أو المرتدين ،الم�ش ّككين
والن ّقاد� ،أو الدعاة �إلى التوفيق مع َمن ال يمكن التوافق معهم.
يعط ��ي الم�ؤتم ��ر ،في نهاية المطاف ،الحقّ في الأمل ،ب�أن يبقى مفه ��وم «الأديب غير الحزبي» من الآن
حقيقي في الحزب اللينيني،
�شكلي ،في حين �سي�شعر ك ّل واحد م ّنا داخلي ًا ب�أ ّنه ع�ضو
ّ
ف�صاعد ًا مج ّرد مفهوم ّ
ال ��ذي �أثبت على نحو رائع ،وفي الوقت المنا�سب ،ثقته في �شرف وعمل الأدباء غير الحزبيين عبر قرارات
م�ؤتمر عموم االتّحاد.
لقد �أ�صدرنا في هذا الم�ؤتمر كمبياالت كبيرة لماليين القراء ،والحكومة ،وبالطبع ،نحن الآن ملزمون
نن�س ما ّتم اقتراح ��ه عبر كلمات قرائنا-
بدف ��ع الفواتي ��ر بالعمل ال�شريف والح�سن� .سنفعل ذل ��ك� ،إذا لم َ
وبينه ��م �أطفالنا -ب�إنن ��ا لن نن�سى كم هي كبيرة �أهم ّية الأدب في بالدنا ،والمطالب ال�سامية المتن ّوعة التي
ُق ّدمت �إلينا :لن نن�سى ذلك� ،إذا ق�ضينا من فورنا على جميع بقايا العالقات ال�شلل ّية في �أو�ساطنا -العالقات
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الت ��ي ت�شب ��ه على نحو مثي ��ر لل�سخرية واال�شمئزاز قتال كب ��ار الإقطاعيين في مو�سكو م ��ن �أجل م�صالحهم
الخا�ص ��ة ال�ض ّيقة -من �أجل �أماكن في دوما كبار الإقطاعيين ،وف ��ي �أعياد القي�صر القريبة �إليه .علينا �أن
ّ
نفهم جيد ًا الكلمات الذك ّية للرفيقة �سيفولينا ،التي قالت على نحو �صحيح� ،إ ّننا «�صنعنا كتاب ًا في وقت مبكر
ج ��د ًا وعن طيب خاطر» .ويج ��ب � اّأل نن�سى تعليمات الرفيق ناكرياكوف ب�أ ّنن ��ا قدّمنا بين �أعوام 1931 - 1928
( )75في المئة من الكتب التي لم يكن لها الحقّ في �إ�صدارات ثانية� ،أي �أ ّنها كتب �س ّيئة جد ًا�« .أنتم تفهمون
ك ��م م ��ن الكتب الزائدة ن�شرنا ،وكم تك ّبدن ��ا من تكاليف غير �ضرور ّية ،ولي�ست ماد ّي ��ة فقط ،و�إنما تكاليف
روح ّية �أي�ض ًا ل�شعبنا ،ولمبدعي اال�شتراكية لدينا ،الذين قر�ؤوا �سل�سلة من الكتب ال�سيئة والمبتذلة �أحيان ًا.
�إنّ ذل ��ك لي�س خط� ��أ فريق الكتابة وح�سب ،بل هو �أحد �أكبر الأخطاء في عمل ّي ��ة الن�شر»� .إ ّنني �أح�سب نهاية
الجملة الأخيرة للرفيق ناكرياكوف ناعمة ومجاملة ج ّد ًا.
أتوجه �إلى �أدباء الم�ؤتمر ب�أ�سره ،وتالي ًا� ،إلى ممثلي الجمهوريات ال�شقيقة .لي�ست
ومع ك ّل ما قيل ،ف�إ ّنني � َّ
خا�ص ،لأ ّنهم ال يعملون فقط من �أجل �شعبهم ،بل لأجل جميع
ّ
لدي � ّأي �أ�سباب �أو رغبات في تمييزهم بمكان ّ
الذاتي.
�شعوب اتحاد الجمهور ّيات اال�شتراك ّية والمناطق ذات الحكم
ّ
�إنَّ التاريخ يلقي على عواتقهم الم�س�ؤول ّية عينها التي يلقيها على عاتق الرو�س �أي�ض ًا.
وب�سب ��ب �ضيق الوقت ،ف�إ ّنني �أقر�أ القليل من الكتب ،التي كتبها كتّاب الجمهور ّيات االتحاد ّية ،لكن حتّى
القلي ��ل الذي قر�أت ��ه يوحي � ّإلي بالثقة تمام ًا ،ب�أ ّنن ��ا �سنت�س َّلم كتب ًا منهم ع َّما قري ��ب ،رائعة من حيث حداثة
الم ��ا ّدة ،وم ��ن حيث ق ّوة الت�صوي ��ر .ا�سمحوا لي �أن �أذ ّكرك ��م �أنّ عدد ال�شعوب ال ي�ؤ ّثر ف ��ي نوع ّية المواهب.
لق ��د �أبدع ��ت النروج ال�صغيرة �شخ�صيات كبيرة مثل غام�سون ،و�إب�س ��ن .ومنذ �أمد وجيز تقريب ًا توفي عند
العبقري بيالي ��ك ،وكان عندهم كاتب هجائي وهزلي موهوب ا�ستثنائي ًا هو �شولوم �ألي�شيم،
اليه ��ود ال�شاعر
ّ
ولق ��د �أب ��دع الالتفيون �شاعر ًا قوي ًا هو رتيني�س ،وفنلندا� -إينولين ��و -،ال توجد دولة �صغيرة لم تق ّدم ف ّنانين
للكلم ��ة ،عظم ��اء .لقد �أ�سميتُ الأكب ��ر بينهم فقط ولي�س ك ّلهم ف ��ي � ّأي حال من الأح ��وال� ،أ�سميتُ الكتَّاب،
الذي ��ن ول ��دوا في ظ ��روف المجتمع الر�أ�سمال � ّ�ي .يولد الكتّاب ف ��ي جمهوريات ال�شع ��وب ،ال�شقيقة لنا ،من
البروليتاري ��ا ،ون ��رى في مثال بالدنا ،كم م ��ن الأطفال الموهوبين خلقتهم البروليتاري ��ا �إ ّبان وقت ق�صير،
أتوجه بن�صيحة و ّدي ��ة ،يمكن �أن ُتفهم ب�أ َّنها طل ��ب �إلى ممثلي القوميات
وكي ��ف تخلقهم با�ستم ��رار .لك ّنني � ّ
ف ��ي القوقاز و�آ�سيا الو�سطى .ترك ال�شاعر ال�شعب � ّ�ي �سليمان �ستال�سكي انطباع ًا م�ؤثر ًا للغاية عندي ،و �أعلم
(لي� ��س عن ��دي فقط) .لقد ر�أي ��ت كيف �أنّ هذا العجوز ،الأم � ّ�ي ،لكن الحكيم ،يهم� ��س وي�ؤلف ق�صائده وهو
من�صة الرئا�سةّ .ثم قر�أها فيما بعد هوميرو�س القرن الع�شرين.
جال�س على ّ
احر�ص ��وا على الأ�شخا�ص القادري ��ن على خلق مثل هذه اللآلئ ال�شعر ّية ،كما يخلقه ��ا �سليمان� .أك ّرر� :إنّ
الخا�ص بكم ،وتع ّلموا منه وعالج ��وه� .إ َّنه يقدّم الكثير
بداي ��ة (فنّ الكلمة) ف ��ي الفولكلور .اجمعوا الفولكل ��ور
ّ
م ��ن الم ��ادة� ،سواء لكم �أو لنا� ،شعراء االتحاد وكتّاب النثر في ��ه .ك ّلما عرفنا الما�ضي على نحو �أف�ضل ،فهمنا
عل ��ى نحو �أ�سهل و�أعمق و�أكثر �سع ��ادة� ،أهم ّية الحا�ضر الذي نخلقه .لقد ك�شفت الكلمات في جل�سات الم�ؤتمر
والمحادثات خارج قاعة االجتماعات عن وحدة م�شاعرنا ورغباتنا ،وعن وحدة الهدف ،وعن معرفتنا القليلة
العـددان � 21 - 20صيف وخريف 2020

غي ��ر المقبولة بف ��نّ وثقافة الجمهور ّي ��ات ال�شقيقة عام ًة� .إذا ك ّن ��ا ال نريد �أن تنطفئ الن ��ار التي ا�شتعلت في
ال�ضروري البدء
الم�ؤتم ��ر ،علين ��ا اتّخاذ جميع التدابير ل�ضم ��ان ا�شتعالها ب�صورة �أكث ��ر �سطوع ًا �أي�ض ًا .م ��ن
ّ
بالتع� � ُّرف المتب ��ادل والوا�سع بين ثقافات الجمهور ّيات ال�شقيقة ،وب ��ادئ ذي بدء ،يجب تنظيم «م�سرح عموم
االتحاد» في مو�سكو ،الذي �سيعر�ض على خ�شبته في الدراما والكوميديا ،حياة وواقع الجمهور ّيات الوطن ّية في
البطولي .عالوة على ذلك ،يجب �إ�صدار مجموعات من النثر وال�شعر الحالي،
التاريخي وحا�ضرها
ما�ضيه ��ا
ّ
ّ
م ّم ��ا لدى الجمهور ّي ��ات الوطن ّية والمناطق باللغة الرو�س ّي ��ة بترجمات ج ّيدة ،وكذلك ترجم ��ة �أدب الأطفال.
يجب على الأدباء والعلماء في الجمهور ّيات �أن يكتبوا تاريخ بلدانهم ودولهم ،تواريخَ من �ش�أنها تعريف �شعوب
الجمهور ّي ��ات بع�ضها ببع�ض ،فتتحدّث عن �شعوب اتّحاد الجمهور ّي ��ات اال�شتراك ّية ال�سوفييت ّية ،وتكون و�سيلة
الداخلي لجميع النا�س في الجمهور ّيات ال�سبع.
أيديولوجي
جيدة ج ّد ًا للتفاهم المتبادل والتما�سك ال
ّ
ّ
�إنَّ ه ��ذا التفاهم المتبادل ووحدة القوى� ،ضروريان لي�س لجميع النا�س في اتحاد الجمهوريات وح�سب،
بل �ضروريان كدر�س ومثال لك ّل ال�شعب الذي يعمل في الأر�ض ،والذي تقف الر�أ�سمال ّية �ض ّده ،عدوه القديم
الجماعي على �إ�صدار كتاب «�أحوال و�أنا�س الخطتين
تح ��ت غط ��اء جديد (الفا�شية) .يمكن �أن يكون العمل
ّ
الخم�سيتين» هو الطريقة الجيدة والعملية لت�سليط ال�ضوء على الروابط الثقافية والتبعية المتبادلة العمل ّية
ال ّتح ��اد جمهورياتنا .يجب �أن ُيظهر ه ��ذا الكتاب القوة العاملة التحاد الجمهوريات اال�شتراكية ال�سوفييتية
التربوي للعمل على النا�س ،وعلى نم ّو
الثقافي-
في �شكل مقاالت وق�ص�ص عن نتائج عملها وحقائق الت�أثير
ّ
ّ
العقل و�إرادة الأفراد ،وعلى تحريرهم من الحدود ال�ضيقة لفردان ّية المالكين �ضيقي الأفق ،وعلى تربيتهم
الجماعي للفرد ّية اال�شتراك ّي ��ة الجديدة ،لإظهار اللولب الذي نتق ّدم من خالله ،ونرتقي
ف ��ي ظروف العمل
ّ
�إلى الأعلى.
�إنَّ الم�شارك ��ة في هذا العمل �ضرور ّية تمام ًا لدى �أدب ��اء جميع الجمهوريات ال�شقيقة ،وجميع المناطق.
مازلن ��ا بع ��د في تلك المرحلة من التط� � ّور ،حيث علينا �أن نقن ��ع �أنف�سنا بنم ّو ثقافتنا .وبي ��ن ك ّل ما قيل في
الم�ؤتم ��ر ،ف� ��إنّ ال�شيء الأكث ��ر �أهم ّية وجوهر ّية يكمن ف ��ي �أنّ العديد م ��ن الأدباء ال�ش ّبان �شع ��روا �أ َّول م ّرة
بالأهم ّي ��ة والم�س�ؤول ّي ��ة تجاه البالد ،و�أدرك ��وا عدم ا�ستعدادهم الكافي للعم ��ل� ،إنّ العمل الجماعي لإ�صدار
الكتب ،التي تلقي ال�ضوء على عمليات العمل الهائل ،الذي يغ ّير العالم والنا�س� ،سيكون بمنزلة و�سيلة رائعة
الفل�سفي الجاد ،الذي �أظهرته ب�صورة محزنة
الذاتي ،وتدعيم الذات لدينا .وفي ظ ّل غياب النق ��د
للتعلُّ ��م
ّ
ّ
ال�ضروري لنا البدء في نقد الذات ،لي�س بالكلمات ،و�إ ّنما
حقيقة �صمت الن ّقاد المحترفين في الم�ؤتمر ،من
ّ
بالأفعال ،في العمل على المادة مبا�شر ًة.
الجماعي للأدباء ،خوف� � ًا من �أنّ تلك
كان الرفي ��ق �أهرنب ��ورغ يقف موقف� � ًا مت�ش ّكك ًا تجاه طريق ��ة العمل
ّ
الطريق ��ة في العمل يمكن �أن تح ّد ،على نحو �ضا ّر ،من الق ��درات الفرد ّية للأ�شخا�ص العاملين ،و�أعتقد �أنّ
الرفيقين ف�سيفولود �إيفانوف وليديا �سيفولينا بمعار�ضتهما له قد ب َّددا مخاوفه.
الجماعي ،هو �أ�سل ��وب العمل في فرقة� .إنّ هذين الأ�سلوبين
يعتق ��د الرفيق �أهرنبورغ �أنّ �أ�سلوب العمل
ّ
ال يت�شابه �أحدها مع الآخر� ،إال في الناحية الماد ّية ،وفي كلتا الحالتين تعمل مجموعات ووحدات جماع ّية.
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بي ��د �أنّ الفريق يعمل بالخر�سانة الم�س ّلح ��ة والخ�شب والمعدن� -إلخ ،ودائم� � ًا با�ستخدام مادة رتيبة
تحت ��اج �إل ��ى �شكل مح ّدد م�سبق ًا .يمك ��ن للفردان ّية في الفريق �أن تك�شف عن نف�سه ��ا من خالل ق ّوة توتّر
عملها فقط.
الجماعي على ما ّدة الظواهر االجتماع ّية ,والعمل على عك�سها ،وت�صوير عمل ّيات الحياة ،يملك
�أ ّما العمل
ّ
خا�صة� ،إنّ هذا العمل على حقائ ��ق متنوعة بال حدود ،وك ّل
عم ��ل الف ��رق الطليع ّية من بينها مكان ��ه ب�صورة ّ
ذات فرد ّي ��ة ،وك ّل كاتب يملك الحق في �أن يختار هذا العدد �أو ذاك من الحقائق وفق ًا النجذابه وم�صالحه
وقدراته .هناك بع�ض �أوجه الت�شابه بين العمل الجماعي للأدباء على ظواهر الحياة في الما�ضي والحا�ضر
من �أجل الإ�ضاءة الأكثر �سطوع ًا للم�سارات �إلى الم�ستقبل مع عمل المختبرات ،التي تبحث علمي ًا وتجريبي ًا
هذه الظاهرة �أو تلك من ظواهر الحياة الع�ضو ّية .من المعروف� ،أنه يكمن في �أ�سا�س � ّأي طريقة (تجربة،
بحث ،درا�سة) �أن ت�شير بدورها �إلى الطرائق الالحقة للدرا�سة.
لدي ال�شجاعة لالعتقاد ب�أن طريقة (العمل الجماعي بالذات) مع المادة �ست�ساعدنا �أن نفهم على نحو
َّ
�أف�ض ��ل ما يجب �أن تكون علي ��ه الواقع ّية اال�شتراك ّية� .أ ّيها الرفاق� ،إنّ منط ��ق الأفعال في بالدنا يتق ّدم على
منطق المفاهيم ،وهذا ما يجب �أن نرويه.
الجماعي يمكن �أن يق ّدم كتب ًا مبتك ��رة تمام ًا ومثيرة لالهتمام على
تكم ��ن ثقتي في �أنّ �أ�سلوب الإب ��داع
ّ
أوروبي الممتازين،
نح ��و غير م�سبوق� ،إلى درجة �أنّ ّ
لدي ال�شجاعة ب�أن �أقترح على �ضيوفنا �أ�ساتذة الأدب ال ّ
القيام بمثل هذا العمل.
البرجوازي؟ و�أعني � ّأي يوم� 25 :أيلول،
ويقدمون كتاب ًا ي�ص ّور يوم ًا من �أ ّيام العالم
هل �سيج ّربون ّ
ّ
يهم.
 7ت�شرين الأول� ،أو  15كانون الأ ّول ،ال ّ
عادي من �أ ّي ��ام الأ�سبوع ،كما ع ّبرت عنه ال�صحاف ��ة العالم ّية على �صفحاتها.
�روري �أخذ يوم ّ
م ��ن ال�ض � ّ
�روري �إظهار ك ّل فو�ضى الحياة الحديثة ف ��ي باري�س ،وغرينوبل ،وفي لن ��دن و�شنغهاي ،وفي �سان
م ��ن ال�ض � ّ
ال�ضروري
فران�سي�سك ��و ،وجني ��ف ،وروما ،ودبل ��ن وغيرها ،في المدن ،والق ��رى وعلى الماء والياب�س ��ة .من
ّ
تقدي ��م �أعياد الأغنياء ،وانتح ��ار الفقراء ،واجتماع ّيات الأكاديم ّيات ،والجمع ّي ��ات العلم ّية ،وحقائق الأم ّية
الوح�ش ّي ��ة ،والخراف ��ات والجرائم الت ��ي تعك�سها �سج�ّل اّ ت ال�صحف ،وحقائ ��ق �أناقة الثقاف ��ة الم�صقولة،
وا�ضراب ��ات الع ّمال ،والفكاه ��ات والدراما اليوم ّية� -صيحات الترف الوقح ��ة ،وبطوالت المحتالين ،وكذب
والخيالي
الجنوني
وطبيعي مع ك ّل التن� � ّوع
عادي
الزعم ��اء ال�سيا�سيي ��ن ،من
ال�ضروري ،و�أك� � ّرر ،تقديم يوم ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
لظواه ��ره� .إنَّ ه ��ذا هو عمل المق� ّ��ص� ،أكثر بكثير م ّما هو عمل القلم .التعليق ��ات بالطبع ال مف ّر منها ،لكن
يج ��ب �أن تك ��ون ،كما يبدو لي ،ق�صيرة بقدر ما هي رائعة .لكنَّ الحقائق يجب �أن يع َّلق عليها بحقائق ،وعلى
ال�ضروري
هذا الخرق ،على خرقة اليوم هذه يجب �أن يت�ألق تعليق الأديب ،ك�شرارة ،ت�شعل �شعلة الفكر .من
ّ
(الفني) للتاريخ في �أحد الأ ّيام .لم يفعل ذلك �أحد ّ
قط ،ويجب عمل ذلك؛ و�إذا قامت
عام ًة �إظهار الإبداع
ّ
بذل ��ك العم ��ل مجموعة �ضيوفنا ،ف�إ َّنهم �سيمنحون العالم بالطبع �شيئ� � ًا غير م�سبوق ،ومثير ًا لالهتمام على
عادي ،و�ساطع ب�صورة مذهلة ،ومفيد للغاية.
نحو غير ّ
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�إنَّ الفك ��رة ّ
ألماني،
المنظم ��ة للفا�ش ّية هي النظر ّية العن�صر ّي ��ة ،النظر ّية التي ترفع من �ش� ��أن العرق ال ّ
إنغلو�سكوني كقوة وحيدة يفتر� ��ض �أ ّنها قادرة على متابعة تط ّور الثقافة ،ثقافة
والالتيني� ،أو ال
والرومان � ّ�ي،
ّ
ّ
عرق ّي ��ة «نق ّي ��ة» تقوم ،كما هو معل ��وم ،على اال�ستغ�ل�ال الوقح ،الذي ال رحم ��ة فيه للأكثر ّي ��ة ال�ساحقة من
النا� ��س من �أقل ّية ال تذكر� .إنّ ه ��ذه الأقل ّية غير المه ّمة عدد ّي ًا هي �أي�ض ًا غير ذات �أهم ّية في قوتها الفكر ّية،
الت ��ي �أنفقته ��ا في اختالق �أ�سالي ��ب ال�ستغالل الع َّمال ،وكن ��وز الطبيعة ،التي تعود �إليه ��م .وبين ك ّل مواهب
الر�أ�سمال َّي ��ة ،التي لعبت في وقت ما دور ًا �إيجاب ّي ًا ّ
كمنظم للح�ضارة والثقافة الماد ّية ،احتفظت الر�أ�سمال ّية
الحديث ��ة فق ��ط بثقة �صوف ّية ف ��ي ح ّقها بال�سيطرة عل ��ى البروليتاريا والفلاّ حين .لك ��نَّ التاريخ ق َّدم حقيقة
واقع ّية �ض ّد �صوف ّية الر�أ�سماليين هي (قوة البروليتاريا الثور ّية) التي ّ
نظمتها الحقيقة الهائلة التي ال يمكن
تاريخي في تعاليم مارك�س–ليني ��ن ،ق ّدم حقيقة (الجبهة الموحدة)
قهره ��ا و�إخمادها ،وهي ذات �أ�سا�س
ّ
ف ��ي فرن�سا ،و�أي�ض ًا حقيقة ملمو�سة على نحو �أكبر من الناحي ��ة الماد ّية ،هي اتّحاد بروليتاريا الجمهور ّيات
حتمي ،وب�سرعة� ،ضباب الفا�ش ّية ال�سا ّم،
اال�شتراك ّية ال�سوفييت ّية .و�أمام قوة هذه الحقائق �سينق�شع على نحو ّ
لكن الخفيف والرقيق� .إنّ هذا ال�ضباب ي�س ّمم كما نرى ويغوي المغامرين فقط؟ والأ�شخا�ص غير المبدئيين
والالمبالين ،النا�س الذين ال يرون (فوارق بين الأ�شياء) ،والذين ال يبالون ب َمن يقتلون ،الأ�شخا�ص الذين
المخ�ص�صون لأب�شع الأعمال حقارة ودمو ّية.
هم نتاج انحطاط المجتمع البرجوازي ومرتزقة الر�أ�سمالية،
ّ
يع� � ُّد ال�سالح الق ��وة الأ�سا�س لإقطاعي ��ي الر�أ�سمالية ،الذي تنتج ��ه الطبقة العاملة ،البن ��ادق ،المدافع
ّ
ويوجهه الر�أ�سمال ّيون في � ّأي لحظة
يوجههّ ،
الر�شا�ش ��ة ،المدافع ،الغازات ال�سا ّمة وك ّل �شيء �آخر يمك ��ن �أن ّ
الثوري لحقوقهم.
�ض ّد الع ّمال .لكنَّ الوقت غير بعيد ،وذلك حينما تق ّو�ض �صوف ّية الر�أ�سماليين وعي الع ّمال
ّ
يح�ضرون لمذبحة عالم ّيةّ ،
بي ��د �أ َّنه ��م ّ
وينظم ��ون �إبادة جماع ّية لبروليتاريا العال ��م ب�أ�سره على ميادين
المع ��ارك الر�أ�سمالية القومية التي تهدف �إلى الرب ��ح ،وا�ستعباد القوم ّيات ال�صغيرة ،وتحويلها في �أفريقيا
�إلى عبيد (حيوانات ن�صف جائعة) ت�ضط ّر �إلى العمل ّ
ال�شاق ،و�شراء الب�ضائع ال�س ّيئة والفا�سدة ،كي ُيراكم
مل ��وك ال�صناع ��ة الذهب ال ّد�سم فقط ،لعنة ال�شع ��ب الكادح (الذهب) ويدف ��ع الر�أ�سماليون للع ّمال مقابل
حقيقة �أ ّنهم ي�صنعون قيود ًا لأنف�سهم ،وينتجون �أ�سلحة �ض ّد �أنف�سهم بقع ًا من الغبار تافهة.
لقد كان م�ؤتمرنا ،م�ؤتمر عموم االتّحاد ،يعمل لمواجهة العالقات الطبقية الحا ّدة ،و�سن�ستم ّر في عملنا
ع�شي ��ة � ّأي كارث ��ة ،نحن �أدباء ا ّتح ��اد الجمهور ّيات اال�شتراك ّي ��ة ال�سوفييت ّية! وفي هذا العم ��ل ،ال يمكن ،وال
البرجوازي
القومي
التع�صب
ّ
ينبغ ��ي �أن يك ��ون هناك مكان لتفاهات �شخ�ص ّية� .إنّ الأمم ّية الثور ّية ه ��ي �ض ّد ّ
ّ
التاريخي لأيامنا هذه .ماذا ن�ستطيع فعله؟ لقد فعلنا �شيئ ًا حتم ًا� .إ ّننا
والعن�صر ّية والفا�ش ّية ،هذا هو المعنى
ّ
نعم ��ل جيد ًا لتوحيد ك ّل القوى الراديكال ّية المث ّقف ��ة المناه�ضة للفا�ش ّية ،ونطلب الحياة للأدب البروليتاري
الثوري في جميع بلدان العالم� .إنّ ممثلي جميع الآداب الأوروب ّية تقريب ًا حا�ضرون بيننا .لم يكن المغناطي�س
الذي جذبهم �إلى بلدنا يكمن فقط في العمل الحكيم للحزب ،وعقل البالد ،والحيوية البطول ّية لبروليتاريا
الجمهوريات ،و�إ ّنما عملنا �أي�ض ًا� .إنّ ك ّل �أديب هو زعيم ق َّرائه �إلى ح ّد ما� -أ�ستطيع �أن �أقول ذلك كما �أعتقد.
ٍّ
لكل من رومان روالن و�أندريه جيد الحقّ
ال�شرعي في ت�سمية نف�سه «مهند�س الروح»� .إنَّ جان ري�شارد بلوك،
ّ
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و�أندريه مالرو ،و�أراغون ،وموليير ،وبليفيه؟ -ولن �أع َّد الجميع -هي �أ�سماء المعة لأنا�س موهوبين على نحو
ا�ستثنائ � ّ�ي ،جميعهم ق�ضاة �صارمون لبرجوازية بلدانهم� ،إ ّنهم �أنا�س يعرفون كيف يكرهون ،لك ّنهم يعرفون
كيف يح ّبون �أي�ض ًا .لم نكن ن�ستطيع �أن ندعو الكثيرين الذين يملكون �أي�ض ًا بك ّل قوة موهبة ب�شر ّية رائعة من
الحب والكراهية ،لم نكن نعرف كيف ندعوهم ،وهذا خط�ؤنا الكبير �أمامهم .لك ّنني مت�أ ّكد من �أنّ الم�ؤتمر
ّ
الثان ��ي للأدب ��اء ال�سوفييت �س ُيزين بع�شرات كثيرة من الكتَّاب ،من الغ ��رب وال�شرق ،ومن ال�صين والهند،
وال ّ
�شك في �أ َّننا على �أعتاب توحيد �أف�ضل و�أ�صدق �أهل الفنّ والعلم والتكنيك حول الأمم َّية الثالثة .لقد ن�ش�أ
خالف �صغير غير وا�ضح تمام ًا بين الأجانب وبيننا -بالنظر � َّإلي �شخ�صي ًا -حول م�س�ألة تقييم و�ضع الفرد
في مجتمع ال طبقي...
وفل�سفي في الغالب ،وبالطبع لم يكن من الممكن ت�سليط ال�ضوء عليه جيد ًا
أكاديمي
لهذا ال�س�ؤال طابع �
ّ
ّ
في جل�سة �أو جل�ستين �أو في محادثة واحدة.
جوه ��ر الأم ��ر يكمن في �أنّ الكاتب في �أوروبا ،وفي ك ّل مكان من العالم ،الذي يعت ّز بالمنجزات الثقاف ّية
الت ��ي تح ّقق ��ت �إ ّبان قرون كثيرة ،وي ��رى �أنّ منجزات الثقافة ه ��ذه قد فقدت القيمة في �أعي ��ن البرجواز ّية
الر�أ�سمال ّي ��ة ،و�أ ّن ��ه في � ّأي يوم يمكن حرق كت ��اب � ّأي كاتب نزيه عالنية .ي�شعر الأدي ��ب في �أوروبا على نحو
متزايد ب�ألم ا�ضطهاد البرجواز ّية ،ويخ�شى انبعاث بربر ّية القرون الو�سطى ،ور ّبما ال ي�ستبعد �إن�شاء محاكم
تفتي�ش للمف ّكرين الهراطقة.
يتزايد في �أوروبا عداء البرجواز ّية وحكوماتها للكاتب ال�شريف .لي�ست لدينا بورجواز ّية ،وحكومتنا هي
ت�شجع �أحيان ًا على االحتجاج �ض ّد تع ُّنت الفكر
مع ّلمونا ورفاقنا بالمعنى الكامل للكلمة� .إنَّ الظروف الحال َّية ّ
�ردي ،لكن البلد والحكومة مهت ّمان بعمق ب�ض ��رورة النم ّو الح ّر للفرد ،وتوفير ك ّل الو�سائل لذلك ،ح�سب
الف � ّ
البربري الجديد
الإمكان ��ات ،وف ��ي ظروف يجبر البلد فيها على �إنفاق مبالغ كبي ��رة للدفاع عن النف�س �ض ّد
ّ
المدججة بالأ�سلحة).
(البرجواز ّية الأوروب ّية
ّ
عال و�صادق لأج ��ل ف َّننا ،وتحت �شع ��ار« :رفع جودة العمل!» وغن � ّ�ي عن القول،
عم ��ل م�ؤتمرن ��ا بحما�س ٍ
أهم و�أقوى �أداة للثقافة
�إ ّن ��ه ك ّلم ��ا كانت الأداة �أكثر �إتقان ًا ،كان ذلك �أف�ضل ل�ضم ��ان الن�صر� .إنَّ الكتاب هو � ّ
اال�شتراك ّية.
تطالب البروليتاريا ،القارئ المليوني الأ�سا�سي لنا ،بكتب عالية الجودة.
أدب من �صفوف البروليتاريا ومن
وهذه الكتب �ضرور ّية لمئات من الكتّاب المبتدئين ،الذين يدخلون ال َ
المعام ��ل والجمع ّي ��ات الزراع ّي ��ة التعاون ّية في ك ّل جمهوري ��ات ومناطق بالدنا .يجب علين ��ا �أن ن�ساعد هذه
وبحب في الطريق ال�صعب الذي اختارته .لكن ،وكما قالت �سيفولينا
ال�شبيبة باهتمام ،وعلى نحو م�ستم ّرّ ،
بحقّ  ،يجب عدم الت�س ُّرع في «جعلهم كتَّاب ًا» ويجب �أن نتذ ّكر تعاليم الرفيق ناكرياكوف ب�ش�أن النفقات غير
المثمرة وغير المربحة لأموال ال�شعب على �إنتاج الكتب ذات العيوب.
جماعي.
علينا �أن نتح َّمل الم�س�ؤول َّية تجاه هذا الخلل على نحو
ّ
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تح َّدث جميع كتَّابنا الم�سرحيين بحرارة و�إقناع حول �ضرورة رفع م�ستوى جودة الدراما� .إ ّنني على ثقة
ب� ��أنّ تنظيم «م�سرح عموم االتّحاد» و«م�سرح الكال�سيكيات» �سي�ساعدنا كثير ًا لإتقان التقنية العالية للكتّاب
الم�سرحي ف ��ي الجمهوريات ال�شقيقة نطاق
الم�سرحيي ��ن القدامى ،وف ��ي الع�صور الو�سطى،
و�سيو�سع الفنّ
ّ
ّ
المو�ضوعات ،وي�شير �إلى الت�صادمات الأ�صل ّية.
هن ��اك بن ��د واحد في تقرير بوخارين يتط ّلب ال ��ر ّد في �سياق الحديث عن �شع ��ر ماياكوف�سكي ،لم ي�شر
في ��ه �إل ��ى �ض ��رر «المبالغة» -ح�سب ر�أي ��ي -التي تم ّيز بها ه ��ذا ال�شاعر الأ�صي ��ل ،والم�ؤث ��ر للغاية .وكمثال
عل ��ى ه ��ذا الت�أثي ��ر� ،س�أ�ست�شهد ب�أبي ��ات لل�شاعر الموه ��وب بروكوفييف – ال ��ذي يبدو �أ َّنه من ح� � َّرر رواية
مجدت الفلاّ ح القريب من الكوالك ،كميكوال
أدبي»ّ ،
مولت�شانوف «الفالح» وهي رواية ُذكرت في «الترفيه ال ّ
�سيليانينوفيت�ش المعا�صر لنا .ي�ص ّور بروكوفييف �شعر ًا بافل غروموف (بط ًال عظيم ًا) ،كما ي�ص ّور ميكوال.
�إنّ بافل غروموف هو فزاعة مده�شة.
تغنّى �أغنية عالمية عنه
كيف �سار دون رحمة بال�سيف والنار
كان يرعد على الدون -كذراع تلك الأبواب-
وقد غ ّطى القمر غبار الحملة.
�سار ،وفمه مثل �سرداب -مجتازاً كلّ �شيء
فيتجمد الذئب رعباً
ّ
عظامه كالخ�شب ،مثل خ�شبة ميت
ممرات الغابات والطرق.
َق َط َع ك�سيّد مطلق ّ

وفي ق�صيدة �أخرى ي�ص ّور بروكوفييف ذلك ال�شيء المخيف:
�إ َّن االبن الأكبر ال يعرف �أحداً ي�ساويه
�ساقاه كجذوع الأ�شجار ،و�صدره مثل جبل
يقف وحيداً كالفرا
على طول الفناء المر�صوف
لديه �شاربان -مثل لجام
ولحية -مثل م�شط
يحب فج�أة �سبع محبوبات.
ّ
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ه ��ذا ما ت� ��ؤ ّدي �إليه مبالغ ��ة ماياكوف�سكي المفرطة! �أ َّما ل ��دى بروكفييف ،ف�إنَّ ما يع ّق ��د الأمر كما يبدو
ال�صوفي للفلاّ حين ،و(ق ��وة الأر�ض) الأكثر �صوف َّية� .إ َّنني ال �أنفي
ه ��و �أي�ض ًا مبالغة كليويف ،مغ ّني الجوهر
ّ
موهب ��ة بروكفيي ��ف ،بل �إنَّ �سعيه �إلى الح�صول على �صور ملحم َّية ي�ستحقّ الثناء � .اَّإل �أنَّ ال�سعي �إلى الملحمة
ال�شعبي ،وفي الطريق �إليها ال يمكن كتابة مثل هذه الأبيات.
الملحمي
يتط َّلب معرفة الأدب
ّ
ّ
طار المجد عبر الحقول
َّ
وتحكم غروموبوي بم�صيره

ف�إذا �سارت العا�صفة �إلى اليمين
�سار غروموبوي �إلى الي�سار
و�إذا العا�صفة نفثت الغ�ضب من جديد
ف�إ َّن ال�صقيع ال�شديد �سيملأ الف�ضاءات(؟)
�إذا �سارت العا�صفة �إلى اليمين
ف�إ ّن غروموبوي ي�سير عك�س ذلك.

�أعتقد �أنَّ هذه الأبيات ال تع ُّد ملحمة� .إ َّنها ت�شبه �إعادة �صياغة ق�صيدة قديمة ،تريد �أن تكون م�ضحكة:
عا�ش �صديقان في كييف
�شعب مده�ش
الأ ّول كان وطنه الجنوب
والثاني ،عك�س ذلك

كان الأول نهماً على نحو فظيع
وكان الثاني �أبله
مات الأول من الإم�ساك
�أ ّما الثاني فعك�س ذلك.
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ال�سوفييتي في فترة ق�صيرة من عمره نجاحات كبيرة للغاية ،لك ّنه مثل النثر ،يحتوي على
ح َّق ��ق �شعرنا
ّ
ّ
والق�ش ،والتبن.
قدر ال ب�أ�س به من الزهور العقيمة،
علين ��ا ،في �أثن ��اء الن�ضال من �أجل النوعية العالية للنثر وال�شعر ،تجدي ��د وتعميق المو�ضوعات ،والعمل
على نقاء ال ّلغة و�صونها .لقد دفعنا التاريخ �إلى الأمام كبناة لثقافة جديدة ،وهذا يلزمنا �أي�ض ًا بال�سعي �أبعد
و�أعلى �إلى الأمام ،كي يرانا ك ّل عالم الكادحين ،وي�سمع �أ�صواتنا.
�سي�سم ��ع العالم ج ّيد ًا ج� � ّد ًا ،وبامتنان� ،أ�صوات ال�شعراء� ،إذا حاولوا م ��ع المو�سيقيين خلق �أغان� ،أغان
جدي ��دة ال يملكه ��ا العالم ،لك ��ن يجب �أن يملكها .لي� ��س �صحيح ًا البت ��ة �أنَّ �ألحان الأغان ��ي القديمة للرو�س
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والأوكرانيي ��ن والجورجيي ��ن ممتلئة بالحزن والأ�سى ،ولدى التتار والأرم ��ن في الأرجح �أغان من الم�سيرات
والرق� ��ص الحلقي ،والهزل ��ي ،و�إيقاعات العمل ،لك ّنني ال �أتح� � ّدث � اّإل ع ّما �أعرفه .تتم ّي ��ز الأغاني الرو�س ّية
والجورج ّي ��ة والأوكران ّية القديمة بتن ّوع ال ح�صر له م ��ن المو�سيقا ،وينبغي ل�شعرائنا �أن يتع َّرفوا مجموعات
الأغان ��ي تلك ،مثل �أغنية (رو�سيا العظيمة) ل�شين ،في �سبيل المثال ،ومثل مجموعة دراغومالوف وكولي�ش
وغيرها من المجموعات على هذه ال�شاكلة.
�أن ��ا مت�أ ّكد م ��ن �أنَّ ذلك التع ��ارف �سيكون بمنزلة م�ص ��در �إلهام لل�شع ��راء والمو�سيقيي ��ن ،و�أنّ ال�شعب
أغان جديدة رائعة ،هد ّية ي�ستح ّقها منذ زمن بعيد ،يجب �أن ي�ؤخذ في الح�سبان �أ َّنه
ال�ش ّغيل �سيح�صل على � ٍ
يمكنن ��ا تعديل اللحن القديم ،حتى لو ّتم تعديله قلي�ل ً�ا ،لك َّنه ممتلئ بالكلمات الجديدة ،يخلق �أغنية يمكن
ا�ستن�ساخه ��ا ب�سهولة و�سرعة يج ��ب �أن نفهم معنى الإيقاع وح�سب :يمكن �أن تمت� � ّد بداية الأغنية الكورالية
(دوبينو�شكا) لدقيقة واحدة ،لكن يمكن الغناء �أي�ض ًا على �إيقاع الرق�ص .ينبغي ل�شعرائنا ال�ش ّبان � اّأل ي�أنفوا
ت�أليف الأغاني ال�شعب ّية.
�إل ��ى الأمام و�أعلى ،هو طريقن ��ا جميع ًا� ،أ ّيها الرفاق ،هذا هو الطريق الوحي ��د الذي ي�ستحقّ النا�س في
بالدنا ،وع�صرنا .ماذا يعني �أعلى؟ هذا يعني �أ ّنه :يجب �أن نرتفع فوق الخالفات ال�شخ�ص ّية التافهة ،وفوق
ح ��ب ال ��ذات ،وفوق ال�صراع من �أج ��ل المركز الأ ّول ،وفوق الرغب ��ة في قيادة الآخرين ،ف ��وق ك ّل ما ورثناه
م ��ن ابت ��ذال وغباء الما�ضي� .إ ّننا منخرط ��ون في ق�ضية كبيرة ،ق�ض ّية ذات �أهم ّي ��ة عالم ّية ،ويجب �أن نكون
جديري ��ن بالم�شاركة فيها �شخ�صي ًا� .إ ّننا ندخل ع�ص ��ر ًا ممتلئ ًا ب�أكبر م�أ�ساة ،ويجب علينا �أن ن�ستع َّد ونتع َّلم
تحوي ��ل الم�أ�ساة �إلى تلك الأ�ش ��كال المثال ّية ،كما ا�ستطاع التراجيديون القدماء ت�صويرها .يجب � اّأل نن�سى،
لدقيق ��ة واح ��دة� ،أنَّ عالم ال�شع ��ب الكادح ب�أ�سره يف ّكر فين ��ا ،وي�صغي �إلينا ،و�أننا نق ��وم بعمل �أمام القارئ
والم�شاه ��د ل ��م يحدث ّ
قط في تاريخ الب�شر َّية� .إ َّنني �أدعوكم� ،أ ّيها الرف ��اق� ،إلى التعلُّم� ،أن تتع ّلموا التفكير،
والعم ��ل ،لتتع ّلموا احترام وتقدير بع�ضكم بع�ض ًا ،كما يق� � ّدر المقاتلون في �ساحات القتال بع�ضهم بع�ض ًا،
وال ي�ضيع ��ون طاقاتهم في ال�ص ��راع فيما بينهم من �أجل تفاهات ،في الوقت ال ��ذي دعاكم فيه التاريخ �إلى
ن�ضال ال هوادة فيه �ض ّد العالم القديم.
وال�صيني �إي ��م �سياو� .إنّ ه�ؤالء
الياباني هيزيكات ��و ،وال�صين ّية هو-الن-ت�شي،
لق ��د تح� � َّدث في الم�ؤتمر
ّ
ّ
الرف ��اق ق َّدموا �أيديهم �إلى بع�ضهم بع�ض ًا كالم ّي ًا ،ما ي � ّ
�دل على وحدة هدف البروليتاريا الثور ّية في البالد
إمبريالي ،وفي البالد التي لم
الت ��ي �أ�صيب ��ت فيها البرجوازية في �أوروبا بنوبات حا ّدة وقاتلة م ��ن الجنون ال
ّ
تق ّدم فيها البرجواز ّية �شعبها �ضح ّية للإمبرياليين الل�صو�ص ،و�إ ّنما �أهلكته هي نف�سها لإر�ضاء الإمبريالية
والأجان ��ب ،مثلم ��ا فع ��ل الملاَّ كون الرو� ��س و�أ�صحاب الم�صانع بي ��ن عام ��ي  ،1922 - 1918م�ستفيدين من
الم�ساعدة الوقحة من �أ�صحاب المتاجر في �أوروبا و�أمريكا واليابان.
كاف �إلى كلمات ممثلي البروليتاري ��ا الثور ّية في بلدين من بلدان ال�شرق،
ل ��م ي�شر الم�ؤتمر بو�ضوح ٍ
وال يمكن تف�سير ذلك � اّإل ب�سبب الإرهاق ال�شديد الناجم عن �أ�سبوعين من العمل ،الذي تط َّلب جهد ًا هائ ًال
من االهتمام ،و�أخير ًا ال ب َّد �أ َّثر فيه.
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يعرب م�ؤتمر الأدباء في عموم االتّحاد ،بعد االنتهاء من �أعماله ،عن امتنانه ال�صادق للحكومة لل�سماح
بعق ��د الم�ؤتمر ،وم�ساعدته في عمله .وي�شي ��ر م�ؤتمر الأدباء لعموم االتّحاد� ،إلى �أنّ النجاحات التي ح ّققتها
الوح ��دة الأيديولوج ّية الداخل ّية للأدباء ،التي ظهرت في �صورة �ساطع ��ة ومتينة في جل�سات الم�ؤتمر ،وهي
نتيج ��ة لقرار اللجنة المركزي ��ة لحزب لينين� -ستالين في  23ني�سان عام  ،1932المت�ض ّمن �إدانة زمرة من
الأدباء ،لأ�سباب لي�س لها � ّأي �شيء م�شترك مع المهام العظيمة لأدبنا
ال�سوفييتي ب�أكمله ،لكن ال ينكر في �أيِّ
ّ
إبداعي المتن ّوع� .إنَّ م�ؤتمر الأدباء م�سرور بعمق،
حال من الأحوال وجود وحدة في الم�سائل التقنية للعمل ال ّ
وفخ ��ور للغاية باالهتمام الذي حظي به من وفود الق َّراء الكثي ��رة� .إنَّ �أدباء اتّحاد الجمهور َّيات اال�شتراك َّية
ال�سوفيت َّي ��ة ل ��ن ين�سوا المطال ��ب ال�سامية التي ق َّدمها �إليه ��م الق َّراء ،و�سوف ي�سعون ب�ص ��دق �إلى تلبية هذه
المطالب.
لق ��د فه ��م معظم الأدباء ،انطالق ًا من بني ��ة كلماتهم ،ب�صورة ممتازة ،مدى �ضخام ��ة �أهم ّية الأدب في
وطنن ��ا كك ّل ،وق ��د فهموا ما كان عليهم فعله تجاه التظاهرة الم�ؤ ّث ��رة ،الم�ستم ّرة خالل الم�ؤتمر ،ال�صارمة
الحب يع ��ود �إلى م�آثر وعمل �أدبنا
لك ��ن المح ّبب ��ة لعالقات الق ّراء ب ��الأدب .لدينا الحقّ في �أن ن�ؤمن �أنَّ هذا ّ
الفتي.
ّ
منحن ��ا القارئ الح ��قّ في �أن نفخر بموقف القارئ وحزب لينين تجاهنا ،لكن يجب علينا عدم المبالغة
ب�أهم ّية عملنا الذي ال يزال بعيد ًا عن الكمال.
الذاتي ،والن�ضال الم�ستم ّر م ��ن �أجل نوع ّية الكتب ،وتخطيط العمل –
الذاتي من خالل النقد
التعلي ��م
ّ
ّ
بق ��در ما هو م�سموح به في مهنتنا -وفهم الأدب كعمل َّية يت ��م خلقها جماع ّي ًا ،وتحملنا الم�س�ؤول ّية المتبادلة
ع ��ن عمل بع�ضنا بع�ض ًا ،والم�س�ؤول ّية تج ��اه القارئ -هذه هي اال�ستنتاجات ،وهو ما يجب �أن ن�ستخل�صه من
تظاهرة الق َّراء في الم�ؤتمر.
�إنَّ هذه اال�ستنتاجات تلزمنا �أن نبد�أ ،دون �إبطاءَ ،
ّحادي ك ّله.
العمل على تنظيم الأدب االت ّ
علين ��ا معالجة المواد ال�ضخمة ج ّد ًا والأكثر قيمة م ��ن الكلمات في الم�ؤتمر ،بحيث تكون بمنزلة �إر�شاد
الم�ستقبلي .ويج ��ب علينا ،بك ّل الطرائق ،تعزيز وتو�سيع ال�صلة
م�ؤق ��ت� ،أ�ش ّدد على كلمة «م�ؤ ّقت» في عملنا
ّ
الت ��ي ن�ش� ��أت في الم�ؤتمر ب�آداب الجمهوري ��ات ال�شقيقة .لقد جرى الك�شف في م�ؤتمرن ��ا �أمام ممثلي الأدب
الثوري في �أوروبا ،ب�صورة محزنة وغير الئقة ب�أدبنا ،عن المعرفة ال�س ّيئة �أو عدم المعرفة الكاملة باللغات
ّ
�سيتو�س ��ع حتم ًا ،يجب علينا �إدخال درا�ستنا
الأوروب ّي ��ة .وف ��ي �ضوء حقيقة �أنَّ ات�صالنا مع الأدباء في �أوروبا
َّ
�ضروري �أي�ض ًا ،لأ َّنه �سيفتح �أمامنا �إم ��كان قراءة �أعظم �أعمال
ل ّلغ ��ات الأوروب ّي ��ة في الحياة اليوم ّية .وه ��ذا
ّ
الف ��نّ بلغاتها الأ�صل ّي ��ة ،وهذا لي�س �أق ّل �أهم ّية م ��ن �أن نعرف لغات الأرمن والجورجيي ��ن والتتار والأتراك،
�إل ��خ .نح ��ن في حاجة �إلى �إعداد برنامج عام للدرا�سة مع الك َّت ��اب المبتدئين ،برنامج من �ش�أنه �أن ي�ستبعد
ال�ضروري �أن نعمل عل ��ى دمج مج ّلتي «النمو»
الذات َّي ��ة ال�ض ��ا َّرة للغاية لجيل ال�شباب ،من ه ��ذا العمل .ومن
ّ
أدبي» في مج ّلة واحدة ذات طبيعة �أدب ّية وتربو ّية ،و�إلغاء الدرو�س الناجحة قلي ًال لبع�ض الكتاب
و«التعليم ال ّ
�ضروري للغاية في بلدنا ،ومن غير المقبول �أن يتط ّور نم ّو
م ��ع المبتدئين .هناك كثير من العمل ،وك ّل ه ��ذا
ّ
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نو�سع عدد العاملين ف ��ي الكلمة .يجب �أن نطلب �إلى
الأدب تلقائ ّي� � ًا ،فنحن ملزم ��ون ب�إعداد بديل ع َّنا ،و�أن ّ
الحكومة ،فيما بعد ،مناق�شة م�س�ألة تنظيم «م�سرح عموم رو�سيا» في مو�سكو.
حي ��ث �ستت ��اح الفر�صة لف ّنانين من جمي ��ع الجن�س ّيات في اتح ��اد الجمهوريات اال�شتراكي ��ة ال�سوفييتية
�أن يع ّرفون ��ا ،نحن الرو� ��س ،بف ّنهم الدرامي ،ومن خالل ��ه ما�ضي حياتهم الثقاف َّي ��ة وحا�ضرها ...يجب �أن
تك ��ون الفرقة الرئي�س ��ة الدائمة له ��ذا الم�سرح رو�س ّي ��ة ،حيث �ست� ��ؤ ّدي م�سرح ّيات لأذربيج ��ان ،وللأرمن،
والبيالرو�سيي ��ن والجورجيي ��ن والتتار ،وجميع ال�شع ��وب الأخرى في �آ�سيا الو�سط ��ى ،والقوقاز ،و�سيبيريا-
بالرو�س ّية ،وبترجمات مثال ّية.
يجبرن ��ا النم� � ّو ال�سريع لأدب الجمهور ّي ��ات ال�شقيقة �أن نتابع ج ّدي ًا نم ّو ه ��ذه الآداب ،ويمكن �أن ي�ساعد
ال�ضروري مناق�شة م�س�ألة تنظي ��م «م�سرح الكال�سيك ّيات» في
الرو�سي .من
ذل ��ك في نم ّو الأدب الم�سرح � ّ�ي
ّ
ّ
يتم عر�ض م�سرح ّيات من الذخي ��رة الكال�سيك ّية فقط� .إ َّنها ،ومن خ�ل�ال تعريف الم�شاهد
مو�سك ��و ،حي ��ث ّ
الدرامي للإغريق القدماء والإ�سبان والإنجليز في الع�صور الو�سطى ،تزيد من
والأدباء بنماذج من الإبداع
ّ
متط ّلبات الم�شاهد تجاه الم�سرح والكتاب وتجاه �أنف�سهم.
نح ��ن في حاجة �إلى االهتمام ب�أدب المناط ��ق ،وال �س َّيما �سيبيريا ،ال�شرق ّية والغربية ،وجذبه �إلى دائرة
اهتمامنا ،ون�شره في �صحافة ومجلاَّ ت المركز ،ومراعاة �أهميته ّ
كمنظم للثقافة.
يج ��ب �أن نطل ��ب �إلى الحكوم ��ة ال�سماح ال ّتح ��اد الأدب ��اء ،ب�إقامة ن�صب ت ��ذكاري للبط ��ل الرائد بافيل
موروزوف ،الذي ُقتل على �أيدي �أقاربه ،لأ ّنه بعد �أن فهم الن�شاطات التخريب ّية لأقاربه بال ّدمّ ،
ف�ضل م�صالح
الع ّمال على عالقته بهم.
ال�ضروري ال�سماح بن�شر تقويمات �أدب الجمهور ّيات الوطن ّية ال�شقيقة الحالي ،بما ال يق ّل عن �أربعة
من
ّ
الفني
كت ��ب في ال�سنة ،و�إعطاء التقويمات عنوان «االتحاد» �أو «الأخ َّوة» ،وبعنوان فرعي« :مجموعات الأدب ّ
المعا�صر في اتّحاد الجمهور ّيات اال�شتراك ّية ال�سوفييت ّية».
الرفاق الأعزاء
�أمامنا عمل �ضخم ومتن ّوع لخير وطننا ،الذي نن�شئه كوطن لبروليتاريا ك ّل البلدان.
�إلى العمل� ،أ ّيها الرفاق
على نح ٍو و ّد ّي ،وب�صورة من�سجمة وحما�س ّية للعمل
عا�شت الوحدة الود ّية والقو ّية بين العاملين والمحاربين في مجال الكلمة ،وعا�ش جي�ش الكتاب الأحمر
لعموم االتّحاد.
عا�ش ��ت بروليتاري ��ا عموم االتّحاد ،و�إنّ قارئن ��ا ،قارئ �صديق ،كان كتَّاب رو�سي ��ا المخل�صون في القرن
بحب ويع ّلمنا العمل.
التا�سع ع�شر ينتظرونه ب�شغف ،يحيطنا ّ
عا�ش حزب لينين -زعيم البروليتاريا ،وعا�ش زعيم الحزب جوزيف �ستالين◘ .
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�شخ�صية العدد

�ستة وع�شرون رج ًال وفتاة واحدة
ت�أليف :مك�سيم غوركي
ترجمة� :سهيل �أيوب •
ك َّن ��ا �ست ��ة وع�شرين رج ًال� ،ستة وع�شرين �آلة ح َّية ،متراكمين في حف ��رة دكناء من �سرداب �أ�سو َد نعجن
العجين منذ انبالج الفجر حتَّى �إغما�ضة عين الم�ساء ,ون�صنع خبز ًا وكعك ًا.
مح�صن ًا بقطع من القرميد �أحال الطين لونها �إلى الخ�ضرة.
كانت نوافذ �سردابنا تواجه ف�ضاء منخف�ض ًا َّ
وكانت النوافذ مغلقة من الخارج ب�شبكة حديد َّية فال ينفذ �إلينا �شعاع واحد من ال�شم�س عبر �ألواح الزجاج
يجد �شي ٌء من خبزه �سبيال ً �إلى �أيدي الفقراء
المغط ��اة بالدقي ��ق والطحين .وقد �س َّور مع ِّلمنا النوافذ كي ال َ
والم�ستعطين� ,أو �إلى رفاقنا العاطلين من العمل ,المت�ض ّورين جوع ًا و�سغب ًا -كان مع ّلمنا ي�س ِّمينا ع�صبة من
دب فيها الف�ساد عو�ض اللحم ...كانت الحياة
المت�ش ّردين المحتالين ,وينفحنا لطعام الغداء
ٍ
نفايات منتنة ّ
الجب الجاثم تح ��ت �سقف منخف�ض مفرو�ش بالهباب و�شباك العناكب ...كانت
خانق ��ة ومزدحمة في ذلك ِّ
نهب
الحياة قا�سية ومقرفة بين تلك ُ
الجدر ال�سميكة المل َّوثة ببقع متَّ�سخة ولطخ من العفو َّية اللزجة ...وك َّنا ُّ
من رقادنا في الخام�سة �صباح ًا ,مثقلين بنق�ص الراحة والنوم ,فال تد ُّق ال�ساعة ال�ساد�سة حتَّى نجل�س �إلى
طاول ��ة وا�سع ��ة ,مكتئبين فاتري اله َّم ��ة والن�شاط ,لن�صنع الفطائر َّ
اله�شة من عجي ��ن ه َّي�أه رفاقنا في �أثناء
رقادنا .وهكذا نق�ضي النهار بطوله ,منذ البكور حتَّى ال�ساعة العا�شرة لي ًال ,وقد جل�س بع�ضنا �إلى الطاولة
الح�س ,في حين
يعجنون العجين المتي ّب�س ,وهم ي�ؤرجحون �أج�سادهم ليذودوا عن �أنف�سهم الخدر وفقدان ّ
يخل ��ط الآخرون الدقيق والم ��اء دون انقطاع ...وطوال النهار ,تخرخر المياه وه ��ي تغلي بك�آبة وح�سرة في
الق ��در حيث تطبخ الفطائ ��ر ,فيما مجرفة الخ َّباز تقعقع بحنق ور�شاقة على �أحجار الفرن ,وهو يقذف دون
• مترجم �سوري فل�سطيني.
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هوادة قطع ًا لزجة من العجين على القرميد الحا ّر .ومنذ البكور حتَّى الليل تحترق الأخ�شاب وتت�أرث في �أحد
جوان ��ب الفرن ,في حين ت� ُّأجج اللهب المورد يترج ��رج على جدران المخبز مرفرف ًا ك�أ َّنه ّ
يك�شر في وجوهنا
وهمي انبثق من تحت الأر� ��ض ,تتَّقد �أ�شداقه
�ساخ ��ر ًا من ��ا ...وكان الف ��رن الكبير ي�شبه ر�أ�س ًا ب�شع� � ًا لوح�ش ٍّ
وهاج ًة تلفحنا وتحرقن ��ا ,فيما الوح�ش الدميم
الفاغ ��رة �أفواهه ��ا بنيران م�شتعلة نافخة تتن َّف�س له� � ًا المع ًة َّ
يراق ��ب عناءنا الم�ستديم من خالل فتحتين غائرتين للهواء تتر َّبعان فوق جبهته� .إنَّ هاتين الثغرتين �أ�شبه
تح�سان ,عي َني حيوان غري ��ب ،تحملقان نحونا بتقطيبة
م ��ا تكونان بعينين -عينين قا�سيتي ��ن ال تت�أ َّثران �أو َّ
إن�ساني عنهم ,فهما
قاتم ��ة ال تتغ َّير ,فك�أ َّنهما متعبتان ب�إطالة النظر �إل ��ى عبيد �أر َّقاء ال ُينتظر �صدور �شيء � ّ
تحترقان بازدراء الحكمة البارد...
وينق�ضي يوم ,ويط ُّل يوم �آخر و�سط ما تحمل �أقدامنا من دفقات التراب والأو�ساخ من ال�ساحة الخارج َّية.
ونعج ��ن العجين في ج ِّو ذلك ال�سرداب الح ��ا ّر العابق المخنق ,ون�صنع الفطائر المر�شو�شة بعرقنا ,ونحقد
عل ��ى عملنا ب�ضغينة وكراهية وح�ش َّيتي ��ن ,فال ن�أكل �أبد ًا �شيئ ًا م َّما ت�صنعه �أيدين ��اّ ,
مف�ضلين خبز الجاودار
الأ�سود على الفطائر نا�صعة البيا�ض.
ك َّن ��ا نجل� ��س �إلى مائدة طويل ��ة يواجه بع�ضنا بع�ض� � ًا -ت�سعة رجال �أم ��ام ت�سعة رج ��ال -تعمل �أيدينا
و�أ�صابعن ��ا عل ��ى نحو � ٍّآلي ط ��وال �ساعات ال نهاية لها ,وق ��د اعتدنا عملنا هذا ،فلم نع ��د نراقب حركاتنا
�أو نلق ��ي �إليه ��ا با ًال .وقد �ألفن ��ا بع�ضنا كثير ًا ,حتَّى ليعرف ك ٌّل م ّنا جميع م ��ا يرت�سم على وجوه رفاقه من
نتحدث عنه -لقد اعتدنا ذلك �أي�ض ًا -فنحن نقبع �صامتين طوال
ّ
تغ�ضنات و�أخاديد .ولم يكن هنالك ما َّ
الوق ��ت ،ال تن� �ّ�ض �شفاهنا بحرف واحد -ال َّلهم � اَّإل �إذا �شرعنا نترامى بال�شتائم .فث َّمة �أ�شياء دائم ًا يمكن
للم ��رء �أن ي�شت ��م الآخر ب�سببه ��ا ,وال �س َّيما �إذا كان هذا الآخ ��ر رفيق ًا له ...لك َّننا ن ��ادر ًا ما ك َّنا نت�شاتم-
�أ ُي�ل�ام الإن�س ��ان �إن كان ن�صف ميت� ,إن كان يماثل �صورة حجر َّية� ,إن كانت جميع حوا�سه ك َّلت من وط�أة
الك � ِّ�د والعن ��اء المتراكمين على ظهره؟ �إ َّنما ال�صم ��ت مخيف مكروه لدى �أولئك الذي ��ن لم يتف َّوهوا بعد
بكلماته ��م ,فال�صمت �أمر ب�سيط مي�سور ...وك َّنا نطل ��ق حناجرنا بالغناء �أحيان ًا فتبد�أ �أغانينا عادة على
هذا المنوال :ي�ص ِّعد �أحدنا فج�أة ,في �أثناء العمل ,زفر ًة ح َّرى مثل ح�صان َّ
تحطمت قواه ,وينطلق ين�شد
بلطف �إحدى تلك الأغنيات الطويلة التي يخفّف �إيقاعها الحنون الأ�سوان من الحمل الثقيل الجاثم على
قل ��ب المغ ّن ��ي .كان �أحد الرجال يغ ّن ��ي ,فيما نرهف نحن �أ�سماعنا في �صمت �إل ��ى تلك الأغنية الوحيدة
الت ��ي ال تلبث �أن تتال�شى تحت �سقف ذلك ال�س ��رداب الجائر وتموت ,مثل لهيب ذا ٍو تر�سله نيران مخ َّيم
منداة تتع َّلق فيها ال�سماء الرماد َّية ك�أ َّنها �سقف من ر�صا�ص فوق الأر�ض
في �سهب ف�سيح في ليلة خريف َّية َّ
ثم ين�ض ُّم مغنٍّ �آخ ��ر �إلى المن�شد الأول ,فيغدو �صوتان يتر َّنمان بك�آبة ور َّقة في ج ّو تلك
المنب�سط ��ة .ومن َّ
عدة ,في وقت واحد ,في ترديد
الحرارة الخانقة لزريبتنا المزدحمة .وعلى غير انتظار ت�شترك �أ�صوات َّ
فتهب مجلجل ��ة كالموج ,وتزداد ق� � َّوة وارتفاع ًا ,وتلوح ك�أ َّنها ّ
الجدر الثقيلة
تحط ��م ُ
الأغني ��ة و�إن�شاده ��اّ -
الحجري...
الرطبة الم�س َّورة في �سجننا
ّ
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�إنَّ ال�ست ��ة والع�شري ��ن يغ ُّن ��ون جميع ًا ,ف� ��إذا �أ�صوات مرتفعة ق ��د ان�سجمت لطول الم ��ران تملأ المعمل,
وتتك�سر على الجدران الحجر َّية ,تئنُّ وتنتحب ,وتح ّز
والأغني ��ة تتالطم في ال�سرداب باحثة عن مجال لهاَّ ,
في القلب ب�ألم يخز لطيف ًا ,فاتحة جروح ًا قديمة مندملة ,موقظة العذاب المنطوي في النفو�س ...وي�ص ّعد
المغ ّن ��ون تنهي ��دات عميقة ثقيلة ,ويتو َّقف �أحدهم ع ��ن الغناء فج�أة ,ويقعد ي�صغي زمن� � ًا طوي ًال �إلى رفاقه
يتر َّنمون ,ومن َّثم ي�شترك �صوتهم من جديد في الجوقة العا َّمة .وقد ي�صيح �أحدهم ,مغموم ال�صدر�« :أواه
�أواه» ,وه ��و يغ ّن ��ي مغم�ض العيني ��ن ,ولع َّله يرى حينئذ ت َّي ��ار ال�صوت الجارف العري�ض ك�أ َّن ��ه درب يقود �إلى
المنت�أى ,درب وا�سع الجنبات ت�ضيئه ال�شم�س الب َّراقة ,ويرى ذاته ,هو نف�سه ,ي�سير فيها...
�إنَّ الله ��ب الواه ��ر في الفرن ال يزال يترجرج ويرفرف ,ومجرفة الخ َّباز ما انف َّكت تقعقع على القرميد,
والمياه في القدر ما فتئت تبقبق وتخرخر ,و�أ�ضواء النار على الجدار ما برحت تخفق في �ضحكة �صامتة...
ونح ��ن نغ ِّن ��ي ,بكلمات من �صن ��ع غيرنا ,ذلك الأل ��م الكئيب في نفو�سن ��ا ,والحزن القار� ��ض لرجال �أحياء
محرومين من ال�شم�س ,حزن العبيد.
حجري كبير ,وكانت حياتن ��ا �شا َّقة �شديدة
وهك ��ذا ،ك َّن ��ا نعي�ش �ست ��ة وع�شرين رج ًال ,في �سرداب بي ��ت
ّ
الق�سوة ،حتَّى يخال �إلينا �أنَّ الطوابق الثالثة للبيت بنيت ب�أكملها على �أكتافنا...
كان ث َّم ��ة �ش ��يء �آخر ,بالإ�ضافة �إلى �أغنياتن ��ا ,نح ّبه ونالطفه وتهفو �إليه �أفئدتن ��ا� ,شيء ر َّبما كان يملأ
مكان ال�شم�س لدينا .ففي الطابق الثاني من بيتنا معمل للتطريز ،كانت بين فتياته العامالت تانيا الحالمة
زهري اللون ،ذو عينين
فتي ّ
بربيعها ال�ساد�س ع�شر ,ولقد كانت خادمة مهفهفة ...وفي ك ّل �صباح يلوح وجه ّ
زرقاوي ��ن مرحتي ��ن ،ين�ضغط على زجاج النافذة ال�صغي ��رة المفتوحة في باب معملنا الم� ��ؤ ّدي �إلى المم ّر,
ويرنّ �صوت حلو نغوم ينادينا؛
 �أ ُّيها الم�سجونون� .أعطوني بع�ض الفطائر!النقي ,ونرنو في لطف وغبط ��ة �إلى وجه الفتاة
عندئ ��ذ ندي ��ر ر�ؤو�سنا ,جميع ًا� ,صوب ذل ��ك ال�صوت ّ
الطاه ��ر المبت�سم لن ��ا في حالوة بالغة .ك َّنا نح � ّ�ب ر�ؤية ذلك الأنف الم�ضغوط عل ��ى الزجاج ,والأ�سنان
البي� ��ض ال�صغيرة تلمع من تحت ال�شفتي ��ن الورد َّيتين المنفرجتين عن ابت�سامة عذبة .وك َّنا نتدافع لفتح
بع�ضنا بع�ض� � ًا .وهناك نلقاهاّ ,
الب ��اب لها ,يزاحم ُ
جذابة م�شرقة ,رافعة مئزره ��ا ,تقف �أمامنا ور�أ�سها
ال�صغي ��ر منح � ٍ�ن قلي ًال ,ووجهها الو�سيم مط� � ّوق كله بابت�سامات ودود حلوة .كان ��ت �ضفيرة كثيفة طويلة
ع�سجدي الل ��ون تتد َّلى من فوق كتفها عل ��ى �صدرها .وك َّنا ,نحن الرج ��ال القذرين الجاهلين
م ��ن �شع ��ر
ّ
الب�شعين ،نتط َّلع �إليها ونتر َّنى -كانت العتبة ترتفع �أربع درجات عن الأر�ض -نتط َّلع �إليها ونتر َّنى بر�ؤو�س
خا�صة بها ,مخلوقة م ��ن �أجلها فقط .وكان
مرتفع ��ة ,ونتم َّنى له ��ا �صباح ًا �سعيد ًا .كانت كلم ��ات تح ّيتنا ّ
�ص ��دى �أ�صواتنا يرنّ �أرخ ��م و� ّ
نتحدث �إليها .كان ك ّل �شيء نحتفظ
أرق ,ونكاتنا تتر َّدد �أ�شرق و�أبهج ونحن َّ
ثم ي�ص ُّبها
به لها خا�ص ًا بها ,فالخ َّباز ي�سحب من الفرن مجرفة عارمة بالفطائر النا�شفة داكنة اللون َّ ,
بمهارة في مئزرها.
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ك َّنا نح ّذرها قائلين:
 انتبهي � اّأل يراك المع ّلم!فت�ضحك في خبث ,وت�صيح فرحى ،جذلى:
 الوداع� ,أ ُّيها الم�سجونون!َّثم تختفي في طرفة عين ،كالف�أرة ال�صغيرة...
وهذا كل �شيء...
ونظ ّل م َّدة طويلة نتح َّدث عنها بعدما تغادرنا– فنقول الأ�شياء نف�سها التي تف َّوهنا بها في اليوم ال�سابق
وم ��ا قبل ��ه ,لأ َّننا ,ولأ َّنها ,ولأنَّ َّ
كل �شيء حوالينا باق على عهده كاليوم ال�سابق وما قبله ...ما �أق�سى ،وما �آلم
�أن يعي� � َ�ش الم ��رء وك ّل ما ُّ
يحف به باق على حاله ال يتغ ّير ,ف� ��إذا لم يقتل هذا الروح فيه ف�إنَّ الألم الذي يب ّثه
جم ��ود الأ�شياء المحيطة به وثباتها يتفاقم بمقدار ما تطول حياته ...ك َّنا نتح َّدث دائم ًا بطريقة تجعلنا في
بع�ض الأحيان ن�شعر باال�شمئزاز والقرف من نفو�سنا ،ومن حديثنا ّ
الفظ المخجل.
نتحدث عنهنَّ بطريقة
وال يبع ��ث هذا على الده�ش ��ة ،لأنَّ الن�ساء اللواتي نعرفهنَّ ال ي�ستحققنَ �أبد ًا �أن َّ
�أخ ��رى .لك َّننا ل ��م ن�سمح ل�شفاهنا �أن تقول عن تاني ��ا كلمة م�سيئة ّ
م�سها
قط .بل لم يتجا�س ��ر �أحدنا على ِّ
بي ��ده ّ
قط .وهي لم ت�سمع م َّنا م َّرة نكتة خليع ��ة .لر َّبما كان ذلك لأ َّنها ال تبقى عندنا طوي ًال -كانت تنطلق
م ��ن �أم ��ام نظراتنا مثل نجمة ت�سقط م ��ن ال�سماوات وتتال�ش ��ى� ...أو ر َّبما كان ذلك لأ َّنه ��ا �صغيرة رائعة
الجم ��ال ,وك ّل �شيء جمي ��ل يوحي باالحترام ,حتَّى لع�صابة من الرجال ّ
ثم �إ َّننا ك َّنا,
الفظي ��ن ال�شر�سينَّ .
ّ
ال�شاق ا ّل ��ذي يحيلنا �إلى ثيران بك ��م ,مخلوقات ب�شر َّية ,فل�سن ��ا ن�ستطيع الحياة,
عل ��ى ال َّرغ ��م من العمل
مثلن ��ا مث ��ل �سائر المخلوقات الب�شر َّي ��ة ،دون هدف لعبادتنا .ولم ُ
يك ث َّمة �إن�س ��ان �أروع منها في ما يحيط
بن ��ا ،كم ��ا لم ُ
يك ث َّم ��ة �إن�سان يعيرنا اهتمام� � ًا ،نحن الذين نعي� ��ش في ال�سرداب -عل ��ى ال َّرغم من وجود
ِّ
يخ�صنا� ،شيئ ًا
ع�ش ��رات الم�ست�أجرين في البيت فوقنا .و�أخير ًا -ور َّبما في
المحل الأول -ك َّنا نع ّدها �شيئ ًا ّ
يدي ��ن بوج ��وده لفطائرنا فقط .وقد نذرنا عل ��ى �أنف�سنا �أن نق ّدم لها فطائر �ساخن ��ة ,الأمر الذي �أ�ضحى
مقد�سة ،في�ضاعف من ح ِّبنا لها يوم ًا بعد يوم .وك َّنا نقدِّ م
ت�ضحيتن ��ا اليوم َّي ��ة للمعبود ،يكاد يقارب عبادة َّ
لتاني ��ا ،بالإ�ضافة �إلى الفطائ ��ر ،كم َّية كبيرة من الن�صائح� -أن تلب�س ثياب ًا دافئة � .اّأل ترك�ض ب�سرعة وهي
ت�صع ��د ال�ساللم � .اّأل تحمل حزم� � ًا ثقيلة من الحطب .وكانت ت�صغي �إلى ن�صائحن ��ا وابت�سامة عذبة تلهو
على �شفتيها ,وتندفع ع َّنا �ضاحكة دون �أن تعمل بن�صائحنا �أبد ًا � .اَّإل �أ َّننا لم نكن نغ�ضب – ك َّنا نكتفي ب�أن
نظه َر لها قلقنا عليها وح َّبنا لها.
كان ��ت ت�س�ألن ��ا ,غالب ًا� ،أن ننجز لها بع�ض الأعمال .فتطلب �إلينا ،مث ًال� ،أن نفتح لها باب ًا حرون ًا في القبو
لم يلن لها� ،أو نقطع لها بع�ض الحطب ،فنفعل هذه الأ�شياء ،و�أ�شياء �أخرى ع َّدة تطلبها ،بر�ضا و�سرور ،بل
الخا�ص �أي�ض ًا� .إ َّنما ،ل َّما طل ��ب �أحدنا �إليها �أن ترتق له قمي�صه الوحيد ،نفخت في وجهه
ب�ش ��يء من الفخر
ّ
بازدراء وا�ستخفاف ،وقالت:
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 هذا ال يه ّمني  ،ولن �أفعل لك ذلك!َّ
وتلذذن ��ا ب�ضحك ��ة طويلة ممتعة عل ��ى ح�ساب ذلك ال�شاب الأحمق ،ولم نطل ��ب �إليها بعد ذلك عمل � ّأي
�ش ��يء لن ��ا .ك َّنا نح ّبها ،وفي هذا القول ك ّل ما يو ُّد المرء دائم ًا �أن يح�شر هذا ال�شخ�ص �أو ذاك في ح ّبه و�أن
يكون ذلك جائر ًا ظالم ًا �أحيان ًا� ،أو اّ ً
حي لأ َّنه ال يحترم،
مذل في �أحيان �أخرى ،وقد ي�س ّمم ح ّبه حياة مخلوق ّ
نحب تانيا ونهيم بها� ،إذ لم يكن ث َّمة مخلوق غيرها ن�ستطيع
يحب ،مو�ضوع ح ِّبه وهيامه .كان علينا �أن ّ
وهو ّ
�أن نح َّب ��ه ونهي ��م به ،ومن حين �إلى �آخر كان �أحدنا يبد�أ الحدي ��ث على هذا الغرار - :ما المغزى من �إثارة
مثل هذه ال�ضو�ضاء ب�سبب تلك الفتاة؟ ما الذي يلفت الأنظار �إليها؟ وما �أ�سرع �أن نطبق على ذلك المتك ّلم
ونرغمه على ال�صمت في خ�شونة وق�سوة -يجب �أن نملك �شيئ ًا نح ّبه ،ولقد وجدناه ،و�أحببناه ،وذلك الذي
�أحببن ��اه ،نحن ال�ستة والع�شرين ،كان يجب �أن يك ��ون را�سخ ًا لك ّل م ّنا ،فهو قد�س الأقدا�س في نظرنا ،وك ّل
نحب م ��ا لي�س في الحقيقة ح�سن� � ًا � ،اَّإل �أنَّ ث َّمة �س ّت ًا
م ��ن يعار�ضن ��ا في هذا الأمر عد ّو ل ��دود لنا ،لر َّبما ك َّنا ّ
وع�شرين م ّنا في � ّأي حال ،ولهذا نريد مو�ضوع عبادتنا �أن يظ َّل طاهر ًا مق َّد�س ًا في عيون الآخرين.
ل ��م يك ��ن ح ّبنا �أق ّل ثق ًال من الحقد ...ولر ّبما كان هذا ال�سبب ف ��ي �أنَّ بع�ض العنيدين ي َّدعون �أنَّ حقدنا
�أدعى �إلى الزه ّو من ح ّبنا� ...إ َّنما ،لماذا ال يتحا�شون جانبنا �إذا كان ا ّدعا�ؤهم �صادق ًا؟
كان مع ّلمنا يملك ،بالإ�ضافة �إلى مخبز الفطائر هذا ،مخبز ًا للأرغفة ،يقع في البيت نف�سه ،ال يف�صله
ع ��ن حفرتنا �سوى جدار واح ��د .وكان خ َّبازو الأرغفة ،وهم �أربعة �أ�شخا�ص ،يتر َّفعون علينا ،ويع ُّدون عملهم
�أنظ ��ف م ��ن عملنا ،وي ��رون �أنف�سهم ،بنا ًء عل ��ى ذلك� ،أنا�س ًا �أف�ض ��ل م َّنا .لم يزوروا مخبزنا ق � ّ�ط ،بل كانوا
ي�ستقبلونن ��ا ب�إهان ��ات مزري ��ة حيثما اجتمعوا بن ��ا في ال�ساحة .ولم نك ��ن ،نحن الآخري ��ن ،نزورهم �أو نط ّل
عليهم -فقد ح َّرم المع ِّلم �أمثال هذه الزيارات خ�شية �أن ن�سرق القطائف.
نحب خ َّبازي الأرغفة لأ َّننا ك َّنا نح�سدهم -فعملهم �أ�سه ��ل من عملنا ،وهم يح�صلون على �أجر
ل ��م نك ��ن ُّ
ال�صحة،
�أف�ض ��ل ،وينال ��ون طعام ًا �أح�س ��ن ،ويعي�شون في د َّكان مه ّوى ف�سي ��ح الجوانب ،وهم جميع� � ًا ممتلئو
َّ
وكثي ��رو النظافة ،وتالي ًا ه ��م ممقوتون �شنيعون ...وك َّنا ،في الطرف الآخر� ،صف ��ر الوجوه كثير ًا .ثالثة م ّنا
م�صاب ��ون بالزهري ،و�آخ ��رون بالجرب ،و�أحدن ��ا ك�سيح بالرثية المزمن ��ة .كانوا يرتدون ف ��ي �أ َّيام الأعياد
والراح ��ة الأ�سبوع َّية ثياب ًا نظيف ��ة ،و�أحذية عالية تزقزق وت�ص ّر حين ك ّل خط ��وة .وكان اثنان منهم يملكان
�آل َت ��ي �أكوردي ��ون ،فيخرجون جميع ًا �إلى نزهة في الحديقة العا َّمة ،في حين نتل َّفع نحن ب�أ�سمال قذرةّ ،
ونلف
ال�شرطي بدخول
�أقدامن ��ا بخ ��روق م ��ن الخي�ش �أو �أحذي ��ة م�صنوعة م ��ن �ألياف النباتات ،ف�ل�ا ي�سمح لن ��ا
ّ
نحب خ َّبازي الأرغفة؟ وت�س َّربت �إلينا ،ذات يوم� ،أنباء تفيد �أنَّ الق ّيم
الحديقة .قولوا الآن� ،أك ّنا ن�ستطيع �أن َّ
جندي �سابق
عل ��ى المخب ��ز بد�أ ي�شرب بنت الكرم ،و�أنَّ المع ّلم ف�صله وع َّين �آخر مح ّل ��ه ،و�أنَّ الق ّيم الجديد ّ
يتج ّول في �صدر َّية من ال�ساتان ،ويحمل �ساعة ذهب َّية ال�سل�سلة .وقد دفعنا الف�ضول �إلى �إلقاء نظرة خاطفة
عل ��ى ذلك الغن ��دور ،فث َّمة الواحد تلو الآخر يرك� ��ض �إلى ال�ساحة بين الفينة والفينة عل ��ى �أمل �أن ي�صادفه
ويجتمع به.
العـددان � 21 - 20صيف وخريف 2020

157

158

لك َّنه قدم �إلى دكاننا بنف�سه ودفع الباب بقدمه ،ووقف على و�صيده ،مبت�سم ًا ،وخاطبنا قائ ًال:
 مرحب ًا .كيف حالكم� ،أ ُّيها ال�صبية؟ اهلل ي�ساعدكم!الجليدي عبر الباب في �سحابة داخنة راحت تد ّوم ح ��ول قدميه ،وهو واقف على العتبة
واندف ��ع اله ��واء
ّ
يتط َّل ��ع �إلين ��ا من �أعلى ،تلمع �أ�سنان ��ه ال�صفر الكبيرة تحت �شاربيه الأ�شقري ��ن الجميلين .كانت �صدر َّيته ال
نظير لها حق ًا -زرقاء اللون ،مط َّرزة بالزهور ،تبرق وت�ش ّع ،و�أزرارها م�صنوعة من الحجر الأحمر .وكانت
ال�سل�سلة موجودة �أي�ض ًا...
بجاوان
لق ��د كان �شا ّب ًا �أنيق ًا ،ذلك
الجندي طويل العود ،ق � ّ
ّ
�وي البنية ،له وجنتان مت�ض ّرجتان وعينان ّ
م�شرقت ��ان ،تنحدر منهما نظرة حل ��وة مح َّببة ،نظرة نق َّية حنون .وكان يعتم ��ر ق َّبعة من القما�ش ،بي�ضاء
ع�صري فاخر ل َّماع الجلد.
متينة ،ويط ّل من تحت مئزره النقي ال�صافي ر�أ�سان مد َّببان لحذاء
ّ
رج ��اه ق ّي ��م مخبزنا بلط ��ف و�أدب �أن يغلقَ الب ��اب ،ف�أذعن في بطء ،و�ش ��رع ي�ستف�سر م َّنا ع ��ن المع ّلم،
م�ساكَّ ،
غ�شا�ش ،لئيم ،وج�َّللااَّ د بالإ�ضافة� -أخبرناه
فترامين ��ا بع�ضن ��ا على بع�ض ،نخبره �أنَّ المع ِّل ��م بخيلّ ،
ورع�ص �شاربيه ،ورمانا
ك َّل �شيء يمكن �أن ُيروى عن المع ّلم م َّما ت�ستحيل كتابته هنا� .أ�صغى
ّ
الجندي �إليناَّ ،
بتلك النظرة اللطيفة ال�صافية.
قال ،في حين غ َّرة:
 لديكم في الجوار كثير من الفتيات...للجندي �أن ث َّمة ت�سع ًا منهنَّ في الجوار.
�ضحك فريق م َّنا ب�أدب ،ور َّقت وجوه بع�ضنا ،وروى �أحدنا
ّ
الجندي كالمه ،ف�س�أل غامز ًا بعينه:
و�أ�ست�أنف
ّ
 هل ا�ستفدتم منهنَّ ؟الجندي بفراهة
يتبجحوا �أمام
ّ
�ضحكنا من جديد� ،ضحكة مقهورة حائرة ...كثيرون م َّنا كانوا يو ّدون �أن َّ
لي�ست من ن�صيبهم ،فلم ي�ستطيعوا �أن يفلحوا في ذلك .لم يكن �أحدنا ي�ستطيع ذلك .و�أق َّر بع�ضهم �أخير ًا،
ب�صوت هادئ متردِّد:
 �آه ،ال حول لنا في ذلك...الجندي في اقتناع ،ممعن ًا �إلينا النظر:
فقال
ّ
	�آه� ،أج ��ل� ،إ َّنكم لبعيدون ع ��ن ذلك كثير ًا ...لي�س لديكم ال�شخ�ص َّي ��ة ...ال�صورة الموافقة� ...أنتمتعرفون الطلعة.
أعط المر�أة ج�سد ًا قيا�س ّي ًا ...وك ّل �شيء
�إنَّ الطلع ��ة هي ال�شيء الوحيد الذي تعبده الن�ساء في الرج ��لِ � .
تحب بالطبع �شيئ ًا من الق ّوة الع�ضل َّية ...تح � ّ�ب الذراع �أن تكون ذراع ًا ،وث َّمة
يج ��ب �أن يكون هكذا .ث � ّ�م �إ ّنها ّ
ب�ضاعة ههنا.
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مطوي حتّى مرفقه ،ورفعها �أمامنا لر�ؤيتها ...كانت
و�أخرج
وكم قمي�صه ّ
ّ
الجندي يده اليمنى من جيبهّ ،
ذهبي م�ش ّع.
له ذراع بي�ضاء قو َّية مفرو�شة ب�شعر ّ
 ال�س ��اق ،ال�ص ��در ،ك ّل �شيء يجب �أن يكون متين ًا قوي ًا ...ومن ّثم يجب على المرء �أن ُيعنى بهندامه...فتكون هيئته متقنة ...والآن� ،إنَّ الن�ساء يت�ساقطنَ �أمامي.
انتبهوا ،ف�أنا ال �أناديهنَّ وال �أغويهنَّ بل هنَّ يتع َّلقن برقبتي ،وبالجملة �أي�ض ًا...
جل�س على كي�س من الطحين ،و�أم�ضى فترة طويلة يروي لنا كيف تح ّبه الن�ساء ،وكيف يعاملهنَّ بج�سارة
و�إق ��دام .ث � َّ�م ان�صرف .ولم يكد الباب يلفظه وينغل ��ق خلفه م�صر�صر ًا ،قعدنا جميعن ��ا تخ ّيم علينا �سكينة
طويل ��ة و�صم ��ت مطبق ،نف ِّكر فيه ،ونتر َّوى في ما روى لنا من �أقا�صي�ص .ومن ّثم تح َّدث الجميع فج�أة ،وفي
وق ��ت واح ��دَّ ،
فو�ضح لنا �أ َّنه راق ف ��ي �أعيننا .مثل ذلك الفت ��ى الب�سيط اللطيف ،وكيف دخ ��ل علينا ،وكيف
جل� ��س ،وم ��اذا قال ...لم ي�صادف �أن جاء �أح ��د لر�ؤيتنا ّ
قط� ،أو ح َّدثنا �إن�سان بمث ��ل ما هو ح َّدثنا ،بطريقة
�أخو َّي ��ة مح َّبب ��ة� ...شرعنا نتح َّدث عنه ،وعن نجاحات ��ه المتو َّقعة في الم�ستقبل م ��ع الخ َّياطات اللواتي كنَّ ،
بع ��د �أن ي�شاهدنن ��ا في ال�ساحة ،يهرعنَ بعي ��د ًا عنا وقد �ضغطن على �شفاهه ��نَّ ازدرا ًء� ،أو ينطلقن ناحيتنا
با�ستقام ��ة ،فك�أ َّننا ل�سنا نقف مطلق ًا في دربهنَّ  .ك َّن ��ا نعجب بهنَّ فقط ،ونحن نراهنَّ في ال�ساحة �أو يمررن
�أم ��ام نوافذنا ،يلب�سن في ال�شتاء ق َّبعات �صغيرة جميل ��ة ومعاطف من الفرو ،ويغطينَ ر�ؤو�سهنَّ في ال�صيف
بق َّبع ��ات مز َّينة بالأزاهير ،ويحملن مظلاَّ ت ب َّراقة مختلفة الألوان ...وك َّنا نتح َّدث عن �أولئك الفتيات ،فيما
بيننا ،بطريقة تجعلهنَّ  ،لو �سمعننا ،مجنونات خج ًال وعار ًا.
قال الخ َّباز الق ّيم بغتة بنغمة جزع وقلق:
 �آمل � اّأل ...يف�سد ال�صغيرة تانيا.الجندي محاها
�أ�صبن ��ا جميعن ��ا بالبكم من ه ��ذا البيان .لقد ن�سينا تاني ��ا �إلى حدٍّ ما -ليظهر �أنَّ ه ��ذا
َّ
تهتم به ،فيما �أ َّكد �آخرون
ب�صورت ��ه الكبي ��رة الأنيقة .ومن ّثم اندلع نقا�ش �صاخب .قال بع�ضهم �إنَّ تانيا لن َّ
�دي ،واقترح غيرهم �أن ِّ
نحط ��م عظام ذلك الفت ��ى �إن اتَّفق وحاول
�أ َّنه ��ا ل ��ن تقوى عل ��ى مقاومة فتنة الجن � ّ
الجندي وتانيا ،وتحذير الفتاة منه ...وهذا ما و�ضع
مغازل ��ة تانيا .و�أخير ًا ،عزم الجميع على مراقبة ذلك
ّ
ح ّد ًا لتلك المناق�شة ال�صاخبة.
م َّر قرابة �شهر واحد...
الجندي يخبز القطائف ،ويخرج مع الخ َّياطات ،ويتر َّدد لر�ؤيتنا بين حين وحين ،دون �أن ي� َأتي على
كان
ُّ
ذكر انت�صاراته -ك ّل ما كان يفعل �أن يفتل �شاربيه وي�ضرب على �أ�ضالعه.
وظ َّلت تانيا تجيء ك َّل �صباح تطلب الفطائر ،مغتبطة �أبد ًا ،حلوة رقيقة.
عدة �أخرى
حاولن ��ا طرق مو�ضوع
الجندي معها -ف�شرعت تلقّبه بالدمية الجاحظة عيناها ،وب�أ�سماء َّ
ّ
تبعث على ال�سخرية والهزء ،ما �أراح عقولنا وطم�أننا .ك َّنا فخورين بفتاتنا ال�صغيرة ونحن نرى الخ َّياطات
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بالجندي ،فيما موقف تانيا من ��ه �أ َّرث حما�ستنا جميع ًا ،ف�أ�صبحنا تح ��ت ت�أثيرها ونفوذها نبدي
يتع َّلق ��نَ
ِّ
نح ��وه مواقف االحتقار واالزدراء� .أحببناها �أكثر من ذي قب ��ل ،وطفقنا نحييها ك ّل �صباح ب�سرور �أعظم،
ولطف �أكثر.
الجندي مخم ��ور ًا بع�ض ال�شيء ،فجل� ��س وراح ي�ضحك .ول َّم ��ا ا�ستف�سرنا منه عن
وذات ي ��وم ،جاءن ��ا
ُّ
ال�سبب قال:
 لق ��د ت�شاج ��رت اثنت ��ان منهنَّ م ��ن �أجلي ...لي ��دا وجرو�شا ...كان يج ��ب �أن تروا ما فعل ��ت �إحداهماحقيقي .ها! ها! �أم�سكت �إحداهما ب�شعر الأخرى ،وراحت تج ّرها على الأر�ض حتّى المم ّر،
بالأخ ��رى .قتال
ّ
ث � ّ�م ارتمت فوقها ...ها ،ها ،ها! لقد خم�شت ك ّل منهما وجه الأخرى ومزَّقت ثيابها� ...ألي�س هذا م�ضحك ًا؟
والآنَ ،لم ال ت�ستطيع الن�ساء �أن يقاتلنَ ب�صورة م�ضبوطة؟ َلم يخم�شنَ وجوه بع�ضهنَّ � ،إيه؟
اقتعد د َّكة قريبة ،يلوح لنا نظيف ًا� ،سليم البنية ،ب�شو�ش ًا ،ي�ضحك من دون انقطاع .جنحنا �إلى ال�صمت
ولم نقل �شيئ ًا ،لقد بدا مقيت ًا في �أعيننا ،ل�سبب ما ،هذه الم َّرة.
بعيني فقط ،ف�إذا ك ّل �شيء يتح َّقق.
 َفيم �أنا �شيطان محظوظ مع الفتيات؟ عجيب! يكفيني �أن �أغمزَ ّ
رف ��ع يديه البي�ضاوي ��ن المفرو�شتين بال�شعر الم�صق ��ولّ ،ثم �أ�سقطهما على ركبتي ��ه في لطمة مفرقعة.
وراح يراقبن ��ا بنظ ��رة ده�شة م�سرورة ،ك�أ َّن ��ه مذهول هو نف�سه النت�صاره دوم ًا ف ��ي ق�ضايا الجن�س اللطيف.
كانت �سحنته المتو ّردة الر َّيانة تبرق بان�شراح مت�أ ّنق مغرور ،وهو يعاود تمرير ل�سانه على �شفتيه بال هوادة.
رمى خ َّبازنا الق ّيم مجرفته في الفرن بغ�ضب ،وقال فج�أة بنغمة تهكم َّية:
 لي� ��س م ��ن الروعة في �شيء �أن تجندل �أ�شجار التوت ال�صغيرة -ب ��و ّدي �أن �أعرف ماذا ت�صنع ب�شجرة�صنوبر.
الجندي:
ف�س�أل
ّ
 �إيه؟ ماذا؟ هل تخاطبني؟ نعم� ،أخاطبك... ماذا قلت؟ان�س ذلك...
 ال �شيءَ ... ه ّيا ،ا�ستر�سل .ما الأمر؟ ماذا تعني -ب�شجرة ال�صنوبر؟ف�أ�ض � َّ�ب ق ّيمن ��ا ولم يفه بح ��رف ...بل راح ��ت مجرفته تتح� � َّرك بخ َّفة ف ��ي الفرن ،يدفع في ��ه الفطائر
المطبوخ ��ة ،ويخ ��رج النا�ضج منه ��ا ويرميه ب�صخب و�ضجي ��ج على الأر�ض حي ��ث يتر َّبع �أطف ��ال ي�س ّلكونها
فهب على قدمي ��ه وهرول �إلى
بخيط ��ان م ��ن الليف .ب ��دا ك�أ َّنه ن�سي الجن � َّ
�دي ،لكنَّ هذا الأخير ته َّي ��ج بغتةَّ ،
الفرن ،مع ِّر�ض ًا نف�سه لخطر و�شيك قد يناله �إذا ما �أ�صابته في �صدره يد المجرفة المتح ّركة بخ َّفة ت�شنج َّية
في الهواء.
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 �آه ،انظر ههنا -من كنت تعني؟ تلك �إهانة ...كيف ،لي�س ث َّمة فتاة ت�ستطيع �ص ّدي ومقاومتي .لي�س فيقلبي من �أثر للخوف .وها �أنت ذا تل ّمح ب�أ�شياء �ض ّدي...
في الواقع ،الح �أ َّنه م�ستاء وغا�ضب الغ�ضب ك َّله .من الوا�ضح �أنَّ المنبع الوحيد الحترام الذات عنده �إ َّنما
التبجح بها ،وال�شيء
ه ��و قدرته على �إغواء الن�س ��اء .ولر َّبما كانت تلك القدرة ال�صفة الح َّية الت ��ي ي�ستطيع ُّ
حي.
الوحيد الذي يبعث فيه ال�شعور ب�أ َّنه مخلوق ّ
ث َّم ��ة بع�ض الب�ش ��ر ال تحمل لهم الحي ��اة �أف�ضل �أو �أرقى من ع َّل ��ة النف�س �أو الج�س ��دَّ .
فيتع�شقونها طوال
ويتعذبونَّ ،
الحي ��اة� ،إذ هي ينب ��وع الحياة الوحيد لديهم ،وبينما هم يقا�سون منه ��ا َّ
يتغذون منها ويطعمون.
�إ َّنه ��م ي�شكون �أمرها للنا�س ،في�ستجلبون بذلك اهتمام جيرانهم وعنايتهم .وهم يح�صلون على �ضريبة من
عط ��ف الب�ش ��ر عليهم ،وهذا ه ��و ال�شيء الوحيد الذي يملكون ��ه في الحياة .ج ِّردهم من تل ��ك الع َّلة ،دا ِوهم
منه ��ا ،ي�صيروا تع�س ��اء �أ�شقياء تمام� � ًا ،لأ َّنهم �سيخ�سرون المق ّوم ��ات الوحيدة في حيواته ��م ،و�سي�صيرون
ق�ش ��ور ًا فارغ ��ة .وقد تك ��ون حياة الرجل فقي ��رة معدمة �أحيان ًا في�ضط� � ّر مرغم ًا �إلى التع ِّل ��ق بع ّلة ما ،ويبني
نجاحه على �أ�س�س منها .وليمكن القول �إنَّ الب�شر ين�صبون على ال�ش ّر بدافع من الملل لي�س غير ...وقد ل�سع
الجندي حتّى ال�صميم ،فحمل على خ َّبازنا زاعق ًا:
ّ
 كلاّ � ،أخبرنيَ ،من هي؟فقال الخ َّباز ،وقد ا�ستدار �إليه على نحو مباغت:
 هل �أخبرك؟ ح�سن ًا؟ هل تعرف تانيا؟ ح�سن ًا! ح�سن ًا .ه َّيا �إذ ًا� .أرِنا ما يمكنك �أن تفعل... �أنا؟ نعم� ،أنت. هي؟ �أ�سهل من الب�صاق! ل�سوف نرى! ل�سوف ترى! ها! ها! كيف� ،إ َّنها �ست...َ
ي�ستغرق �شهر ًا!
 ذلك لنع�سكري� .ألي�س كذلك؟
 �إ َّنك لمغرور ،ياّ
 �أ�سبوعان .ل�سوف �أريكَ .من تعني؟ تانيا؟ ّتف!
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 اخرج ،ف�أنت تعوقني عن عملي.وتتم الخدعة� .آه� ،أنت!...
 �أ�سبوعانّ . اخرج� .ألم ت�سمع؟الجندي �إلى الخلف م�شدوه ًاَّ ،ثم رنا �إلينا
وانفجر الخ َّباز في �سورة من الغ�ضب فل َّوح بمجرفته .وترامى
ّ
جميع ًا فترة من الوقت في �صمت ،وجمجم ّ
مك�شر ًا:
 ح�سن ًا.و�أ�سرع خارج ًا...
ظللن ��ا ب�صمتن ��ا معت�صمين طوال تلك المناق�ش ��ة .كان اهتمامنا مح�صور ًا بذلك الح ��وار� .إ َّنما لم يكد
الجندي يخرج ،انفجرنا جميع ًا في حديث �صاخب مرتفع النبرة.
ّ
�صاح �أحدنا في وجه الخ َّباز:
 لقد �أطلقت �شرارة ق�ض َّية �س ّيئة ،يا بافل!فغمغم الخ َّباز:
اهتم بعملك!
 َّالجندي تح َّفز بك ّل �إمكاناته ،و�أنَّ تانيا �أ�صبحت من َّثم في خطر �شديد .ومع ذلك ،فيما
�أدركنا �أنَّ ذلك
َّ
نح ��ن ن�ستوع ��ب هذا ك َّنا فري�سة ف�ضول متوتّر مرتع�ش يري ��د �أن يعرف نتيجة ذلك الأمر .هل �ست�صمد تانيا
الجندي؟ ك َّنا جميع ًا نردِّد هذا االعتقاد.
�أمام
ّ
 تانيا؟ ل�سوف تقاوم .ولن تكون فري�سة �سهلة!ك َّن ��ا م�شتاقي ��ن على نحو مذهل المتحان معبودتنا ،فنحاول بلهفة �أن يقن َع �أحدنا الآخر �أنَّ �صنمنا �صنم
كاف،
وف � ٌّ�ي �سيخرج من هذه المباراة منت�صر ًا .وانتهينا �إلى الت�سا�ؤل ما �إذا ك َّنا ح َّر�ضنا
الجندي على نحو ٍ
َّ
خائفي ��ن �أن ين�سى الره ��ان فن�ضط ّر �إلى �إثارة غروره م� � َّرة �أخرى .ومنذ ذلك الحين دخ ��ل حياتنا اهتمام
جديد مثير� ،شيء لم نعهده من قبل مطلق ًا.
رحن ��ا نتح ��اور في الأمر طوال �أ َّي ��ام ،فيلوح ك�أ َّننا ازددن ��ا ذكاء جميع ًا؛ فنحن نتك َّل ��م على نحو �أف�ضل
و�أكث ��ر م َّن ��ا قب�ل ً�ا .كان يبدو �أ َّننا نلعب مع ال�شيط ��ان لعبة ما ،وتانيا هي ال�ضمان م ��ن جانبنا .ول َّما بلغنا،
يتر�ص ��د تانيا» ارتفع �صياحنا حتَّى طبق ��ة عالية ج ّد ًا ،في
بو�ساط ��ة خ َّب ��ازي الأرغفة� ،أنَّ
َّ
الجندي �شرع « َّ
حين �أ�صبحت الحياة لدينا تجربة مده�شة رائعة ،حتَّى لم نعد نالحظ كيف ا�ستفاد المع ِّلم من عواطفنا
اليومي حتّى �أربعة ع�شر بودا* .كان يبدو �أ َّننا
المهتاجة ف�ألقى على كواهلنا عم ًال �إ�ضاف ّي ًا بزيادة العجين
ّ
ال ن ��ك ّل عن العمل ،فا�س ��م تانيا يتر َّدد على �شفاهنا طوال النهار ،ونحن ننتظ ��ر زيارتها ال�صباح َّية بنفاد
�صب ��ر غي ��ر م�ألوف .وكان يهدهد �إلين ��ا �أحيان ًا �أ َّنها �ستكون تانيا �أخرى عندم ��ا تدخل لزيارتنا ،تانيا غير
تلك التي عرفناها دائم ًا.
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لك َّنن ��ا ل ��م نحدِّ ثها ،ف ��ي � ّأي حال ،ع ��ن ذلك الرهان ،ول ��م نطرح عليها ّ
قط �س� ��ؤا ًال ما ،بل ك َّن ��ا نعاملها
بالطريق ��ة اللطيفة المح َّببة عينه ��ا � .اّإل �أنَّ �شيئ ًا جديد ًا ت�س َّلل �إلى موقفنا منه ��ا� ،شيئ ًا غريب ًا عن م�شاعرنا
ال�سابقة نحو تانيا – وكان هذا العن�صر الجديد ف�ضو ًال حا ّد ًا وبارد ًا مثل �شفرة الفوالذ...
ّ
وذات يوم ،قال لنا الخ َّباز وهو ي�شرع �أن يعمل:
 يا �شباب .لقد �آن الأوان هذا النهار.ك َّنا نعرف ذلك جميع ًا من دون حاجة �إلى تذكيرنا .وعلى ال َّرغم من هذا جفلنا جميع ًا ،واقترح الخ َّباز:
 راقبوها ...ف�ست�أتي بعد لحظات!فع َّقب �أحدنا بنغمة �أ�سف:
 ما حدث قد ال تلتقطه العين!وث ��ارت مناق�شة �صاخب ��ة من جديد في هذا اليوم� ،أخي ��ر ًا �سنعرف مقدار نظاف ��ة الوعاء الذي و�ضعنا
في ��ه جميع الثروات التي نملكها .ف ��ي ذلك ال�صباح� ،أدركنا فج�أة للم َّرة الأول ��ى �أ َّننا نقامر بمبالغ عظيمة،
الجندي يالحق
و�أنَّ امتح ��ان �صنمنا ر َّبما د َّمره نهائ ّي ًا لدينا .لقد التقط ��ت �أ�سماعنا ،طوال تلك الأ َّيام� ،أنَّ
َّ
تاني ��ا ب�شرا�س ��ة وعناد ،لك َّننا لم ن�ستو�ضح منها ،ل�سبب ما ،موقفها تجاهه ،فيما هي لم تبرح تتابع زياراتها
المنتظم ��ة �إلينا ك ّل �صباح طلب ًا لفطائرها ،وه ��ي نف�سها لم تتب َّدل .و�سرعان ما بلغنا �صوتها في ذلك اليوم
�أي�ض ًا:
 �أ ُّيها الم�سجونون! لقد جئت...وبادرن ��ا نف�سح لها �سبيل الدخول ،ول َّما ولجت المكان ا�ستقبلناها في �صمت و�سكون مطبقين ،على غير
عادتن ��ا ،ورحن ��ا نحملق بق�سوة فيه ��ا ،ال ندري ما نقول لها ،وم ��اذا ن�س�ألها ،وقفنا �أمامه ��ا في جمع �أخر�س
متب�س ��ل ،فده�شت بو�ضوح لهذا اال�ستقبال غي ��ر الم�ألوف .وعلى غير انتظ ��ار� ،أب�صرناها ت�شحب وت�صف ّر،
ّ
رانية �إلينا بقلق ،متململة بال هوادة .ومن ّثم �س�ألتنا ب�صوت مخنوق:
 ِل َم تبدون هكذا ج ّد ...غريبين؟ف�ألقى الخ َّباز بهذا ال�س�ؤال بنغمة متج ِّهمة ،وقد غرز في وجهها عينين ثاقبتين:
 وماذا عنك؟ ماذا عني؟ ال �شيء... �إذ ًا� ،أعطوني الفطائر ،ب�سرعة...تتعجلنا ّ
قط من قبل.
لم ّ
وعاد الخ َّباز يقول ،من غير �أن ي�ضطرب ،وعيناه ال تبرحان محملقتين في وجهها:
 ث َّمة متَّ�سع من الوقت!العـددان � 21 - 20صيف وخريف 2020
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فا�ستدارت �سريع ًا ،وغابت عبر الباب...
التقط الخ َّباز مجرفته ،م�ستدير ًا �إلى الفرن ،وقال بهدوء:
الجندي ...ذلك الخبيث!
 ح�سن ًا لقد ثبت الأمر .فعلها ذلكُّ
تراجعن ��ا بتثاق ��ل �إلى الطاولة مثل قطي ��ع من الغنم يتناك ��ب ويتزاحم ،فقعدنا وال�صم ��ت مطبق علينا
بكلكلهَّ ،ثم �شرعنا نعمل ببالدة وجمود.
�أعلن �أحدنا فج�أة:
 لر َّبما لم...�صاح الخ َّباز:
 �أطبق �شفتيك .انتهينا من هذا!ك َّن ��ا نع ��رف فيه رج ًال ذك ّي ًا� ،أكثرنا ذكا ًء على الإطالق ،ولقد فهمنا من �صيحته تلك �أ َّنه م�ؤمن بانت�صار
الجندي ...ف�أح�س�سنا بالتعا�سة والقلق...
ّ
الجندي �إلينا .كان مثله �أبد ًا نظيف ًا مهندم ًا يتط َّلع
ول َّما د َّقت ال�ساعة الثانية ع�شرة -وقت الغداء -قدم
ُّ
في عيوننا با�ستقامة ،كما يفعل دائم ًا� .شعرنا باال�ضطراب يقعدنا عن التطلُّع �إليه...
قال وهو ي�شخر متك ِّبر ًا:
جندي �أن يفعل؟ ام�ضوا �إلى المم ِّر وا�سترقوا
 ح�سن ًا ،يا �سادتي الأعزاء� ،أتريدون �أن �أريكم ما ي�ستطيع ّالنظر من الخ�صا�ص� ...أفهمتموني؟
الخ�شبي
م�ضينا �إلى المم ِّر ،وتزاحمنا فوق بع�ضنا ،ن�ضغط وجوهنا على ال�شقوق المفتوحة في الحائط
ّ
المط� � ّل عل ��ى ال�ساحة .ولم ننتظر طوي�ل ً�ا� ...سرعان ما قدمت تانيا �إلى ال�ساح ��ة بخطوات عجلى ونظرات
الجندي وتق َّدم
قلقة ،وهي تقفز فوق حفر من الثلج الذائب والطين ،لتختفي عبر باب القبو .عندئذ نه�ض
ُّ
يرع�ص �شاربيه ،ويداه مغروزتان في جيبيه.
وهو ي�صفر ب�شفتيهَّ ،ثم دلف �إلى القبو بدورهِّ ،
ِّ
المتغ�ضنة من وقع وط�أتها
ت�ساقط في البرك
كان ��ت ال�سماء تر�سل �ش�آبيب الغيث ،فنرى قطرات المطر َّ
عليه ��ا .كان يوم� � ًا رماد ّي� � ًا رطب ًا ،يوم� � ًا قار�س ًا ح ّق ًا .وكان الثل ��ج ال يزال يتراخى عل ��ى الأ�سطحة -في حين
تو�ضع ��ت عل ��ى الأر�ض بقع �سود من الطين تناثرت هنا وهناك ...وكان الثل ��ج على الأ�سطحة �أي�ض ًاّ ،
َّ
مغطى
بفروة �سمراء من الو�سخ� .إنَّ االنتظار في ذلك المم ّر بارد ال ُيطاق...
يرع�ص �شاربيه ،ويداه ال تبرحان
كان
ُّ
الجندي �أول من خرج من القبو .راح ي�سير الهوينى عبر ال�ساحةِّ ،
جيبيه� -إ َّنه كما عهدناه دائم ًا.
ومن َّثم خرجت تانيا ...وعيناها ...عيناها ت�ش َّعان فرح ًا و�سعادة ،و�شفتاها تفت َّران عن ابت�سامة عذبة.
كانت ت�سير كما لو كانت في حلم ،وهي تت�أرجح في م�شية مته ِّرعة غير ثابتة...
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كان ذلك �أق�سى من �أن نحتمل ،فهرولنا جميع ًا ،دفعة واحدة� ،إلى الباب ،وانطلقنا �إلى ال�ساحة ،ورحنا
وح�شي.
قوي حا ّد
نزعق لها في لغط ّ
ّ
�أوج� ��س قلبها فزع ًا عندم ��ا لمحتنا ،فوقفت جامدة كتمثال ،وقدماها غارقت ��ان في بركة قذرة� .أحطنا
بها ،ورحنا نمطرها باللعنات في طرب حقود ،وفي ت َّيار من التجديف والقدح المخجل.
فعلنا ذلك على مهل ،وبهدوء تا ّم ،مدركين �أنْ لي�س ث َّمة درب للفرار من تلك الدائرة التي ط َّوقناها بها،
و�أ َّننا ن�ستطيع الهزء بها بملء قلوبنا .لم ن�ضربها .كانت تقف بيننا ،تدير ر�أ�سها من جهة �إلى جهة ،م�صغية
�إل ��ى �شتائمن ��ا و�إهاناتنا .ولقد رميناها ب�أعنف ما لدينا من ق�س ��وة ،ب�أعنف ما لدينا من �شرا�سة ،بركام ما
تج َّمع في قلوبنا من �سخط و�سخ م�سموم.
ف ��رغ وجهها من الحي ��اة ،واتَّ�سعت عيناها الزرقاوان اللتان كانتا تلوح ��ان مفعمتين �سرور ًا و�سعادة قبل
لحظة واحدة ،و�أم�سى تن ّف�سها الهث ًا ،و�أ�ضحت �شفتاها ترتع�شان وترتجفان.
تخ�صنا ،وقد
ك َّن ��ا ،نح ��ن ،وقد حا�صرناه ��اُّ ،
ن�صب جام نقمتن ��ا عليها� -أفل ��م ت�سرقنا وتنهبنا؟ كان ��ت ّ
�شحاذ معدم ،فقد ك َّنا
�صرفن ��ا عليها �أثم ��ن عواطفنا ،ومع �أنَّ ف�ضلى تلك العواطف لم تكن �س ��وى �صدقات ّ
�ست� � ًة وع�شري ��ن ،وكانت واحدة ،ولم ُ
يك ث َّمة �ألم مبرح يخطر في بالن ��ا يجدر بذنبها! �أواه لكم� ،أه َّناها! ...
ول ��م تنب�س بحرف ،بل �أخذت بك ّل ب�ساطة تحملق فين ��ا بنظرة رعب وا�ضح ،وق�شعريرة مديدة ته ّز ج�سدها
ه ّز ًا◘ ...
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�شخ�صية العدد

ليلة خريف
ت�أليف :مك�سيم غوركي
ترجمة� :أنور �شا�ؤل •
أن�س فلن �أن�سى
حدث لي ،في خريف م�ضى� ،أ َّنني كنت من ال�ضنك والقلق في حال ال �أُغبط عليها .و�إن � َ
حيرت ��ي ي ��وم دخلت المدينة ،ف�إذا بي �شريد ًا ال عهد لي ب�صديق �أو قريب ،خالي الوطاب ال �أملك ما ُيعينني
على مبيت ليلتي!
وقب ��ل ان�صرام ب�ضعة �أ َّيام عل ��ى و�صولي ،فرغت من بيع قطع مالب�سي كافة ،التي كان بالإمكان الظهور
�أم ��ام النا� ��س م ��ن دونها .من َّثم ترك ��ت المدينة �إل ��ى المح َّلة الم�سم ��اة «يا�سيت» حيث تق ��ع �أر�صفة تفريغ
البواخ ��ر -المح َّل ��ة التي بع ��د �أن كانت ت�صخ ��ب بالحركة وتتد َّفق بالحي ��اة الن�شطة �إ َّب ��ان مو�سم المالحة،
�أ�صبحت اليوم� ،إذ نحن في �أواخر ت�شرين الأ ّول ،خالية قفراء ي�سودها �سكون عميق.
�دي ،و�أح ِّرك بهما ك َّل م ��ا �أم ُّر به ع ِّلي �أعثر عل ��ى قطعة ما من
ورح ��ت �أج� � ُّر قدمي ج� � ّر ًا على الرمل الن � ّ
الطع ��ام .كنت �أهيم على وجهي وحيد ًا بين هذه العمارات والمخازن الخاوية ،حالم ًا بال�سعادة التي �س�أنعم
بها لو �أتيح لي غذاء كامل.
الج�سمي� .إ َّنك
الثقافي الراه ��ن ،لأ�سهل و�أ�سرع تغذية من الج ��وع
�ري ،في و�ضعنا
ح ّق� � ًا �إنَّ الجوع الفك � َّ
ِّ
ّ
تتن َّق ��ل هنا وهناك في ال�شوارع ،فت�أخذ نظرك عم ��ارات ،لي�ست ب�س ّيئة المظهر من الخارج ،ولي�ست  -لي�س
كم ��ا ي�ص � ّ�ح لك �أن تق ��ول -برديئة الأثاث في الداخ ��ل .وهنا تثير فيك هذه الم�شاه ��د المحيطة بك من ِّ
كل
وال�صح ��ة ،وعن عدد �آخ َر م ��ن المو�ضوعات الطريفة
جان ��ب �ش َّت ��ى الآراء والنظر َّيات ع ��ن الفنِّ المعماريِّ
َّ
الراقية.
• �شاعر ومترجم عراقي .1984 - 1904
.
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وقد تالقي �أنا�س ًا بمالب�س نظيفة موفورة الدفء ،في�شيحون عنك ب�أنظارهم بك ّل �أدب ولباقة خ�شية �أن
يجرحوا كرامتك �إذا هم نظروا �إلى حالك المزرية!
�أجل� ،أجل �إنَّ فكر �إن�سان جائع لأ�سهل تغذية و�أوفر من فكر �إن�سان �شبعان .ومن هذه الحال ت�ستطيع �أن
ت�ستخل�ص نتيجة رائعة هي في �صالح �أ�سرى الجوع!
ي�ساقط والريح تع�صف ب�ش َّدة م ��ن ال�شمال فتبعث في �أثناء مرورها
ه ��و ذا الم�س ��اء �آخذ بالدن ّو .المطر َّ
بي ��ن ال�سقائ ��ف والحواني ��ت الفارغ ��ة �صفي ��ر ًا ،وترتط ��م بنواف ��ذ المخازن ،هاجم ��ة على مويج ��ات النهر
الرملي فتلهبها ب�سوطها ،وتقذف بها عالي ًا كقطع القطن المندوف ي�سابق
المتزاحمة بغوغاء على ال�شاطئ
ِّ
بع�ضه ��ا بع�ض ًا ،وتتدافع لتتال�شى بعي ��د ًا ،ك�أ َّنما النهر كان �شاعر ًا بدن ّو ال�شتاء ،ف ��راح يرك�ض جامح ًا هرب ًا
م ��ن الأ�صفاد الجليد َّي ��ة التي لم يكن م�ستبعد ًا �أن تغ َّله بها ليلتئذ ريح ال�شم ��ال .وكانت ال�سماء مثقلة دكناء
تت�ساق ��ط منه ��ا ،بال انقطاع ،قط ��رات من المطر ت ��كاد ال تراها العين .وق ��د زاد في م�أت ��م الطبيعة ك�آبة،
�شجرتان من ال�صف�صاف ُربط �إلى �أ�سفلهما زروق مقلوب.
كان ه ��ذا الزورق َّ
المه�شم ،وهاتان ال�صف�صافتان الكبيرتان هدف� � ًا ل�صفعات الريح القا�سية .ك ّل �شيء
حولي كان مفل�س ًا ،بائ�س ًا ،مق�ضي ًا عليه ،في حين ال�سماء ال ّ
يجف لها دمع! ك ّل �شيء حولي كان �أقفر موح�ش ًا...
حتّى خ ّيل � َّإلي �أنَّ الموت قد �أودى ِّ
بكل �شيء تارك ًا �إ َّياي وحيد ًا بين الأحياء �أنتظر بدوري ميتة باردة!
كنت يومذاك في الثامنة ع�شرة من �س ّني� ...إ َّنها َل َم ْيعة العمر!!
رح ��ت �أ�سير و�أ�سير على امتداد الرمل النديِّ  ،ت ��ارك ًا �أ�سناني ت�صطفق للبرد والجوع ،وعلى غير انتظار
الح ��ت ل ��ي ،و�أنا �أبحث بعن ��اء وراء المخازن ع َّما �أتبلغ به� ،صورة في مالب�س ام ��ر�أة جل�ست القرف�صاء على
الأر�ض وقد ب َّللها المطر من ق َّمة ر�أ�سها �إلى �أخم�ص قدميها ،ف�أطبقت على ك ّفيها قو ّي ًا بكلتا يديها.
وقفتُ �إزاءها �أرقب ما هي فاعلة ،فبان لي �أ َّنها كانت تحفر مم ّر ًا في الرمل بيديها ،تحفره تحت �سقيفة
مجهورة ،ف�سحبت قدمي مت�س ّكع ًا حتّى دنوت منها ،و�س�ألتها:
 لماذا تفعلين هذا؟فم ��ا كان منه ��ا � اَّإل �أن �صاح ��ت فزع ًا وانت�صبت على قدميه ��ا .و�إذ وقفت تتط َّلع �إل � َّ�ي بعينيها الوا�سعتين
الرماد ّيتين الممتلئتين رعب ًا� ،ألفيت نف�سي �أمام فتاة في مثل �س ّني �أنا ،لها وجه رائق ج ّد ًا مزدان ،ويال�شديد
الآ�س ��ف ،بثالث بقع زرق وا�سعة �ش َّوهت ه ��ذا الجمال الفاتن ،على ال ّرغم من االعتراف ب�أ َّنها ُو ّزعت بن�سبة
دقيقة ،فظهرت ،في وقت واحد وبمقيا�س واحد ،اثنتان تحت العينين والثالثة ،وهي �أكبر قلي ًال ،فوق الجبهة
تعلو عرنين الأنف تو ًا� .إنَّ هذا التنا�سق كان من دون ّ
�شك عمل ف َّنان �ضليع ج ّد ًا في ت�شويه �سيماء الب�شر!
نظرت الفتاة � َّإلي بعينين تال�شى منهما الفزع �شيئ ًا ف�شيئ ًا ،وبعد �أن نف�ضت الرمل عن يديها ،و�أ�صلحت
القطني ،قالت وهي مطرقة:
م�ش ّد ر�أ�سها
ّ
يدي قد تعبتا .احفر هنا.
 �أعتقد �أ َّنك مثلي في حاجة �إلى �شيء ت�أكله! �إذ ًا ،فاحفر� .إنَّ َّالعـددان � 21 - 20صيف وخريف 2020

واتَّجهت بر�أ�سها ناحية �إحدى ال�سقائف ،و�أردفت:
اليومي.
 هناك كم َّية من الخبر والبي�ض �أي�ض ًا� ...إنَّ هذه ال�سقيفة ال تزال مه َّي�أة للعملِّ
يدي� ،أ َّما هي ،فبعد �أن تط َّلعت � َّإلي هنيهة ،جل�ست قربي وبد�أت ت�ساعدني في الحفر.
ورحت �أحفر بكلتا َّ
ك َّن ��ا نعمل ب�صمت ...والحقّ �أ َّنني لي�س ف ��ي و�سعي �أن �أقول الآن ما �إذا خطر في بالي ،في تلك الدقيقة،
القان ��ون العقاب � ّ�ي �أو االعتب ��ارات الأخالق َّية �أو الملك َّية ال�شخ�ص َّية �أو غير ذلك م ��ن الأمور التي ،في اعتقاد
الكثيرين من الأ�شخا�ص المح َّنكين ،يجب �أن تكون ماثلة �أبد ًا ن�صب عيوننا.
علي �أن �أعترف ب�أ ّني ح�سب الظاهر ،كنت
ورغب ��ة م ّني في �أن �أكون �إلى الحقيق ��ة قريب ًا قدر الم�ستطاعَّ ،
منهم ��ك ًا ج ّد ًا في الحفر تحت ال�سقيف ��ة بحيث ن�سيت ك َّل ما في الوجود �سوى �شيء واحد ،هو« :ماذا �سنجد
يا ترى داخل هذا المخزن؟»
الندي البارد يتكاثف ويتكاثف حولنا ،هي ذي الأمواج يتعالى
وا�شت َّد الم�ساء حلكة ،وراح ال�ضباب الأقتم ّ
ي�ساقط على ال�سقيف ��ة ب�أ�ش َّد قوة و�أكثر توا�ص ًال ،في حين �شرع
ا�صطخابه ��ا ويزداد ع َّما كان عليه ،والمطر َّ
الليلي ير�سل �صفيره وخ�شخ�شته� .س�ألتني معاونتي بلطف:
الحار�س ُّ
 هل لها قاعدة؟فلم �أ ِع ما �أرادته بقولها ،وظللت �صامت ًا.
 �س�ألت ��ك ه ��ل لهذه ال�سقيفة قاعدة؟ ف�إذا كانت لها قاعدة ف�إ َّنن ��ا نحاول عبث ًا �أن ننفذ �إليها .نحن الآننحف ��ر مم ّر ًا ،ولر َّبما ال ن�ص ��ل بعد الجهد الجهيد �إلى �شيء �سوى �ألواح �صلب ��ة ،فكيف �سنتم َّكن من خلعها؟
بال.
الأح�سن �أن تنتزع القفل� ...إ َّنه قديم ٍ
�إنَّ الآراء ال�صائب ��ة ق َّلم ��ا ت ��زور ر�ؤو� ��س الن�ساء ،لك َّنه ��ا ،كما ترى ،تزوره ��ا �أحيان ًا ،ولأ َّنن ��ي �أقدِّ ر الآراء
ال�صائبة حقَّ قدرها ،فقد اعتدت دائم ًا �أن �أ�ستفيد منها �إلى �أبعد مدى م�ستطاع.
م ��ا لبث ��ت �أن عثرت على القف ��ل ف�أطبقت عليه وانتزعت ��ه ك ّله انتزاع ًا ،وهنا اندفع ��ت رفيقتي �إلى داخل
ال�سقيفة مفتوحة الباب تتل َّوى كالأفعى ،وقالت لي م�ؤ ِّكدة:
 �إ َّنك لمن حديد!لدي من �أطباق مديح �صادر عن
�إنَّ ُفت ��ات ثن ��اءٍ تقدِّ مه لي امر�أة في هذه الأ َّيام لأوقع في نف�سي و�أثم ��ن َّ
رج ��ل ،حتَّى لو كان �أف�صح الخطب ��اء الأقدمين والمعا�صرين على الإطالق .هذا ما �أراه اليوم� ،أ َّما في ذلك
العهد ،فلم �أكن لأحمل نظر َّية كهذه ،لذلك لم �أعب�أ بثناء رفيقتي ،و�س�ألتها بلهجة خالطها التل ُّهف والجفاف:
 هل من �شيء هناك؟ف�أخذت تعدِّ د لي مكت�شفاتنا ب�صوت َّ
مطرد النبرة:
 �س َّلة قناني ،فرو �سميك ،مظ َّلة �شم�س ،دلو حديد ّية...العـددان � 21 - 20صيف وخريف 2020
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ك ّل هذه الحوائج ال ت�ؤكل ،فيا لخيبة الآمال المع�سولة! لك َّنها �صاحت فج�أة بابتهاج:
 خبز ...رغيف � ...اَّإل �أ َّنه مبت ّل� ...إليكه.ورم ��ت �صديقت ��ي البا�سلة بالرغيف عل ��ى قدميَّ ،ثم رم ��ت بنف�سها ،و�سارعت �أن ��ا فاقتطعت ك�سرة من
الخبز د�س�ستها في فمي ورحت �أم�ضغها .وب�صوت مرتجف ،قالت لي:
أعطني ك�سر ًة منه ...وتذ َّكر �أنَّ علينا � اَّأل نبقى هنا...
 ه َّيا � ِلكن� ،إلى �أين نذهب؟
ودارت بناظريها �إلى الجهات الأربع متط ِّلع ًة باحثة ...وكان الج ّو قاتم ًا تمل�ؤه العوا�صف والأمطار.
 انظر� ...إنَّ هناك زورق ًا مقلوب ًا ...فلنذهب �إليه. �أجل ،لنذهب �إلى هناك.ق�صدن ��ا الزورق ونحن نتمتَّع في طريقنا بالتهام غنيمتنا الباردة م�شتركين .كان المطر ي�شت ُّد �سقوط ًا،
والنهر ا�صطخاب ًا ،ومن هنا وهناك كانت الريح تنقل �إلى الأ�سماع �صفير ًا �ساخر ًا كما لو �أنَّ �أحد ًا قو ّي ًا غير
ه َّي ��اب كان يع�صف ب � ِّ
�كل المن�ش�آت الأر�ض َّية فيكت�سحه ��ا  -بمن فيها �أبطالها نحن -به ��ذه الريح الخريف َّية
العاتية.
كان قلبي ،و�أنا �أ�سمع هذا ال�صفير ،يتنزَّى �ألم ًا ،غير �أ َّنني كنت على ال َّرغم من ذلك م�ستم ّر ًا في التهام
بق َّية الخبز ،في حين كانت الفتاة ت�سير معي جنب ًا �إلى جنب ،ودون �أن �أفقه دافع ًا �س�ألتها:
 ماذا ت�س َّمين؟ف�أجابتني باخت�صار وهي تم�ضغ عالي ًا:
 ناتا�شا.فح َّدقتها و�أنا مكلوم الف�ؤادَّ ،ثم نظرت �إلى ال�ضباب المتكاثف �أمامي ،فخ ّيل � َّإلي �أنَّ القدر المعادي كان
ي�سخر م ّني �إذ ذاك ببرود.
كان ��ت قطرات المطر ،وهي تت�ساقط على �ألواح الزورق ،تر َّبت عليها تربيت ًا ناعم ًا غير منقطع ،فتبتعث
ف ��ي النف� ��س �أف ��كار ًا قاتم ًة ،في حين ت�صف ��ر الريح ك�أ َّنها هابطة م ��ن �شقوق الق�صب ف ��ي طريقها �إلى قعر
الزورق حيث بع�ض الألواح المنح َّلة ،التي ال ُّ
تنفك تتالطم� ...إ َّنه ل�صوت مزعج كئيب.
تك�سر ًا منتظم ًا مر ّوع ًا ،تتح َّدث عن هموم ال يطاق
تتك�سر على ال�شاطئ ُّ
خ ِّي ��ل �إل � َّ�ي �أنَّ �أمواج النهر ،وهي َّ
احتماله ��ا ،وتحاول عبث ًا االنعتاق منه ��ا .وكانت �أ�صوات ارتطامها تمتزج بنقرات الأمطار ،و�إذ بها ت�ستحيل
أبدي لهذه الأر�ض المنهوكة المبتالة باالختالف
ح�سر ًة غريق ًة طويل ًة تعوم على القارب ،هي ح�سرة التعب ال ّ
تهب على ال�شاطئ
المت�سل�سل �أبد ًا من �صيف حا ّر المع �إلى خريف مقرور مطير �أقتم ...وكانت الريح ال تفت�أ ُّ
تهب عازف ًة �أغنيتها ال�شج َّية.
المقفر والنهر المزبدُّ ،
العـددان � 21 - 20صيف وخريف 2020

وكان ��ت حالتن ��ا في كنف الزورق حالة يرثى له ��ا ،هيهات �أن ت� ِّؤمن لنا ق�سط ًا ،ول ��و �ضئي ًال ،من الراحة.
فالمكان �ض ّيق رطب ،والقطرات ال�صغيرة الباردة من المطر تت�س َّرب �إلينا من خالل قعر الزورق َّ
المه�شم،
ُّ
ت�صطك �أ�سناننا برد ًا .هنا تذ َّكرت �أ َّنني كنت
حين و�آخ َر بنفثات ريح عاتية .جل�سنا �ساكنين
م�شفوع� � ًة بي ��ن ٍ
ق ��د ق�صدت الرق ��اد .و�إذ بناتا�شا قد �أ�سندت ظهرها �إلى هيكل القارب والت َّف ��ت �إلى نف�سها  -فباتت كـ�أ َّنها
ك ��رة �صغيرة -و�أحاطت ركبتيها باليدين معتمد ًة عليهما بحنكها ،وراحت ت�شخ�ص �إلى النهر باهت ًة بعينين
وا�سعتي ��ن ق ��د ظهرتا على رقعة وجهها ال�شاحب �أكبر م َّما هما في الحقيقة من ج َّراء البقع الزرق المتر ِّبعة
تحتهما.
ل ��م تح ِّرك ناتا�شا �ساكن ًا ،ف�شعرت �أنَّ هذا الجمود وهذه ال�سكينة يخلقان في نف�سي� ،شيئ ًا ف�شيئ ًا ،فزع ًا
مبعثه رفيقتي .كنت �أو ُّد �أن �أتح َّدث �إليها ،لك َّنني لم �أد ِر كيف �أبد�أ .لم يطل تر ّددي حتَّى �شرعت هي تتك ّلم:
 �أال ما �ألعن الحياة!�أطلقت هذه الجملة تحدِّ ث نف�سها بو�ضوح تا ّم ،وبنبرة تن ُّم عن اعتقاد را�سخ.
�إ َّنها لم تت�ض َّمن �شكوى� ،إ َّنما في هذه الكلمات ما يرمز �إلى عدم رغبة في الت�ش ّكي.
و�إذ �ألفي ��تُ ه ��ذه المخلوق ��ة ال�ساذجة قد ف َّك ��رت تفكير ًا يتنا�سب وم ��دى فهمها ،م�ستخل�ص� � ًة منه هذه
النتيج ��ة الت ��ي ع َّبرت عنه ��ا بنف�سها ولنف�سها ،ل ��م �أ�ش�أ مناق�شتها خ�شي ��ة �أن �أخالف ذات ��ي بمناق�شة كهذه،
فالتزمتُ جانب ال�صمت ،في حين ،هي ،ك�أ َّنها لم ت�شعر بوجودي ،ظ َّلت جال�س ًة في مكانها ال تتح َّرك.
 و�إذا ما نققنا ...فهل من جدوى؟!�أع ��ادت ناتا�ش ��ا الك َّرة ،لكنَّ كالمها هذه الم َّرة جاء هادئ ًا يعك�س تفكير ًا ر�صين ًا ال ين ُّم عن �شكوى ،و�إ َّنك
الخا�صة نظرة حملتها
لت ��رى معي �أنَّ هذه الم ��ر�أة كانت ،وهي تحت انطباعات الحياة ،تنظر �إل ��ى ق�ض َّيتها
ّ
عل ��ى االعتق ��اد ب�أن لي�س له ��ا� ،إذا �أرادت �أن تقي نف�سها �سخريات الحياة� ،س ��وى �أن تبعث "نقيق ًا" على حدِّ
تعبيرها ،وح�سبها ذلك.
�ري وا�ضح ّ
الخط �أثار في نف�س ��ي �ألم ًا و�شجون ًا عميقين حتّى �شع ��رت ب�أ َّنني �إذا
�إ َّن ��ه لي� ��س ث َّمة اتّجاه فك � ّ
الزم ��ت ال�صمت �أكثر من ه ��ذا ،انهمر الدمع من عيني ،ولي�س �أدعى �إلى الخجل م ��ن �أن �أُبدي �ضعف ًا كهذا
�أمام امر�أة يده�شك منها �أ َّنها نف�سها لم تكن لتبكي في هذا المقام.
وهنا� ،ص َّممت على التح ُّدث �إليها ،ف�س�ألتها:
 ومن ال�شخ�ص الذي هجرك هكذا؟ه ��ذه هي الجملة التي ،من حي ��ث اللطف واللياقة ،لم يح�ضرني في موقف ��ي ذاك �أن�سب منها .ف�أجابت
بلهجة �صماء:
 �إ َّنه "با�شكا" وحده!العـددان � 21 - 20صيف وخريف 2020
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 ومن هو؟ ع�شيقي ...وكان خ َّباز ًا. وهل كان ي�ضربك �أحيان ًا؟ال�سكر.
علي بال�ضرب عندما يتم ّلكه ُّ
 كثير ًا ما كان ينهال َّق�صته ��ا وبا�شكا ،وعالقاتهم ��ا المتبادل ��ة :كان خ َّباز ًا ذا
تق�ص ّ
وفج� ��أة �أدارت وجهه ��ا �إل � َّ�ي ،وانبرت ُّ
�شاربين �أحمرين ،يجيد �إلى حدِّ الإتقان العزف على البانجو .حدث �أ َّنه زارها ف�أعجبت به كثير ًا لأ َّنه كان
مالب�س نظيف ��ة ،ويملك �صدر َّية ثمنها خم�سة ع�شر روب ًال ،وح ��ذا ًء من الجلد الل َّماع.
فت � ً�ى مرح ًا ،يرتدي
َ
ثم �أ�صبح دائنها الذي ي�سعفها بما تحتاج �إليه
لق ��د كان ��ت الأ�سباب كافية لإيقاعها في ح ِّبه ،فوقعت! ومن َّ
من مال ،و�إذ �أ�صبح كذلك فقد َّ
نظم معاملته و�إ َّياها على �أن ينتزع منها من فوره النقود التي يتحفها بها
الآخ ��رون م ��ن �أ�صدقائها ل�شراء الحلوي ��ات .وبعد �أن يحت�سي الخمر بهذه النق ��ود ،ينهال عليها بال�ضرب
المب ��رح� ...إ َّنه ��ا ما كانت لتعير هذا االعت ��داء التفات ًا لوال �أ َّنه راح على مر�أى منه ��ا "يالحق" غيرها من
الغواني!
 والآن� ،أال ت ��رى �أنَّ ف ��ي ذلك �إهانة لي� .إ َّنن ��ي ل�ست �أ�سو�أ من �سواي .وبديهي �أنَّ ت�ص ّرفه هذا كان يعني�أ َّنه يهز�أ بي ...يا له من �أثيم� ...أ َّول �أم�س ا�ست�أذنت �س ّيدتي للخروج هنيه ًة ،فق�صدته ،و�إذ بي �أرى "ديمكا"
ال�سكر مبلغ ًا هائ ًال ،ف�صحت به" :يا لك من وغد!"،
جال�سة �إلى جانبه �سكرى ...هو كذلك كان قد بلغ من ُّ
في بعد
ف�ضربن ��ي �ضرب� � ًا م�ؤلم ًا ،ورف�سني برجله ،وج َّرني من �شعري ...ك ّل هذا ي�سير �إذا ما قورن بما عمله َّ
ذل ��ك .لق ��د �أتلف َّ
كل ما كنت �أرتديه � َّإذاك ،تارك ًا �إ َّياي ف ��ي الحالة التي �أنا فيها الآن .كيف �أ�ستطيع الظهور
�أمام �س ّيدتي بهذا المظهر؟
 ...لق ��د �أتلف ك َّل �شيء ...ثوبي ...وكذلك معطفي ال ��ذي دفعت ثمن ًا له خم�سة روبالت .ومزَّق المنديل
الذي �أ�ش ُّد به ر�أ�سي ...ر َّباه � ّأي م�صير ينتظرني!
وعلى حين غ َّرة� ،أخذت ت�ستغيث ب�صوت متهدِّ ج �أليم.
كانت الريح تعوي وقد ازدادت عنف ًا ولذع ًا ،ف�أح�س�ست ب�أ�سناني م َّرة �أخرى ترق�ص �صاعد ًة هابط ًة� ،أ َّما
ه ��ي فق ��د ظ َّلت جال�سة القرف�صاء ا ِّتق ��اء البرد � ،اَّإل �أ َّنها دنت م ّني ق ��در ا�ستطاعتها بحيث يت�س َّنى لي خالل
الحلكة ر�ؤية البريق المنبعث من عينيها.
 �أنت ��م �أ ُّيه ��ا الرجال قاطب ًة� ،أال ما �أخبثكم! �إ َّنني لو �أتيح لي ،لأحرق َّنكم في �أتون ،ولأمزق َّنكم �إرب ًا �إرب ًا،ول ��و �أب�ص ��رت واحد ًا منك ��م م�شرف ًا على الموت لب�صقت في فم ��ه ول َما ر�أفت به ق ��در ذ َّرة� .أ ُّيها الخ َّداعون،
تتقن ��ون �أ�ساليب الإغواء فتداهون وتداهن ��ونُ ،مح ّركين �أذنابكم كالكالب الذليل ��ة ،فنرمي ب�أنف�سنا ،نحن
المجنونات ،بين �أيديكم؛ وما هي � اّإل وهلة من الزمن ،نفقد ك َّل �شيء ،و�سرعان ما تدو�سوننا تحت الأقدام
ن�صابين �أدنياء!!
ح�شرات حقيرة .يا لكم من َّ
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انهال ��ت علينا ب�أنواع ال�سب ��اب وال�شتائم� ،إ َّنما لم �أ�ستطع �أن �أتل َّم�س في قذفها عنف ًا �أو خبث ًا ،حتَّى
"الن�صابي ��ن الأدنياء" ،ف�سياق حديثه ��ا لم يكن ليالئم مو�ضوعه ��ا ،ولقد كانت
وال كراهي ��ة له� ��ؤالء
َّ
هادئة ،تن ُّم نبرة �صوتها عن انك�سار مر ّوع!
وعلى ال ّرغم م َّما ذكرت ،كانت كلماتها �أ�ش َّد وقع ًا في نف�سي من �أف�صح و�أبلغ الكتب والخطب الت�شا�ؤم َّية
التي قر�أت وال �أزال �أقر�أ اليوم كثير ًا منها ،و�سبب ذلك ،كما ترون ،يرجع �إلى �أنَّ نزاع �إن�سان محت�ضر َلأقرب
�إلى الطبيعة و�أ�سرع �إلى الت�أثير من � ّ
أدق و�أروع و�صف للموت.
�شع ��رت �أ َّنن ��ي ّ
علي من حمالت جارتي-
متحطم الكيان  -من البرد الالذع الذي كان ف ��ي الواقع �أق�سى َّ
فت�أ ّوهت ب�صوت خافت ،و�صككت �أ�سناني .بيد �أ َّنني �أح�س�ست دقيقة ب�أنَّ حولي ذراعين �صغيرتين� ،إحداهما
تالم�س عنقي ،والأخرى قد ارتمت على وجهي ،وفي الوقت نف�سه �سمعت �صوت ًا ودود ًا حائر ًا ي�س�أل بر َّقة:
مم ت�شكو؟!
 َّكنت على ا�ستعداد لأن �أعتقد �أنَّ مك ِّلمي �شخ�ص �آخر غير ناتا�شا التي و�صفت الرجال قاطب ًة منذ لحظة
وتوعدت ب�إبادتهم عن بكرة �أبيهم لو �أتيح لها ذلك� .إ َّنما في الحقيقة
والن�صابين الأدنياءَّ ،
بالكالب الذليلة ّ
كانت هي نف�سها التي فاهت بهذه الجملة ،وقد �أفا�ضت في القول مرتبك ًة:
 م � َّ�م ت�شكو؟ ه ��ل ي�ؤلمك البرد...؟ هل �أنت مقرور...؟ يا لك م ��ن غريب�...أتجل�س هكذا �ساكن ًا ك�أ َّنكبوم ��ة �صغي ��رة ...لقد كان علي ��ك �أن ُتنبئني منذ حين ب�أنَّ البرد ي�ؤذيك ...تع � َ
�الَّ ...ثم على الأر�ض ...مدِّ د
ج�سم ��ك ،و�س�أنام كذلك ...نعم ،هن ��ا� ...ألم ت�شعر بالراحة؟ والآن ،ط ِّوقن ��ي بذراعيك� ...أ�ش ّد من هذا...
كيف �أنت الآن؟ �ستكون دافئ ًا بعد لحظة ،ومن َّثم �سننام ظهر ًا لظهر� ...إنَّ الليل �سيم�ضي �سريع ًا ...انظر،
�ألي�س كذلك؟ يا ُترى� ،أ�أنت كذلك كنت قد �سكرت ...وطردت من حماك؟ �إيه ...لكن ال ب�أ�س!
بفي�ض من الراحة واال�ستب�سال.
وعلى هذا النحو ،غمرتني ٍ
�أال فلتح � َّ�ل عل � َّ�ي اللعن ��ة ثالث ًا! � ّأي عالم �ساخ ��ر برز لي بين ه ��ذه الحقيقة الفريدة ،ت�ص� � ّور �أنَّ �شغلي
االجتماعي ،وفي
ال�شاغ ��ل �آنذاك لم يكن �سوى م�صير هذه الب�شر َّية .كنت �أف ّكر في �إعادة تنظيم النظام
ّ
الث ��ورات ال�سيا�س َّي ��ة� .أطالع َّ
كل �أنواع الكتب العاقل ��ة ال�شيطان َّية التي ي�صعب اكتن ��اه م�ضامينها العميقة،
حتّى على م�ؤ ّلفيها �أنف�سهم .كنت �آنذاك �أبذل �أق�صى ما في و�سعي لأجعل من نف�سي "ق ّوة اجتماع َّية ف َّعالة
تو�صلت �إلى تحقيق بع�ض �أهدافي ،وفي ذلك الوقت ،كنت ،بت�أثير الآراء
قديرة" ،حتّى كان يخ ّيل � َّإلي �أ َّنني َّ
الت ��ي �أحمله ��ا� ،أذهب مذهب ًا بعيد ًا ف ��ي االعتقاد ب�أنَّ لي الحقّ المطلق في الوج ��ود ،وب�أ ّني �أتمتَّع بالعظمة
تاريخي
الالزم ��ة التي تجعل م ّني �أه ًال لأن �أحيا حياتي ،وب�أ ّني كنت �صالح ًا للقيام ،في هذه الحياة ،بدور
ّ
كبير.
والآن ،ف� ��إنَّ امر�أة تُدفئني بج�سدها ...مخلوق ��ة �شق ّية ...م�ضطهدةّ ،
محطمة ،ال مكان لها في الحياة
وال قيم ��ة ،ل ��م يخطر في بال ��ي البتة �أن �أ�ساعدها � اَّإل بعد �أن �ساعدتني ه ��ي .و َلعمري �إ َّنني لو خطر في بالي
مثل هذا الخاطر لجهلت � َّأي م�ساعدة �أ�ؤ ّدي لها ،ومن �أيِّ باب؟
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قا�س ،لك ��ن �أ َّنى لي ذلك
بغي�ض ٍ
كن ��ت عل ��ى ا�ستع ��داد لأن �أت�ص� � َّور �أنَّ ما يحدث لي ل ��م يكن �سوى حل � ٍ�م ٍ
أنفا�سها الحا َّرة التي ،على الرغم
علي والمر�أة �إلى جانبي تالم�س وجهي � ُ
وقط ��رات المطر الباردة تت�ساقط َّ
من رائحة الفودكا((( الخفيفة ،كانت تح�سن � َّإلي.
وتتك�سر على ال�شاطئ،
كان ��ت الريح تع�صف ُم�ست�شيط� � ًة غيظ ًا ،والمطر يلطم قاربنا ،والأمواج تتداف ��ع َّ
ونح ��ن ،عل ��ى ال ّرغم من احت�ضان �أحدنا الآخر ،ك َّنا نرتجف برد ًا .ك ّل هذا لم يكن � اّإل حقيقة ال غبار عليها،
و�إ َّني لواث ٌق من �أن لي�س هناك من ابتلى بحلم مزعج مخيف كهذه الحقيقة.
لك ��نَّ ناتا�شا ما كانت ّ
لتكف عن التح ّدث ب�ش ّت ��ى الأحاديث ،تتح َّدث بلطف ،وتح ّبب حديث ًا لي�س في و�سع
�سوى الن�ساء تنميقه.
وتح ��ت ت�أثي ��ر �صوتها وكلماتها العذبة �أخ ��ذ �شيء من النار ي�ضطرم في �أعماق ��ي ا�ضطرام ًا �شعرت من
ج َّرائ ��ه �أنَّ قلب ��ي �أخذ ف ��ي الذوبان! ومن ث � َّ�م انهمرت الدموع من عين � َّ�ي كالبرد ،فغ�سلت م ��ن قلبي ال�شيء
الكثي ��ر م ��ن ال�ش ِّر والبالدة والحزن والدن�س ،التي ل�صقت به قبل تل ��ك الليلة .لقد حملت لي ناتا�شا الراحة
والطم�أنينة.
�صب ��ر ًا� ...صبر ًا� ...أ ُّيها الرجل ال�صغي ��ر ...وال تيئ�س� ...إنَّ اهلل �سيمنحك ن�صيب ًا �أوفر� ...إ َّنك �ست�صلح
من �ش�أنك وت�أخذ مكانك تحت ال�شم�س ...ك ّل �شيء �سي�ؤاتيك...
وظ َّلت تغمرني بقبالتها ...قبالت كثيرة منحتني �إ َّياها ...قبالت محرقة ...ك ّلها من دون مقابل.
علي .ح ّق ًا� ،إ َّنها كانت كذلك �أح�سن قبالت ،لأنَّ َّ
كل
تل ��ك كان ��ت في حياتي �أولى قبالت �أنعمت بها امر�أة َّ
القبالت التي �سبق �أن ح�صلت عليها كانت تك ّلفني باهظ ًا دون �أن �أحظى بما يقابل كلفتها.
�صبر ًا .ال ي�ساورك القلق ،يا غريب الأطوار ،ف�س�أد ِّبر �ش�ؤونك غد ًا �إن لم تجد لك مكان ًا.
كانت هم�ساتها الهادئة المقنعة تطرق �أذني كما لو جاءت من خالل حلم.
وهناك بتنا حتَّى الفجر...
وعند انبالج الفجر ،زحفنا من تحت الزورق وق�صدنا المدينة ...حيث ا�ست�أذن �أحدنا الآخر ،فافترقنا
على غير لقاء.
علي و�أن ��ا �أبحث في ِّ
�أج ��ل ،لم نت�ل َ
كل زاوية ومخب�أ عن
�اق حتَّى اليوم ،على ال ّرغم من مرور ن�صف عام َّ
ناتا�شا الر�ؤوم ،التي ق�ضيت معها الليلة التي و�صفت.
فلئ ��ن �أرد ْته ��ا المن ��ون  -ولخير له ��ا �أن ترديها  -فلترقد ب�س�ل�ام ...ولئن لم تزل ح َّي ��ة ...فكذلك �أقول
"ليهبط ال�سالم على روحها" ،وع�سى ال�صحو على �سقطتها ال يت�س َّرب �إلى نف�سها ،لأ َّنه لن يزيد الحياة التي
قد تتاح لها �أن تحياها � ،اَّإل عذاب ًا مجدب ًا فوق عذاب◘ .

 )1الفودكا :نوع من الكحول الرو�سية.

174

العـددان � 21 - 20صيف وخريف 2020

ج�سور الثقافة
العـددان � 21 - 20صيف وخريف 2020

175

176

العـددان � 21 - 20صيف وخريف 2020

ج�ســـور الثقافة

اللغة واحلرية
ت�أليف :نعوم ت�شوم�سكي
ترجمة :فريد ا�سمندر •
كاتب �أمريكي ولغوي وفيل�سوف ونا�شط �سيا�سي �ضد �سيا�سات الواليات المتحدة الإمبريالية .

ل ّما ُدعيت للحديث عن مو�ضوع "اللغة والحرية"� ،شعرت بالحيرة والف�ضول ،فمعظم حياتي المهنية
ك ّر�سته ��ا لدرا�س ��ة اللغة ،ومن ثم لن تكون هناك م�شكلة كبيرة ف ��ي العثور على مو�ضوع �أناق�شه في ذلك
الميدان .هناك كثير مما يقال عن م�شكالت الحرية والتحرر عندما تطرح نف�سها علينا وعلى الآخرين
ف ��ي منت�صف الق ��رن الع�شرين .الع�سي ��ر في عنوان هذه المحا�ض ��رة هو م�س�ألة االقت ��ران .ب� ّأي طريقة
يج ��ب �أن تتراب ��ط اللغة مع الحرية؟ كخط ��وة تمهيدية ،دعوني �أقل كلمة ح ��ول الدرا�سة المعا�صرة للغة
كم ��ا �أراه ��ا .هناك �أوجه متع ��ددة للغة وال�ستخدامها تثي ��ر �أ�سئلة تدعو �إلى الف�ض ��ول ،لكن ح�سب ر�أيي
قلي ��ل منه ��ا قاد ،حت ��ى الآن� ،إلى عمل نظ ��ري مثمر� .إن ب�صائرن ��ا الأكثر عمق ًا تكمن ف ��ي نطاق البنية
النحوي ��ة ال�شكلية .الإن�سان الذي يعرف لغة ما يكت�سب ن�سق ًا من الفر�ضيات الرا�سخة على نحو معقول،
والتنويري ��ة� ،إل ��ى حد ما ،فيما يتعلق ببنية علوم نحوية كه ��ذه ،العائدة �إلى عدد كبير من اللغات .و�أكثر
ف�س ��ر الآن كنظرية تحاول �أن
م ��ن ذلك ،توجد عملية تجديد لالهتم ��ام بــ"علم النحو ال�شامل" الذي ُي َّ
تح ّدد ال�صفات المهمة لهذه اللغات التي يمكن للب�شر �أن يتعلموها بالطريقة الطبيعية .وهنا �أي�ض ًا جرى
تقدم مهم.
�إحراز ٍ

•

مرتجم �سوري.
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المو�ض ��وع يحمل �أهمية خا�صة ،والمنا�سب �أن ننظر �إلى علم النحو ال�شامل كدرا�سة لواحدة من َم َلكات
العق ��ل الجوهري ��ة .لذلك من الم�ش� � ّوق جد ًا �أن نكت�شف ،وهذا م ��ا نفعله كما �أعتق ��د� ،أن مبادئ علم النحو
ال�شام ��ل غنية ومج� � ّردة وح�صرية ،وبالإمكان ا�ستخدامه ��ا لبناء تف�سيرات مبدئي ��ة لمجموعة متنوعة من
لتق�صي م�ش ��كالت الإن�سان
الظواه ��ر .ف ��ي مرحل ��ة فهمنا الحالي ��ة� ،إذا كانت اللغة �ستقدم نقط ��ة انطالقٍ ّ
الأخ ��رى ،ف� ��إن من واجبنا �أن نولي اهتمامنا ل�سمات هذه اللغة ،ل�سبب ب�سيط هو �أنها مفهومة جيد ًا .بمعنى
�آخر ،تك�شف درا�سة الخ�صائ�ص ال�شكلية للغة �شيئ ًا ما عن طبيعة الإن�سان بطريقة �سلبية :فهي ت�ؤكد بو�ضوح
�شدي ��د حدود فهمنا ل�صفات العقل التي يتف ّرد بها الإن�سان ،ويجب �أن تدخل في �إنجازاته الثقافية ب�أ�سلوب
حميمي ،و�إن كان ال يزال مبهم ًا تمام ًا.
من خالل البحث عن نقطة انطالق ،يلج�أ المرء ب�شكل طبيعي �إلى فترة من تاريخ الفكر الغربي عندما
كان االعتقاد متاح ًا ب�أن فكرة جعل الحرية زبدة الفل�سفة وجوهرها ،وقد �أ�ضعفت الروح الإن�سانية في �شتى
توجه ًا جديد ًا �أكثر من �أي ثورة �سابقة .في هذا المقطع ،تحمل كلمة
عالقاتها و�أعطت َ
العلم في كل نواحيه ّ
"ثورة" �صالت وقرائن متعد ّدة لأن "�شلينغ" يعلن �أي�ض ًا �أن "الإن�سان ُولد ليعمل ال ليت�أمل" ،ول ّما يكتب "لقد
ح ��ان الوقت للمجاه ��رة بح ّرية الروح �أمام �إن�سانية �أكث ��ر نب ًال ،و�أن ال مح ّل للتح ّل ��ي بال�صبر على ح�سرات
الب�شر الحزينة على قيودهم ال�ضائعة" ،ف�إننا ن�سمع �أ�صداء الفكر الم�ؤيد لمذهب الحرية وللأعمال الثورية
في �أواخر القرن التا�سع ع�شر.
يكت ��ب "�شلين ��غ"�" :إن بداية كل الفل�سفة ونهايتها هي الحرية" .ه ��ذه الكلمات محوطة بمغزى و�ضرورة
ملح ��ة في وقت ينا�ضل فيه الب�شر للتخل�ص من قيودهم ومقاومة ال�سلطة التي فقدت �أحقيتها ال�شرعية في
ّ
المطالبة ببناء م�ؤ�س�سات اجتماعية �أكثر �إن�سانية و�أكثر ديمقراطية .وفي وقت كهذا ،ربما يندفع الفلي�سوف
للبح ��ث في طبيعة الحرية الإن�سانية وحدوده ��ا ،وربما يخل�ص مع "�شلينغ" �إلى �أن جوهر الأنا الب�شرية هو
الحري ��ة .وفيم ��ا يتعلق بالفل�سفة ف�إن "ال�سمو �إلى الأعلى للفل�سف ��ة يكمن في هذه الم�س�ألة بدقة وهي تراهن
بكل �شيء على الحرية الإن�سانية".
وم ��رة �أخ ��رى نحن نحيا في زمن كهذا .هن ��اك هياج ثوري يجتاح ما ي�سمى العال ��م الثالث ويوقظ كت ًال
جماهيرية �ضخمة من ال�سبات والإذعان داخل ال�سلطة التقليدية .هناك من ي�شعر ب�أن المجتمعات ال�صناعية
ه ��ي �أي�ض� � ًا في و�ضع م� ٍؤات لح ��دوث تغيير جذري  -و�أنا ال �أ�شير فقط �إلى مم ّثل ��ي "الي�سار الجديد" .يجلب
تهديد التغ ّير الثوري القم َع ور ّدة الفعل ،والدالئل وا�ضحة ب�أ�شكال �شتى في فرن�سا واالتحاد ال�سوڤييتي وفي
الوالي ��ات المتحدة -لي�س �أق ّله في المدينة حيث نجتمع .من البدهي �إذ ًا �أن ندر�س بتجرد م�شكالت الحرية
الإن�سانية ،وننحو باهتمام ج ّدي �إلى التفكير في فترة مبكرة حينما كانت الم�ؤ�س�سات االجتماعية المتقادمة
عر�ض� � ًة لنقد خطير وتتحمل الهم ��وم .طالما نتذكر ن�صيحة "�شلينغ" التحذيرية ،فمن الطبيعي والمنا�سب
�أن يكون الإن�سان قد ُولد ال ليت�أمل فقط بل ليعمل �أي�ض ًا.
بين �أوائل عمليات اال�ستق�صاء و�أكثرها روعة عن الحرية والعبودية في القرن الع�شرين مقالة "رو�سو"
ح ��ول التفاوت االجتماعي ( ،)1755و ُتع ّد كت ّيب ًا نقدي ًا ثوري ًا ،وفيها ي�سعى "رو�سو" ليو�ضح التفاوت وتقدمه
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وتر�س ��خ المجتمعات ال�سيا�سية وف�سادها ،وهذه الأم ��ور يمكن اال�ستدالل عليها من طبيعة الإن�سان في �ضوء
ّ
العق ��ل وح ��ده .كان ��ت ا�ستنتاجاته �صادمة �إل ��ى درجة �أن حكام من ��ح الجوائز في �أكاديمي ��ة "ديجو" ،حيث
ت�س ّل ��م الأعمال �أ�ص ًال ،رف�ضوا اال�ستماع �إلى المخطوطة حتى نهايتها ،ففيها يتحدى "رو�سو" �شرعية جميع
الم�ؤ�س�س ��ات االجتماعية ،عملي� � ًا� ،إ�ضاف ًة �إلى مو�ضوع التحكم الفردي بالث ��روة والممتلكات .هذه "عمليات
اغت�صاب توطدت فقط على �أ�سا�س حق م�شكوك فيه وفا�سد لأن اكت�سابه تحقق بالقوة فقط ،قوة ا�ستطاعت
تنفي ��ذ تل ��ك العمليات دون �أن يك ��ون للأثرياء مبررات لل�شك ��وى" لي�س فقط الممتل ��كات المكت�سبة بمثابرة
�شخ�صي ��ة ،الت ��ي جرت ال�سيطرة عليه ��ا "تحت عناوين �أف�ض ��ل" .مقابل مطالبة كهذه ،ربم ��ا يعتر�ض �أحد
بالق ��ول� ":أال تعل ��م �أن كثيرين من �إخوتك يموتون �أو يعانون من الحاجة �إلى ما تملكه ب�شكل زائد ،و�أنك في
حاج ��ة �إل ��ى موافقة اجتماعية وا�ضحة ودقيقة من الجن�س الب�ش ��ري كي تح�صل على �شيء من موارد الرزق
العامة يتجاوز ما لديك؟" .من المناق�ض لقانون الطبيعة وجود "حفنة من رجال ُمتخمين بوفرة العي�ش في
حين تفتقد ح�شود جائعة �إلى ال�ضروريات".
يناق�ش "رو�سو" في م�س�ألة �أن المجتمع المدني لي�س �أكثر من م�ؤامرة يحوكها الأغنياء لي�ضمنوا الح�صول
عل ��ى غنيمتهم الم�سروقة ،وينا�شد الأثرياء جيرانهم ريا ًء ك ��ي "ي�ؤ�س�سوا قوانين العدالة وال�سالم التي يجب
عل ��ى المجتمع االلتزام به ��ا ،التي ال ت�ضع ا�ستثنا ًء لأح ��د ،وتع ّو�ض بطريقة ما عن ن ��زوات الثروة وتقلباتها،
وذل ��ك بالم�س ��اواة في �إخ�ض ��اع الأقوياء وال�ضعف ��اء للواجبات الم�شترك ��ة" – تلك القواني ��ن ح�سب "�أناتول
فران� ��س" ،تح ��رم الأغنياء والفقراء على حد �سواء الحق في النوم تحت الج�سر لي ًال .بمناق�شات كهذه جرى
ت�ضلي ��ل الفقراء وال�ضعفاء�" :أ�سرع الجميع �إلى لقاء عبوديته ��م معتقدين ب�أنهم ح�صلوا على حريتهم."...
وبذلك �أعطى المجتمع والقوانين �أغال ًال جديدة لل�ضعفاء ،وقوى جديدة للأثرياء ،ود ّمروا الحرية الطبيعية،
و�أر�س ��وا �إلى الأبد قانون الملكية والتفاوت االجتماعي ،وح ّول ��وا االغت�صاب الذكي �إلى حق نهائي .ومن �أجل
منفعة قليل من الطامحين ،ع ّر�ضوا الجن�س الب�شري من ذلك الوقت ف�صاعد ًا �إلى العمل والعبودية والب�ؤ�س.
واتجه ��ت الحكومات ب�ش ��كل محموم نحو قوة ا�ستبدادية ،واتخذتها "مدخ�ل� ًا لف�سادها وغايتها المتطرفة".
ه ��ذه القوة "بطبيعته ��ا غير �شرعية" والثورات الجديدة ال بد �أن تف ّكك الحكوم ��ة تمام ًا �أو تجلبها قريب ًا من
�سلطان ما ،هي عمل قانون ��ي كالقانون الذي �أجاز
م�ؤ�س�ساته ��ا ال�شرعي ��ة .الثورة التي تنتهي بخن � ِ�ق �أو بعزل
ٍ
لل�سلطان من قبل �أن يتخل�ص من رعاياه وممتلكاتهم .القوة وحدها تحميه ،والقوة وحدها التي تطيحه.
المثي ��ر في هذه الرابطة الراهنة ه ��و الطريق الذي اتبعه "رو�سو" للتو�صل �إلى هذه اال�ستنتاجات "عبر
ن ��ور العقل وحده" منطلق ًا ب�أفكاره ع ��ن طبيعة الإن�سان� .إنه يريد ر�ؤية الإن�سان "كما �ش ّكلته الطبيعة" ،فمن
الطبيعة الإن�سانية يجب �أن ُت�ستخرج مبادئ الحق الطبيعي و�أُ�س�س الوجود االجتماعي.
هذه الدرا�سة عينها التي تتناول الإن�سان الأ�صلي وحاجاته الحقيقية والمبادئ التي تقوم عليها واجباته،
ه ��ي �أي�ض ًا الو�سيلة الناجعة التي يمكن ا�ستخدامه ��ا لإزالة مجموعة كبيرة من ال�صعوبات التي تبرز نف�سها
ح ��ول من�ش�أ التفاوت الأخالق ��ي والأ�سا�س الحقيقي للدول ��ة والحقوق التبادلية لأفراده ��ا ،وكثير من �أ�سئلة
م�شابهة مهمة �إذا ما �أ�سيء تف�سيرها.
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م ��ن �أجل تحديد طبيعة الإن�سانُ ،يجري " رو�س ��و" مقارنة بين الإن�سان والحيوان .الإن�سان هو "الذكي،
الحر ،والحيوان الوحيد الذي ُمنح العقل"� .أما الحيوانات فهي "مجردة من الذكاء والحرية".
حد معين
في كل حيوان �أرى �آلة بارعة �أعطتها الطبيعة �أحا�سي�س تج ّدد بها ق ّوتها وت�صون نف�سها �إلى ٍّ
ف ��ي وجه من يري ��د تدميرها �أو �إزعاجها� .أن ��ا �أرى بدقة الأ�شياء عينها لدى الآل ��ة الب�شرية مع اختالف
واح ��د ه ��و �أن الطبيعة وحدها هي التي تفعل كل �شيء في ت�صرف ��ات الحيوان ،في حين ي�شارك الإن�سان
الطبيع ��ة في ت�صرفاته لكونه عن�صر ًا حر ًا .الأول يخت ��ار �أو يرف�ض بفعل الغريزة ،والآخر بفعل الحرية،
وتالي� � ًا ال ي�ستطي ��ع الحيوان االنحراف عن القانون المفرو�ض علي ��ه حتى عندما يكون مفيد ًا له كي يقوم
ب ��ه� ،أم ��ا الإن�سان فيحي ��د عنه ،وغالب ًا م ��ا ي�سبب له ال�ضرر ...لي� ��س مفهوم ًا تمام ًا ال�ش ��يء الذي يعطي
للإن�س ��ان التم ّي ��ز بين الحيوانات على �أنه عن�صر حر .الطبيعة ت�أمر كل حيوان ،وعلى الحيوان �أن يطيع.
ي�شع ��ر الإن�سان بالزخم نف�سه لكن ��ه يدرك �أ ّنه حر في �أن يقاوم �أو يذعن ،وحالة الوعي عند هذه الحرية
تُظهر مالمح روحانية لديه ،وعلم الطبيعة يف�سر بطريقة ما �آلية الم�شاعر وت�ش ّكل الأفكار ،لكن في قوة
الإرادة �أو بالأح ��رى قوة االختيار ،وفي �صميم هذه القوة توجد ت�صرفات روحية مح�ضة ال تف�سر قوانين
علم الميكانيكا �شيئ ًا منها.
وهكذا ف�إن جوهر الطبيعة الب�شرية هو حرية الإن�سان ووعيه لها ،لذلك با�ستطاعة "رو�سو" �أن يقول �إن
"ال�ضالعين في القانون �أعلنوا على نحو خطير �أن طفل العبد �سوف يولد عبد ًا ،وقد ق ّرروا بتعابير �أخرى
�أن الرجل لن يولد رج ًال".
يبحث ال�سف�سطائيون والمثقفون عن طرائق لحجب حقيقة �أن ممتلكات الإن�سان الجوهرية هي حريته:
"�إنهم ين�سبون �إلى الب�شر مي ًال طبيعي ًا نحو العبودية دون التفكير في �أن ذلك ينطبق على الحرية والبراءة
والف�ضيل ��ة – � ْإذ ي�شع ��رون بقيمته ��م فقط طالم ��ا يتمتعون به ��ا ،و�أن الميل نحوها ُيفق ��د بفقدانها" .وعلى
النقي�ض ،ي�س�أل "رو�سو" مجازي ًا" :ما �إذا كانت الحرية هي �أنبل مقدرات الإن�سان وال ّ
تحط من قدر طبيعة
الم ��رء �أو ت�ضع ��ه على م�ستوى الحيوانات الت ��ي ت�ستبعدها الغريزة حتى مع ح ��دوث الإ�ساءة كي يتخلى دون
قي ��د ع ��ن �أثمن ِن َعمه مم ��ا يع ّر�ضنا القتراف كل الجرائ ��م المحرمة علينا من �أجل �إر�ض ��اء �سيد متوح�ش
�أو مجن ��ون" -وبتعابير م�شابهةُ ،طرح �س�ؤال من جانب كثير م ��ن الأمريكيين في ال�سنوات القليلة الأخيرة،
كذل ��ك ُطرح م ��ن �آخرين �أخذوا يتعافون م ��ن كارثة ح�ضارة الق ��رن الع�شرين الغربية الت ��ي �أثبتت ب�صورة
فاجعة �صحة ر�أي "رو�سو".
م ��ن هنا ،ن�ش� ��أت الحروب الدولية والمع ��ارك والجرائم واالنتق ��ام ،التي هزت العق ��ل وجعلت الطبيعة
ترتع ��د ،وجميع هذه الأ�ضرار المرعب ��ة َ�ص ّنفت �شرف �إراقة الدماء الب�شرية بي ��ن الف�ضائل .لقد تعلم �أكثر
النا�س المحترمين �أن يع ّدوا ذلك واحد ًا من واجباتهم المتمثلة في قتل �أبناء �أوطانهم� .أخير ًا �شوهد النا�س
يقت ��ل بع�ضهم بع�ض ًا جماعي ًا وبالآالف دون �أن يعرفوا ال�سب ��ب .لقد ارتكب المزيد من الجرائم في يوم من
القت ��ال ،والمزي ��د من الأه ��وال في اال�ستيالء على مدين ��ة واحدة� ،أكثر مما ارتكب ف ��ي الطبيعة �إبان قرون
كاملة على م�ساحة وجه الأر�ض.
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م ��ن خ�ل�ال البرهان على مذهب ��ه القائل �إن الن�ضال لأج ��ل الحرية هو �صفة جوهري ��ة �إن�سانية ،و�إن قيمة
الحري ��ة يت ��م ال�شعور بها فق ��ط طالما يتمتع به ��ا الإن�سان ،يفهم "رو�س ��و" الأعاجيب الت ��ي �أنجزتها ال�شعوب
الح ��رة لحماي ��ة �أنف�سها م ��ن اال�ضطهاد� .صحي ��ح �أن �أولئك الذين تخل ��وا عن حياة رجل ح ��ر ال يفعلون �شيئ ًا
�س ��وى التباهي الم�ستمر بم�شاعر ال�سالم والطم�أنينة التي تغدقها عليهم قيودهم ...لكن حينما �أرى الآخرين
ي�ضحون بم�سراتهم وراحتهم وثروتهم وقوتهم بل حتى بحيواتهم لأجل الحفاظ على هذه المز ّية الفريدة التي
ّ
يزدريه ��ا �أولئ ��ك الذين فقدوها؛ حينم ��ا �أرى حيوانات ولدت حرة وتكره الأ�سر وتحط ��م ر�ؤو�سها على ق�ضبان
�سجنه ��ا ...حينم ��ا �أرى ح�شود ًا من الهمجيين الع ��راة يحتقرون �شهوانية الأوروبيي ��ن ويتحملون الجوع والنار
وال�سي ��ف والم ��وت فقط في �سبيل الحفاظ على ا�ستقاللهم� ،أ�شع ��ر �أن هذا ال ينا�سب العبيد كي يناق�شوا حول
الحرية .كانت �أفكار ًا م�شابهة �إلى ح ّد ما قد ع ّبر عنها "كانط" منذ �أربعين �سنة .يقول �إنه ال ي�ستطيع �أن يقبل
ق�ضية �أن بع�ض النا�س "لي�سوا مالئمين لنيل الحرية" ،والمثل هو الأر ّقاء الذين ي�ستعبدهم مالك الأر�ض.
�إذا قب ��ل �أحد هذا االفترا�ض ،فحينها ل ��ن تتحقق الحرية �أبد ًا لأن الإن�سان لن ي�صل �إلى مرحلة الن�ضج
لني ��ل الحري ��ة دون �أن يك ��ون قد اكت�سبها .يجب على المرء �أن يكون حر ًا ليتعل ��م من قواه بحرية ،وعلى نحو
مفي ��د �ستكون المحاوالت الأول ��ى قا�سية بالت�أكيد ،و�ست�ؤدي �إلى حالة �سيئة �أكث ��ر �إيالم ًا وخطر ًا من الحالة
ال�سابق ��ة تح ��ت �سيطرة ،و�أي�ض ًا تحت حماية� ،سلطة خارجية .مع ذلك ،يمكن للمرء �أن يحقق ما هو �صائب
عب ��ر تجارب ��ه فقط ويج ��ب �أن يكون حر ًا وقادر ًا على �أخذه ��ا على عاتقه .القبول بمب ��د�أ �أن الحرية ال قيمة
له ��ا لأولئك الذين ي�سيطر عليهم الم ��رء ،و�أن للمرء الحق في حرمانهم من تلك القيمة �إلى الأبد ،هو مبد�أ
ينتهك حقوق اهلل الذي خلق الإن�سان ليكون حر ًا.
المالحظ ��ة �شائق ��ة ب�شكل خا� ��ص ب�سبب �سياقه ��ا .كان "كانط" يدافع ع ��ن الث ��ورة الفرن�سية في عهد
الإرهاب �ضد �أولئك الذين ادعوا �أن الثورة �أظهرت الجماهير ب�أنها غير م�ستعدة لمز ّية الحرية .لقد حملت
مالحظ ��ات "كانط" �صلة معا�صرة .لي�س ثمة �شخ�ص عاقل يوافق على العنف والإرهاب ،وال �سيما الأخ�ص
�إره ��اب الدولة ما قبل الثورية التي �سقطت في �أي ��دٍ �أوتوقراطية �شر�سة �سبق لها �أن و�صلت �إلى م�ستويات
ال تو�ص ��ف م ��ن الهمجية .م ��ع ذلك ،ال �أحد يمتلك الفه ��م �أو الإن�سانية وي�سارع �إل ��ى �إدانة العنف الذي
غالب ًا ما يحدث عندما تثور جماهير طال خ�ضوعها �ضد م�ضطهديها �أو تبد�أ بالخطوات الأولى نحو التحرر
و�إعادة البناء االجتماعي.
دعون ��ي �أع � ْ�د �إلى مناق�شة "رو�سو" �ض ��د �شرعية ال�سلطة ّ
الموط ��دة ما �إذا كانت بق ��وة �سيا�سية �أو بقوة
الث ��روة .من المده� ��ش �أن نقا�شه ،حتى في هذه النقطة ،يتبع �أنموذج ًا "ديكارتي� � ًا" م�ألوف ًا .الإن�سان ،وعلى
نح ��و فري ��د ،هو وراء ح ��دود التف�سير المادي ،الحيوان ،م ��ن ناحية �أخرى ،مجرد �آل ��ة بارعة ي�سيطر عليها
قانون الطبيعة .حرية الإن�سان ووعيه لهذه الحرية هو ما يميزه عن �آلة الحيوان� .إن مبادئ التف�سير عاجزة
ع ��ن تعلي ��ل هذه ال�صفات الإن�سانية المميزة على الرغم من �أنها قادرة على تف�سير ال�شعور ،بل حتى تف�سير
مجموع ��ة م ��ن الأف ��كار الم�ؤتلفة من حي ��ث �إن "الإن�سان يختلف ع ��ن الحيوان بدرجة فق ��ط" .بالن�سبة �إلى
"ديكارت" و�أتباعه من �أمثال " ،"Cordemoyف�إن الدليل الم�ؤكد ب�أن كائن ًا حي ًا �آخر يمتلك عق ًال ويقع
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�أي�ض� � ًا خ ��ارج حدود التف�سير الآل ��ي ،هو ا�ستخدامه للغ ��ة بالطريقة الإن�سانية العادي ��ة المبدعة والمتحررة
م ��ن ال�سيطرة عبر حوافز قابل ��ة للتحديد ،م�ستحدثة مبدعة ومالئمة للمواق ��ف ومترابطة منطقي ًا ،وتو ّلد
ف ��ي �أذهانن ��ا �أف ��كار ًا و�آرا ًء جديد ًة .وح�س ��ب �أتباع "ديكارت" ،م ��ن الوا�ضح عبر اال�ستبط ��ان �أن كل �إن�سان
يمتل ��ك عق ًال ،ماد ًة جوهرها هو الفكر ،وا�ستخدامه المبدع للغ ��ة يعك�س حرية الفكر والفهم عندما نمتلك
دلي�ل ً�ا عل ��ى �أن كائن ًا حي ًا �آخر ي�ستخدم اللغة بهذه الطريقة الحرة الخالق ��ة ،بحيث نن�سبها �أي�ض ًا �إلى عقل
كعقولن ��ا .من افترا�ضات مماثلة متعلق ��ة بالحدود الأ�سا�سية للتف�سير الآلي ،وم ��ن عجزها عن تعليل حرية
الإن�س ��ان ووعي ��ه لها ،يتابع "رو�س ��و" تطويره النقدي �ض ��د الم�ؤ�س�سات الفا�ش�ستية التي تنك ��ر على الإن�سان
�صفته الجوهرية المتعلقة بالحرية بدرجة متفاوتة� .إذا كنا �سنوحد هذه الت�أمالت فربما ُنظهر �صلة مثيرة
بي ��ن اللغة والحرية .تق ��دم اللغة بخ�صائ�صها الجوهرية و�أ�سلوب ا�ستخدامه ��ا المعيار الأ�سا�س للجزم ب�أن
كائن� � ًا حي ًا �آخ ��ر هو كائن يمتلك عق�ل ً�ا �إن�ساني ًا وطاقة ب�شري ��ة للتفكير الحر والتعبير ع ��ن الذات ،ويمتلك
الحاج ��ة الإن�ساني ��ة الأ�سا�سية للتحرر من القي ��ود الخارجية ل�سلطة قمعية .عالو ًة عل ��ى ذلك ،ربما نحاول
المف�صل للغة وا�ستخدامها �إلى فهم �أعمق و�أكثر دق ��ة للعقل الب�شري .وبالعمل على
االنتق ��ال من التق�ص ��ي
ّ
ه ��ذا الأنموذج قد نح ��اول �أن ندر�س ب�شكل �أبعد �سمات �أخرى للطبيعة الب�شري ��ة التي كما الحظها "رو�سو"
يجب �أن ُتفهم على نحو �صحيح في حال ا�ستطعنا �أن نطور �أ�س�س نظام اجتماعي عقالني� .س�أعود �إلى هذه
الم�شكلة ،لكن �أو ًال �أحب �أن �أتتبع تفكير "رو�سو" حول الم�س�ألة.
الخا�صية الدقيقة للجن�س الب�شري "ب�أنها
يختلف "رو�سو" عن التقليد الديكارتي ب�أوجه عدة� .إنه يحدد
ّ
ملك ��ة الإن�س ��ان "للكمال -الذاتي" التي "تط� � ّور بالتعاقب وبم�ساعدة الظروف وبقي ��ة ال�صفات وتقيم بيننا
كجن� ��س ب�ش ��ري وك�أفراد"� .إن خا�صي ��ة "الكمال-الذاتي" وكمالية الجن�س الب�شري عب ��ر االنتقال الثقافي،
ح�س ��ب معرفتي ،ال يناق�شها الديكارتيون �ضمن �أي تعابير م�شابهة .مع ذلك� ،أعتقد �أن مالحظات "رو�سو"
ورف�ض له .ال يوجد تناق�ض ذاتي
ربم ��ا ُتف�سر كتطوير للتقليد الديكارتي باتجاه لم ي�ستك�ش ��ف ولي�س ك�إنكا ٍر ٍ
في فكرة �أن ال�صفات المميزة الح�صرية للعقل ت�شكل الأ�سا�س لطبيعة ب�شرية �أُن�شئت تاريخي ًا وتتطور �ضمن
الح ��دود الت ��ي و�ضعته ��ا� ،أو �أن �صفات العقل المميزة ه ��ذه ت�ؤ ّمن "الكمال-الذاتي"� ،أو عب ��ر توافر ال�شعور
بالحري ��ة ،تعطي ال�صفات الأ�سا�سية للطبيعة الب�شرية للإن�س ��ان ،الفر�صة لخلق ظروف و�أ�شكال اجتماعية
تعمل على زيادة الإمكانات للحرية والتنوع وتحقيق الذات الفردية .با�ستخدام ت�شابه ح�سابي ف�إن الأعداد
ال�صحيح ��ة ل ��ن تف�ش ��ل في �أن تكون مجموع ��ة ال نهائية لأنه ��ا ال ت�ستنفد الأعداد الجذري ��ة .هذا من ناحية
الت�شاب ��ه لي� ��س �إنكار ًا لطاقة الإن�سان للح�صول على "كمال -الذات" غير النهائي في �سبيل �أن تعمل �صفات
جوهري ��ة للعق ��ل على تقييد تط ّوره .من بع�ض النواحي� ،أود المناق�ش ��ة بالقول �إن العك�س هو ال�صحيح ،و�إنه
من دون نظام للقيود الأ�سا�سية فلن توجد �أي �أعمال مبدعة .مع غياب �صفات العقل الجوهرية والح�صرية
�سيك ��ون هن ��اك فقط "قولبة لل�سل ��وك"� ،إنما ال وجود لأعم ��ال مبدعة من "الكمال -الذات ��ي" .عالو ًة على
بالخا�صية التطورية للكمال -الذاتي يعيدنا ،من وجهة نظري� ،إلى اهتمام
ذل ��ك ،نرى �أن اهتم ��ام "رو�سو"
ّ
باللغ ��ة الب�شري ��ة التي �ستظه ��ر ب�أنها �شرط �أ�سا�س لتط ��ور المجتمع والثقافة ولكمال الجن� ��س الب�شري وراء
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�أكث ��ر الأ�ش ��كال بدائية .يذهب "رو�سو" بالق ��ول "�إنه على الرغم من عدِّ اعتبار ع�ض ��و النطق مز ّية طبيعية
للإن�س ��ان ،ف� ��إن النطق نف�سه لي�س طبيعي� � ًا بالن�سبة �إليه" .مرة �أخ ��رى ،ال �أرى تناق�ض ًا بين هذه المالحظة
ور�أي الأنم ��وذج الديكارت ��ي من حي ��ث �إن المقدرات الفطرية ه ��ي ملكات تقودنا �إلى �إب ��راز �أفكار (فطرية
خارجي ،لكن ذلك يعطينا �أي�ض ًا القدرة على اال�ستمرار
تحديد ًا) ب�أ�سلوب خا�ص تحت ظروف معينة لمن ّب ٍه
ٍ
في تفكيرنا دون عوامل خارجية كهذه� .إذ ًا ،اللغة هي طبيعة �إن�سانية بطريقة محددة فقط ،وهذا �أمر مهم،
تب�صر جوهري تمام ًا للغويين العقالنيين ،وتلك م�س�ألة كانت مهملة على نطاق وا�سع بفعل ت�أثير
و�أعتقد �أنه ّ
علم النف�س التجريبي في القرن الثامن ع�شر.
يناق� ��ش "رو�س ��و" �أ�صل اللغة �إل ��ى ح ّد ما على الرغم من �أنه يعترف بعدم قدرت ��ه على التو�صل �إلى فهم
الم�شكل ��ة بطريقة ُمر�ضية .وهكذا� ،إذا احتاج الب�شر �إلى النط ��ق كي يتعلموا ويفكروا ،ف�إنهم يحتاجون �إلى
م ��ا هو �أكبر من معرفة كيف يفكرون بغية اكت�ش ��اف فنّ النطق ....لذلك يمكن للإن�سان ،وب�شق النف�س� ،أن
ي�ش ��كل حد�س ًا ي�ستطيع االحتفاظ به حول هذا الفنّ في �سبي ��ل نقل الأفكار و�إقامة عالقات بين العقول ،فنّ
رفيع هو الآن بعيد جد ًا عن �أ�صله...
يداف ��ع "رو�س ��و" بالقول� ":إن الأف ��كار العامة ت�أت ��ي �إلى الذهن فق ��ط بم�ساعدة الكلم ��ات ،و�إن الذكاء
يلتقطه ��ا عبر االفترا�ضات" -وهي حقيق ��ة تمنع الحيوانات المجردة من العقل م ��ن ت�شكيل �أفكار كهذه �أو
من الو�صول �إلى "حالة االكتمالية التي تعتمد عليها" .وتالي ًا ،ال ي�ستطيع فهم المعاني التي يبد�أ بها "علماء
النح ��و الجدد ف ��ي تو�سيع �آرائهم وتعميم كلماتهم" �أو تطوير المعان ��ي "للتعبير عن �أفكار الب�شر"�" :أرقام،
كلمات مج ��ردة� ،أزمنة الأفعال الم�ضارعة وبقية �صيغ الأفع ��ال ،الأدوات الحرفية المنف�صلة ،بناء الجمل،
رب ��ط حروف الجر ،اال�ستدالل المنطقي وت�شكيل علم المنطق الحديث"� .إنه يتفكر في المراحل المت�أخرة
تر�سخ توا�صل �أقرب بينهم،
لكم ��ال الجن� ��س الب�شري" ،لما بد�أت �أفكار الب�شر في االنت�شار واالزدي ��اد ،ول ّما ّ
�سعوا وراء دالالت �أكثر عدد ًا ولغة �أكثر �شمولية"� .إنما يجب عليه �أن يتخلى عن " الم�شكلة ال�صغيرة التالية
الت ��ي كانت �ضرورية جد ًا و�شكلت �سابق� � ًا مجتمع ًا لت�أ�سي�س اللغات �أو التي ابتدعت �سابق ًا لغات لأجل توطيد
المجتمع".
لقد قطع الديكارتيون "العقدة الغوردية" مفتر�ضين وجود �صفة مميزة ومحددة للجن�س الب�شري ،مادة
�أ�سا�سية ثانية ا�ستخدمت كـــ"مبد�أ مبدع" كما قد ن�س ّميه �إلى جانب " المبد�أ الميكانيكي" الذي يحدد ب�شكل
كام ��ل �سلوك الحيوانات .لم تكن هناك بالن�سبة �إليهم حاجة ل�شرح �أ�صل اللغة في �سياق التطور التاريخي،
بالمقابل ،طبيعة الإن�سان وا�ضحة نوعي ًا :ال توجد قناة وا�صلة من الج�سم �إلى العقل .ربما نعيد تف�سير هذه
الفك ��رة بتعابير �أكثر حداثة ،وذل ��ك بالتفكير في �أن تحوالت مفاجئة ومثيرة ربما تكون قد �أدت �إلى �صفات
م ��ن الذكاء ه ��ي ح�سب معرفتنا غير موجودة � اّإل ل ��دى الإن�سان� ،أي امتالك اللغ ��ة بالمعنى الإن�ساني كونها
الداللة الأكثر و�ضوح ًا على هذه ال�صفات .لو �أن هذا �صحيح� ،أي �أنه تقارب �أولي نحو الحقائق ،ف�إن درا�سة
تق�ص ��ي الطبيعة الب�شرية ،الذي
اللغ ��ة ربما نتوق ��ع منها �أن تقدم �إ�سفين الدخ ��ول� ،أو ربما �أنموذج ًا� ،أمام ّ
ي�شكل الأر�ضية لنظرية �أكثر ات�ساع ًا عن تلك الطبيعة .وكي �أختم هذه المالحظات التاريخية� ،أود �أن �أعود
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�إل ��ى "همبولدفون ولهلم" ،وهو واحد من �أكثر المفكرين المحفزين والمثيرين لالهتمام .كان "همبولد"،
م ��ن ناحي ��ة �أخرى ،يحتل مكانة بارزة ف ��ي مجال علم اللغات العام� ،إ�ضاف ًة �إلى كون ��ه من الم�ؤيدين الأوائل
لقي ��م مب ��ادئ الحرية .المفه ��وم الأ�سا�س لفل�سفته هو ( )Bildungالذي عب ��ر عنها (:)J. W. Burrow
وغنى ،والأكثر تناغم ًا لإمكانات الفرد �أو الجن�س الب�شري" .ربما
"لقد ق�صد بذلك التطور الأكثر تف�صي ًال ً
تخ ��دم فكرت ��ه كق�ضية �أنموذجية ،وعلى الرغ ��م من �أنه ،ح�سب معرفتي ،لم يربط بي ��ن �آرائه بو�ضوح حول
اللغ ��ة بفكره االجتماع ��ي الم�ؤيد لمذهب الحرية ،ف�إن هناك �أر�ضية م�شتركة وا�ضحة طوروا منها فكرة عن
الطبيع ��ة الب�شري ��ة �ش ّكلت �إلهام ًا لكلتا الفكرتي ��ن .مقالة " "Millع ��ن " "Liberty Takesب�أن عبارتها
المقتب�س ��ة ه ��ي �صيغ ��ة "همبولد" الت ��ي ت�شكل "المب ��د�أ الرئي� ��س" لتفكي ��ره" :الأهمية الجوهري ��ة للتطور
الإن�سان ��ي ب�أغن ��ى تن ّوعه" .يختتم "همبولد" نق ��ده للدولة الفا�ش�ستية بالقول " :لق ��د �شعرت بنف�سي مفعم ًا
ب�إح�سا�س عميق من االحترام نحو كرامة الطبيعة الب�شرية المت�أ�صلة ونحو الحرية ،وهو الوحيد الذي يفيد
تلك الكرامة" .باخت�صار ،مفهومه عن الطبيعة الب�شرية هو:
�إن نهاية الإن�سان الحقيقية� ،أو تلك التي فر�ضتها �أوامر العقل ال�سرمدية الرا�سخة ،ولي�ست الم�ستوحاة
م ��ن رغب ��ات مبهمة وزائلة ،هي التطور الأرفع والأكثر تناغم ًا لقواه للو�صول �إلى ك ّل ثابت كامل .الحرية هي
الحال ��ة الأولى التي ال غنى عنها ،التي تقت�ضيها م�سبق ًا احتمالية تطور كبير كهذا ،لكن يوجد �أي�ض ًا عن�صر
�أ�سا�س �آخر مرتبط على نحو لطيف بالحرية ،هذا �صحيح -تن ّوع المواقف.
على غرار "رو�سو" و"كانط" ،يذهب بالقول:
ال �ش ��يء يعزّز هذا الن�ضوج لني ��ل الحرية �أكثر من الحرية نف�سها .هذه الحقيق ��ة ،ربما ال يق ّرها �أولئك
الذي ��ن غالب� � ًا ما ا�ستخدم ��وا حالة الالن�ض ��وج م�سوغ ًا ال�ستقرار القم ��ع� .إنما يبدو لي م ��ن غير ريب وجود
�ضرورة لتتبع الأمر من طبيعة الإن�سان� .إن العجز عن الح�صول على الحرية يمكن �أن ين�ش�أ من الحاجة �إلى
قوة �أخالقية وثقافية؛ وتعميق هذه القوة هو ال�سبيل الوحيد لت�أمين هذه الحاجة� ،إنما للقيام بذلك ي�ستلزم
ممار�س ��ة الق ��وة ،وه ��ذه الممار�سة ت�ستدعي وج ��ود الحرية التي توق ��ظ ن�شاط ًا تلقائي ًا .م ��ن الوا�ضح �أننا ال
ي�صح
ن�ستطيع �أن ندعوها "�إعطاء الحرية" عندما ُتخ ّفف القيود التي ال ي�شعر بها من يلب�سها .لكن هذا ال ّ
عل ��ى �أي �إن�سان تقمعه القي ��ود مهما �أهملته الطبيعة ّ
وحطـت من قدره الظروف .دعونا نف ّكك تلك الظروف
الواحد تلو الآخر ،لأن الإح�سا�س بالحرية ي�ستيقظ في قلب الب�شر ،و�سوف ن�سارع في التقدم في كل خطوة.
�أولئك الذين ال يفهمون هذا "ربما ُي�شتبه بهم ب�أنهم �أ�سا�ؤوا فهم الطبيعة الإن�سانية ،و�أنهم يرغبون في
جع ��ل الب�شر �آالت" .الإن�سان مخلوق مبدع ب�شكل �أ�سا�س ،باحث ومتكامل الذات" :كي ي�ستق�صي ويبدع هذه
ه ��ي المحاور التي ت ��دور حولها جميع الم�ساعي الإن�سانية تقريب ًا"� .إنما حري ��ة الفكر والتنوير لي�ست حكر ًا
على النخبة فقط .مرة �أخرى يكرر "همبولد" فكرة "رو�سو" ويع ّلق ":يوجد �شيء ما ّ
يحط من قدر الطبيعة
الب�شري ��ة عب ��ر الفكرة التي ترف�ض حق الإن�سان في �أن يكون �إن�سان� � ًا"� .إذ ًا هو متفائل بخ�صو�ص الت�أثير في
"انت�شار المعرفة العلمية عن طريق الحرية والتنوير"� .إنما "الثقافة الأخالقية تنبع مبا�شر ًة من الحياة
الداخلي ��ة لل ��روح ،ويمكن تحفيزها في الطبيعة الإن�سانية دون و�سائ ��ل خارجية وا�صطناعية"� " .إن تهذيب
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ال ��ذكاء كتهذي ��ب � ّأي من ملكات الإن�س ��ان الأخرى ،وعادة ما يج ��ري ذلك عبر ن�شاط الإن�س ��ان وبراعته �أو
ب�أ�ساليبه في اال�ستفادة من مكت�شفات الآخرين" .التعليم �إذ ًا ،يجب �أن يعطي الفر�ص لإنجاز الذات ،ويمكن
ف ��ي �أح�س ��ن الأحوال �أن يق ��دم بيئة غنية متحدية �أم ��ام الفرد كي ي�ستك�شف بطريقت ��ه الخا�صة .حتى اللغة
ل ��ن يت ��م تع ّلمها �سوى "ب�إيقاظها داخل العق ��ل :يمكن للمرء �أن يقدم فقط الخيط ال ��ذي تط ّور اللغة نف�سها
بو�ساطت ��ه"� .أعتق ��د �أن "هبمول ��د" قد ُع ّد متجان�س� � ًا مع فكرة " "Dewyعن التعلي ��م .وربما يكون �أي�ض ًا
ق ��د �أُعجب بالتو�سع الثوري الحدي ��ث لآراء كهذه ،مث ًال ،عبر الكاثولي ��ك الراديكاليين في �أمريكا الالتينية
المهتمي ��ن بــ� �ـ" يقظة ال�شعور" ،في �إ�شارة �إلى "تحويل الطبقات االجتماعي ��ة الدنيا الم�ستغ ّلة المذعنة �إلى
�أ�سي ��اد واعين وانتقاديين لأقدارهم الخا�صة" ب�أ�سلوب ثور ّيي العالم الثالث في مكان �آخر� .أنا واثق من �أنه
ق ��د �أَط ��رى نقدهم للمدار�س التي ان�شغلت �أكثر بانتقال المعرفة منها ب�إبداع روح نقدية� .أنظمة التعليم من
وجه ��ة النظر االجتماعية موجه ��ة �إلى الحفاظ على الوجود االجتماعي والأ�س� ��س االقت�صادية القائمة بد ًال
م ��ن تحويلها� .إال �أن اهتمام "همبول ��د" بم�س�ألة التلقائية �إلى �أبعد من ممار�س ��ة التعليم بالمفهوم ال�ضيق،
ويالم� ��س �أي�ض ًا م�شكلة العمل واال�ستغالل .المالحظات المقتب�سة للتو عن تثقيف الإدراك عبر عمل تلقائي
ت�أتي على هذا النحو:
الإن�س ��ان ال ينظر �إل ��ى ما يملكه بالقدر نف�سه �إلى م ��ا يفعله ،فالعامل الذي يعتن ��ي بالحديقة �إنما يفعل
ذل ��ك ب�إح�سا� ��س �أكثر �صدق ًا من �صاحبه ��ا ال�شهواني الخامل ال ��ذي ي�ستمتع بفاكهته ��ا ...بالنظر �إلى هذا
ال ��ر�أي ،يب ��دو �أن كل الفالحين والحرفيين ربما يرتفعون �إلى م�صاف الفنانين� ،أي �أن النا�س الذين يحبون
يح�سنون عملهم عبر �سجيتهم المطواعة ومهارتهم الخالقة ،وبذلك ي�صقلون ذكاءهم
العمل لأجل العملّ ،
ويرفع ��ون من عظمة �شخ�صيتهم ،و ُيع ُلون م�سراتهم ويهذبونه ��ا .وهكذا �س ُيعلى �ش�أن الإن�سانية عبر الأ�شياء
نف�سه ��ا الت ��ي يع ّدونها جميل ��ة ،التي غالب ًا ما تحط من ق ��در تلك الإن�سانية .مع ذلك ،ال ت ��زال الحرية ،بال
ريب ،هي حالة ال غنى عنها ،ومن دونها لن تنجح �أبد ًا المحاوالت الأكثر مالئم ًة للطبيعة الب�شرية الفردية
ف ��ي خل ��ق ت�أثيرات مفيدة كهذه .ما ل ��م يكن الأمر نابع ًا من حرية الإن�سان ف ��ي االختيار� ،أو ما ي�شكل نتيجة
للتعليم والإر�شاد ،ف�إنه لن يدخل في �صميم الإن�سان بل يبقى غريب ًا على طبيعته الحقيقية� ،إنه �إنجاز ال يتم
بطاقات �إن�سانية حقيقية �إنما عبر دقة �آلية فقط.
�إذا ت�صرف �إن�سان ما ب�صورة �آلية مح�ضة ،و�أبدى ردة الفعل تجاه مطالب خارجية �أو تجاه تعليمات ما
ب ��د ًال من اتباع �أ�ساليب حددته ��ا اهتماماته ال�شخ�صية وطاقاته وق ّوته" ،ف�إنن ��ا ربما ُنعجب بما يفعله لكننا
ن�ستخف بما هو عليه".
بن ��ا ًء على مفاهيم كه ��ذه ي�ؤ�س�س "همبولد" �آراءه المتعلقة بدور الدولة الذي يهدف �إلى "جعل الإن�سان
�أداة تخ ��دم غاياته ��ا اال�ستبدادية متغا�ضية ع ��ن �أهدافه الفردية" .و�إن مب ��د�أه ليبرالي كال�سيكي مناه�ض
ب�شدة لكل �شيء �سوى لأ�شكال ّ
تدخل الدولة في الحياة ال�شخ�صية �أو االجتماعية.
ف ��ي كتاباته ع ��ام  1790لم يكن "همبولد" يفهم م ��ا الأ�شكال التي �ستتخذه ��ا الر�أ�سمالية ال�صناعية،
وتالي� � ًا ل ��م يكن مهتم� � ًا كثير ًا بمخاطر القوة الخا�ص ��ة� .إنما حينما نفكر ملي ًا (نحن ال ن ��زال نبقي النظرية
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متمي ��زة عن التطبيق) ف� ��إن ت�أثير الإن�سان الخا�ص عر�ض ��ة للنق�صان واالنحالل نتيج ��ة المناف�سة وتبديد
الث ��روة حت ��ى الموت؛ ومن الوا�ضح �أن �أ ّي ًا من هذه االحتماالت لن تطبق على الدولة .نحن ال نزال محوطين
بمبد�أ �أن الدولة لن تتدخل في �أي �شيء ال ي�شير �إلى م�س�ألة الأمن...
الخا�صين ،وبالطبع ال فكرة لديه عن الو�سائل التي
�إن ��ه يتحدث عن ال�سمة الجوهرية لحالة المواطنين
ّ
�ست�أت ��ي بها فكرة (ال�شخ� ��ص الخا�ص) ليعاد تف�سيرها في حقبة الر�أ�سمالي ��ة الم�شتركة .وهو لم يتنب�أ ب�أن
"الديمقراطية ب�شعارها عن الم�ساواة بين جميع المواطنين �أمام القانون ،و�أن الليبرالية المنادية بحقوق
الإن�س ��ان على نف�سه وممتلكاته "�سوف" تتحطم على �صخرة حقائق االقت�صاد الر�أ�سمالي" .كذلك لم يتنب�أ
باقت�ص ��اد ر�أ�سمالي مفتر�س �سيك ��ون تدخل الدولة فيه �ضرورة مطلقة لحفظ الوج ��ود الإن�ساني ومنع دمار
البيئة الطبيعية – �أنا �أتكلم على نحو متفائل .لقد �أ�شار "كارل بواليني" �إلى �أن �سوق االن�ضباط الذاتي "لن
يوج ��د في �أي وقت دون �إلغ ��اء الجوهر الإن�ساني والطبيعي للمجتمع ،و�سيكون ق ��د د ّمر الإن�سان مادي ًا ونقل
محيطه �إلى برية جامحة".
ل ��م يتنب� ��أ "همبولد" بعواق ��ب مز ّية �سلعة العمل ،وه ��و ،ح�سب كلمات "بواليني" ،مذه ��ب يقول "لي�ست
ال�سلعة هي التي تقرر �أين يجب �أن ُتعر�ض للبيع ،وما الهدف من ا�ستخدامها ،وب�أي �سعر �س ُي�سمح لها بالتنقل
بي ��ن الأيادي ،وب�أي �أ�سل ��وب �سوف ُت�ستهلك �أو ُتدمر"� .إنما ال�سلعة في ه ��ذه الحالة هي حياة ب�شرية ،لذلك
كان ��ت الحماي ��ة االجتماعية �ضرورة كحد �أدن ��ى لكبح الأعمال غير العقالنية والهدام ��ة لل�سوق الكال�سيكي
ر�سخت �شك ًال من العبودية كان "
الح ��ر .كذلك لم يدرك " همبولد" �أن عالق ��ات االقت�صاد الر�أ�سمالي قد ّ
�سيمون لينغ" منذ بداية عام  1767قد �ص ّرح ب�أنه �أ�سو�أ حتى من اال�سترقاق.
م ��ن الم�ستحيل الحياة ب� ��أي طريقة �أخرى تجبر عمال مزرعتنا على فالح ��ة الأر�ض التي لن ي�أكلوا من
ثماره ��ا ،وب ّنائين ��ا ك ��ي ي�ش ّيدوا �أبنية ل ��ن ي�سكنوها� .إنها حاج ��ة ت�شدهم نحو تلك الأ�س ��واق حيث ينتظرون
الأ�سي ��اد الذي ��ن �سيم ّنون عليهم بال�شراء منهم� .إنه ��ا حاجة تدفعهم ق�سر ًا �إلى الرك ��وع �أمام الرجل الثري
ليح�صلوا منه على موافقته لهم بزيادة ثروتهّ � ...أي ربح حقيقي جلبت له عبودية القمع! تقولون �إنه حر� .آه،
هذه محنته .كان العبد نفي�س ًا ل�س ّيده ب�سبب المال الذي دفعه ل�شرائه ،لكن الحرفي الماهر لم يك ّلف الثري
ال�شهوان ��ي ال ��ذي ا�ستخدم ��ه �شيئ ًا .يقال �إن ه�ؤالء الرج ��ال ال �س ّيد لهم� .إن لهم �سيد ًا ،وه ��و الأ�سو�أ والأكثر
ا�ستبداد ًا بين الأ�سياد� ،إنها الحاجة هي التي تحيلهم �إلى تبع ّية �أ�شد ق�سوة.
�إن وج ��د هن ��اك �شيء ما ّ
يحط من ق ��در الطبيعة الب�شرية ف ��ي فكرة العبودية� ،إذ ًا ،ف�ل�ا بد من انتظار
تحري ��ر جيد ،وهذا ح�سب "فورييه" "مرحل ��ة العتق الثالثة والأخيرة التاريخية" التي �ستح ّول طبقة العمال
والكادحين �إلى �أحرار عبر �إلغاء �شخ�صية �سلعة العمل ،و�إنهاء عبودية الأجور ،وجلب الم�ؤ�س�سات التجارية
وال�صناعية والمالية تحت ال�سيطرة الديمقراطية.
ربم ��ا يك ��ون "همبولد" قد قبل بهذه النتائج� .إنه يوافق على �أن ّ
تدخل الدولة في الحياة االجتماعية �أمر
�شرع ��ي �إذا "كانت الحرية �ستدم ��ر الظروف نف�سها ،التدمير الذي �إن لم يح�ص ��ل فلن يكون هناك ت�ص ّور
للحري ��ة فق ��ط بل وللوج ��ود بح ّد ذاته"� -إنه ��ا الظروف التي تن�ش�أ داخ ��ل اقت�صاد ر�أ�سمال ��ي ال يخ�ضع لأي
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قي ��ود .في �أي حال ،ي�أتي نق ��د "همبولد" للبيروقراطية وللدولة الأوتوقراطية كتحذير م�سبق بليغ من بع�ض
ال�سمات المتوح�شة للتاريخ الجديد ،والعن�صر الأ�سا�س في نقده قابل للتطبيق على م�ساحة �أكثر ات�ساع ًا من
م�ؤ�س�س ��ات ق�سرية �أكثر مم ��ا تخ ّيله .وعلى الرغم من التعبير عن مذهب كال�سيك ��ي ليبرالي ف�إن "همبوال"
يمجد الهمجي الذي "يعي�ش داخل ذاته"؛ لديه حاجة قليلة
لي�س بدائي ًا فرداني ًا ح�سب طراز "رو�سو" الذي ّ
لــ "الإن�سان االجتماعي" الذي دائم ًا ما يكون خارج نف�سه ،والذي يعرف كيف يعي�ش ح�سب ر�أي الآخرين...
ومن هذا الحكم وحده ي�شتق الفكرة العاطفية لوجوده الخا�ص� .إنما ر�ؤية همبولد" مختلفة تمام ًا:
�إن االتجاه العام للآراء والمناق�شات التي طرحت في هذه المقالة يمكن �إيجازه بهذا :بينما يحطمون كل
القيود داخل المجتمع الإن�ساني ،يحاولون العثور على كثير من القيود االجتماعية الجديدة قدر الم�ستطاع،
الإن�سان المعزول لم يعد قادر ًا على تطوير نف�سه �أكثر من الآخر المق ّيد .وهكذا يتطلع �إلى مجتمع م�ؤلف من
جمعيات حرة دون الق�سر الممار�س من جانب الدولة �أو الم�ؤ�س�سات اال�ستبدادية الأخرى ،يكون الأحرار فيه
قادرين على الإبداع واال�ستق�صاء و�إنجاز التطور الأعلى لقواهم _ وكخطوة �سابقة لزمانه _ يقدم ر�ؤية
فو�ضوية تكون منا�سبة ربما للمرحلة التالية من المجتمع ال�صناعي .قد ن�ستطيع �أن نتطلع �إلى يوم يتم فيه
جمع هذه الطاقات المتنوعة مع بع�ضها بع�ض ًا �ضمن بنية ا�شتراكية ليبرالية ،وهي �شكل ا�شتراكي نادر ًا ما
يوجد اليوم على الرغم من �أن عنا�صره يمكن مالحظتها في �ضمانة الحقوق الفردية التي �أنجزت �صيغتها
الأعل ��ى مع �أنها ال ت ��زال مت�صدعة ب�شكل م�أ�ساوي في الديمقراطيات الغربية ،في المزارع الإ�سرائيلية ،في
التج ��ارب م ��ع جمعيات العمال في يوغ�سالڤيا ،في الجهد المبذول لإيق ��اظ وعي �شعبي وخلق ترابط جديد
ف ��ي التقدم اال�شتراكي الذي ه ��و عن�صر جوهري في ثورات العالم الثالث ،ويتعاي� ��ش ب�صعوبة مع ممار�س ٍة
فا�شي�ستية ال يمكن الدفاع عنها.
ثم ��ة مفهوم م�شاب ��ه للطبيعة الب�شرية يكمن في عمل "همبولد" على اللغ ��ة التي هي نتاج الإبداع الحر،
وقوانينه ��ا ومبادئه ��ا ثابتة ،لك ��ن الأ�سلوب الذي ت�ستخدم في ��ه مبادئ الجيل هو �أ�سلوب ح ��ر ومتنوع ب�شكل
ال مح ��دود ،حتى �إن �ش ��رح الكلمات وا�ستخدامها يت�ضم ��ن عملية �إبداعية حرة .اال�ستخ ��دام الطبيعي للغة
واكت�سابه ��ا يعتم ��د على ما ي�س ّمي ��ه "همبولد" ال�شكل الثاب ��ت للغة ،نظام من عملي ��ات منتجة ومتجذرة في
طبيع ��ة العقل الب�شري وقيوده ،لكنها ال تحدد الإبداع ��ات للذكاء الطبيعي �أو للكاتب �أو المفكر على م�ستوى
�أعلى و�أكثر �أ�صالة.
"همبولد" من ناحية ما �أفالطوني ي�ص ّر على �أن التعليم هو نوع من التذكر تعمل فيه الخبرة على
تحفي ��ز العق ��ل ال ��ذي ي�ستق�صي من م�ص ��ادره الداخلي ��ة ويتبع م�سار ًا يح ��دد نف�سه؛ وكذلك ه ��و رومان�سي
متناغ ��م م ��ع التنوع الثقافي والإمكانات الكثيرة التي توفرها الإ�سهام ��ات الروحية للعبقرية المبدعة .لي�س
ثم ��ة تناق�ض في هذا �أكثر م ��ن وجود تناق�ض في الإ�صرار على �أن النظري ��ة الجمالية تع ّد الأعمال الفردية
للعبقري ��ة مقي ��دة بالمبد�أ والقانون .اال�ستخ ��دام الطبيعي المب ��دع للغة بالن�سبة �إل ��ى ديكارتي عقالني هو
قواعد و�أ�س� � ٍ�س منتجة من النوع الذي
الم�ؤ�ش ��ر الأف�ضل على وجود عقل �آخ ��ر ،ويقت�ضي م�سبق ًا وجود نظام ٍ
يج ّربه النحويون العقالنيون ،ببع�ض النجاح ،لتحريره وتو�ضيحه.
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ي�ست�شع ��ر كثير من النقاد الحديثين تناق�ض� � ًا في االعتقاد ب�أن الإبداع الحر يحدث ،على نحو م�سبق في
الواق ��ع ،داخ ��ل نظام من القيود والمب ��ادئ الحاكمة ،وهم مخطئون تمام ًا ما ل ��م يتحدثوا عن "التناق�ض"
ف ��ي المعنى المجازي وغير المحكم لـــ"�شلينغ" عندما يكتب �أن ��ه "من دون تناق�ض ال�ضرورة والحرية ف�إن
الفل�سفة �إ�ضافة �إلى طموحات الروح الأكثر نب ًال �سوف تنحدر �إلى ذلك الموت الذي هو غريب بالن�سبة �إلى
تلك العلوم التي لن ي�ؤدي التناق�ض فيها �أي وظيفة" .من دون عملية ال�شد هذه بين ال�ضرورة والحرية ،وبين
القانون واالختيار ،لن يوجد �إبداع وال و�سائل ات�صال وال �أعمال ذات معنى على الإطالق.
لق ��د ناق�ش ��ت ه ��ذه الآراء التقليدي ��ة ببع�ض التفا�صي ��ل ،لي�س من ب ��اب االهتمام بالقدي ��م� ،إنما ب�سبب
اعتقادي ب�أنها ذات قيمة و�صحيحة ب�شكل �أ�سا�سي ،و�أنها تطرح م�سار ًا يمكننا اتباعه والح�صول على فائدة
مجتمع م�ستقبلي من �أحكام وا�ضحة ق ّيمة متعلقة ب�صفة هذا
من ��ه .العمل اال�شتراكي يجب �أن تحفزه ر�ؤي� � ُة
ٍ
المجتم ��ع الم�ستقبل ��ي .ه ��ذه الأحكام ال ب ��د �أن ُت�شتق من مفهوم معي ��ن على طبيعة الإن�س ��ان ،وربما يبحث
بتق�صي طبيعة الإن�سان كونها تتك�شف عبر ال�سلوك الب�شري والإبداعات الإن�سانية
المرء عن �أ�س�س تجريبية ّ
والمادي ��ة والفكري ��ة واالجتماعية .ربم ��ا نكون قد بلغنا نقطة ف ��ي التاريخ عندما ي�صب ��ح بالإمكان التفكير
بجدي ��ة ف ��ي مجتمع ت�أخذ فيه االلتزام ��ات االجتماعية �أماكن قي ��ود الم�ؤ�س�س ��ات اال�ستبدادية ولي�س ح�سب
المفه ��وم الذي تحمله مالحظات "همبولد" التي اقتب�ستُها وطورتها �ضمن تعاليم اال�شتراكية التقليدية في
ال�سنوات التي تلت.
لق ��د �أوجدت الر�أ�سمالي ��ة ال�شر�سة نظام ًا اقت�صادي ًا مر ّكب ًا وتقني ��ة متقدمة �سمحت بتمدد الممار�سة
ملحة ،وال بد
الديمقراطي ��ةَ ،و َرع ��ت قيم ًا ليبرالية معين ��ة� ،إنما �ضمن حدود هي الآن في حال ��ة ان�ضباط ّ
م ��ن التغل ��ب عليها� .إنه نظام ال يالئم فت ��رة منت�صف القرن الع�شرين ،فهي عاج ��زة عن تلبية الحاجات
الإن�ساني ��ة الت ��ي يمكن التعبي ��ر عنها ب�شروط اجتماعي ��ة .ومفهومه عن الإن�سان التناف�س ��ي ال�ساعي وراء
معاد
ت�ضخي ��م الث ��روة والقوة ،والمرته ��ن لعالقات ال�س ��وق وال�سلطة الخارجي ��ة واال�ستغالل ه ��و مفهوم ٍ
للإن�ساني ��ة وال يمك ��ن احتماله .الدول ��ة الأوتوقراطية لي�ست بدي�ل ً�ا مقبو ًال ،كذلك لن تك ��ون الر�أ�سمالية
الع�سكري ��ة التي تتط ��ور في الواليات المتح ��دة �أو دولة الرفاهية البيروقراطي ��ة المركزية مقبولة كهدف
للوج ��ود الإن�ساني ,المبرر الوحيد لوجود الم�ؤ�س�سات القمعية هو العجز المادي والثقافي� .إنما م�ؤ�س�سات
كهذه تنتج في مرحلة تاريخية معينة عجز ًا مماث ًال وتُبقي عليه ،حتى �إنها تهدد البقاء الب�شري .ي�ستطيع
العل ��م الحدي ��ث والتكنولوجيا �أن يخففا ع ��ن الب�شر الحاجة �إلى العمل الأخ ��رق المتخ�ص�ص ،ومن حيث
المبد�أ ربما يق ّدمان قاعد ًة لنظام اجتماعي عقالني يعتمد على جمعية حرة و�سلطة ديمقراطية في حال
كنا نمتلك الإرادة لإن�شائها.
�إن ر�ؤي ��ة نظام اجتماعي م�ستقبلي يعتمد بدوره على مفه ��وم الطبيعة الإن�سانية .لو �أن الب�شر في الواقع
مطواعي ��ن ب�ش ��كل غير محدود ،وكائن ��ات مبدعة تمام� � ًا دون �أ�س�س عقلية مت�أ�صل ��ة ودون حاجات جوهرية
ل�شخ�صي ��ة ثقافي ��ة �أو اجتماعية ،عندها ي�صبح ��ون رعايا منا�سبين لــ "قولبة ال�سل ��وك" عبر �سلطة الدولة
والمدير النقابي واالخت�صا�صيين الفنيين �أو اللجنة المركزية� .أولئك الذين لديهم بع�ض الثقة في الجن�س
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الب�شري �سوف ي�أملون �أال يكون الأمر هكذا ،و�سيحاولون تحديد ال�سمات الجوهرية الإن�سانية التي تنتج بنية
للتط ��ور الثقافي ونمو الوعي الأخالقي والإنجاز الثقافي والإ�سهام في مجتمع حر .بطريقة م�شابهة جزئي ًا،
تناول التراث الكال�سيكي عبقرية فنية تعمل �ضمن �أ�ساليب معينة تتحدى بنية القانون .هنا نالم�س ق�ضايا
مفهومة قلي ًال .يبدو لي �أننا يجب �أن نتخلى بحدة وب�صورة جذرية عن كثير من العلم االجتماعي وال�سلوكي
الحديث �إذا كنا "�سنم�ضي قدم ًا نحو فهم �أعمق لهذه الق�ضايا".
هنا �أي�ض ًا� ،أعتقد �أن التراث الذي ا�ستعر�ضته ب�إيجاز لديه �إ�سهام يعر�ضه .وكما الحظت �سابق ًا� ،أولئك
الذين كانوا مهتمين بالتمييز الإن�ساني قد �أف�ضى بهم الأمر ب�صورة متكررة �إلى درا�سة �سمات اللغة� .أعتقد
�أن درا�س ��ة اللغ ��ة يمكن �أن ت�ضفي بع�ض الوم�ضات على فهم ال�سل ��وك المحكوم بالقانون وعلى االحتماليات
لعم ��ل ح ��ر و�إبداعي داخل بنية نظ ��ام من القوانين ينعك� ��س �إلى ح ّد ما على ال�صف ��ات الجوهرية للمنظمة
الإن�ساني ��ة العقلية .كذلك يبدو لي من الإن�ص ��اف �أن ننظر �إلى الدرا�سة المعا�صرة للغة من بع�ض الجوانب
كعودة �إلى مفهوم �أتباع "همبولد" حول �صيغة اللغة :نظام مك ّون من عمليات منتجة ومتج ّذرة في ال�صفات
الفطري ��ة الممي ��زة للعقل� ،إنما ت�سمح ،ح�سب عب ��ارة "همبولد" ،با�ستخدام ال مح ��دود لو�سائل محددة .ال
يمك ��ن و�صف اللغة كنه ��ج لم�ؤ�س�سة �سلوكية .ولفهم كيف ُت�ستخدم اللغة يج ��ب �أن نكت�شف �صيغة "همبولد"
المج ّردة للغة  -قواعدها المنتجة �ضمن م�صطلحات حديثة .ولتع ّلم لغة ما على المرء �أن يبني لنف�سه هذا
النهج المجرد دونما وعي منه بالطبع.
يمكن للغوي وعالم النف�س البدء في درا�سة اللغة واكت�سابها ،فقط بمقدار ما يفهمانه عن �سمات النهج
ال ��ذي �أتقن ��ه ال�شخ�ص الذي يعرف اللغ ��ة .عالو ًة على ذلك ،يب ��دو لي �أن ت�شكيل حالة جدي ��دة �أمر ممكن
عقل يمتلك �سمات دقيقة معينة يمكننا
بم�ساعدة الحاجة التجريبية؛ وتحت ظروف زمنية معينة فقط عبر ٍ
و�صفه ��ا الآن ببع� ��ض التف�صيل وب�صورة غير نهائية .حينها ن�ستطيع الح�ص ��ول على نهج كهذا .طالما نق ّيد
تق�صي ال�سلوك وتنظيمه وتطوره من خالل التفاعل م ��ع البيئة ،ف�إننا متجهون نحو فقدان
�أنف�سن ��ا بم�س�أل� � ِة ّ
ه ��ذه ال�صفات المميزة للغة والعقل� .سمات �أخرى لعلم النف� ��س الإن�ساني والثقافي ربما ،من حيث المبد�أ،
يمكن درا�ستها بطريقة م�شابهة.
عل ��ى نحو ت�ص� � ّوري ،قد نطور به ��ذه الطريقة علم ًا اجتماعي� � ًا يعتمد على افترا�ض ��ات تجريبية را�سخة
بخ�صو� ��ص الطبيع ��ة الإن�سانية .ومثلما ندر�س حق ��ل اللغات الإن�سانية الممكن تحقيقه ��ا مع بع�ض النجاح،
ربم ��ا نح ��اول �أي�ض ًا �أن ندر� ��س �أ�شكال التغير الفن ��ي �أو المعرفة العلمية التي يمكن للإن�س ��ان �أن يت�صورها.
وربم ��ا ندر�س ميدان المنظومات الأخالقية والبن ��ى االجتماعية التي ي�ستطيع الب�شر من خاللها �أن يعي�شوا
ويعمل ��وا بوجود طاقاتهم وحاجاتهم الجوهرية .ق ��د يتابع �أحد ما ويطرح مفهوم ًا من نظام اجتماعي يعمل
تحت ظروف ثقافية ومادية وروحية حول ت�شجيع وت�أمين الحاجات الإن�سانية الأ�سا�سية من �أجل ال�سعي وراء
تق�صي
العدال ��ة االجتماعية عب ��ر مبادرة تلقائية وعمل �إبداعي تكافلي .ال �أري ��د �أن �أبالغ في ما يتعلق بدور ّ
اللغة .اللغة هي نتاج الذكاء الب�شري الذي هو متاح الآن للدرا�سة .التقليد الغني يبقي على اللغة لتكون مر�آة
العقل� .إلى ح ّد ما توجد بالت�أكيد حقيقة وا�ستب�صار مفيدان في هذه الفكرة.
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ل�س ��ت ب�أقل من ده�ش من مو�ضوع "اللغ ��ة والحرية" ،وال �أقل �إح�سا�س ًا بالإثارة عندما بد�أت به .في هذه
المالحظ ��ات الت�أملي ��ة التمهيدية ،توجد ثغ ��رات وا�سعة بحيث �إن المرء ي�س�أل م ��اذا يتبقى عندما ُيزال ك ّل
م ��ن اال�ستعارة والحد� ��س الوهميين .من التعقل �أن ندرك ،وهذا ما يج ��ب �أن نفعله كما �أعتقد ،مدى �ض�آلة
م ��ا �أحرزناه من تق ّدم في معرفتنا بالإن�س ��ان والمجتمع� ،أو حتى ب�صياغة وا�ضحة للم�شكالت التي قد تكون
دُر�ست ب�شكل جدي� .إنما هناك ،كما �أرى ،مواطئ قدم قليلة تبدو ثابتة تمام ًا.
�أمي ��ل لالعتق ��اد ب�أن الدرا�سة المكثف ��ة لإحدى �سم ��ات ال�سيكولوجيا الب�شرية  -اللغ ��ة الإن�سانية -ربما
وغني عن القول �إنه يجب الت�أكيد على
ت�سه ��م ف ��ي علم �إن�ساني جميل �سينفع �أي�ض ًا ك�أداة للعمل االجتماعيّ ،
�أن العم ��ل االجتماع ��ي ال ي�ستطيع انتظا َر بروز نظري ٍة را�سخة حول الطبيعة الب�شرية والمجتمع ،وال ت�ستطيع
�آمالن ��ا و�أحكامنا الأخالقي ��ة �أن تحدد �شرعية المجتمع .يجب علينا الت�أمل والعم ��ل واالرتقاء قدر الإمكان نحو
التطلع �إلى يوم يو ّفر فيه اال�ستق�صاء النظري دلي ًال را�سخ ًا على كفاح دائم غالب ًا ما يكون �شر�س ًا ،كفاح ال يعرف
الي�أ�س من �أجل الحرية والعدالة االجتماعية◘ .
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ج�ســـور الثقافة

الت�سويق والدعاية:
()1
تقنيات درا�سة امل�سته ِلك و�إقناعه
غو�ستاف نيكوال في�شر
ترجمة :د .غ�سان ال�سيد •
غو�ست��اف نيكوال في�شر باحث فرن�سي ،و�أ�ستاذ في علم النف���س االجتماعي ،ومدير مختبر علم
النف�س ف��ي جامعة ميت�س ،من م�ؤلفاته :عل��م النف�س االجتماعي -المفهوم��ات الأ�سا�سية لعلم
النف�س االجتماعي.

توجد من بين التقنيات الم�ستخدمة في مجال �سلوك الم�ستهلك ،تقنيتان هما الأكثر �أهمية :من جانب،
الت�سوي ��ق الذي يعم ��ل على معرفة احتياجات الم�سته ِلك ،ومن جهة �أخ ��رى ،الدعاية التي تعمل على �إقناعه
ب�شراء هذا المنتَج �أو ذاك.

الت�سويق :تقنيات �سبر �سلوك الم�ستهلك
م ��ن �أجل فهم �أف�ضل ل�سلوك الم�ستهلك واالهتمام بتوقعات ��ه ،تطورت تقنية تحت ا�سم «الت�سويق»
في �سنوات ال�ستينيات من القرن الما�ضي في الواليات المتحدة ،وبعد نحو ع�شر �سنوات تقريب ًا ،في �أوروبا.
يتعل ��ق الأمر بمجموعة من الو�سائل للك�شف عن حاجات الم�ستهلك و�صناعة منتجات تنا�سب ذلك.
وقد عملت �إحدى نظريات الت�سويق الأولى على تحديد قطاعات الأ�سواق وفق مراحل الحياة ،من �أجل فهم
كيف ي�شتري الأ�شخا�ص مثل هذا المنتَج في مثل هذا الوقت ولماذا� ،أو ال ي�شتريه.
• �أ�ستاذ يف جامعة دم�شق.

)1

فصل من كتاب (علم النفس االجتماعي) ،غوستاف نيكوال فيشر ،باريس ،دار سوي.1997 ،
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هك ��ذا ،ت ��م تمييز �سبع مراح ��ل كبيرة تتطابق م ��ع عدد من الأ�س ��واق :الأ�سواق الخا�ص ��ة بال�شبان غير
المتزوجين ،وال�شبان المتزوجين الذين لي�س لديهم �أطفال ،وال�شبان المتزوجين مع طفل على الأقل بعمر
�أق ��ل من �س ��ت �سنوات ،والمتزوجين م ��ع �أطفال بعمر �أكثر من �س ��ت �سنوات ،والمتزوجي ��ن بعمر معين مع
�أطف ��ال يتحمل ��ون نفقاتهم ،والمتزوجين بعمر معين م ��ن دون �أطفال ،و�أخي ��ر ًا ،الأ�شخا�ص المتقدمين في
العمر الذين يعي�شون وحدهم (كوتلر .)Kotler, 1973
ُيع� � ّد الت�سويق �أداة بيع ،وقد ا�ستعان� ،إلى ح ��د كبير ،بعلم النف�س وعلم النف�س االجتماعي من �أجل فهم
ثالثة جوانب من �سلوك الم�سته ِلك :درا�سة ال�شخ�صية� ،أ�سلوب الحياة ودرا�سات الحافز.

درا�سات ال�شخ�صية
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�إن درا�سة ال�شخ�صية هي التي ظهرت �أو ًال بين الجوانب النف�سية التي ّتم االهتمام بها من �أجل الإحاطة
ب�سل ��وك الم�سته ِلك .في الحقيقة ،ج ��رى االنطالق من فكرة �أن ال�شخ�صية تح ��دِّ د اختيار الم�ستهلكين لأن
�سل ��وك الم�سته ِلك يع ِّبر عن �شخ�صيته؛ ولهذا ،ف�إن معرف ��ة ال�شخ�صية مهمة من الناحية اال�ستراتيجية في
مجال اال�ستهالك ،لأنه توجد عالقة مفتر�ضة بين ال�شخ�صية واختيار منتَج معين.
تح ��اول بع� ��ض الدرا�سات ،مث�ل ً�ا� ،أن ُتظهِ ر العالقة بي ��ن �شخ�صية �أحد ما ونوع ال�سي ��ارة التي يمتلكها.
�إن ال�شخ� ��ص ال ��ذي يمتلك �سيارة لها غطاء قابل للطي يبدو �أكثر عدواني ��ة وانفعالية واجتماعية ،لكنه �أقل
ا�ستقرار ًا وعمق ًا من ال�شخ�ص الذي يمتلك �سيارة عادية.
�إن نظري ��ات ال�شخ�صية الرئي�س ��ة الم�ستخدمة في الت�سويق هي النظري ��ة التحليلية النف�سية ،والنظرية
النف�سية -االجتماعية ،ونظرية ال�سمات والعوامل.
اهتم به ��ا المخت�صون ف ��ي الت�سويق؛ لقد
�إن النظري ��ة التحليلي ��ة النف�سي ��ة ه ��ي التي كان ��ت �أول نظرية ّ
�أث ��ارت درا�س ��ات �أظهرت �أن �سل ��وك الم�سته ِلك يرتك ��ز على دوافع غير واعي ��ة .يتعلق الأم ��ر� ،إذ ًا ،ب�إظهار
�أبع ��اد �سلوكه الخف ّية باالعتم ��اد على ا�ستخدام طرائق �إ�سقاطية مختلفة في عل ��م النف�س العيادي تتنا�سب
م ��ع و�ضع الم�سته ِلك؛ ُت�سمى هذه الطرائق بيان ��ات ال�شخ�صية المرتبطة باال�ستهالك؛ ونجد فيها التقنيات
الكال�سيكي ��ة في علم النف�س العيادي :اختبارات رب ��ط الكلمات ،اختبارات رور�شا�ش  ،Rorschachاختبار
تيماتيك  Thematicالإدراكي ،اختبارات الجمل التي يجب �إكمالها .من �أجل �إي�ضاح تطبيقاتها على �سلوك
الم�سته ِلك� ،سن�أخذ اختبار ربط الكلمات ،واختبار الجمل التي يجب �إكمالها.
ف ��ي ما يتعلق باختب ��ار ربط الكلمات� ،إليكم مثا ًال عن التطبيق في الت�سوي ��قُ :يق َّدم االختبار عبر �إر�شاد
ع ��ام يليه عدد من الجمل التي ُيطل ��ب �إلى الم�سته ِلك �إكمالها ب�أول كلمة يتذكره ��اُ .يق َّدم االختبار بال�شكل
الآت ��ي :الإر�ش ��اد �أو ًال؛ حينما نف ِّكر في �شخ�ص �أو مو�ضوع �أو �أي �ش ��يء �آخر ،ف�إننا نربطه ب�صفات �أو �أ�سماء.
يمكنن ��ا مث�ل ً�ا �أن نربط كلمة متو�سطي بـ«حار» �إذا فكرنا في الطق�س ،و«�شم�س» �إذا فكرنا بال�سماء ،و«مرح»
�إذا فكرنا في طريقة الحياة ،و«�إجازات» �إذا فكرنا م�شروعاتنا .هل يمكنك �أن تذكر �صفة �أو ا�سم ًا يح�ضران
تلقائي ًا في ذهنك حينما تف ِّكر في كل جملة من الجمل الآتية:
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 ق�سم الأجهزة عالية الدقة في محل تجاري كبير... ق�سم الأجهزة عالية الدقة في محل تجاري كبير جد ًا... �أجهزة عالية الدقة في محل تجاري يبيع الت�صفية... �أجهزة عالية الدقة في محل تجاري اخت�صا�صي؟نق ��دِّ م الآن مثا ًال عن جمل يجب �إكماله ��ا؛ ُيق َّدم الإر�شاد بالطريقة الآتية� :أكمل الجمل الآتية عبر كتابة
الكلمات التي ترد في ذهنك ،بعد قراءة المقطع الأول؛ ي�ؤ ِّكد الإر�شاد على كتابة �أول كلمة ترد �إلى الذهن:
 �أغلب النا�س يف ِّكر �أن مالكي �سيارات المر�سيد�س ... �سيارات المر�سيد�س �أكثر ...من �سيارات .BMW �إذا تلقيت زيارة قريب ب�سيارة مر�سيد�س� ،س�أكون...�إن النظري ��ة االجتماعي ��ة -التحليلي ��ة النف�سية ه ��ي مقاربة �أخ ��رى ا�ستلهمت منها درا�س ��ات �شخ�صية
الم�سته ِل ��ك .و�ص ��اغ هذه النظرية هورن ��ي ( )Horney 1973كردة فعل �ضد النظري ��ة التحليلية النف�سية،
وه ��ي تعطي �أهمية كب ��رى للعوامل االجتماعية في تف�سير ال�شخ�صية .نتوقف عند العنا�صر الآتية ،بين هذه
العوام ��ل :الطم ��وح ف ��ي التفوق على الآخري ��ن ،الرغبة في تجنب الوح ��دة ،الحاجة �إلى الأم ��ان والعالقات
الإن�سانية ،و�أخير ًا ال�سيطرة على االنفعاالت.
ت�ستخل� ��ص هذه النظري ��ة ،باالعتماد على ه ��ذه العنا�صر ،ثالثة توجهات �شخ�صي ��ة بينية مهيمنة لدى
ال�شخ�ص ،تتطابق مع ثالثة �أنواع من العالقات مع الآخر:
الرغبة القوية في الذهاب نحو الآخر (االمتثال) .ال�شخ�ص الذي لديه مثل هذا التوجه يريد �أن يكونيتوجه نحو الآخرين �إلى حد �أنه ي�صبح لطيف ًا وممتن ًا وكريم ًا جد ًا.
مق َّدر ًا ومرغوب ًا فيه ومحبوب ًا� .إنه َّ
العدوانية :يبحث ال�شخ�ص العدواني عن النجاح والهيبة ونيل الإعجاب� ،إنه يرى �أن الآخرين تدفعهمالم�صالح ال�شخ�صية ،وال يُظهِ رون االهتمام �إذ ًا � اَّإل من �أجل �إخفاء �أهداف حقيقية.
اال�ستق�ل�ال (التج� � ُّرد) :ال يري ��د ال�شخ�ص الم�ستق ��ل �أن يت�أ َّثر ب�أي �ش ��يء ،ويريد غالب� � ًا ترك م�سافةعاطفية مع الآخرين.
�ص ��اغ كوهي ��ن ( ،)1967باالعتماد على ه ��ذه النظرية ،مقيا�س ًا ُي�سم ��ى ( CADاالمتثال -العدوانية-
ُخدم هذا المقيا�س في درا�سة �شهيرة تناولت منتجات ِعدة للعناية
التج ُّرد) من �أجل قيا�س ال�شخ�صية .ا�ست ِ
ال�شخ�صية ،و�أظهرت العالقات الإيجابية بين عنا�صر المقيا�س وا�ستهالك بع�ض المنتجات.
المنتجات
غ�سول الفم
محلول تنظيف بعد الحالقة
�صابون ا�ستحمام

التوجه المهيمن لل�شخ�صية
رغبة قوية
عدوانية
رغبة قوية
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�آلة حالقة
نبيذ
�شاي

عدوانية
رغبة قوية
تج ُّرد /ا�ستقالل

التوجه ال�شخ�صي البيني لدرا�سة �سلوك الم�ستهلك ،مجلة البحث الت�سويق ،عدد� ،4آب � ،1967ص.278 - 270 .
الم�صدر :كوهين ،ج .ب.
ُّ
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�إن نظرية «ال�سمات والعوامل» هي �أنموذج �شخ�صية تفتر�ض �أن ال�شخ�ص كائن يتفاعل �أو ًال مع العنا�صر
القادمة من الخارج؛ �ضمن هذا المعنى ،تت�ألف ال�شخ�صية من مجموعة من �أ�شكال التفاعل ُت�سمى ال�سمات
والعوام ��ل .ال�سمات ه ��ي� ،إذ ًا ،الطرائق الثابتة ن�سبي ًا والمتباينة بين �شخ� ��ص و�آخر .يمكن �أن نعد ال�سمات
متغي ��رات تم ّيز بي ��ن الم�ستهلكين .ال�سمات م�شتركة بين الجميع ،لكن درجة �شدتها تتباين بين الأ�شخا�ص.
الن�شط ��ة ،القوية ،المندفع ��ة ،المهيمنة ،الم�ستق ��رة ،االجتماعية
ال�سم ��ات الآتي ��ة هي �سم ��ات ال�شخ�صيةِ :
والر�صين ��ة� .سيثير ت�ص ّور ال�شخ�صية ،بو�صفها مجموعة من ال�سمات والعوامل ،تطور ًا في االختبارات التي
ُت�سم ��ى «بيان ��ات ال�شخ�صية» والتي جرى �إعداد المئ ��ات منها؛ يتعلق الأمر بتقنيات كمي ��ة ِّ
تف�ضل التجريب
ومعالجة المعطيات .االختبارات الأكثر ا�ستخدام ًا في هذا المجال هي :جدول �إدوارد للتف�ضيل ال�شخ�صي؛
مل ��ف غوردون ال�شخ�ص ��ي؛ جدول تور�ستون للمزاج؛ اختب ��ار كاليفورنيا ال�شخ�صي؛ اختب ��ار كاتيل للعوامل
ال�شخ�صية.
بين هذه االختبارات ،يبدو �أن اختبار جدول �إدوارد للتف�ضيل ال�شخ�صي ( )1963هو الأكثر ا�ستخدام ًا.
�إنه ي�شتمل على �أربعة ع�شر بعد ًا �سنعر�ضها مع خ�صائ�صها الرئي�سة:
 التنفيذ :المناف�سة ،الرغبة في تجاوز الآخرين ،بذل �أق�صى جهد ،البحث عن فر�ض الهيبة ،الإنجاز،النجاح والطموح.
 الخ�ضوع :القبول ب�سلطة الآخر ،اال�صطفاف �إرادي ًا ،ترك الآخرين ي�أخذون القرارات. النظام :حب الترتيب ،التنظيم ،النظافة. اال�ستعراء :جذب االنتباه ،الرغبة في لفت �أنظار الآخرين ،العمل على �إثارة ده�شتهم ،الغرور. اال�ستقالل :البحث عن الحرية ،مقاومة الت�أثير ،تحدي ال�سلطة ،الرغبة في اال�ستقالل. االنتم ��اء :تكوي ��ن �صداقات ،م�شاركة الآخرين ،الم�شاركة في الحياة الزوجية ،الرغبة في فعل �أ�شياءبالت�شارك مع الآخرين.
تفح�ص دوافعهم ،تحليل الذات.
 التحليل :فهم الآخرينُّ ، التبعية :طلب ر�أي الآخرين ،الت�أ ُّثر ب�سهولة. طم�س ال�شخ�صية :الإح�سا�س بالدونية تجاه الآخرين ،قبول التوبيخ ،العقاب. الم�ساعدة :م�ساعدة الآخرين ،اللطف ،حماية الآخر ،م�ساندة معنوية. التغيير :فعل �أ�شياء جديدة ،حب التنوع.العـددان � 21 - 20صيف وخريف 2020

الجلَ ��د :العم ��ل بج ��د� ،إكم ��ال العمل ال ��ذي يبا�ش ��ره ال�شخ�ص،
 َالمثابرة والإرادة.
 الجن�ساني ��ة :الرغبة في الحديث عن الجن�س ،الرغبة في جذبانتباه الجن�س الآخر� ،إقامة عالقات مع الآخرين ،الرغبة والحب.
 العدوانية :الهجوم ،العدوان ،الت�سبب بال�ضرر� ،سادية وعنف.�سمح ��ت هذه االختب ��ارات با�ستخال�ص �سم ��ات ال�شخ�صية الأكثر
مي ًال من الآخرين� ،إلى تبني هذا ال�سلوك �أو ذاك في ال�شراء.

درا�سات �أ�سلوب الحياة
ت�أ َّثرت هذه الدرا�سات بالنظريات حول مفهوم الذات التي طورها
روج ��رز (� )Rogers 1967أو ما�سل ��و ( ،)Maslow 1964وترتك ��ز
عل ��ى فكرة �أنه توج ��د لدى الفرد الواحد ذات واقعية وذات مت�ص َّورة .ت�ش� � ِّكل الذات خا�صية من خ�صائ�ص
ال�شخ�صي ��ة تمت ��د �أي�ض ًا �إل ��ى ما يمتلكه� .ضمن ه ��ذا المنظور ،يعم ��ل الفرد على جعل العالق ��ة بين الذات
والأ�شياء الخارجية تفا�ؤلية .وي�شتمل مفهوم الذات على �أربعة �أبعاد:
 الذات الواقعية (هي الطريقة التي �أرى نف�سي فيها). الذات المثالية (هي الطريقة التي �أحب �أن �أرى نف�سي فيها). واقعية الآخرين (هي الطريقة التي �أعتقد �أن الآخرين يروني فيها). مثالية الآخرين (هي الطريقة التي �أريد �أن يراني الآخرون فيها).ا�ستول ��ى المخت�ص ��ون ف ��ي الت�سويق عل ��ى مفهوم ال ��ذات وا�ستخدموه داخ ��ل منطقه ��م الخا�ص ويمكن
التعبي ��ر عنه بالطريق ��ة الآتية :ي�صنع ال�شخ�ص دائم ًا �ص ��ورة معينة عن نف�سه لها �أهمي ��ة لديه؛ و�سيحاول
جهده تح�سينها .وعليه� ،إن �أحد �أ�س�س هذا التح�سين تقدمه المنتجات التي ُت�ستخدم كرموز وت�ش ِّكل دعائم
توا�صلي ��ة .ولهذا ،ف� ��إن �سلوك اال�ستهالك للفرد �سيميل �إلى التمحور حول تح�سين هذه ال�صورة للذات،
وال �سيم ��ا بخ�صو�ص المنتج ��ات ذات القيمة الرمزية .هكذا� ،أف�سح مفهوم ال ��ذات في المجال �أمام عملية
لقيا�س �شخ�صية الم�سته ِلك عبر نوعين من التقنيات :مخطط ال�شخ�صية ودرا�سة �أ�ساليب الحياة.
مخطط ال�شخ�صية النف�سي عملية و�صفية لخ�صائ�ص الم�ستهلكين القابلين للت�أ ُّثر بالمنتجات والتعليب
والدعاي ��ة؛ بعب ��ارة �أخرى ،يتعلق الأمر ب� ��أداة ا�ستقبال معلومات عن العا َلم النف�س ��ي الذي يمكن �أن يتح َّكم
ب�سل ��وك ال�شراء� :سم ��ات ال�شخ�صية ،مواقف ،مراكز االهتمام� ،آراء� ،إل ��خ .في المجمل� ،أُح�صيت الحاالت
النف�سية بو�صفها عوامل �سلوك الم�سته ِلك.
تندرج درا�سات �أ�ساليب الحياة �ضمن منظور �أكثر ديناميكية .على هذا الم�ستوى ،يجب التمييز بين طرائق
الحياة المتمحورة �أ�سا�س ًا على البعد الجمعي للجماعة ،وال �سيما �أ�سلوب الحياة المتمحور �أ�سا�س ًا على الفرد.
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ُع� � ِّرف �أ�سل ��وب الحياة ب�أنه نتيجة لثالثة م�ستويات من التفاعالت ل ��دى الفرد :القيم وال�شخ�صية التي
تم ِّثل الم�ستوى الم�ستقر؛ المواقف والن�شاطات التي تم ّثل الم�ستوى الو�سيط ،وال�سلوكات الفعلية لال�ستهالك
التي تم ّثل الم�ستوى المحيطي العابر (فاليت فلورن�س .)Valette- Florence، 1986
ط� � ِّو َرت تقني ��ات ِعدة من �أجل فه ��م �أ�ساليب الحياة؛ مبد�ؤها هو الآتي :بد ًال م ��ن قيا�س ال�شخ�صية التي
ه ��ي واقع مج َّرد ،يتم العمل على تحديد عدد من العوامل التي تر ِّكز على ثالثة �أقطاب رئي�سة :الن�شاطات،

االهتمامات واآلراء ( .)AIOيتعلق األمر هنا بثالثة عناصر أساس��ية ألس��لوب الحياة .تش��ير النش��اطات إلى

الطريق ��ة الت ��ي يدير وفقها الأفراد �أوقاتهم؛ وت�شير االهتمامات �إل ��ى ما يعدونه مهم ًا في محيطهم؛ وت�شير
الآراء �إلى التمثيالت التي يكونها الأفراد عن �أنف�سهم وعن الو�سط الخارجي .يمكن ا�ستخدام اختبار AIO
بطريقتين مختلفتين :حين ًا من �أجل ا�ستخال�ص �أقطاب  AIOالعامة ،حينما ال تكون مرتبطة ب�شدة ب�سلوك
اال�ستهالك ،وحين ًا �آخر الأقطاب الخا�صة حينما يتعلق الأمر بفهم ال�سلوك في و�ضع خا�ص.
يقدِّم الجدول الآتي م� ِّؤ�شرات عن مقايي�س  AIOالعامة والخا�صة:
الن�شاطات واالهتمامات والآراء الخا�صة
الن�شاطات واالهتمامات والآراء العامة
الأثمان
الحياة في المدينة ممتعة �أكثر من الريف
�أراقب عن كثب تخفي�ضات الأ�سعار.
ال �شيء ي�ضاهي عطلة في الخارج.
ً
�أتحقق دائما من الأ�سعار على التغليف.
ال �أحب الذهاب �إلى ال�سينما.
ال�شخ�ص يقت�صد كثير ًا وهو يبحث عن التخفي�ضات.
�أم�ضي ،غالب ًا� ،أم�سياتي مع �أ�صدقائي.
من الأف�ضل م�شاهدة مبارة كرة قدم عبر التلفاز ً
بدال من الملعب .المو�ضة
بين المو�ضة والرفاهية �أختار المو�ضة.
�أقر�أ بانتظام �صحيفة يومية.
ارتداء مالب�س كما هي الدُّرجة جانب مهم من حياتي.
تقدِّ م المجالت الأ�سبوعية معلومات جيدة
ً
لدي دائما مجموعة �أو مجموعتان «ال�صرعة الأخيرة».
المهم لي�س الم�شاهدة لكن الم�شاركة.
�أمار�س الريا�ضة في الأ�سابيع كلها.
�أمار�س الريا�ضات الفردية.
لي�س لدي الوقت الكافي لأمار�س هواياتي.
يجب �أن تُمار�س الهوايات مع الأ�سرة.
�أحب الن�شاطات في الهواء الطلق.
ت�سمح الهوايات لي بن�سيان م�شكالتي اليومية.
�أمار�س كثير ًا من الأعمال اليدوية.
�أ�صون �سيارتي بانتظام.

الر�صيد البنكي
ً
�أ�شتري كثير ًا م�ستخدما بطاقتي البنكية.
�أحب �أن �أدفع بال�سيولة النقدية.
البطاق ��ة البنكية غي ��ر مفي ��دة � اَّإل من �أج ��ل الم�شتريات
المهمة.
الجدة
ِ
�أحب �أن �أج ِّرب عالمة تجارية جديدة من �أجل التجريب فقط.
�أحاول ً
غالبا تجريب العالمات التجارية الجديدة قبل �أ�صدقائي.
كل ما هو جديد يجذبني.
المعلومة
�أطلب ر�أي محيطي قبل ال�شراء دائم ًا.
من ال�ضروري النقا�ش حول المنتجات مطو ًال.
ن�صائح �أ�صدقائي ثمينة غالب ًا.

الم�صدر :كري�ستيان دو�سار� ،سلوك الم�ستهلك وا�ستراتيجية الت�سويق ،ماكغرو هول� ،1983 ،ص.265 .
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�إل ��ى جانب تقنية  ،AIOتوجد تقنيات �أخرى تط ��ورت بخا�صة في الواليات المتحدة� .إن تقنية VALS

ُخد َمت كثير ًا
(تجزئة القيمة و�أ�سلوب الحياة) ،التي طورها مركز �ستانفورد للأبحاث ،هي التقنية التي ا�ست ِ
التوجه
ف ��ي الواليات المتحدة ،وتح�ص ��ي ت�سعة �أ�ساليب للحياة باال�ستناد �إلى ثالث قي ��م �أ�سا�سية :الإكراهُّ ،
نحو الخارج ،التوجه نحو الذات.
ج ��رت الدرا�سات ح ��ول �أ�ساليب الحياة في فرن�س ��ا عبر ثالث م�ؤ�س�سات كبيرة :مرك ��ز البحث لدرا�سة
ظ ��روف الحياة ومراقبته ��ا ( ،)CREDOCومركز درا�سات ال�سلوكات والعقلي ��ات والخ�صائ�ص وتحليلها
( )COFREMCAومركز االت�صاالت المتقدِّ م (.)CCA
�إن عم ��ل مرك ��ز البح ��ث لدرا�س ��ة ظ ��روف الحي ��اة ومراقبتها ،ه ��و مقارب ��ة اجتماعية تتن ��اول طرائق
الحي ��اة وت�صف ظروفها بالإ�ضافة �إلى ال�سل ��وكات االجتماعية .يهتم مركز درا�س ��ات ال�سلوكات والعقليات
والخ�صائ� ��ص وتحليله ��ا بديناميكية التي ��ارات االجتماعية -الثقافي ��ة .يتناول مركز االت�ص ��االت المتقدِّ م
الم�س�أل ��ة م ��ن زاوية خا�صة� :إنه يجمع الفرن�سيين عبر تحديد العقلي ��ات االجتماعية -الثقافية التي ُق ِّ�س َمت
�إلى عدد من الأ�ساليب االجتماعية.
ُتح � َّ�دد الأ�سالي ��ب االجتماعي ��ة باال�ستن ��اد �إلى ا�ستبيان ��ات حول �شخ�صي ��ة الأ�شخا� ��ص الم�ستجوبين
وعاداته ��م و�آرائه ��م وطموحاته ��م� .إنه ��ا ت�شتمل عل ��ى �أ�صن ��اف فرعية تتطابق م ��ع ال�سل ��وكات الخا�صة
باال�سته�ل�اك وتنق�سم ح�سب مقيا�سين من المواقف - :يدور المقيا�س الأول حول محور يذهب من نقطة
الرغبة -اال�ستيهام �إلى نقطة الزهد -الجدي؛  -يدور المقيا�س الثاني حول المحور الذي يبد�أ من نقطة
الحداث ��ة -المغامرة �إل ��ى نقطة المحافظة -الأمان .يحدِّ د مزج هذه العنا�ص ��ر المختلفة خم�سة �أ�ساليب
اجتماعية كبيرة:
 المت�ش ��ددون :يتعل ��ق الأم ��ر ب�صنف ي�شتمل عل ��ى «المحافظين» و«الأخالقيي ��ن» و«الم�س�ؤولين»� .إنهم�أ�شخا� ��ص اقت�صادي ��ون ال ينفقون كثي ��ر ًا ،ي�ستهلكون بطريق ��ة عقالنية ونفعية؛ وكان ��وا يم ِّثلون  % 22من
الجمهور الفرن�سي في الثمانينيات من القرن الما�ضي.
 المادي ��ون الذي ��ن يت�ألفون م ��ن النفعيي ��ن (القرويين المتقدمين في العمر غالب� � ًا) ،والأنموذجيين(العم ��ال المحافظي ��ن غالب� � ًا) ،واالنتهازيي ��ن (من الرج ��ال المحبين لحي ��اة البيت غالب� � ًا) .يتعلق الأمر
ب�أ�شخا�ص م َّدخرين يمثلون  % 30من الجمهور تقريب ًا.
 الفاعلون الم�ؤهلون من المقدامين والمتح ّزبين؛ وهم الم�شترون المتهورون الذين يم ِّثلون % 12من الجمهور.
 المتمرك ��زون ح ��ول ذواته ��م الذي ��ن يو�صفون ب�أنه ��م حذرون ودفاعي ��ون ومخادعون ،وه ��م يت�أ َّثرونبالمو�ضة والدعاية ويم ِّثلون  % 20من الجمهور.
المتقلب ��ون الذي ��ن يـت�ألفون من النفعيين (الم�ستهلكي ��ن المتهورين الذين يعي�شون على نحو يتجاوز�إمكانياته ��م) ،والهواة (�أ�صحاب الق ��رار الذين يحبون غير الم�ألوف) والفو�ضويي ��ن (العنيدين الباحثين
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ع ��ن الأ�صال ��ة) .يم ِّثل ه�ؤالء  % 16م ��ن الجمهور ،ثلثهم م ��ن ال�شبان بعمر �أقل من ع�شري ��ن �سنة (كاتيال
.)Cathelat, 1991
�إذا كان ��ت درا�سات �أ�ساليب الحي ��اة قد حظيت بنجاح �أكيد لدى مكاتب الدعاي ��ة الفرن�سية في �سنوات
الثمانينيات من القرن الما�ضي ،ف�إنها لم ت�صل �إلى النتائج المرجوة ب�سبب عدد من الم�شكالت والغمو�ض،
على م�ستوى المقاربة المفهومية والمقاربة المنهجية.

درا�سات الدافع
ي�شي ��ر تعبي ��ر الدافع �إلى مجموعة من الحاجات التي تتح َّكم بال�سل ��وك وت�ؤدي �إلى �إطالق تعبئة الموارد
من �أجل �إ�شباعها .الدافع هو� ،إذ ًا ،قوة تدفع �إلى الفعل ،وهو مرتبط بمفهوم الحاجة .يتم التمييز عادة بين
نوعين من الحاجات :الحاجات الوراثية الحيوية النا�شئة عن خلل فيزيولوجي ،والحاجات النف�سية النا�شئة
عن عامل نف�سي �أو اجتماعي :الحاجة �إلى الظهور والعاطفة� ،إلخ.
الداف ��ع عملية نف�سي ��ة مع َّقدة توجد فيها جوانب مختلفة يمكن �أن تك ��ون �سبب ال�سلوك :ال�شخ�ص الذي
ي�شتري �سيارة ،يمكن �أن يفعل ذلك لأ�سباب عملية �أو للأبهة �أو لأ�سباب جمالية �أو �أ�سباب �أخرى .نحن ،في
كل حالة� ،أمام �سلوك م�شابه ،لكن الدوافع التي تقود �إلى ذلك مختلفة .يمكن �أن يتح َّكم بال�سلوك �أي�ض ًا نوع
من الدافع الخا�ص لي�س من ال�ضروري �أن ي�شعر به ال�شخ�ص.
�أثار دافع الم�سته ِلك اهتمام االخت�صا�صيين في الت�سويق منذ وقت مب ِّكر جد ًا .اعتمدت الدرا�سات حول
الم�سته ِل ��ك على نظري ��ات ِعدة عن الدافع� .سنقدِّ م ،بين النظريات الكثيرة التي ازدهرت في هذا المجال،
النظريات الأكثر ا�ستخدام ًا .قبل تقديم هذه النظريات المختلفة ،تجب الإ�شارة �إلى �أن �أي ًا منها لم ُيعت َرف
فيه ��ا بالإجم ��اع .ت�شتمل كل واح ��دة منها على نوع وعدد مح َّدد من العوام ��ل� .إن توليفة من هذه المقاربات
المختلفة هي التي ت�سمح� ،إذن ،بفهم �أف�ضل لتعقيد دافع الم�سته ِلك.
إن إح��دى النظري��ات األكث��ر كالس��يكية ه��ي نظري��ة ماس��لو ( )1964التي اس��تخدمها جي��ل كامل من
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االخت�صا�صيي ��ن في الت�سوي ��ق؛ يتعلق الأمر ب�أنموذج يق ��دِّ م حاجات تراتبية وفق خم�س ��ة م�ستويات :توجد،
في الم�ست ��وى الأدنى ،الحاجات الفيزيولوجية (الجوع والعط�ش)؛ ت�أتي بعد ذلك حاجات الأمان (الحماية
والثق ��ة)؛ وحاجات االنتماء والحب (العاطفة وال�صداقة)؛ وحاجات التقدير (االحترام والأبهة)؛ و�أخير ًا،
حاجات تحقيق الذات.
ال يمكن �إ�شباع الم�ستويات العليا من الحاجات ،من وجهة نظر ما�سلو � ،اَّإل بعد �إ�شباع الحاجات الأدنى.
تفتر� ��ض ه ��ذه النظرية ،حينما ُط ّبقت في مج ��ال اال�ستهالك� ،أنه يجب ،في مجتمعاتن ��ا� ،إ�شباع الحاجات
الأولي ��ة من �أجل القدرة على �إ�شباع حاجات الم�ستوى الأعل ��ى� ،أي حاجات نيل التقدير والإنجاز واالنتماء؛
لك ��ن المن َت ��ج نف�س ��ه يمكن �أن ُي�ش ِبع حاج ��ات مختلفة .هكذا ،حينم ��ا تعلن دعاية« :كن �شاب� � ًا مع كوكا» ف�إن
الحاجة هنا لم تعد مرتبطة بالعط�ش ،لكنها ت�ستجيب �أي�ض ًا �إلى حاجة البقاء �شاب ًا.
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ف ��ي المجال عينه ،توج ��د نظرية ُت�سمى نظرية ( ERGوج ��ود -عالقة -نمو) ،وتم ّي ��ز ثالثة �أنواع من
الحاجات الأ�سا�سية:
 حاجات الوجود :الراحة الج�سدية والمادية. الحاجات العالئقية� :إقامة عالقات �شخ�صية بينية ُم ْر�ضية. حاجات التطور :الرغبة في الكمال على ال�صعيد ال�شخ�صي.تختلف هذه المقاربة عن مقاربة ما�سلو في نقطتين �أ�سا�سيتين :ت�شتمل ،من جهة ،على عن�صر الحرمان
النكو�صي الذي يمكن �أن يثير حاجة من الم�ستوى الأدنى حينما ال تكون حاجة من الم�ستوى الأعلى موجودة،
وهي تفتر�ض بعد ذلك �أن حاجات ِعدة يمكن �أن ُتثار في وقت واحد.
تقدِّ م نظرية مكليالن ��د ( )McClelland 1961 – 1971الحاجات بو�صفها نتيجة تجارب �شخ�صية.
ترتكز مقاربته على ا�ستخدام اختبارات ( TATاختبار التقييم المو�ضوعي) ،التي تحاول �إظهار �أن الدوافع
الب�شرية محدودة في غالبيتها بثالثة �أنواع من الحاجات:
 حاجة الكمال :الرغبة في الإنجاز ،حل الم�شكالت ،ال�سيطرة على الأو�ضاع المع َّقدة. الحاجة �إلى االنت�ساب �إلى: ...الرغبة في �إقامة عالقات مع الآخرين والمحافظة عليها. الحاجة �إلى ال�سلطة :الرغبة في ال�سيطرة على الأحداث والآخرين والت�أثير فيهم.عل ��ى �أ�سا�س هذه النظري ��ات ،تطور عدد من التقنيات لدرا�سة الدافع الت ��ي تبحث عن فهم الدوافع
الخفية ل�سلوك ال�شراءُ .يفتر�ض بهذه ال�سلوكات �أن تكون مت�أثرة ببع�ض العوامل مثل الحاجة �إلى التعبير
عن النف�س ،والرغبة في امتالك منتجات يمكن �أن ترفع من قيمة ال�شخ�صية� ،إلخ .بالإ�ضافة �إلى البحث
ع ��ن دواف ��ع الم�ستهلك ،تعمل هذه التقنيات �أي�ض ًا على تحدي ��د خ�صائ�ص المنتج التي يمكن �أن ت�ؤ ِّثر في
ال�سلوك.
�أكث ��ر هذه التقني ��ات م�ستعار من تقنيات علم النف�س؛ �إليكم بع�ض التقنيات مع خ�صائ�صها وتطبيقاتها
في مجال الت�سويق.
 تقنية الربط بين الكلمات :تهدف هذه التقنية �إلى تقديم الئحة كلمات �إلى الم�ستهلك خا�صة بمنتجمعينُ .يطلب �إليه �أن يقول �أول كلمة ت�أتي �إلى ذهنه عن كل ا�سم من الأ�سماء الموجودة .يهدف متغ ّير لهذا
االختب ��ار الطلب �إل ��ى ال�شخ�ص التعبير عن �أول كلم ��ة ت�أتي �إلى ذهنه لكنها تط ��رح نقي�ض اال�سم المح ِّفز.
يمك ��ن للتدقي ��ق في النتائ ��ج �أن يجري مع �أخ ��ذ جوانب ِعدة في الح�سب ��ان :م�ضمون الأجوب ��ة ،الزمن بين
اللحظ ��ة الت ��ي ُيعطى فيها اال�سم المح ِّفز والجواب ،نوع الجواب� ،سلوك الأ�شخا�ص في وقت االختبار ،جمع
الأجوبة واالختالف بين الجماعات الفرعية.
ُت�ستخدم هذه التقنية من �أجل �إعداد ال�شكل الخا�ص بمنتج مثالي.
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ُخدم كثير ًا ،كما �أ�شرنا �سابق� � ًا ،وهو يهدف �إلى
اختب ��ار الجم ��ل التي يج ��ب �إكمالها� :إنه اختب ��ار ا�ست ِتحري�ض خيال الم�سته ِلك .الإر�شاد هو الآتي :يعطي الباحث الكلمة �أو الكلمات الأولى من جملة ويطلب �إلى
ال�شخ� ��ص �أن يكملها مع الكلمات الأول ��ى التي ت�أتيه في الذهن� .إذا �أردنا ،مث�ل ً�ا ،معرفة دافع الم�ستهلكين
تجاه الثمن الذي �سيدفعونه مقابل جهاز جديد مثل �آلة ت�صوير �أو تلفاز ف�إن الجمل التي يجب �إكمالها يمكن
�أن تكون:
 «ثمن جهاز �آلة الت�صوير»... «تطوير الفيلم هو»... «الحد الأق�صى الذي �س�أوافق على دفعه مقابل جهاز تلفاز هو»...�ستخدم حين �إطالق منتجات جديدة ،تقدِّ م معلومات نوعية �أكثر من تقنية
يبدو �أن هذه التقنية ،التي ُت َ
ربط الكلمات ،لأن الم�ستهلكين يعبرون عن دالالت خفية يمنحونها لكل عن�صر من هذه العنا�صر.
 االختب ��ار النف�س ��ي الكهربائ ��ي الغلفان ��ي :يهدف ه ��ذا االختبار �إل ��ى قيا�س ن�شاط الغ ��دد التع ّرقية،بو�ساط ��ة �أقط ��اب كهربائية مث َّبت ��ة على كفي يدي ال�شخ� ��ص ،وذلك من �أجل تقيي ��م اال�ستجابة االنفعالية.
ُت�ستخ ��دم هذه التقنية الختب ��ار فاعلية الو�سائل الدعائي ��ة �أو خ�صائ�ص منتَج �ضم ��ن دعاية معينة .هكذا،
نق ��دِّ م �إل ��ى �شخ�ص عط�شان ،مث ًال ،دعاية يرى فيها ك�أ�س ًا من الك ��وكا �أو ال�سبرايت �أو الأورانجينا� .أمام كل
ك�أ� ��س من ه ��ذه الك�ؤو�س� ،سيطلق ال�شخ�ص نوع ًا م ��ن اال�ستجابة؛ �ست�شير اال�ستجاب ��ة االنفعالية القوية �إلى
ن ��وع ال�ش ��راب الذي ِّ
يف�ضلهُ .ي�ستك َمل االختبار عادة بحوار من �أجل الإحاط ��ة على نحو �أف�ضل بما يع ِّبر عنه
ال�شخ�ص عبر ا�ستجابته االنفعالية.
عل ��ى الرغ ��م م ��ن �أن ه ��ذا االختبار يق ��دِّ م قيا�س ��ات مو�ضوعية ،ف�إن ��ه ال ي�شي ��ر ،مع ذلك� ،إل ��ى طبيعة
اال�ستجاب ��ات ،لكن ��ه ي�شير �إلى �شدتها فق ��ط ،وال�شدة القوية لي�س ��ت بال�ضرورة م� ِّؤ�ش ��ر ًا �صالح ًا على �شراء
محتمل ،لكنها م� ِّؤ�شر على فاعلية الدعاية المعرو�ضة.
ن�شي ��ر� ،أخي ��ر ًا� ،إلى �أن درا�سات الدافع مطبوعة ب�إ�سهام دي�شت ��ر ( )Dichter 1964الذي ت�أ َّثر ب�أعمال
التحليل النف�سي من �أجل االهتمام بالطبيعة غير الواعية للدوافع التي ت�ؤ ِّثر في قرارات ال�شراء .لقد �أظهر
يوحد الم�سته ِلك بالمنتَج لم يكن ذا طبيعة اقت�صادية فقط ،لكنه �أي�ض ًا ذو طبيعة نف�سية،
�أن الرابط الذي ِّ
وه ��و يق ��وم على الرغبة ب�صورة �أكثر دق ��ة .هكذا ،ا�ستنتج ،بعد �إحدى الدرا�سات ح ��ول �سيارة بليموث عام
� ،1940أهمية الروابط النف�سية بين ال�سيارة ورغبات الإن�سان.
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�إل ��ى جانب التقنيات المخ�ص�ص ��ة لمعرفة الجوانب المختلفة ل�سلوك الم�ستهلك على نحو �أف�ضل ،توجد
تقني ��ات �أخرى تعم ��ل على الت�أثير فيه بو�ساط ��ة �إ�ستراتيجيات الإقناع لدفعه �إلى ال�ش ��راء؛ والدعاية �إحدى
الو�سائل الأ�سا�سية.
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نذ ِّك ��ر �أن الدعاية قطاع ن�شاط مهم في مجتمعاتن ��ا اال�ستهالكية .ارتفعت النفقات الدعائية ،عام
ً
مث�لا� ،إلى �أكث ��ر من مئة وواحد و�أربعين مليار فرنك� ،أي ما يع ��ادل ع�شر ميزانية الدولة .لكن
1994
ه ��ذا الرق ��م ال يعك�س �أهميته الثقافي ��ة� .سنقت�صر هنا على فهم بع�ض الآلي ��ات النف�سية -االجتماعية
الفاعل ��ة في العملية الدعائية� .سنعك ��ف بخا�صة على النظر �إلى �أهمية المكان ��ة المعطاة لل�صورة في
تقنية الإقناع هذه.
�أ�صبح التوا�صل عبر ال�صورة ظاهرة اجتماعية �أ�سا�سية .من هذه الزاوية� ،إن المراحل الرئي�سة للعملية
الدعائي ��ة هي� :إعداد الر�سالة الدعائية وخ�صائ�صه ��ا ووظائفها الرئي�سية ،وتتمحور الجوانب الثالثة حول
ال�صورة بو�صفها عن�صر ًا مركزي ًا للر�سالة الدعائية.
الدعاية تقنية �إقن ��اع جماعية بو�ساطة و�سائل الإعالم المختلفة (�صحافة ،تلفزة ،الفتات� ،إذاعة)
تهدف �إلى �إخبار جمهور كبير بوجود منتَج �أو خدمة من �أجل �إثارة رغبة النا�س في �شرائهما �أو زيادتها.
يمك ��ن �أن ت�ص َّنف الدعاي ��ة ،بو�صفها تقني ��ة توا�صل ،بين �أ�سالي ��ب التوا�صل الإقناعي ��ة� .إنها ت�ستخدم
العنا�ص ��ر نف�سها الت ��ي ا�ستخل�صتها طرائق التوا�ص ��ل الإقناعية التي طورها عل ��م النف�س االجتماعي،
وكان ��ت تر ِّك ��ز على تغيير المواقف .من غير المفيد هنا التذكير به ��ذه العنا�صر ويمكن للقارئ �أن يعود
ب�سهول ��ة �إلى ف�صل التوا�صل الذي يق � ِّ�دم م� ِّؤ�شرات �أ�سا�سية يمكن �أخذه ��ا ب�سهولة وتطبيقها في مجال
الدعاية.
�إن ال�صورة هي التي ت�ؤدي اليوم دور ًا �أ�سا�سي ًا في الدعاية .كانت ال�صورة مو�ضوع بحوث كانت للأعمال
ح ��ول الرمزي ��ة الأيقونية الم�أخوذة م ��ن التحليل النف�سي فيه ��ا �أهمية �أ�سا�سية في فه ��م الدعاية الب�صرية
(بينفينست .)Benveniste، 1956

ف ��ي الحقيق ��ة ،لل�ص ��ورة �أو ًال طابع عام :ت�ش� � ِّكل �أغلب الرموز الأيقوني ��ة لغة يمك ��ن �أن يفهمها الجميع
ب�سهول ��ة؛ بع ��د ذلك ،يمكن للمدلول نف�سه �أن يف�سح في المجال �أمام التعبير عن دوال �أيقونية كثيرة .ت�ش َّكل
رمزية ال�صورة� ،أخير ًا ،نوع ًا من اللغة .ال يمكن ا�ستخدام هذا التعبير � اَّإل بطريقة مجازية من �أجل الإ�شارة
�إلى طابعها اللغوي الداخلي �أو فوق -اللغوي.
�أظه ��رت المقاربة ال�سيميائية ،بدورها ،ال�سمة الدالة لل�صورة عب ��ر الك�شف عن وجود منظومة توا�صل
بال�صورة في الدعاية.
�ضم ��ن منظور �آخرُ ،تع� � ُّد ال�صورة بالغة حقيقية له ��ا رموزها الخا�صة ،مثل �أ�سل ��وب الخطاب� .أو�ضح
وف�سر ال�صورة بتعبيرات بالغية عبر �إي�ضاح
دوراند ( )Dorand 1970البنية البالغية لل�صورة الدعائيةَّ ،
�أن بع� ��ض العالقات ال�شكلية للعنا�صر الدالة كانت م�شتركة بين منظومة ال�صور والمنظومة اللغوية .تعتمد
درا�سة الدعاية الب�صرية والدعاية القولية على البالغة.
بعد هذه الإ�شارات العامة ،لنتتبع ب�سرعة �أثر مراحل العملية الدعائية الرئي�سة.
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�إعداد الر�سالة الدعائية
يتعلق الأمر بمرحلة �إعداد الر�سالة التي تت�ضمن ثالث لحظات متباينة:
 لحظة تثبيت محور الحملة الدعائية؛ يتعلق الأمر ،في �أثناء هذه المرحلة ،بتحديد الحاجات التي نريدمخاطبتها والمقاومات التي يمكن �أن ن�صطدم بها .يجري �إنجاز الدرا�سات حول الدافع في �أثناء هذه المرحلة.
 اللحظ ��ة الثاني ��ة هي لحظة �إعداد المفه ��وم الم�ؤ ِّثر للر�سالة ،ويتعلق الأم ��ر با�ستخال�ص التمثيالتالأكثر تعبير ًا عن المنتَج.
 اللحظة الثالثة هي لحظة ت�صميم مخطط نقل� ،أي تركيب ال�صور والكلمات التي �ست�ش ِّكل الر�سالة.تف�ضي هذه المراحل الثالث �إلى ن�شر الر�سالة الدعائية؛ فما هي �سماتها الرئي�سة و�أ�شكالها؟
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يمك ��ن �أن تتم َّيز الر�سالة الدعائية بطرائق مختلفة :يتعلق الأمر �أو ًال بر�سالة مرجعية تت�ضمن معلومات
توجه ب�صورة �أ�سا�سية
عن المو�ضوع ،المنتَج الذي تحيل �إليه؛ يتعلق الأمر �أي�ض ًا بر�سالة مبا�شرة �أو �إيحائية َّ
المر�سل �إليه .يمكن �أن تكون الر�سالة متعددة الو�سائط �أي�ض ًا �أو �شعرية.
نحو
َ
بين ال�سمات الرئي�سة للر�سالة الدعائية ،يمكن التوقف عند م�س�ألة �أن الأمر يتعلق ب�صورة �إيحائية قبل �أي
المر�سل �إليه .تر ِّك ��ز ال�صورة� ،إذ ًا ،عليه ،ويجب �أن تكون لها
�ش ��يء؛ بعب ��ارات �أخرى ،يتعلق الأمر بالت�أثير في َ
وظيف ��ة الت ��زام قوية .تحتل ال�شخ�صيات الماثلة في ال�صورة ،على نحو ع ��ام ،و�ضع ًا م�سبق ًا؛ ت�ستجيب طريقة
عر�ضها لقانون تمثيل يتم ّيز بحركات �إ�شارية وتو�ضيحية و�إ�سقاطية ،وهي تهدف �إلى الت�أثير في الم�سته ِلك.
تقدم معلوم ��ات عن المنتَج .يحدث،
لل�ص ��ورة طابع مرجعي� ،إلى جانب طابعه ��ا الإيحائي� ،أي �أنها ِّ
بالت�أكيد� ،أن نرى �صور ًا ال ُتظهِ ر المنتَج ،لكن المنتج حا�ضر ،على نحو عام ،في ال�صورة .يمكن �أن يظهر
ف ��ي ال�صورة ب�شكلين اثنين :ال�شكل التوثيقي الذي تريد فيه ال�ص ��ورة تقديم معلومات عن الخ�صائ�ص
الرئي�س للمنتج وطريقة ا�ستخدامه .هذه هي الحالة مث ًال في دعايات العالمات التجارية ل�سائل الغ�سيل.
ال�ش ��كل الثاني هو ال�شكل ذو الطابع االنطباع ��ي .يتعلق الأمر ،في هذه الحالة ،بخلق جو و�إثارة �إح�سا�س
وانفع ��ال� .إن العالم ��ات الأيقونية ،في هذا النوع م ��ن ال�صور ،هي التي تكون مو�ض ��وع اهتمام كبير من
�أج ��ل �إنتاج الت�أثير المطلوب .هذا النوع من ال�صور هو الذي ي� ِّؤمن ،كما �سنرى الحق ًا ،الوظيفة ال�شعرية
ف ��ي التوا�ص ��ل الدعائي .توجد خا�صية �أخيرة لل�صورة الدعائية وه ��ي الح�شو� .إذا كان الح�شو ،في حالة
الم�ستخدمة .تتم ّيز ال�صورة
الن� ��صُ ،ي ِثقل الأ�سلوب ،ف�إنه ،في حالة الدعاي ��ة ،يبدو �ضرورة في ال�صورة
َ
الدعائية بتعدد العالمات لإظهار قيمة الفكرة الواحدة .يحيل مثل هذا التعدد في الدوال �إلى المدلوالت
نف�سه ��ا ،و�سيخل� ��ص ال�صورة من التف�سيرات الزائ ��دة والمختلفة ،ويدعم بذلك ق ��وة الر�سالة .ال تتم ّيز
الموجه لت�سويق المنتج ح�صر ًا ،لكنها تت�ضمن �أي�ض ًا جزء ًا من
ال�ص ��ورة الدعائية� ،إذ ًا ،بطابعها الأدائي َّ
الحلم.
العـددان � 21 - 20صيف وخريف 2020

يمكن تمييز �أنواع ِعدة من الر�سائل ،تنق�سم �إلى ثالثة �أ�شكال كبرى من الر�سائل الدعائية:
ر�سالة الظهور التي تهدف �إلى �إخبار الجمهور ب�إطالق منتَج جديد �أو نوع جديد من منتَج قديم.ر�سالة العر�ض التي تهدف المعلومة فيها �إلى التذكير بوجود منتج معين.ر�سالة الإ�سناد التي ُتظهِ ر الجوانب الإيجابية للمنتَج.تتطابق ،مع هذه الأنواع الكبيرة من الر�سائل ،ثالثة �أ�صناف من ال�صور:
 ال�ص ��ورة الإظهاري ��ة :تت�ش َّكل هذه ال�ص ��ورة عادة حول ديناميكية الظه ��ور المفاجئ لغر�ض قادم منالعمق ويحتل الم�ستوى الأول .لم يعد العن�صر الأ�سا�سي ،في هذه الحالة ،خ�صائ�ص المنتَج ،و�إنما �إطالقه
وظهوره في ال�سوق.
 ال�ص ��ورة الوجودي ��ة :تهدف �إلى التذكير بوجود منتَج .في هذا النوع من ال�صور الذي يتطابق مع هذاالن ��وع م ��ن الر�سائل ،يو�ضع المنتَج ف ��ي ال�صدارة ،و ُيع َر�ض من دون ديكور و�شخ�صي ��ات� .إنها تحتوي غالب ًا
�أ�سطورة مح�صورة با�سم العالمة التجارية.
ال�ص ��ورة الإ�سنادية :تهدف �إلى عر� ��ض مزايا المنتَج ب�صري ًا؛ ولأنه من ال�صع ��ب جد ًا �إظهار المزاياف ��ي ال�ص ��ورة ،ف�إننا نلج�أ ،في هذه الحالة� ،إلى �شكلين بالغيين :ال�ش ��كل الأول هو المجاز� :إن الذي �سيفيد
ف ��ي التعبي ��ر عن النوعية لي�س المنتَج ،و�إنما الغر�ض �أو ال�شخ�صي ��ة المرتبطان به �أو تحالن محله ،واللذان
يعب ��ران عن هذه النوعي ��ة ب�شكل من الأ�شكال( :يمك ��ن �أن يع ِّبر الدب القطبي عن ب ��رودة جهاز التبريد)؛
ال�ش ��كل الثاني هو ال�شكل ال ��ذي ن�ستغل فيه عن�صر ًا من المنتَج من �أجل �إظه ��ار كفاءته؛ نظهر في �سيارات
المر�سيد�س ،مث ًال ،غطاء المحرك مع الم�صابيح الأمامية الجديدة.
المر�سل �إليه والت�أثير فيه؛ لها
ت� ��ؤدي الر�سال ��ة الدعائية وظائف ِعدة :وظيفة �إ�شراكية تهدف �إلى ح ��ث َ
�أي�ض� � ًا وظيفة مرجعية� :إنها دائم ًا دعاية من �أجل منتَج مح ��دد .ولها� ،أخير ًا ،وظيفة �شعرية� ،أي �أنها تقدِّ م
رسائل في شكل عالمات (بينينو .)Peninou,1972

للدعاي ��ة دور �أ�سا�سي ،عبر ن�شر هذه الر�سائل ،في الت�شجي ��ع على �شراء المنتجات .تقدِّ ر بع�ض الدرا�سات
�أننا نتع َّر�ض يومي ًا لأربعمئة وخم�سين ر�سالة دعائية تقريب ًا ب�أ�شكال مختلفة :ر�سائل بريدية� ،إعالنات ،مجالت،
�صحاف ��ة ،محطات الإذاعة والتلف ��زة .نلتقط ،بين هذا الكم من المعلومات ،نحو ثالثين ر�سالة ب�صورة فعلية،
ت�ؤ ِّثر منها نحو ع�شر ر�سائل في �سلوك ال�شراء .هذا يعني �أن الت�أثير الحقيقي للدعاية في عمليات ال�شراء يبقى
من ال�صعب تحديده .ربما يكون الأمر الأكثر �أهمية هو �أن الدعاية �أ�صبحت ظاهرة اجتماعية تع ِّبر عن ثقافة
الدعاي ��ة .حينم ��ا تعطي هذه الثقافة قيمة رمزي ��ة للمنتجات ،ف�إنها تغ ّير ،في الوقت نف�س ��ه� ،سلوك الم�سته ِلك
ف ��ي طريقته بالتعامل مع الأغرا�ض .الدعاية ،من وجهة النظر هذه ،انعكا�س ثقافي ل�سلوكنا ،وهي ،في الوقت
نف�س ��ه ،مختبر ُتع ُّد في ��ه �أ�ساليب جديدة للحي ��اة� .إذا �أردنا الحديث� ،إذ ًا ،عن ت�أثير الدعاي ��ة �أو دورها ف�إنهما
يكمنان في هذه الجوانب بمقدار ما يكمنان في �صداهما في �سلوك ال�شراء .يجب �أن ُتف َهم الدعاية من وجهة
نظر نف�سية -اجتماعية اليوم بو�صفها �إحدى طرائق التعبير عن ثقافة التوا�صل في مجتمعاتنا.
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حركة الم�ستهلكين
ف ��ي مواجهة الدعاية التي ت�ستهدف ��ه با�ستمرار ،يمكن �أن ي�شعر الم�سته ِل ��ك بالعزلة والعجز .هكذا،
ت�ش َّكلت ،في البلدان ال�صناعية كلها ،تجمعات من الم�ستهلكين بد�أت القيام ب�أعمال ملمو�سة للدفاع عن
و�سميت هذه التجمعات حركات
حقوقه ��م وم�صالحه ��م في المجاالت المختلفة التي تم�س اال�سته�ل�اكُ ،
الم�ستهلكين.
�أُ�شي ��ر �إل ��ى هذه الحركة ،التي و ِلدت ف ��ي ال�ستينيات من القرن الما�ضي في الوالي ��ات المتحدة ،بتعبير
اال�ستهالكية؛ يتعلق الأمر بظاهرة اجتماعية ت�أ�س�ست َّ
وتنظمت من �أجل معالجة مجموع مطالب الم�ستهلكين
الت ��ي تبد�أ م ��ن نوعية المنتجات و�أ�سعاره ��ا �إلى تقييمها ،والت ��ي تهتم بخا�صة بحماية �صح ��ة الم�ستهلكين
و�أمانهم .ت� َّأ�س�ست ،في بلدان ِعدة �أي�ض ًا ،جمعيات لحماية الم�ستهلكين .ت� َّأ�س�س االتحاد الفرن�سي للم�ستهلكين
عام  ،1951بعد �أن كانت قد ت�أ�س�ست رابطة الم�ستهلكين عام  .1909يرتبط تطور هذه الحركة لي�س فقط
رجم هذا
بالتعبير عن رغبات الم�ستهلكين� ،إنما �أي�ض ًا بتغيير العالقات بين ال�شركات والم�ستهلكين ،وقد ُت ِ
التغيير عبر االعت ��راف بالقدرة الحقيقية للم�ستهلكين؛ بعبارة �أخرى ،تظهر الحركة اال�ستهالكية بو�صفها
�شك ًال من قوة الم�سته ِلك.
انطالق ًا من هذه المالحظة ،يمكن تعريف حركة اال�ستهالك بو�صفها مجموعة من مطالب الم�ستهلكين
الت ��ي تع ِّب ��ر عن نف�سها ب�أ�ش ��كال َّ
منظمة مختلفة ،وتعمل عل ��ى تغيير العالقات بين ال�ش ��ركات والم�ستهلكين
بطريقة ترفع من �سلطة ه�ؤالء الم�ستهلكين.
ت�سم ��ح عوام ��ل ِعدة بتف�سير هذه الظاه ��رة� :أو ًال ،نحن نعي�ش في مجتمع عل ��ى الم�سته ِلك فيه �أن يختار
بي ��ن ت�شكيل ��ة من المنتجات التي تزداد �أهميته ��ا وتعقيدها؛ لي�س لدى الم�ستهل ��ك ،عامة ،الوقت والو�سائل
للح�ص ��ول عل ��ى معلومات كافية قبل �شرائه ��ا� .إن م�صادره للمعلومات المتاحة هي ع ��ادة تجربته ومحيطه
والدعاي ��ة .ي�سمح مثال عن المنتج ��ات الغذائية ب�إي�ضاح هذا النوع من الو�ض ��ع .ازداد وعي �شركات كثيرة
بم�شكالت «الكولي�سترول» ،ولهذا ف�إنها �أنزلت �إلى ال�سوق منتجات يظهر عليها تعبير «من دون كولي�سترول».
ف ��ي الواق ��ع ،توج ��د �أنواع ِع ��دة من ه ��ذه المنتجات ُم�شبع ��ة بالدهون على الرغ ��م من �أنه ��ا ال تحتوي على
«الكولي�ست ��رول»� .أظه ��رت بع�ض الدرا�س ��ات �أن الم�ستهلكين الذين يختارون منتج ��ات ُك ِتب عليها «من دون
كولي�سترول» يعتقدون �أنها تحتوي �أي�ض ًا على ن�سبة منخف�ضة من ال�شحوم.
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يكم ��ن عام ��ل �آخر ف ��ي �أن الحرك ��ة اال�ستهالكية ق َّدمت �إجابة ع ��ن مظاهر مختلفة م ��ن الحرمان لدى
الإن�سان العادي الذي ي�شعر بالعجز �أمام منظومة قوية جد ًا� .إن عدم الإ�شباع� ،ضمن هذا المعنى ،هو الذي
كان �أحد م�صادر الحركة اال�ستهالكية عبر ال�سماح للم�ستهلك بالتعبير عن متطلباته حول نوعية المنتجات
التي ُتباع له.
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يمك ��ن ،عل ��ى �أ�سا� ��س ه ��ذه العوام ��ل ،ا�ستخال� ��ص ال�سم ��ات الرئي�س ��ة لهذه الظاه ��رة .ت�شتم ��ل حركة
الم�ستهلكين على ثالثة جوانب �أ�سا�سية:
 �إنه ��ا ت�شير� ،أو ًال� ،إلى مجموعة من الأفعال من �أج ��ل حماية الم�ستهلكين من عمليات الغ�ش والخداع،وم ��ن المنتج ��ات الخط ��رة وكل �أ�شكال التالع ��ب الناتجة عن بع� ��ض اال�ستراتيجيات التجاري ��ة ،وقد تب َّنت
م�ؤ�س�س ��ات حكومية بع�ض ه ��ذه الأفعال المتعلقة بمو�ضوع ��ات اال�ستهالك المختلف ��ة :المنتجات الخطرة،
الموجهة �إلى الأطفال� ،إلخ.
الدعايات َّ
 توجد خا�صية �أخرى لحركة اال�ستهالك وهي �أنها تعبير عن التغيرات في مواقف الم�ستهلكين وقيمهمرج َم بع�ض هذه التغيرات في قي ��م الم�ستهلكين في الواليات المتحدة حديث ًا
تج ��اه المنتجات والخدماتُ .ت ِ
«المب�سط ��ون الطوعيون» ،تدعو �إلى ا�ستهالك �أقل من �أجل عي�ش حياة �أكثر ب�ساطة .لقد
عب ��ر حركة ُت�سمى
ِّ
تبن ��وا �سل ��وكات جديدة �أ َّدت �إل ��ى تغيرات عميقة في القي ��م الأ�سا�سية ،رد ًا على مجتم ��ع اال�ستهالك .و�ضع
مرك ��ز بحث االتجاهات في والي ��ة نيويورك «الب�ساطة الطوعية» بين االتجاه ��ات الع�شرة الأهم في �سنوات
الت�سعينيات� .أظهر ه�ؤالء الم�ستهلكون مث ًال تف�ضيلهم للمنتجات الأ�صغر حجم ًا والأقل كمية والأكثر ب�ساطة.
لوحظ �أن ه� ��ؤالء الم�ستهلكين ينتمون ،في غالبيتهم� ،إلى الطبق ��ات الو�سطى التي كانت الأكثر
ف ��ي الواقعِ ،
ت�أ ّثر ًا بالأزمة االقت�صادية ،و�أُج ِب َرت على �إعادة النظر في طريقة اال�ستهالك.
 ف ��ي النهاي ��ة ،الجانب الأخير م ��ن حركة اال�ستهالك هو الق ��درة على خلق عالقات ق ��وة؛ يظهر هذاالبع ��د اليوم ب�أ�شكال مختلفة؛ �أ�صبحت مقاطعة المنتجات ،مث ًال ،و�سيلة �شائعة ن�سبي ًا .لنذ ِّكر هنا بمقاطعة
المنتج ��ات الفرن�سي ��ة في البلدان المعار�ض ��ة للتجارب النووية الفرن�سية في نهاي ��ة عام  1995وبداية عام
 .1996تمكن الإ�شارة �أي�ض ًا �إلى عمل بع�ض الجمعيات مثل جمعية الحق في ال�سكن.
رد ًا على هذه الأ�شكال المختلفة من �ضغوط الم�ستهلكين ،عملت ال�شركات على تكييف منتجاتها مع هذه
المطال ��ب� .أن�ش�أت بع�ض هذه ال�شركات �أق�سام ًا للعالق ��ات مع الم�ستهلكين .هكذا ،تبدو حركة الم�ستهلكين
نوع� � ًا م ��ن الفعل الذي ِّ
ينظم العالقات بين الم�شترين والبائعين عبر الدف ��اع عن م�صالح الم�ستهلكين .مع
ذل ��ك ،تجب مالحظة �أن حركة اال�ستهالك ل ��م ت�شهد التطور نف�سه وال الت�أثير نف�سه في البلدان ال�صناعية
المختلفة المو�صوفة ب�أنها مجتمعات ا�ستهالك .هكذاُ ،يع ّد الم�سته ِلك ،في الواليات المتحدة وبع�ض البلدان
الأنغل ��و� -سك�سوني ��ة� ،سيد اللعبة �إلى حد �أن ��ه �أ�صبح جماعة �ضغط �سيا�سي حقيقي ��ة� .إن عمل الم�ستهلكين
يك ��ون ،مث ًال� ،أ�سا�س تقديم قوانين جديدة .توجد ،في الوالي ��ات المتحدة ،منظومة قانونية كاملة من �أجل
حماي ��ة الم�ستهلكي ��ن ،و�أحد تعبيراتها «لجنة �سالم ��ة المنتجات اال�ستهالكية» ،التي ُتع� � ّد �إحدى م�ؤ�س�سات
الحماي ��ة من ح ��وادث اال�ستهالك الأكث ��ر تنظيم ًا في العالم .ف ��ي المقاب ��ل� ،إذا كان الم�ستهلكون محميين
جي ��د ًا ن�سبي ًا ف ��ي فرن�سا بخ�صو� ��ص �أمان المنتج ��ات ونوعيتها بف�ض ��ل القوانين ووجود ع ��دد من الهيئات
الم�شرفة (الإدارة العامة للتناف�س واال�ستهالك وقمع التزوير ،وجمعية �أمان الم�ستهلكين ،والمعهد الوطني
لال�ستهالك� ،إلخ ،).ف�إن حركة الم�ستهلك نف�سها �شهدت تطور ًا مختلف ًا �إلى حد ما عن تطورها في البلدان
الأنغل ��و� -سك�سونية ،وه ��و مرتبط ببع� ��ض الخ�صائ�ص االجتماعي ��ة -الثقافية الخا�ص ��ة بفرن�سا :الذهنية
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الفردانية ،غياب المتابعة ال�سيا�سية والإعالمية ،ا�سترجاع الملفات من الإدارة .ن�شهد اليوم ،بح�سب بيهل
يف�سر ذلك ب�أن هذه الحركة لم تعد مدعومة
( ،)Bihl 1992تراجع ًا في حركة الم�ستهلك في فرن�سا؛ وهو ِّ
من ديناميكية �أيديولوجية للدفاع عن الم�ستهلكين ،التي �أدانت ،في �سنوات ال�سبعينيات� ،سلطة المنتجين،
وثارت �ضد تالعب الدعايات ،و�أدانت المجتمع المادي.
يب ��دو �أن حرك ��ة اال�ستهالك ح�صرت نف�سها ف ��ي �أدوار محدودة ج ��د ًا ،و�أقل طموح ًا و�أكث ��ر براغماتية
تعم ��ل على �إدارة الم�ش ��كالت يوم ًا بيوم :ت�سوية النزاعات ،تقديم الن�صائح ،العمل كو�سيط و�أفراد خا�صين
يري ��دون العمل �ضد ح ��االت �إ�ساءة اال�ستعمال .هكذا ،يج ��ب و�ضع حركة الم�ستهلكي ��ن �ضمن �سياق ثقافي
لمجتمع معين �إذا �أردنا فهم �آلية عملها◘ .
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ج�ســـور الثقافة

ثماين م�شكالت �شائعة يف �سلوك الطفل وحلولها
�ساغاري غونغاال
ترجمة :علي داود •
�ساغ��اري غونغاال حا�صلة على �إجازة في الريا�ضيات وكذلك بكالوريو�س في اال�ست�شارات النف�سية �إ�ضافة
�إلى �شهادة في تن�شئة الأطفال ،وهي واحدة من �أع�ضاء جمعية (مم جنك�شن)

عال ال يمكن ال�سيطرة عليه� .إنه عنيد وي ��رد بوقاحة في كل مرة تقول فيها والدته
َتمِ ��ي طف ��ل ذو �صوت ٍ
�شيئ ًا� .شيال ترد على والدتها بوقاحة حتى في الأماكن العامة� .إنه كابو�س في كل مرة ت�أخذ فيها جيني ابنها
مايك البالغ من العمر �سبع �سنوات �إلى منزل �أحد الأ�صدقاء �أو في موعد ل ّلعب .يتحم�س ويخدم نف�سه ب�أي
�شيء وكل �شيء «يرغب فيه» من دون �س�ؤال...
ه ��ل تبدو هذه ال�سلوكات م�ألوفة ل ��ك؟ نحن نتحدث عن م�شكالت �سلوك كثيرة لدى الأطفال ،التي ينبغي
(م ْم جنك�شن  )Mom Junctionم�أزق الوالدين عندما ي�سيء
للآباء �أن يتعاملوا معها كل يوم .تتفهم جمعية َ
�أطفاله ��م الت�صرف .لجعل الحياة �أ�سهل قلي ًال ،نقدم لكم معلوم ��ات حول م�شكالت �سلوك الأطفال ال�شائعة،
وكيف يمكنكم تحديدها وح ّلها� .إنما قبل ذلك� ،أال تعتقد �أننا في حاجة �إلى معرفة ما هو ال�سلوك الطبيعي؟

ما هو ال�سلوك الطبيعي لدى االطفال؟
ال يوجد مقيا�س لل�سلوك الطبيعي .يعتمد ذلك على عمر الطفل و�شخ�صيته ونموه العاطفي وبيئة ن�ش�أته.
عموم� � ًاُ ،ي َع ّد �سلوك الطف ��ل طبيعي ًا �إذا كان منا�سب� � ًا اجتماعي ًا ونمو ًا وثقافي ًا .يمك ��ن ع ُّد �سلوك الطفل
طبيعي ًا حتى �إذا كان ال يفي بالتوقعات المجتمعية �أو الثقافية ،لكنه بخالف ذلك ينا�سب العمر وغير م� ٍؤذ.

•

مرتجم �سوري.
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كيف تفرق بين الطفل �سيئ ال�سلوك والطفل العادي؟
عالمات و�أعرا�ض ال�سلوك غير الطبيعي لدى الأطفال:
الأطف ��ال جذابون عندما يكونون م�شاغبين .فقليل م ��ن نوبات الغ�ضب والحجج وال�صراخ من حين �إلى
�آخ ��ر لي�س �شيئ ًا غير طبيعي� .إنم ��ا� ،إذا �أ�صبح هذا ال�سلوك حدث ًا يومي ًا ،يكون مدعاة للقلق .فيما يلي بع�ض
العالمات التي ت�شير �إلى �أن �سلوك طفلك غير طبيعي:
 يبدو �أن طفلكما يجد �صعوبة في �إدارة عواطفه .لديه نوبات انفعالية متكررة و�أ�شياء ب�سيطة تزعجه. لي� ��س طبيعي ًا �أن تغ ��دو ابنتكما �أو ولدكما البالغ من العمر ثماني �سن ��وات مندفع ًا .قد يظهران �سلوك ًاهدام ًا مثل ال�ضرب ،ورمي الأ�شياء ،وال�صراخ ،وغير ذلك.
 ين�سحب طفلكما الثرثار بخالف ذلك وينعزل ،ويرد بوقاحة ويبدو ّفظ ًا بال �سبب.
 ربم ��ا يك ��ذب طفلكما ال�صغير �أكثر مما تت�صوران ،ك�أن ي�س ��رق �أو ي�أخذ �أ�شياء ال تخ�صه ،فتغدو عادةلديه.
 ي�ؤثر �سلوك طفلكما في �أدائه في المدر�سة .في �سبيل المثال ،قد يدخل طفلكما في م�شاجرات�أو يت�أخر عن الدر�س �أو يتغ ّيب عن درو�سه.
 تغ ��دو الم�شاجرات والخالفات بين ابنتكما البالغة من العمر �سبع �سنوات مع قريناتها م�شكالت ت�ؤثرفي حياتها االجتماعية .هذا لي�س طبيعي ًا.
 غير قادر على التركيز على �شيء واحد ،وي�صبح قلق ًا� ،أو ك�سو ًال جد ًا �أو م�شو�ش ًا. ينغم�س في �سلوكات جن�سية غير منا�سبة لعمره. يبد�أ طفلكما ي�ش ّكك في تعليماتكما وال ي�ستجيب لالن�ضباط .وقد يتحدى القواعد لمجرد تحديكما. لي� ��س طبيعي� � ًا �أن ي�ؤذي الأطفال �أنف�سه ��م �أو حتى يفكروا في �إيذاء �أنف�سه ��م .لذلك� ،إذا كانوا ي�ؤذون�أنف�سهم ج�سدي ًا وكانت لديهم ميول انتحارية ،فيجب �أن تقلقوا.
 �إن ��ه لأم ��ر مهم �أن نالحظ �أن الجزء العقالني في الدماغ ل ��م يتطور بعد لدى الأطفال دون �سن ثالثال�سن ��وات ،وم ��ن ثم تدفعهم م�شاعرهم .ومع تقدمهم في ال�سن ،تتح�سن العقالنية لكنهم يظلون في حاجة
�إلى دعمنا في �إدارة عواطفهم .هذا طبيعي.
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 ويمك ��ن ت�صحيح ال�سلوكات ال�شاذة الطفيفة عبر الع�ل�اج ال�سلوكي ،وتغيير �أ�ساليب الأبوة والأمومة.ما هذه اال�ضطرابات ال�سلوكية لدى الأطفال ،التي يمكن معالجتها ببع�ض الجهد؟
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ثماني م�شكالت �سلوكية �شائعة لدى الأطفال
�شائع �أن يخالف الأطفال القواعد� ،إذ يخالفون القاعدة «الختبار» ال�سلطة .بهذه الطريقة فقط يفهمون
م ��ا ال�سل ��وك المنا�سب وما هو غي ��ر المنا�سب .تابع ��وا القراءة لتع� � ُّرف ال�سلوكات التي يمي ��ل الأطفال �إلى
�إظهارها من وقت �إلى �آخر ،وكيف يمكنك التعامل مع طفل يعاني من م�شكالت �سلوكية.

 .1عدم االحترام والرد بوقاحة
حينم ��ا ت ��رد ابنتكما البالغة من العمر ثالث �سنوات عليكما بوقاحة ،قد يب ��دو الأمر م�ضحك ًا ورائع ًا� .إنما،
حينما ت�صرخ ابنتكما البالغة من العمر �سبع �سنوات «ال» في كل مرة تطلبان �إليها �أن تفعل �شيئ ًا ،فقد يثير ذلك
�أع�صابكما� .إذا لم ُيعا َلج الأمر على نحو �صحيح ،يمكن �أن ي�ؤدي الرد الوقح �إلى نقا�شات بين الآباء والأطفال.
�إذ ًا ماذا تفعالن؟
 �إذا ر ّد طفلك بوقاحة ،لكنه اتبع تعليماتك ،فتجاهله .قد يكون تجاهل الرد الوقح �أمر ًا مقبو ًال �إذا كانال�سلوك ال يمثل تهديد ًا �أو مدمر ًا.
 �إذا اتب ��ع الطف ��ل التعليم ��ات ،على الرغم م ��ن رده الوقح ،قدِّ ر �أنه فعل ما طلبت ��ه ،حتى لو لم يرغب فيذلك .يمكنك بعد ذلك �أن تو�ضح �أنه ال ب�أ�س في �أن تغ�ضب ،لكن لي�س �صحيح ًا �أن يتحدث �إليك بق َّلة احترام.
 �إنما� ،إذا كانت ردود الطفل تهدد الآخرين �أو الذات ،فعليك االنتباه �إلى ما يقوله و�أن تعالجه بحذر. ال ت ��رد باندف ��اع .دع الطف ��ل يهد�أ ثم تح ��دث عما قاله� .أخبره به ��دوء ما ال�سلوك المقب ��ول وما لي�سمقبو ًال.
 �ض ��ع ح ��دود ًا واجعلهم يدرون ما العواق ��ب .ال تهدد ،فقط اذكر الحقائق الوا�ضح ��ة� ،أنه �إذا ردوا مرة�أخ ��رى بوقاح ��ة ،فلن يح�صلوا عل ��ى الآي�س كريم �أو يذهب ��وا �إلى ال�سينم ��ا .في �سبيل المث ��ال� ،أخبرهم �إذا
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ا�ستم ��روا في ال�صياح وال�ص ��راخ ،فقد يحرمون من الع�ش ��اء� .إنما� ،إذا توقفوا عن ال�ص ��راخ و�أ�صغوا �إليك،
ف�سوف يح�صلون على ع�شاء لذيذ� .سيبدو مثل هذا الأخذ والرد �أقل تح ّكم ًا ،لكنه يعطي الخيار للطفل نف�سه.
 �ضع توقعات ،لكن يمكنك �أن تكون مرن ًا قلي ًال في بع�ض الأحيان؛ �إذا كان ذلك يجعلهم �سعداء. في النهاية ،افح�ص �سريع ًا كيفية ت�صرفك مع الأطفال �أو الآخرين عندما يكون الأطفال في الجوار.هل كنت وقح ًا �أو غير محترم؟ �إذا كانت الإجابة نعم ،ف�أنت في حاجة �إلى البدء بتغيير �سلوكك.
 .2لغة م�سيئة
يعلو �صوت الأطفال وي�صرخون عندما يكونون غا�ضبين� .إنما� ،إذا بد�ؤوا في حلف الأيمان حتى قبل �أن
يبلغ ��وا عم ��ر ع�شر ال�سنوات ،فيجب �أن تقلقا .قد يبد�ؤون في ال�صراخ �أو ا�ستخدام لغة م�سيئة لإ�شراكك في
جدال �أو لمجرد تحقيق م�آربهم .حينما ي�ستخدم طفلكما لغة م�سيئة ويق�سم ،ف�إليكما ما يجب �أن تفعاله:
 ت�أكد من �أنك ال ت�ستخدم مثل هذه اللغة �أمام الأطفال. ال تت�سام ��ح مطلق� � ًا مع الإ�ساءة اللفظية في المنزل .ال عذر لل�شت ��م �أو ال�سباب .لذلك� ،إذا ا�ستخدموامثل هذه اللغة ،فهناك عواقب.
 ا�شرح العواقب بو�ضوح و�أ ِّكد وجودها .لذا� ،إذا تك َّلمت ابنتكما البالغة من العمر ت�سع �سنوات لغة م�سيئةذات يوم ،ف�ستحرم من ممار�سة كرة القدم �أو من در�س المو�سيقا .ينبغي �أال توجد طريقتان حيال ذلك.
 �إذا كان طفلك ي�ستخدم هذه اللغة ،ف�صححاها على الفور� .أخبراه �أنها «كلمة �سيئة »،و�أن النا�سال يحبون هذه الكلمة �أو الأطفال الذين ي�ستخدمونها.
 �إذا ا�ستخدم ��ت ه ��ذه الكلمة �أمام طفلك ،فاعت ��ذر على الفور .يمكنك حتى �أن تطل ��ب �إلى طفلك �أنيذكرك ب�أنها كلمة �سيئة� ،إذا قلت ذلك �أمامه.
 .3ال�سلوك العدواني �أو العنيف
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ال ب�أ� ��س ف ��ي �أن يغ�ضب الأطفال� .إنم ��ا� ،إذا �أ�صبح هذا الغ�ضب عنيف ًا �أو تح ��ول �إلى �سلوك عدواني لدى
الأطف ��ال ،فهذه م�شكلة .يمك ��ن ال�ضطرابات المزاج� ،أو الذهان� ،أو ا�ضط ��راب ال�سلوك� ،أو ال�صدمات،
�أو االندف ��اع �أو الإحب ��اط �أن ت�سبب العدوان لدى الأطفال ال�صغ ��ار .في بع�ض الأحيان ،قد يلج�أ طفلكما �إلى
العنف للدفاع عن نف�سه.
يمك ��ن �أن يك ��ون الع ��دوان �أي�ض� � ًا �سلوك ًا مكت�سب� � ًا .كيف ه ��ي البيئة في المن ��زل؟ هل الطفل يتعل ��م العنف في
المدر�سة؟ �إذا كان طفلك يميل �إلى الرد على ا�ستجابة �سلبية بال�ضرب �أو الع�ض �أو الركل ،فهذا ما يجب �أن تميزه.
�إن الطريق ��ة الأ�سهل للرد على العدوان لدى الأطف ��ال هي ال�صراخ فيهم� .إنما� ،إذا فعلت ذلك ،ف�سوف
ينته ��ي ب ��ك الأمر �إل ��ى تعليمهم الأ�شي ��اء الخط�أ .يتطل ��ع �أطفالك �إلي ��ك لتعلُّم كيفية التحك ��م في دوافعهم
وعواطفهم .لذا بد ًال من رفع �صوتك ،اخف�ض نبرة �صوتك واطلب �إليهم �أن يهد�ؤوا.
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ف ِّك ��ر ف ��ي م�شاعرهم ،وتعاطف معهم ،لك ��ن �أو�ضح لهم �أن ال�ضرب �أو ال ��ركل �أو الع�ض غير م�سموح به.
يمكنك �أن تقول �شيئ ًا مثل «�أعلم �أنك غا�ضب ،لكننا ال نع�ض �أو ن�ضرب �أو نركل .ال لل�ضرب»!
�أخبره ��م بم ��ا �ستكون عليه العواق ��ب �إذا مار�سوا �أعمال عن ��ف� .إذا كنت تتعامل مع طف ��ل �أ�صغر �سن ًا،
ف�أخب ��ره بم ��ا يمكن ��ه �أن يفعل بد ًال من ذلك .قدِّ م له بدي ًال ،لكن ال تتركه معلق� � ًا .في �سبيل المثال ،علمه �أن
ي�ستخ ��دم كلم ��ات وعبارات مثل «�أنا غا�ض ��ب� »،أو «�أنا ال �أحب ذلك� »،أو «ل�ست �سعي ��د ًا بذلك »،عندما يكون
م�ستا ًء ،بد ًال من اللجوء �إلى العنف الج�سدي.
والأهم من ذلك ،كن قدوة جيدة وتجنب العقاب البدني .وكافئ ال�سلوك الإيجابي غير العدواني �أي�ض ًا.
 .4الكذب
�إنه لأمر �سائد �أن يكذب الأطفال .و�شائع �أي�ض ًا �أن ي�شعر الآباء بالقلق عندما ي�ضبطون �أطفالهم يكذبون.
قد ت�شعر بالخيانة والأذى بل وتت�ساءل عما �إذا كان ب�إمكانك الوثوق بالطفل مرة �أخرى� .إنماَ � ،
إليك ما يجب
�أن تفعله لمنع طفلك من الكذب:
 ال تتعامل مع الأمر بطريقة �شخ�صية .ف ِّكر في الأمر من منظور طفلك لفهم ما دفعه �إلى الكذب. ق ��د يك ��ذب الأطفال عندما يخافون من �أنه قد تكون للحقيقة عواقب �سلبية .ق ّدر الإيجابيات بد ًال منمعاقبة ال�سلوك ال�سلبي لمنع طفلك من الكذب.
 ع ّلمه �أن يكون �صادق ًا .ابد�أ ب�أن تكون �أنموذج ًا يقتدي به. �ضع عواقب للكذب .ال جدال �أو مناق�شات حول هذا المو�ضوع� .إذا كذب ابنك ف�سيتح َّمل العواقب. .5التن َّمر
يع� � ُّد التن ُّمر م�شكلة خط ��رة ،وقد ي�ؤدي �إلى الإ�س ��اءة العاطفية والج�سدية لل�ضحي ��ة .يميل الأطفال �إلى
التنمر على الآخرين لي�شعروا بالقوة .والتنمر يحل م�شكالتهم االجتماعية ب�سهولة .حينما يغدو التعامل مع
الم�شاع ��ر �أمر ًا �صعب ًا ،يميل الأطفال �إلى التنمر لإ�صالح الأمور� .إذا وجدت �أن طفلك يتنمر على الآخرين،
فيجب �أن تت�صرف حا ًال.
المتنمر
 اب ��د�أ ف ��ي تعليم �أطفالك منذ �سن مبكرة �أن التن َّمر خط�أ .والأهم من ذلك ،ا�شرح لهم ماهيةِّ
�أو من هو ،وقدِّ م لهم �أمثلة على ما يفعله المتنمرون .في �سبيل المثال ،يمكنك �أن تقول« :المتنمر �شخ�ص
يطلق �أ�سماء على الأ�شخا�ص� ،أو يفعل �أ�شياء و�ضيعة لهم� ،أو ي�أخذ ممتلكاتهم بالقوة».
 �ضع القواعد والمعايير في المنزل في وقت مبكر .قل عبارة مثل« :نحن ال نتن َّمر في هذا المنزل»،�أو «�أنت ال تفلت بمثل هذا ال�سلوك في هذا المنزل».
و�صحح
 راق ��ب عالمات التنمر :الحظ م ��ا �إذا كان �أطفالك الأكبر �سن ًا يحاولون التنمر على ال�صغارِّ ،ال�سلوك على الفور.
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 .6التالعب
التالع ��ب �أمر �صعب ومعالجته مرهقة جد ًا .يمي ��ل الأطفال �إلى الت�صرف �أو الكذب �أو البكاء للح�صول
على ما يريدون� .إذا ا�ست�سلمت لل�سلوك ال�سيئ لدى الأطفال ،ف�سي�شعر طفلك ب�أنه م�س َّوغ .في �سبيل المثال،
�إذا لج� ��أ طفل ��ك �إلى فورة غ�ضب في الأماكن العامة من �أجل قطعة حل ��وى وا�شتريت له قطعة منها ،فيكون
قد تالعب بك للتو.
 بكلم ��ات ب�سيطة ،حينما يتالعب بك طفلك ،تغدو لديه �سلطة عليك .مثل �شخ�ص بالغ ،يمكنك دائم ًاك�سر هذا النمط والتوقف عن الوقوع في �سلوك طفلك المتالعب.
 توقع من طفلك �أن يقاتل في كل مرة تقول فيها «ال» .بهذه الطريقة ،يمكنك معرفة كيفية التعامل مع�سلوكه وعدم الوقوع في فخ التالعب.
 اجع ��ل الأمر وا�ضح ًا عندما تقول «ال» ،فهذا يعني ال .يمكنك �أن تقدم له �شرح ًا موجز ًا لموقفك ،لكنال تدخل في ت�سويغه.
 تجنب المناق�شة ،لكن ال تغلقها تمام ًا .حاول �أن ت�صغي �إلى جانب من الحجة طالما �أن الطفل محترمولي�س فظ ًا �أو م�سيئ ًا.
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 .7غياب الحافز والك�سل
ال يب ��دو طفلكم ��ا مهتم� � ًا بفعل �أي �شيء على الإط�ل�اق� .سواء كان ذلك في العم ��ل المدر�سي �أم الفن �أم
الممار�س ��ة المو�سيقية �أم حتى باللعب ،فهو يرف�ض الم�شاركة .تحفيز الأطفال لي�س بالأمر ال�سهل ،وال�سيما
�إذا كانوا ك�سالى ويميلون �إلى �إيجاد عذر لعدم فعل �أي �شيء .حينما يكون ابنكما �أو ابنتكما غير متحم�سة،
ف�إليك كيف يمكنكما الم�ساعدة:
 ال تقلق ��ا م ��ن �سلوك طفلكما .حينما تفعالن ذلك ،فقد ُينظر �إليكما ب�أنكما ملحاحان ،وهذا يمكن �أني�شجعه على مقاومتكما.
 يمكنكما �إخبارهم بق�ص�ص طفولتكما وم�شاركة تجاربكما لإلهامهم وت�شجيعهم على تجربة �شيء جديد. ال تجبرا طفلكما على ممار�سة هواية .امنحاه خيارات ودعاه يختر .يهتم الأطفال �أكثر ب�شيء هم يختارونه. خذا خطوة �إلى الوراء وتحققا :هل تجبران طفلكما على فعل �شيء ما؟ ا�س�أال طفلكما عما يريده حق ًاوما الذي يحفزه؟ انظرا �إلى طفلكما ك�شخ�ص منف�صل لتحديد ما يحفزه.
 حاوال �أن تجدا طرائق ليح ّفز �أطفالكما �أنف�سهم .التحفيز الذاتي �أقوى من �أن يقودك الآخرون. �شجع ��ا الأطفال ال�صغار عل ��ى �أداء الأعمال اليومية بجعلها ممتعة .يمكن ��ك �إجراء م�سابقة حول منيجمع �أكبر عدد من اللُّعب �أو قطع الورق من الأر�ض �أو من يرتب �سريره �أو ًال.
 � َّأم���ا الأطف���ال الأكبر �سن ًا ،فاجعلهم م�س�ؤولين عن مهام مثل غ�سل الأطباق �أو ترتيب الطاولة�أو التنظيف لتو�ضيح التوقعات� .ضع حدود ًا مثل� :إننا �سن�شاهد فيلم ًا ما �إن تنتهي من عملك الروتيني.
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 .8م�شكالت ال�سلوك في المدر�سة
«�أكره المدر�سة!» هل هذا �شيء ت�سمع طفلك البالغ من العمر خم�س �سنوات يقوله كل �صباح؟ غالب ًا ما ي�ضع
الأطف ��ال الوالدي ��ن في و�ضع �صعب برف�ض الذهاب �إلى المدر�س ��ة �أو �إكمال واجباتهم المدر�سية في الوقت
المنا�سب .قد يرف�ض الأطفال الذهاب �إلى المدر�سة لأ�سباب عديدة :التنمر ،الق�ضايا الأكاديمية ،مقاومة
الوالدين.
ال�سلطة والقواعد ،القلق من االنف�صال عن َ
 ابد�أ بالو�صول �إلى جذر الم�شكلة .اكت�شف لماذا يكره طفلك المدر�سة �أو يرف�ض �أداء واجبه المنزلي.قد يرغب في م�ساعدته في واجبه المنزلي �إذا كانت لديه م�شكلة في ذلك.
 ق ��د ي�ستغ ��رق طفلك بع� ��ض الوقت لي�ؤدي عم ًال �أكاديمي� � ًا ويكون على ما يرام م ��ع المدر�سة .افهم �أنالتغيير لن يحدث بين ع�شية و�ضحاها.
 ق� � ّدم حواف ��ز ولي�س ر�شاوى لت�شجيع ال�سلوك الإيجابي .في �سبي ��ل المثال ،يمكنك القول« :لقد ك�سبتقطعة �آي�س كريم الليلة لأنك �أنجزت واجبك المنزلي من دون �أي تذكير».
 ا�س�أل الطفل عما �إذا كان يريدك �أن تتحدث �إلى المعلم عن م�شكلة يواجهها .دعهم ي�شعرون ويفهمون�أنك حا�ضر لم�ساندتهم عندما يواجهون م�شكلة في المدر�سة� .شجعهم من خالل �س�ؤالهم عما يحبون فعله
في المدر�سة� .ساعدهم في �أداء واجباتهم المدر�سية واجعلها �أكثر ت�شويق ًا.
 الم�شكالت ال�سلوكية لي�ست دائم ًا ب�سيطة كفاية لمعالجتها� .سيتوجب عليك طلب م�ساعدة متخ�ص�صفي الحاالت المعقدة.

متى يجب �أن تطلب الم�ساعدة؟
ف ��ي حال تحول ��ت ال�سلوكات غير الطبيعية �إلى �شيء ال يمكن التحكم به ف ��ي المنزل� ،أو �إذا كان طفلك
يرتك ��ب خط�أ على نحو متك ��رر ،يكون الوقت قد حان لتراجع طبيب ًا .ربما يوجد �سبب �أعمق يجعله يت�صرف
بطريقة معينة.
المتخ�ص�ص في ال�صحة الج�سدية والعقلية �إلى الطفل قبل التو�صية بالأدوية �أو العالج الخا�ص
�سينظر
ّ
�أو اال�ست�شارة.
في �أي ظروف يمكن �أن يغدو �سلوك الطفل خارج نطاق ال�سيطرة؟

اال�ضطرابات ال�سلوكية لدى الأطفال
�أحيان� � ًا ،قد يك ��ون ال�سلوك غير الطبيعي �أح ��د �أعرا�ض اال�ضطراب ال�سلوكي ال ��ذي يحتاج �إلى اهتمام
طبيب متخ�ص�ص .لقد �أدرجنا �أدناه بع�ض اال�ضطرابات ال�سلوكية ال�شائعة لدى الأطفال.
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 .1ا�ضطراب التحدي المعار�ض ()ODD
ا�ضط ��راب التح ��دي المعار�ض هو �سلوك تخريبي ي�صيب الأطفال على نح ��و �شائع .ت�شمل �أعرا�ض هذا
اال�ضطراب ما يلي:
 يغ�ضب ،يعاني من نوبات غ�ضب ،وينفجر على نحو متكرر ،وثقته بنف�سه منخف�ضة �أو معدومة.معاد للقواعد.
 ٍ يزعج الآخرين عمد ًا. يلوم الآخرين على كل الآثام. .2ا�ضطراب ال�سلوك ()CD
ُيع ��رف الأطفال الذين لديهم ا�ضطراب ف ��ي ال�سلوك ب�سلوكهم المنحرف وعدم طاعتهم للقواعد .نحو
 % 5من الأطفال الأمريكيين ،الذين تقل �أعمارهم عن ع�شر �سنوات ،يعانون من ا�ضطراب في ال�سلوك.
ال�سلوكات النمطية هي:
 رف�ض االلتزام بالقواعد التي و�ضعها الآباء �أو �إدارة المدر�سة. التغيب المتكرر عن المدر�سة. تجربة المواد الم�ؤذية مثل الكحول وال�سجائر والمخدرات في �سن مبكرة جد ًا. م�ستعد للقتال دوم ًا. عدواني تجاه الحيوانات الأليفة. ي�ستخدم الأ�سلحة. ُيكثر من الكذب. االنغما�س في �أعمال �إجرامية مثل ال�سطو و�إحراق الممتلكات واقتحام المنازل. الهروب من المنزل. -ميول انتحارية ،و�إن كانت نادرة.
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 .3ا�ضطراب فرط الحركة ونق�ص االنتباه ()ADHD
ه ��ذا مرتب ��ط با�ضط ��راب ال�سل ��وك .الخ�صائ� ��ص ال�شائعة لال�ضط ��راب هي م�شكالت ف ��رط الن�شاط
المرتبطة باالنتباه وال�سلوك االندفاعي لدى الأطفال وما �إلى ذلك .ت�شمل الأعرا�ض:
 م�شكلة في التركيز على �شيء واحد. مرتبك عندما تتحدث �إليه. �صعوبة تذكر الأ�شياء والتعليمات والتوجيهات وغير ذلك. عدم االهتمام بالتفا�صيل.العـددان � 21 - 20صيف وخريف 2020

� .4صعوبات التع ُّلم
توجد �أنواع مختلفة من �صعوبات التعلم مع �أعرا�ض متفاوتة .ت�ؤثر هذه اال�ضطرابات في الأداء الأكاديمي
للطفل ،وتحتاج �إلى خبرة معلمين متخ�ص�صين للبقاء على الم�سار ال�صحيح .من �أعرا�ضه ما يلي:
 غير قادر على فهم التعليمات. ذاكرة ق�صيرة المدى. قدرات توا�صل �ضعيفة. .5ا�ضطراب ال�شخ�صية المعادية للمجتمع
مبال بم�شكل ��ة الآخرين .وقد يتفاقم هذا
يمك ��ن �أن يغ ��دو الطفل الذي يعاني م ��ن هذا اال�ضطراب غير ٍ
اال�ضطراب في مراحل الحقة في الحياة وي�ؤدي �إلى ن�شاطات غير قانونية وغير �أخالقية لدى الأفراد.
 .6مهارات اجتماعية متخ ِّلفة
قد ُي�شار �إلى هذا �أحيان ًا با�سم متالزمة �أ�سبرجر ( ،)Asperger’s syndromeوهو ا�ضطراب نمو �ضعيف.
ُ�س ِّم ��ي با�س ��م طبيب الأطف ��ال النم�ساوي هانز �أ�سبرج ��ر ،وعادة ما تكون ه ��ذه المتالزمة نتيجة �ضعف
التفاعل االجتماعي.
ال�سبب الدقيق لهذه المتالزمة غير معروف .ومع ذلك ،يعدّه الأطباء النف�سيون نتيجة ل�سل�سلة من الأعرا�ض.
تتمثل الأعرا�ض ال�شائعة لهذا اال�ضطراب في �صعوبة بدء محادثة في التفاعالت العامة والعابرة.
ت�صب ��ح ا�ضطرابات �سلوك الطفل �أكثر و�ضوح ًا عندما يكب ��ر .ومع ذلك ،يمكنك تحديد ال�سلوكات غير
الطبيعية عندما يكون طفلك �صغير ًا .ي�ساعدك ذلك في معالجتها في مهدها.

م�شكالت ال�سلوك لدى الأطفال ال�صغار
يمك ��ن �أن يك ��ون �سوء ت�ص ��رف الأطفال ال�صغ ��ار عديد ًا .المنطق ل ��ن يجدي معه ��م ،والعقوبة �ستجعل
�سلوكه ��م �أ�سو�أ� .إذ ًا ،ماذا تفع ��ل؟ تابع القراءة لتع ُّرف م�شكالت ال�سلوك ال�شائعة في �سن ما قبل المدر�سة،
وكيف يمكنك م�ساعدتهم ،وما يلي بع�ضها:
 .1المقاطعة
يمي ��ل الأطف ��ال ال�صغار �إل ��ى الإثارة ب�سرع ��ة وال يمكنهم التحك ��م برغبتهم في قول م ��ا يريدون قوله.
في�ستمرون في مقاطعتك طوال الوقت .لذا ،في المرة التالية التي تجري فيها محادثة مع طفلك البالغ من
العمر ثالث �سنوات� ،إليك ما يجب �أن تفعله:
 دعهم ينهون ما يريدون قوله .ا�ستمع �إليهم من دون مقاطعة ،ثم ابد�أ الحديث. حينما يقاطعونك ،ا�شرح كيف �أن الأم لم تقاطع ،و�أنها �أ�صغت �إليهم عندما كانوا يتحدثون� .أخبرهم�أنهم �سيح�صلون على فر�صة للتحدث بعد �أن تنتهي .قل« :عزيزي ،دع الأم تنتهي� »،أو «ماما لم تن ِه كالمها».
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 .2ال�صراخ
ال ي�ستطيع الأطفال ال�صغار ،وال�سيما �أولئك الذين تقل �أعمارهم عن ثالث �سنوات ،التعبير عن �أنف�سهم
�شفهي� � ًا .يميل ��ون �إلى �إظهار غ�ضبهم �أو �إحباطهم بطرائق مختلفة ،بما ف ��ي ذلك ال�صراخ .لذا ،ماذا تفعل
عندما ي�صرخ طفلك؟
 ال ت�صرخ� ،أو ت�صرخي في وجوههم؛ ذلك ي�ؤكد �أنه ال ب�أ�س في ال�صراخ. ع ّلمه ��م الهم� ��س �أو التحدث بهدوء بو�ساط ��ة لعبة .في �سبيل المثال ،يمكنك الب ��دء بـ «لن َر من يمكنهال�صراخ ب�أعلى �صوت» ،ثم حاول «من يمكنه التحدث بهدوء �أو هم�س ًا؟».
 اعت ��رف بم�شاع ��ره وتحدث �إليه .على الرغم من �أنك قد ال تج ��ري محادثة منا�سبة مع طفل يبلغ منالعمر عام ًا واحد ًا� ،إال �أن الكلمات يمكن �أن تهدئ الطفل وقد يتوقف عن ال�صراخ.
 .3الهروب
ه ��ل يهرب طفلك ويختبئ عندم ��ا يغ�ضب؟ يع ُّد الجري �شيئ ًا خطير ًا ،وال �سيما �إذا كان يفعل ذلك
ف ��ي الط ��رق �أو المح ��ا ُّل �أو الأماكن العامة الأخرى .وم ��ع ذلك ،يمكنك �أن تحاف ��ظ على �سالمته من
خالل:
 مراقب ��ة ح ��ركات الطفل� .أم�سك ي ��ده دائم ًا عندما تكون عل ��ى الطريق �أو ف ��ي الأماكن المزدحمةالأخرى.
 �إراءة الطف ��ل �أين يمكنه �أن يجري و�أي ��ن ال ي�ستطيع .ا�شرح من خالل �إظهار الأ�شخا�ص حولك وماذايفعل ��ون .في �سبي ��ل المثال ،ا�ستعر�ض الأطفال وه ��م يرك�ضون في الحديقة ليقول �إن ��ه ال ب�أ�س من الرك�ض
هناك .وبالمثل� ،أظهر كيف ال يرك�ض النا�س في ال�شوارع.
� .4شد ال�شعر
قد يميل الأطفال ال�صغار �إلى ال�صراخ والركل و�شد ال�شعر لإ�صالح «الأ�شياء ال�سيئة» .الطريقة الوحيدة
لجعلهم يتوقفون عن مثل هذا ال�سلوك هو جعلهم يفهمون �أن ذلك ال يجدي.
 قاطع طفلك عندما ي�سحب �شعره �أو �شعر �شخ�ص �آخر للإ�شارة �إلى �أنه ال ينبغي له فعل ذلك. تح َّدث عن الأمر وحاول �أن ت�شرح �أن نتف ال�شعر فعل «�سيئ». -ال ت�ش َّد �شعر طفلك لتظهر له كيف ي�شعر .قد يرون �أنها لعبة ويفعلونها مرة �أخرى.
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 .5رمي الأ�شياء
الأطفال الذين تتراوح �أعمارهم بين � 18شهر ًا وثالث �سنوات هم الذين عاد ًة ما يرمون الأ�شياء لإظهار
�إحباطه ��م� .إنه ��م يميلون �إلى رمي الطعام �أو الألعاب �أو �أي �شيء يمكنه ��م الح�صول عليه من باب الف�ضول
�أو الإحباط.
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 لتجنب تلف الأ�شياء الثمينة� ،أظهر ما يمكن لطفلك رميه .مثل كرة� ،أو دمية ترتد �أو لعبة زغبيةال تتلف.
 ح ��اول ثنيهم ع ��ن رمي الأ�شياء عندم ��ا يكونون غا�ضبي ��ن �أو عدوانيين .ح ��اول �أن تتجاهلهم عندمايرم ��ون الأ�شي ��اء ب�سبب الغ�ضب� .إذا �أ�صروا �أو ا�ستمروا في �إلقاء �أ�شي ��اء يمكن �أن ت�ؤذي الأطفال الآخرين،
فقاطعهم على الفور ،وقل« :ال! هذا �سيئ «�أو» ال ،هذا م�ؤلم!» قل ذلك ب�صوت هادئ.
 ابح ��ث ع ��ن طرائق لمنعه ��م من رمي الأ�شياء .في �سبي ��ل المثال ،في ال�سي ��ارة ،يمكنك ربط الألعاببمقعد ال�سيارة .بهذه الطريقة لن يكون قادر ًا على التخل�ص منها.
�إذا تمكنت من تحديد �أي من الم�شكالت ال�سلوكية المذكورة �أعاله لدى �أطفالك ال�صغار والأكبر �سن ًا،
فقد تحتاج �إلى بع�ض الن�صائح للتعامل معهم في المنزل.

( )8ن�صائح لمعالجة ال�سلوك ال�سيئ لدى الأطفال
«لماذا يجب �أن يكون الأطفال مزعجين للغاية؟»
�إذا �س�ألت نف�سك هذا ال�س�ؤال ،ف�أنت ل�ست وحدك� .سوء ت�صرف الأطفال يمكن �أن يجعل الأبوة والأمومة
مرهقة .لقد جمعنا بع�ض الن�صائح والحيل التي يمكن �أن ت�ساعد في التعامل مع ال�سلوك ال�سيئ �أو التخريبي
لدى الأطفال.
 ال تتفاعل ،حينما تتفاعل �أو ت�ستجيب ل�سلوك طفلك ال�سيئ ،ف�إنك ت�شجعه. اب ��قَ �إيجابي� � ًا ،حينما ترى �أن لدى طفلك م�شكلة ،وال يمكنك �إيج ��اد طرائق فعالة للتعامل مع �سلوكه.ر ِّكز على ت�صحيح ال�سلوك.
 كن متّ�سق ًا في ردود �أفعالك تجاه �سلوك طفلك ،والأهم من ذلك� ،أن تكون مت�سق ًا في العواقب لتوجيهأعط الردود نف�سها نحو �سلوكهم ،وفي النهاية �سيدركون ذلك.
هذه النقطة �إلى المنزلِ � .
 ال ب�أ�س في تغيير القواعد في بع�ض الأحيان ،لتغيير العادات القديمة التي ربما خرجت عن ال�سيطرة.ف ��ي �سبي ��ل المثال ،ال ب�أ� ��س بتقليل وقت م�شاه ��دة التلفاز� ،أو وق ��ت ممار�سة �ألعاب الفيدي ��و� ،أو الن�شاطات
الأخرى ل�صالح الطفل.
 ك ��ن �أنموذج� � ًا يحتذى ،غ ّير �سلوكك ال�سيئ لتغيير �سلوك �أطفال ��ك .يتعلم الأطفال من جميع الأعمارعبر المالحظة ،ويقلدونك لأنهم يفتر�ضون �أن والديهم يعرفان الأف�ضل.
 الت�أدي ��ب �ض ��روري ،لكن ��ه ال يكون ف ّع ��ا ًال �إال عندما يكون �صحيح� � ًا .عليك التفكير جي ��د ًا قبل تحديدالعواقب المترتبة على �سوء �سلوك �أطفالك.
�رخ ،ال تقل ��ق كثير ًا ب�ش�أن ال�صراخ والحجج والتح ��دي المعتاد .ال ي�ضر �أن تهد�أ من حين �إلى �آخر
 ا�ست � ِو�أخذ ا�ستراحة من الت�أديب.
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 ا�ستخ ��دم مخط ��ط �سلوك الطفل �أو مخطط ��ات المكاف�آت لتتبع �أنماط �سلوك طفل ��ك .يمكنك �إن�شاءمخط ��ط ل�سلوك معين �أو �سلوكات متع ��ددة .يمكنك �أي�ض ًا الح�صول على مخطط للأخالق الحميدة يحتوي
عل ��ى تفا�صي ��ل مثل« ،قلت �شكر ًا لك ومن ف�ضلك» و «�ساعدت �أمي ف ��ي الأعمال المنزلية» و «انتظرت دوري
للتحدث» �إلخ.

ن�شاطات للأطفال الذين يعانون من م�شكالت في ال�سلوك
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طريق ��ة فعال ��ة جد ًا للتعامل مع م�ش ��كالت ال�سلوك ل ��دى الأطفال ،وال �سيما الأطف ��ال ال�صغار عبر
الن�شاط ��ات .يوجد ن�شاطات عديدة يمكنك تجربتها ،وهاكم بع� ��ض الن�شاطات التي نعتقد �أنها �ستكون
مفيدة لكم:
 ربم ��ا تك ��ون التماري ��ن �أو الن�شاطات البدنية هي الو�سيل ��ة الأف�ضل للتخل�ص م ��ن التوتر .حينما يكونطفل ��ك متحم�س� � ًا �أو غا�ضب ًا ،ف�إن ق�س ��ره على اللعب في الخارج يمكن �أن ي�ساعده ف ��ي �إراحة طاقته� .إذا لم
يتم �إطالق طاقة الطفل على نحو �صحيح ،ف�إنه يميل �إلى �إطالقها بالطرائق التي يعرفها  -نوبات الغ�ضب،
ال�سلوك المدمر ،الت�صرف الن�شاز ،وغير ذلك.
 لع ��ب الأدوار ن�شاط ممتاز يمكن �أن يع ِّلم �أطفال ��ك التحكم بالدوافع� .أحد العوامل الرئي�سة التي ت�ؤثرفي �سلوك الأطفال هو االفتقار �إلى �ضبط النف�س.
عال �أو ما يكتبه .يمكنك تجربة ذلك في وقت النوم عندما يكون
 اطلب من طفلك قراءة كتاب ب�صوت ٍالطفل ال يزال زاخر ًا بالطاقة ويحتاج �إلى ن�شاط للهدوء واال�سترخاء.
 ُي َع� � ّد �س ��رد الق�ص� ��ص ن�شاط ًا �آخر ُي�ش � ِ�رك خيالهم ويتيح له ��م ا�ستخدام طاقتهم بطريق ��ة �إيجابية.ي�ساعدك هذا الن�شاط �أي�ض ًا في الح�صول على نظرة ثاقبة لإطارهم العقلي.
 العب �ألعاب ال�سلوك الجيد ،واقر�أ كتب �سلوك الأطفال ،التي يمكن �أن تع ّلم الأطفال الأعمال ال�صالحةمث ��ل اللطف والم�شاركة واالنتظار وق ��ول �أ�شياء لطيفة لبع�ضهم بع�ض ًا .حينما يتعلم ��ون �أن الأ�شياء الجيدة
يمكن �أن تكون مجزية ،فلن يجربوا الأ�شياء ال�سيئة.
 �س ��وء ال�سل ��وك الع�شوائ ��ي هو حق الطفل .ال تح ��اول ت�ضييق الخن ��اق عليه ب�أ�ساليب ��ك الت�أديبية .ومعذل ��ك� ،إذا ر�أي ��ت �أن ثمة م�شكالت �سلوكية متكررة وحادة لدى طفلك ،ف�أن ��ت في حاجة �إلى اتخاذ الإجراء
المنا�س ��ب .و�إذا كن ��ت تعتقد �أن الموقف خارج عن �سيطرتك ،فال تت ��ردد في االت�صال باخت�صا�صي �سلوك
الطفل �أو المعالج �أو الم�ست�شار.
تذك ��ر ،قب ��ل ت�صنيف طفلك ب�أنه �سيئ ،ح ��اول �أن تفهم �سلوك الطفل لتحدي ��د ال�سبب الجذري له .من
خالل النهج ال�صحيح والم�ساعدة المهنية ،يمكن �إ�صالح الم�شكالت ال�سلوكية لدى الأطفال.
بعد كل �شيء� ،أنت تريد �أن ينمو طفلك �إلى �شخ�ص محب ولطيف وذكي ومنطقي� ،ألي�س كذلك؟
هل لديك �أي حيل في جعبتك للتعامل مع م�شكالت �سلوك الطفل؟ �أر�سلها �إلينا◘ .
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()1

ما العنف؟

كري�ستيان �أوليفييه
العطار •
ترجمة :عبلة ّ
كري�ستي��ان �أولييفه :كاتبة ومحللة نف�سية من مواليد  ،1938هي واحدة من �أهم الذين تو�سعوا
في درا�سة التحليل النف�سي وربط خ�صو�صية عالقة االبن والبنت بالأم دون المرور بعقدة �أوديب.
�أهم كتاباتها� :أطفال جوكا�ست.

يبدو العنف لنا جميع ًا -نحن المتم ّدنين والأهل اللطيفين -ك�أ َّنه �شك ٌل من �أ�شكال ال�شذوذ ،وحال ُة تح ُّول
وعزوف عن روح الحياة وزخمها .كذلك يبدو العنف �أي�ض ًا ك�أ َّنه مجازفة تهدِّ د حياتنا ،وخط ٌر يجب علينا �أن
نا�س يزعمون �أ َّنهم «غير عنيفين» خ�شية �أن
نن�أى ب�أنف�سنا بعيد ًا عنه ،بل حتَّى علينا رف�ضه �أو نكرانه ،فث َّمة ُ�أ ٌ
يظهر �شي ٌء من العنف في قرارة �أنف�سهم...
أ�سا�سي
�إ َّنم ��ا ،يظهر العن ��ف حالي ًا ك�أ َّنه جائح ٌة �أو ٌ
باب م�شر ٌع على جحيم ذواتن ��ا ،الذي هو المخزون ال ّ
لغرائزن ��ا الأنان َّي ��ة ،لكن َمن فتح هذا الب ��اب لم�شاعرنا غير الإن�سان َّية؟ ولرغباتن ��ا الدفينة في �إلغاء الآخر
الخفي لأنف�سنا ،الذي ل ��م نتع ّود النظر �إليه وال حتّى �أخذه في الح�سبان؟
ال ��ذي يزعجنا؟ وما هذا الوجه
ّ
�ألم يكن العنف دوم ًا ناتج ًا عن �أ�شخا�ص غير �أ�سوياء؟
بي � َ�د �أ َّنه ،ومنذ ع�شرين عام ًا ،اقتحم ُ
العنف حياتنا اليوم َّية ،ودخل عنو ًة في مدار�سنا ومجتمعاتنا ودُور
الح�ضان ��ة ،كم ��ا لو �أنَّ الأخالق الحميدة والتعاليم الدين َّية ،بل ح َّت ��ى قوانين الدولة قد باتت �ضعيفة الت�أثير
ولم تعد �صالح ًة للتطبيق ،ك�أ َّننا دخلنا ع�صر اال�ستهالك ،وغدا الأقوى هو الأثرى ما ًال!

•

)1

مرتجمة �سورية حا�صلة على ماج�ستري يف الرتجمة التحريرية ،املعهد العايل للرتجمة والرتجمة الفورية  ،جامعة دم�شق.
الفصل األول من كتاب ( األهل في مواجهة عنف األطفال) كريستيان أولييفيه ،باريس ،دار فايارد ،عام .2000
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�أج ��ل ،يبدو هذا جل ّي ًا ،فالأخالق ي�ضع ��ف ت�أثيرها في ِّ
كل يوم يم ُّر،
لأنَّ الأه ��ل في المنزل لم يعد لديهم الوقت وال�شجاعة لحوار �أطفالهم
وتعليمه ��م المب ��ادئ والأخالق ،وكذلك في المدر�س ��ة� ،أ�صبح الأف�ضل
والأق ��وى هو من يح�صل عل ��ى الدرجات العليا بي ��ن �أقرانه حتّى لو لم
يك ��ن قد تع َّلم احترام الآخ ��ر ،وهذا من �ش�أنه �أن ي� ��ؤ ّدي �إلى ِّ
كل �شيء،
بم ��ا في ذلك الديكتاتور َّية والتط ُّرف و�إق�صاء ال�ضعفاء وعزلهم ،وهي
ظواهر �سلب َّية بد�أت ّ
تتف�شى في مجتمعاتنا الإن�سان َّية المعا�صرة…
�إنَّ العن ��ف كامن في تكوين ٍّ
كل م ّنا منذ البداية� ،إ َّنه غريزة الدفاع
عن النف� ��س في حاالت التهديد بالموت (�سواء بدني� � ًا �أم معنو ّي ًا)؛ �إ َّنه
�ضروري للدفاع عن حياتنا في حالة الهجوم المباغت �أو غير المتو َّقع،
ّ
�إذ َّ
يتدخل العن ��ف مث ًال حين حدوث الكوارث الطبيع َّية في�سمح للبع�ض
بالهرب والنجاة ،فال يف ِّكرون � اَّإل في �أنف�سهم ،غير مكترثين ب�أقرانهم
من النا�س ،فيدو�سونهم ويقفزون فوقهم طلب ًا للخال�ص ب�أرواحهم.
يع� � ُّد العن ��ف قوة لم ��ن ي�ستخدمه ،في حين ي�ش� � ِّكل خطر ًا ،قد يكون مميت� � ًا على من يقع علي ��ه ،كما �أ َّنه
ي�ستل ��زم �ضمن ًا من هذا الذي ي�ستخدمه نفي وتجاهل الآخر ك ّلي ًا� ،إلى درجة �أنَّ موت هذا الأخير لن يح ِّرك
� َّأي �ساكن لديه.
�إ َّنما ،ماذا يفعل الأهل حيال هذا الأمر؟ �إ َّنهم ،في �أغلب الأحيان ،الم�س�ؤولون عن البيئة الأخالق َّية التي
نما الطفل في �أجوائها دون �أن يمنعوه من �شيء ،ودون �أن يع ِّلموه احترام الآخر ويجعلوه يدرك �أنَّ هذا الآخ َر
الخا�صة.
ب�شري له �أي�ض ًا حياته ورغباته
كائن ّ
َّ
�إذ ًا� ،سنتح َّدث عن العنف ،كي ال نتجاهله �أو ًال ،وال لنعزوه �إلى الآخرين ثاني ًا ،بل لنعرف كيف َّية احتوائه
منذ الطفولة ،ولإبقائه �ضمن حدوده المقبولة ،ونعترف ب�أ َّنه موجود لدى الطفل الر�ضيع قبل �أن ننظر �إليه
ب�أ َّنه ٌ
مالك �أعز ٌل ينام في مهده بهدوء تا ّم.
فطري لدى جميع الأطفال ،ويجب علينا
�إنَّ مه ّمتنا -نحن الأهل -في مواجهة العنف ،ت�شمل معرفة �أ َّنه
ّ
الفطري لدى �أطفالهم ،فلي�سوا
تنظيم ��ه وتهذيبه بد ًال من تجاهله �أو �إلغائ ��ه ،وال ُيحا�سب الأهل على العنف
ّ
هم من �أوجدوه ،لك َّنهم م�س�ؤولون لأ َّنهم تعاي�شوا مع هذا العنف منذ اللحظات الأولى في حياة الأطفال.
متوجه ًة �إلى الأهل بقولي�« :إنَّ قدوم كائن جديد �إلى الأ�سرة هو في حدِّ
كنت قد كتبت في مو�ضع �آخرِّ ،
ذاته ٌ
حدث مفرح و�سعيد ،مازال هذا الكائن ال�صغير(طف ًال) غير قادر على العي�ش � اَّإل في كنفنا ،وهو �أع ّز
ونحب ف ��ي حياتنا ،ومع ذلك ف�إنَّ بع�ض الأهل ال يتح َّملون عنف الوليد ،ف�صرخاته وبكا�ؤه يوقظان
م ��ا نملك ّ
الخا�ص ورغبتهم في �ضرب ِّ
كل ما يزعجه ��م! تراهم ي�صفعون الباب بعنف ر ّد ًا على �صيحات بكاء
عنفه ��م
ّ
طفله ��م الر�ضيع ،وتب ّرمهم ب�إزعاجه لهم ،ويظنّ بع�ضه ��م الآخر �أ َّنه �أنجز تحفة تربو َّية بت�أنيبه للطفل حين
ي�صرخ في وجهه رافع ًا نبرة �صوته ،في�صمت هذا الأخير نتيجة المفاج�أة َّثم ال يلبث �أن يرفع وتيرة �صراخه
العـددان � 21 - 20صيف وخريف 2020

ه ��و �أي�ض ًا ،لأ َّنها الطريقة الوحي ��دة التي تم ِّكنه من مواجهة هذا الآخر الذي لم ي� ِأت لي�ستوعبه ويخ ّفف عنه
�ضيقه ،بل على العك�س �أتى ليزيد الطين ب َّلة».
نف�سي علينا-
�إنَّ هذا العنف ال�صادر عن الوليد �صراخ ًا وبكا ًء ،يكون مرتبط ًا دائم ًا بانزعاج
ّ
ج�سدي �أو ّ
بالحد�س،
نحن الأهل -تخمين �سببه� ،إذ �إنَّ عالقتنا بالر�ضيع في �أ�شهره ال�ستة الأولى تحتّم علينا اال�ستعانة ْ
وبكثير من الحنان.
�إنَّ تلبيتنا لحاجات الطفل الأول َّية ،هي الو�سيلة الناجعة لإغالق الباب في وجه «الذات العنيفة» لديه.
يج ��ب عل ��ى الأم� ،إ َّبان ال�سن ��وات الأولى في هذا العمر� ،أن تكون الحلي ��ف الأ ّول للطفل ،لكن ،في الوقت
نف�س ��ه ،عليه ��ا �أن تتح َّمل م�س�ؤول َّية تطوير متط َّلباته بحيث ال تقت�صر على طلب الطعام وال�شراب والحاجات
الأ�سا�س َّية المماثلة لتلك التي تكون لدى جميع الكائنات الح َّية ،كالحيوانات ال�صغيرة مث ًال ،بل لي�صبح من
واجباتها �أي�ض ًا بذل الجهد في �سبيل �أن�سنة هذه الحاجات ،كي تنجح في ربطها لدى طفلها بح ِّبه لل ِّأم �أكثر
من ح ِّبه للطعام والغذاء.
يقودن ��ا ذل ��ك �إلى الحديث عن المهام التربو َّية الأولى المه َّمة ،الت ��ي يجب �أن تترافق مع تقديم الطعام
للطف ��ل ،وتلبي ��ة حاجاته وربطه ��ا دائم ًا بالتح ُّدث �إليه ،وغم ��ره بالقبالت ،وت�شجيعه عل ��ى اللعب ،وك ّل هذه
الخا�صة» في هذه
الأم ��ور غاي ��ة في الأهم َّي ��ة لت�شكيل �أ َناه� .سنتح� � َّدث �أي�ض ًا عن ظهور «�أن ��اه» مقابل «�أنان ��ا
َّ
المرحل ��ة م ��ن طفولته المبك ��رة ،في �أثناء تع ّلمه الم�شي ،وه ��ذا ُيلزمنا بو�ضع قوانين مع ّين ��ة لتنظيم �أجواء
الأ�س ��رة م ��ن �أجل �ضبط هذه المعركة التي �سيخو�ض الطفل ِغمارها ف ��ي الفترة ما بين (� 36 - 21شهر ًا)
من عمره� ،إذ �ستتبلور فيها �شخ�ص ّيته.
هذب و ُي ِّ
�إنَّ عن ��ف الطف ��ل ُي ِّ
�شذب نف�س ��ه �إ َّبان هذه ال�سنوات الأولى ،ف�إذا لم يظه ��ر فيها� ،أو جرى قمعه؛
�سيع ��ود �إل ��ى الظهور في مرحلة الحق ��ة من عمره� ،أي في فترة المراهقة في ِّ
ظل �أ�ش ��كال �أكثر تعقيد ًا ،ومن
ال�صعوب ��ة بم ��كان ت�شذيبها وتهذيبها ،وهنا �أي�ض ًا ال ب َّد من تف ُّهم وا�ستيع ��اب هذا المراهق بد ًال من الغ�ضب
ال�صعداء متب ّرمين قائلين:
منه .وما هي � اَّإل فترة ق�صيرة ،يبلغ الطفل �سنَّ دخوله الرو�ضة ،ويتن َّف�س الأهل ُّ
«� ٍأف! لق ��د انته ��ت الحرب مع النزوات ،ليتد َّبر �أمره الآن مع مع ّلمت ��ه في الرو�ضة »...بعد �أن كانوا قد منعوا
�أنف�سه ��م من معاقب ��ة الطفل ك ّل هذه الفترة ك ��ي ال يكونوا مكروهين لديه ...وها ه ��و ذا الطفل يذهب �إلى
الرو�ضة حيث يعطي الأهل المع ّلمة الحقَّ في تطبيق القانون ومعاقبة الطفل الذي يتم َّرد عليه ويرف�ضه.
ما هذه الرغبة الملعونة في �أن تكون عالقتنا مع طفلنا عالقة ج ّيدة للغاية ال ت�شوبها �شائبة ،ما يجعلنا
نتقاع� ��س عن ردعه وتوبيخه �إن اقترف الأخط ��اء ،ما يجعل منه الحق ًا طف ًال ال يحترم القوانين ،وال تحكمه
� اَّإل رغباته هو فقط.
الخا�صة ،فهل ُيعقل �أن ي�سير
هن ��اك في �ص � ّ�ف المدر�سة �أكثر من ثالثين تلميذ ًا ،ك ٌّل منهم لديه رغبت ��ه
َّ
ُّ
ال�صف ح�سب رغباتهم المختلفة!؟ قطع ًا ال ،فالأجدر �أن يكون قانون المع ِّلمة هو ال�سائد◘ .
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بوابة ايلفيرا  -خوليو في�سكونتي مورينو 1933 -
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اجل�سد ك�سالح للمقاومة
في ق�ص�ص ما بعد اال�ستعمار الق�صيرة
حالتا �أوغ�ستو مونتيرو�سو وزولما دي ال ريا فيرنانديز

كايل �س .ماكويالن
ترجمة :ن�ضال بغدادي •
ماكوي�لان حا�صل��ة على بكالوري�س ف��ي الآداب ق�سم الدرا�سات اال�سبانية ،هي �إح��دى �أع�ضاء طاقم عمل
مكتبات ويليام وماري ،زميلة في العمل في م�شروع الفيلم الكوبي.

�أدى و�صول الغزاة الإ�سبان �إلى "العالم الجديد" في نهاية القرن الخام�س ع�شر� ،إلى ع�صر من العنف
واال�ضطه ��اد واال�ستعم ��ار ا�ستم� � َّر حتى �أخذت الوالي ��ات المتحدة دوره ��ا كقوة ا�ستعماري ��ة حديثة في عام
 .1898جرى تحويل االس��تعمار المباش��ر والصريح وإعادة اختراعه باس��تعمار جديد على ش��كل "السياس��ة
الدولية" المكتوبة بنية ال�سيطرة على ن�صف الكرة الغربي ب�أكمله.
ال ت ��زال النظم االقت�صادية واالجتماعي ��ة وال�سيا�سية التي و�ضعها الإ�سبان ،ث ��م الأمريكيون في فترة ما بعد
اال�ستعم ��ار ،ملمو�سة في الثقافتين الكوبي ��ة والغواتيمالية .والجدير بالذك ��ر �أن الآثار وا�ضحة في الواليات
المتح ��دة التي فر�ضت الأبوية االقت�صادية؛ التي �أثرت في الدول القومية في �أمريكا الالتينية �إلى درجة �أن
العديد من اقت�صاداتها �أ�صبحت ال تنف�صل عن �سيا�سة الواليات المتحدة الحديثة.
ف ��ي الواقع� ،ش ّكل ا�ستغالل العمل والم ��وارد والجماعات في المنطقة م�شهد ًا م ��ن اال�ضطهاد ال�سيا�سي
واالعتماد االقت�صادي الذي يظهر في الوقت نف�سه دائم ًا وبال منازع في النظام العالمي الليبرالي الجديد.
عل ��ى الرغم من ذل ��ك ,يتحدى الكاتبان الغواتيمال ��ي �أوغ�ستو مونتيرو�س ��و ( )2003 - 1921والكوبي
زوليم ��ا دي ال راي ��ا فرناندي ��ز ( ،)1979النظام الر�أ�سمالي ويك�شفان ع ��ن عواقبه في مجموعتي ق�ص�ص

•

مرتجم �سوري.
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ق�صي ��رة بعنوان (م�ست ��ر تايلور) ( )1959و(بيالن ��دو �أون ال كالريداد) (الرق�ص ف ��ي النور) (.)2013
وعل ��ى الرغ ��م من �أن الق�ص�ص ن�شرت ف ��ي بلدان مختلفة وامتدت لن�صف ق ��رن� ،إال �أنها ت�شترك في هدف
ك�ش ��ف النظ ��ام االقت�صادي لما بعد اال�ستعمار الذي ي�ستغل �شعوب �أمري ��كا الالتينية بعد مئات ال�سنين من
و�صول الإمبراطورية الإ�سبانية.
تتميز (بيالندو �أون ال كالريداداد) (الرق�ص في النور) و(م�ستر تايلور) بثالثة مو�ضوعات مفتاحية:
وكال ��ة �شخ�صياتها (�أو عدم وجوده ��ا) ،ووجود �صنم �سلعي كحافز ،والعن ��ف المت�أ�صل للنظام الر�أ�سمالي
المعا�صر ما بعد اال�ستعمار.
الق�صت ��ان عبارة عن ن�صو� ��ص مجازية ال تنتقد ال ��دول الإمبريالية والقوى االقت�صادي ��ة النيوليبرالية
فح�سب ،بل وم�صادر القوة �أي�ض ًا داخل كوبا وغواتيماال المتواطئة في ا�ستغالل موارد وجثث �شعوبها .وذلك
م ��ن خالل �إخفاء النقد االجتماعي القا�سي با�ستخدامهما للرمز .ويدعو الم�ؤلفان قرائهما �إلى ا�ستك�شاف
الرواب ��ط بين الحقبة الإمبريالية العلني ��ة والأنظمة االقت�صادية واالجتماعية ال�سيا�سية القمعية المعا�صرة
المعمول بها في كوبا وغواتيماال.
ول ��د �أوغ�ست ��و مونتيرو�سو في هندورا�س عام  1921ون�ش�أ في غواتيم ��اال .انتقل �إلى المك�سيك في عام
 1944حيث بد�أ في الح�صول على التقدير والإ�شادة ب�سبب كتاباته .عاد في وقت الحق �إلى غواتيماال للعمل
كم�ست�شار للحكومة ،لكنه نفي �إلى ت�شيلي في العام التالي عام  .1954عندما �سقطت �إدارة جاكوبو �أربينز،
ع ��اد مونتيرو�س ��و �إلى المك�سيك حيث مكث هناك وا�ستمر في الكتاب ��ة ,وتلقى �إ�شادة من النقاد وذلك حتى
وفات ��ه في عام  .2003والجدير بالذكر �أنه ح�صل على جائزة الأدب المك�سيكي المرموقة التي تحمل ا�سم
خافيي ��ر فيلوروتيا (ال�شاعر والكاتب الم�سرحي غزير الإنت ��اج) عن �أعماله ,بما في ذلك الأعمال الكاملة،
وه ��و �أول كتاب له يحتوي على الق�صة الق�صيرة (م�ستر تايلور) ،وعلى الرغم من �أن (ال�سيد تايلور) تقدم
نق ��د ًا �شديد ًا للحكومة ,وكذلك ال�ستغالل البالد من قبل الم�صال ��ح الأجنبية� ،إال �أنه �أ�صبح جزء ًا ثابت ًا من
ال�شريعة الأدبية الغواتيمالية.
ول ��دت زوليم ��ا دي ال راي ��ا فرناندي ��ز في هافانا في ع ��ام  .1979بد�أت تفوز بجوائ ��ز �شعرها في عام
 2003عندما فازت بـ "جائزة اتحاد كتاب الق�صة الالتينية" .ن�شرت ق�صتها (الرق�ص في النور) في (كما
الق�ضبان من نقطة :رواية ال�شباب الكوبي) ( )2013وهي عبارة عن مجموعة من ق�ص�ص ال�شباب الكوبي
التي جمعتها كاريداد تامايو فرنانديز.
(الرق� ��ص ف ��ي النور) و(م�ستر تايلور) ت�شكالن مثا ًال لمقاومة اال�ضطهاد المنهجي ،الذي يمار�سه كل
م ��ن النظامين الحديثين ف ��ي كوبا وغواتيماال .بد�أ عهد (الأقوياء ال�سيا�سيين) الذين طبقوا هذا النوع من
القمع �أول مرة في غواتيماال بانتخاب خو�سيه رافائيل كاريرا في عام  ،1844الذي احتفظ بال�سلطة حتى
وفاته في عام  1865في عام  ،1873تولى روفينو باريو�س ال�سيطرة وفر�ض نظام "الو�صية" ،وهي عملية
ته ��دف �إلى ا�ستعباد ال�سكان الأ�صليين ال�ستغاللهم كق ��وة عاملة .كانت ت�شبه �إلى حد كبير النظام المماثل
للتوزيع الذي � َّأ�س�سته قبل �أوائل القوات الإ�سبانية في كوبا.
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�سم ��ح ال�سيا�سيان القويان الأخيران ،مانويل �إ�سترادا كابري ��را ،الذي حافظ على �سيطرته من � 1898إلى
 ،1920وخورخ ��ي يوبيك ��و ،الذي حكم من � 1931إلى  ،1944للم�صالح االقت�صادية الأمريكية في البالد ،بما
في ذلك �شركة الفاكهة المتحدة في عام  1906وال�سكك الحديدية الدولية لأمريكا الو�سطى (كالفيرت .)69
في عام  ،1944قاد فران�سي�سكو �أرانا وجاكوبو �أربينز انقالب ًا �أطاح بخورخي يوبيكو ،وبعد عامين فاز
خوان خو�سيه �أريفالو في انتخابات ديمقراطية حرة� .أعجب �أريفالو ،ب�صفته ا�شتراكي ًا ،بالتقدم االجتماعي
الذي حققه الرئي�س فرانكلين ديلينو روزفلت ،وعمل على �إن�شاء بنية تحتية لدعم الإ�صالح الزراعي الذي
ا�ست ��رد الأرا�ضي من ال�شركات الأجنبية .بعد وفاة �أريفال ��و في عام  ،1950اختير جاكوبو �أربينز خلف ًا له،
وعل ��ى الرغم من �أنه لم يكن �شيوعي ًا ،كان يعت ��زم �أي�ض ًا �إعادة توزيع الأموال والأر�ض لم�ساعدة �أكثر �أفراد
المجتمع تهمي�ش� � ًا وفقر ًا (كالفيرت  .)78ونتيجة لتهديد الم�صال ��ح االقت�صادية للواليات المتحدة� ،أر�سل
الرئي�س �أيزنهاور �ألين دولي�س و�أع�ضاء �آخرين من وكالة المخابرات المركزية �إلى غواتيماال لإقالة �أربينز
وتن�صيب كارلو�س كا�ستيلو �أرما�س كرئي�س في عام  .1954وعلى الرغم من �أن المهمة كانت �سرية� ،إال �أن
ال�سفارة الأمريكية دعمت علن ًا النظام الجديد و�أ�سهمت بمبلغ  80مليون دوالر لت�أ�سي�س الحكومة الجديدة.
�ألغ ��ى كا�ستيل ��و �أرما�س الإ�صالح الزراعي وعادت غواتيم ��اال ب�سرعة �إلى نظام ا�ستعماري قديم في ظل
نظ ��ام �شمول ��ي (كالفيرت  .)80ومثل العديد من الكتاب والمفكري ��ن الغواتيماليين �إبان هذه الفترة ُ ،نفي
�أوغ�ستو مونتيرو�سو �إلى ت�شيلي و�أجبر على نقد هذا اال�ضطهاد من بعيد.
واج ��ه الكتّاب الكوبيون القمع �أي�ض ًا .وقاد فيديل كا�سترو و�إرن�ستو ت�شي غيفارا ،في عام  ،1959عملية
الإطاح ��ة بالدكتات ��ور الع�سك ��ري المدعوم م ��ن الواليات المتح ��دة فولجن�سي ��و باتي�ست ��ا .و�أعلنت الحكومة
الجديدة على الفور موقفها ال�سيا�سي "المارك�سي اللينيني" وبد�أت في ال�سيطرة على ثقافة البلد واقت�صاده
(بيري ��ز  .)262فه ��رب العديد م ��ن الأكاديميين والنخب اليميني ��ة من البالد مع تزاي ��د التهديد الو�شيك
بال�سج ��ن والرقابة في ظل النظ ��ام الجديد .وهاجر ما يقرب من ن�صف مدر�سي الجزيرة و�أ�ساتذتها ,لكن
حكوم ��ة كا�سترو كانت وال ت ��زال تنوي تنمية نظام التعليم في الدولة وتح�سين ��ه (بيريز  .)284وفي الوقت
الذي ت�ستخدم فيه الجهود المبذولة على م�ستوى القاعدة ال�شعبية لزيادة معدل معرفة القراءة والكتابة في
الب�ل�اد ب�شكل كبير ،و�ضعت الحكومة في وقت واح ��د نظام ًا للرقابة ا�ستمر حتى القرن الحادي والع�شرين.
وج ��د نظام كا�ست ��رو �أي�ض ًا في االتح ��اد ال�سوفيتي �شريك ًا اقت�صادي� � ًا جديد ًا ،ا�ستمر حت ��ى �سقوط االتحاد
ال�سوفيتي وميثاق وار�سو عام .1991
ظل ��ت كوبا كمعق ��ل �أخير لل�شيوعية ،لكن من دون الحلفاء لم يتمكنوا م ��ن موا�صلة نمط ا�ستيراد ال�سلع
الأ�سا�سية ،ف�سقطت البالد في �أزمة اقت�صادية عرفت با�سم "الفترة الخا�صة" التي تميزت بنق�ص الموارد,
وا�ستمرت ع�شر �سنوات.
باالقت ��ران مع الرقاب ��ة ،جعلت ندرة الورق �إ�ضافة �إل ��ى الرقابة من ن�شر الكتب �أم ��ر ًا �صعب ًا .كما �أ�شار
لوي� ��س بيري ��ز" :في عام � ،1991أعلن المعهد الكوبي للكتاب عن تخفي�ض بن�سبة  50في المئة من العناوين
الجديدة .بعد ذلك� ،أدى تراكم طويل من العناوين الروائية والق�ص�صية الجديدة �إلى توقف الن�شر المحلي
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للأعمال الأدبية الجديدة" ( ،)306وحتى مع نهاية الفترة الخا�صة ،كان ن�شر �أدب جديد ،وال�سيما الأعمال
التي تحتوي على مثل هذه االنتقادات للحكومة الكوبية� ،أمر ًا �صعب ًا .وغالب ًا ما يواجه كتاب مثل زوليما دي ال
رايا فرنانديز م�ش ��كالت في �إمكان الو�صول والتمويل ب�سبب الموروثات االجتماعية والثقافية واالقت�صادية
لما بعد اال�ستعمار.
ت�ش ��كل ق�ص ��ة زوليما دي ال رايا فرنانديز نقد ًا لبلدها كما يت�ض ��ح من وجهة نظر �شابة تواجه "Yuma
� "pegajosaأو "�أجنبي ًا لزج ًا"� .إنها ت�ستخدم هذه العبارة التي تحمل داللة مماثلة لكلمة "غرينغو" في
بلدان �أمريكا الو�سطى والجنوبية الأخرى وتوظفها كتمثيل ديناميكي لال�ستغالل االقت�صادي بعد اال�ستعمار.
و ُيعتب ��ر  yumaتج�سي ��د ًا �أوروبي ًا للتهديد بالبطريركي ��ة المطبق �إبان ا�ستعمار كوب ��ا .و ُتعد مقاومة الراوي
لرغبات ��ه الجن�سية بمنزلة رمزية لمقاومة ال�سيا�سة االقت�صادية الجديدة التي يقودها ال�شبان الكوبيون في
عال ��م ي ��زداد عولمة .وال تنتقد دي ال رايا فرنانديز القوى الأجنبية التي ت�سعى �إلى ا�ستغالل ال�شعب الكوبي
فح�س ��ب ،بل تنتقد كوبا نف�سها من خالل تمثيله ��ا كامر�أة مجبرة على بيع جوهرها مقابل الب�ضائع المادية
التي يتعذر عليها الو�صول �إليها ب�سبب المناخ االقت�صادي وال�سيا�سي.
تحم ��ل ه ��ذه المو�ضوع ��ات ت�شابه ًا كبير ًا م ��ع تلك التي ُق ّدم ��ت في (ال�سي ��د تايلور) .يق ��دم �أوغ�ستو
مونتيرو�س ��و �آل ��ة ر�أ�سمالية تهدد معي�شة المواطني ��ن وال�سكان الأ�صليين ،والتي بناه ��ا م�ستثمرون �أجانب,
لك ��ن يحتفظ بها الق ��ادة المحليون� .إنه يج�سد ه ��ذا التهديد اال�ستعماري الجديد باعتب ��اره ال�سيد بير�سي
تايل ��ور نف�سه ،وهو زائر �أمريكي �إل ��ى قريته المجهولة "الأمازون" .ي�صوره الم�ؤلف ك�شخ�صية م�سطحة �إلى
حد ما ،ب�سبب و�ضعه االجتماعي ك�أجنبي ,وعلى وجه التحديد �أمريكي ،قادر على ا�ستخدام هياكل ال�سلطة
بعد اال�ستعمار ال�ستغالل جثث وموارد المدينة .كتب مونتيرو�سو" ،في عام  1944ظهر �أول مرة في �أمريكا
الجنوبي ��ة ،ف ��ي منطقة الأمازون ،ويعي�ش مع �سكان قبيلة ال توجد حاج ��ة لتذ ُّكر �أ�سمائهم" ( .)348وهكذا
يبد�أ ق�صته مع الغمو�ض الذي ي�سلط ال�ضوء على نظرية الرمز الوطني الذي يقترحه فريدريك جيم�سون.
م ��ن خ�ل�ال تحويل هذا المحيط �إلى �أر�ض خالية من الب�شر ،ي�ستخدم مونتيرو�سو فعلي ًا ق�صة رمزية لتمثيل
الن�ض ��ال االقت�ص ��ادي وال�سيا�سي الذي ي�شعر به العديد من دول �أمريكا الالتينية ،بما في ذلك بلده .تر�سم
مقدمت ��ه ال�سي ��د تايلور ب�أنه يمث ��ل "اليانكي" المثي ��ر لل�شفقة" .نظ ��ر ًا لدوائره المظلمة ومظه ��ره الجائع،
�سرع ��ان ما �أ�صبح معروف ًا هناك با�سم "غرينغ ��و الم�سكين" )348( ،فمن دون منزل �أو مال لم يتلقَّ �سوى
قلي ��ل من اهتمام القرويين ،لكنه �سرعان ما منح ،ب�سبب الهياكل االجتماعية اال�ستعمارية الجديدة ،هدية
ا�ستخدمها بدوره ال�ستغاللهم.
�إن مو�ضوع ��ات الأبوي ��ة والع ��رق وال�سلطة هي جوانب وثيق ��ة ال�صلة باال�ستغ�ل�االت اال�ستعمارية التي
يحلله ��ا كل من مونتيرو�س ��و ودي ال فرنانديز من خالل الرمز .وال ت�شمل نظرية ما بعد اال�ستعمار الكفاح
م ��ن �أج ��ل تفكيك الهياكل التي تقمع الأ�شخا�ص المهم�شين ف ��ي البلدان التي تم فتحها فح�سب ،بل ت�شمل
�أي�ض ًا الآثار الم�ستدامة لل�سيطرة االقت�صادية واالجتماعية التي تحتفظ بها بلدان مثل �إ�سبانيا والواليات
المتحدة.
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ف ��ي حال ��ة كوبا ،وكما ذكر بول �سوت ��ون ،ف�إن الثقافات التي و�صلت عن طري ��ق تجارة الرقيق الأفريقية
مجتمع ��ة م ��ع ثقافة الغزاة الإ�سب ��ان؛ �أدت �إلى ت�شكيل مجتمع على عك�س بل ��دان �أمريكا الو�سطى والجنوبية
الأخ ��رى ( .)52وي�شي ��ر �سات ��ون �إلى �أن "الهوي ��ة الخا�صة لمنطق ��ة البحر الكاريبي تكمن ف ��ي تاريخه من
اال�ستغ�ل�ال اال�ستعم ��اري عن طري ��ق العبودية وزراعة ال�سك ��ر ،والتطور المتطابق لمجتم ��ع خال�سي متعدد
الأعراق ومق�سم بناء على العرق واللون والطبقة" (. )52
ن�ش� ��أت االنق�سامات االجتماعية التي بقيت بعد الفترة اال�ستعمارية في المقام الأول من م�سائل العرق،
وبقاي ��ا من العبودي ��ة .كما لوحظت االنق�سام ��ات الطبقية وفق المن ��وال نف�سه في غواتيم ��اال ،حيث �شكلت
ال�شع ��وب الأ�صلية غالبية الطبقة الدنيا .فلم ي�سمح الإ�سبان لهم بالح�صول على الأر�ض وتالي ًا ر�أ�س المال،
وهي ق�ضية منهجية ينتقدها م�ؤلفا (ال�سيد تايلور) و (الرق�ص في النور).
ت�ستك�شف ماريا لوغوني�س مو�ضوعات العرق والبطريركية ور�أ�س المال وال�سلطة في بلدها في نقا�شها حول
"ا�ستعمار الجن�س (الجندر)" ،وتقدم هيكل �سلطة ما بعد اال�ستعمار الذي يحافظ على الت�سل�سل االجتماعي
وال�سيا�س ��ي واالقت�صادي الهرمي المرتبط بالعنف المنهجي المرتكب �ضد �أولئك الذين يرف�ضون الت�سل�سالت
الهرمية المذكورة ،بما في ذلك الراوي في (الرق�ص في النور) و�سكان البلدة في (م�ستر تايلور).
ي�ستخ ��دم كال الم�ؤلفين ق�ص ��ة رمزية ،وتحديد ًا في حالة فكاه ��ة مونتيرو�س ��و ،لتحويل ق�ص�صهما �إلى
تمثي ��ل للحياة في بلديهما .هذه الظاهرة ،وفق ًا للتعريف النظري الذي اقترحه فريدريك جيم�سون ،يمكن
ت�صنيفه ��ا ب�أنه ��ا "رمزية وطنية" ،عل ��ى الرغم من �أن مقايي�س ��ه لإدراجها في هذه الفئ ��ة من الأدب كانت
مو�ضع نقا�ش ب�سبب دالالته الخا�صة بكراهية الأجانب.
وفق ًا لجيم�سون� ،إن الفكرة القائلة ب�أن كل ن�ص ينتجه م�ؤلف من بلد "متخلف" ،يجب �أن يكون بمنزلة
ق�ص ��ة رمزية للو�ضعين االجتماعي واالقت�صادي للأمة؛ قد انتقده العديد من الأكاديميين بمن فيهم �أفرام
�ألب ��رت .وي�شم ��ل جيم�س ��ون في تعريفه ل� �ـ "العالم الثالث" معظ ��م �آ�سيا و�أفريقيا و�أمري ��كا الالتينية .وعلى
الرغ ��م م ��ن �أن ت�صنيف ما يندرج �ضمن فئة "العالم الثالث" قد تمت مناق�شت ��ه بقوة� ،إال �أن هذا التعريف
يق ��دم ل ��ي �شرح ًا حول كيفي ��ة ا�ستخدام مونتيرو�س ��و ودي ال فرناندي ��ز الرمز" .في الواق ��ع� ،إن رغبتنا في
التعاط ��ف م ��ع ن�صو�ص العالم الثالث غير التقليدية غالب ًا ما تكون هي نف�سها في كثير من الأحيان لكنها
تموي ��ه لبع� ��ض الخوف العميق م ��ن الأثرياء حول الطريقة الت ��ي يعي�ش بها النا�س ف ��ي �أجزاء �أخرى من
العال ��م"(. )Jameson 66وه ��ذا يعني �أن التوتر الذي ي�شعر به العديد من القراء في �أمريكا ال�شمالية �أو
الأوروبيي ��ن ف ��ي �أثناء قراءتهم (م�ستر تايل ��ور) �أو (الرق�ص في الن ��ور) ين�ش�أ من عدم الراحة في مواجهة
التركات اال�ستعمارية التي تواجهها ال�شخ�صيات.
�أحد �أبرز الموروثات في البلدان ما بعد اال�ستعمار هو ا�ستغالل �أج�ساد مواطنيها ،بما في ذلك الراوي
ف ��ي (الرق� ��ص مع النور) و�س ��كان البلدة الأ�صليين في(ال�سي ��د تايلور) .تعلق بيالن ��ا كا�سيك على فكرة
ج�سد -ال�سكابي�س((( وعلى نظام بيعها ك�سلع.
 ) 1السكابيس :ساق زهرة طويلة بال أوراق تأتي مباشرة من الجذر.
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الم�ساح ��ة الأنثوية هي م�ساحة ج�سدية ،وكما نعلم فقد تم خل ��ق االنق�سام الثنائي ب�أكمله والذي يعتمد
علي ��ه؛ وثاني ًا ،فيم ��ا يتعلق بالمفهوم العميق لتحديد النطاق ،ف�إن الم�شكلة تعتمد على تنا�ص المر�أة كف�ضاء
�أو ت�ضاري� ��س متاحة لل�سادة ,التي يت ��م و�ضع حديها الج�سدي واالجتماعي تح ��ت ال�سيطرة المهيمنة "يعاد
كتابتها ويعاد ت�شكيلها من خالل روابط المواقف االجتماعية والذاتية النف�سية( .كا�سيك)
وعل ��ى الرغم م ��ن �أن كا�سيك ال ت�شمل الرجال في تعريفاتها للأج�س ��اد المحتلة ،ف�إن ماريا لوغوني�س
ت�ضم مجموعات مهم�شة بما في ذلك �أ�شخا�ص ًا ملونين و�أنواع القمع اال�ستعماري التي يتعر�ضون لها ،وذلك
ف ��ي �سياق تحليلها للع ��رق والجن�سانية وال�سلطة .وبينما ترى في �أن التراتبي ��ة الجن�سانية والعرقية لل�سلطة
مرتبط ��ة ب�شكل جوهري� ،أ�ؤكد �أن نظرية كا�سيك يمكن تطبيقها �أي�ض ًا على ال�ضحايا الأ�صليين في (ال�سيد
تايل ��ور)� .إن فعل بيع جثث ه�ؤالء المواطنين المهم�شين يندرج �ضمن فئة �سلعة ال�شهوة الجن�سية� ،أو "�سلعة
االختالف الثقافي العالمية" وفق ًا لجراهام هوغان ( ،)7ويعتزم هوغان و�ضع فكرة �سلعة ال�شهوة الجن�سية
في مجال نظرية ما بعد اال�ستعمار وربطها بالأدب المنتج في بلدان ما بعد اال�ستعمار.
تعم ��ل كلتا الق�صتين مع هذا التقاطع النظري؛ وت�ستخدمان �أمثلة مختلفة لكنها ذات �صلة بالموروثات
بع ��د اال�ستعمار وذلك النتقاد ثقافاتهم ،وتهيم ��ن مو�ضوعات الجن�سانية واالحتالل الج�سدي وال�سلطة على
(الرق�ص مع النور) وتقاطعاتها وا�ضحة �أي�ض ًا في (ال�سيد تايلور) .جدير بالذكر �أن كال الم�ؤلفين ي�صور
هذه التقاطعات المعقدة والديناميكية من خالل قوة �أ�سئلة �شخ�صياتهم.
ي�ص ��ور مونتيرو�س ��و ودي ال روا فرناندي ��ز �شخ�صياتهما ف ��ي المقام الأول من خ�ل�ال عد�سة الحالتين
االجتماعي ��ة واالقت�صادية ،ويظهران القوة باعتبارها وظيفة مبا�ش ��رة لر�أ�س المال .ال�شخ�صيات الوحيدة
التي تمتلك القوة في بداية الروايتين هي �أولئك الذين لديهم �أي�ض ًا �أموال ،وال �سيما ال�سيد رول�ستون ويوما،
�أم ��ا فقر ال�شخ�صي ��ات المهم�شة ه ��و �أول مواجهة للقارئ ب�إرث م ��ا بعد اال�ستعمار .وتعم ��ل هذه الق�ص�ص
كقواعد رمزية تمثل العالقة بين القوة ور�أ�س المال في كل بلد في المنطقة التي تخ�ضع للمعاملة نف�سها في
ظل الحكم اال�ستعماري الإ�سباني وال�سيا�سة الخارجية للواليات المتحدة الجديدة.
بم ��ا �أن ال�سي ��د تايلور يفتقر �إلى ر�أ�س الم ��ال ،فهو غير قادر على الدفع عندما يح ��اول مواطن فقير �أن
يبيع ر�أ�س ًا منكم�ش ًا؛ وبالرغم من ذلك ،ف�إن من �شعر بالخجل هو الرجل الأ�صلي لأنه لم يتعلم ما يكفي من
اللغ ��ة الإنجليزية للتوا�صل مع ال�سي ��د تايلور� .إن مكان ال�سيد تايلور في الت�سل�سل الهرمي لما بعد اال�ستعمار
ب�سب ��ب بيا�ض ��ه يعطيه ق ��وة ،بالرغم من �أنه يفتقر �إلى ر�أ� ��س المال في البداية ،وي�سمح ل ��ه باال�ستفادة من
ديناميات القوة بعد اال�ستعمار .يقرر ال�سيد تايلور �إر�سال الر�أ�س �إلى عمه ،ال�سيد رول�ستون ،وهو رجل لديه
"اهتمام قوي بالمظاهر الثقافية ل�شعوب �أمريكا الالتينية" ( )349ويفاج�أ برد عمه؛ حيث يطلب ال�سيد
رول�ستون �إر�سال خم�سة �آخرين .فج�أة ,بد�أ ال�سيد تايلور وعمه ن�شاط ًا تجاري ًا ي�ؤدي �إلى زيادة الثروة ،وتالي ًا
�إل ��ى القوة .ولإقن ��اع الزعماء المحليين ب�شرعية العم ��ل ،و�صفه ب�أنه فر�صة مثالي ��ة لتنمية اقت�صاد البلدة،
وق ��ال" :لقد ا�ستغ ��رق الأمر قلي ًال من الجه ��د لإقناع المح ��ارب التنفيذي والأطباء ال�سح ��رة ب�أن مثل هذا
الفعل الوطني �سوف يثري المجتمع في وقت ق�صير"(� .)349إن �أوجه الت�شابه بين هذا الم�شروع التجاري
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و�شركة الفواكه المتحدة في غواتيماال وا�ضحة ,ومونترو�سو ي�ستخدم �إخفاء الهوية لمدينة "ال توجد حاجة
�إل ��ى تذك ��ر ا�سمها" ( ،)348لإخفاء تعليقه قلي ًال في ه ��ذا العمل ،ي�ستخدم ال�سيد تايلور قوته لبناء نظام
لال�ستهالك الر�أ�سمالي ال ي�ستطيع حتى �إيقافه.
م ��ع زيادة الطلب من نيوي ��ورك ،ف�إن ال�سيد تايل ��ور والحكومة مكلفان بالإ�سراع ف ��ي الإنتاج" .من �أجل
التعوي� ��ض عن هذا النق�ص الإداري ،لذا كان من ال�ضروري اتخاذ تدابير بطولية ,ف ُفر�ضت عقوبة الإعدام
القا�سي ��ة" ( .)350ف ��ي هذه اللحظة يغي ��ر مونتيرو�سو نبرة ال�سرد تمام ًا� ،إذ ينتق ��ل التركيز من تلك التي
ت�ستفيد من هياكل ال�سلطة بعد اال�ستعمار �إلى تلك التي ال تفعل ذلك.
ال يتم هذا مع تغيير المنظور من �صوت ال�سرد� ،صوت ال ي�شارك مبا�شرة في الحبكة  ،لكن بد ًال من ذلك
يت ��م م ��ع الإ�شارة الأولى �إلى كيفية ت�أثير هذا العمل في المجتمع" .ت ��م تغريم هذا ال�شخ�ص مبلغ ًا �صغير ًا ،
ن ّف ��ذه الجي�ش على الفور ،الذي �أر�سل الر�أ� ��س �إلى ال�شركة ،ومن العدل القول ،الجذع والأطراف المكلومة"
( .)350يق ��دم مونتيرو�س ��و للقارئ �صورة لل�ضحايا الذين يفتقرون �إلى الق ��وة �أو ال�سلطة ب�شكل كامل على
حياته ��م الخا�ص ��ة� ،إذ تباع جثثهم ل�صالح الحكومة .ويقدم الم�ؤلف كثي ��ر ًا من الن�ضال من �أجل االحتفاظ
بال�سيط ��رة على مجتمع ما بعد اال�ستعمار من منظور الم�ستعمرين الجدد ،وذلك فقط بتحويل التركيز �إلى
ال�ضحاي ��ا في الوق ��ت الذي تتقدم فيه الحبكة .وبالرغم من ذلك ُ ،تظه ��ر زوليما دي ال رايا فرنانديز هذه
المعركة ح�صري ًا من جانب ال�ضحية التي تقاتل للحفاظ على قوتها.
�إن ال�ص ��وت ال�س ��ردي في (الرق�ص م ��ع النور) �صوت متماثل ،حيث ت�ش ��ارك المتحدثة بن�شاط وب�شكل
ثاب ��ت ف ��ي �سردها الخا�ص؛ ويختبر الق ��ارئ الحبكة ح�صر ًا من خالل مونولوج داخل ��ي .يعرف الراوي عن
نف�سه ،من اللحظات الأولى من الق�صة ،كع�ضو في مجتمع مهم�ش ,ويع ّرف "يوما" كع�ضو را�سخ في النظام
االقت�صادي الجديد .على غرار (ال�سيد تايلور) ،في بداية الق�صة ،يمتلك �أولئك الذين لديهم �أموال وقوة،
بم ��ا ف ��ي ذلك "يوما"" ،الذي يظهر �أمام بيتك ي�سيل لعابه عل ��ى والدتك ،ويمنحك الحلوى وم�ستح�ضرات
التجميل  .)117( "1إنه ينفق المال ببساطة إلظهار قدرته على التحكم في النساء األقل ذكا ًء من الراوي .ي�صف
الم�ؤل ��ف �أي�ض ًا "يوما" من خالل هجاء �صوتي ي�سلط ال�ضوء على لهجته الإ�سبانية الق�شتالية بو�ضوح" ،هيا
يا طفل دعنا نرق�ص � .)118( "2إنه يذكرنا بالغزاة �إذ ي�صل ب�أ�شياء مادية ل�شراء الن�ساء اللواتي يقابلهن.
يعم ��ل هذا الو�صف باعتباره رمز ًا رئي�س� � ًا للم�صالح االقت�صادية الأجنبية التي ترغب في �شراء ثقافة كوبا.
تخ ��دم �شخ�صية "يوما" ك�إحباط للراوي وكانتق ��اد للنظام الذي ي�ستغل الن�ساء الالئي يفتقرن �إلى الموارد
الكافية والقوة لتحرير �أنف�سهن من التالعب االقت�صادي.
تميز الراوية عالمها وو�ضعها االجتماعي واالقت�صادي في المقام الأول من خالل و�صف حيها والحفالت
الت ��ي تلتقي فيها "اليوم ��ا"" ,لقد �أ�صبح الأمر مم ًال في هذا الحي ...فلماذا ال تذهب �إلى حفل قريب ،حيث
يمكنه ��ا الت�سك ��ع مع "يوم ��ا" ,يعتقد �أنه �صفق ��ة �أكبر مما هو علي ��ه" ( .)118وت�ص ��ف تفاعالتها مع ه�ؤالء
الرج ��ال الذين "ي�أخذونك لتناول وجب ��ة من الريزوتو" ( )117ك�شرط للو�صول �إل ��ى الب�ضائع المادية التي
يفتق ��ر �إليه ��ا �أحد ف ��ي كوبا في هذا الوقت بع ��د �سقوط االتح ��اد ال�سوفييتي وخالل الح�ص ��ار الذي تفر�ضه
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الوالي ��ات المتح ��دة .تع ُّد المدينة وهذه "الحف�ل�ات" من النتائج الملمو�سة للحك ��م اال�ستعماري ،وتخدم في
المق ��ام الأول في و�ضع الغزو الجن�سي للإناث في التبادل كمخيم متميز للنظام االقت�صادي بعد اال�ستعمار.
�إن "يوم ��ا" الدبق هو جزء ال يتجز�أ م ��ن جغرافية هذه التجمعات ،وا�ستمراره في غزو الراوي ك�إظهار لقوته
عل ��ى قوته ��ا هو بمثابة تمثيل لل�سيط ��رة الإمبريالية� .إنها م�ست�سلمة في النهاية�" ،إن ��ه يقنعني ،بعد كل �شيء
جئت �إلى هذا الطرف ال�صغير للت�سكع" )118( ,لكنها تدرك �أنها تتالعب بـ "يوما" لإقناعه ب�شراء الأ�شياء
المادي ��ة التي تريدها .تدرك كل من الراوية و "يوما" �أن الآخر يحاول الفوز باللعبة التي �أن�ش�ؤوها .وبالرغم
م ��ن ذل ��ك ،ف�إن الراوية هي التي ت�سيطر على الموقف رغم �أنها تفتقر �إل ��ى ر�أ�س المال والو�ضع االجتماعي.
"�أم�شي �إلى منت�صف الغرفة؛ �أتوقف تحت الم�صباح العاري لتجنب المخاطرة ب�أي �شعور بالعالقة الحميمة،
وب�أي لم�سات تهديدية" ( .)118ال�ضوء هو مظهر من مظاهر المادية لقوتها� .إنه يمثل الأمن وال�سلطة؛ ففي
ال�ضوء يمكنها �أن تختار مقاومة ديناميات ال�سلطة التي فر�ضت عليها وت�ستعيد ملكية ج�سدها.
بي ��ن �أنظمة ما بعد اال�ستعمار ,الت ��ي تنتقد في (ال�سيد تايلور) و(الرق�ص ف ��ي النور ) هو اال�ستغالل
االقت�ص ��ادي للأج�س ��اد التي يمك ��ن ت�صنيفها في هذه الح ��االت ب�أنها �صنم �سلعي .ت�شي ��ر الق�ص�ص �إلى
ا�سته�ل�اك الأج�س ��ام "الغريبة" ،تلك الخا�ص ��ة بـ "الآخر"  ،وه ��ي العملية التي يلومه ��ا مونتيرو�سو على
البل ��دان الإمبريالية والم�ستعمرة الجديدة التي تحافظ عل ��ى نظام اال�ستهالك هذا .وبالرغم من ذلك،
ف�إن انتقادات دي ال فرنانديز لي�ست لإ�سبانيا والواليات المتحدة على هذا الإرث اال�ستعماري ،ولكن لكوبا
�أي�ض� � ًا .ت�سمح ال�شخ�صيات في ه ��ذه الروايات ،بما في ذلك ال�سيا�سيون المحلي ��ون في (ال�سيد تايلور)،
وال ��راوي �إل ��ى حد ما في (الرق�ص في النور) ،ببيع ثقافاتهم و�أج�سادهم في مقابل الكماليات التي تتمتع
بها نخبة البلدان الإمبريالية مثل "م�شروب غازي بارد" �أو "�شقة في مايرامار" (مونتيرو�سو  249ودو ال
ريا فيرنانديز � .)117إنهم ي�ضفون الطابع الفريد على ثقافتهم ليتم بيعها على نطاق عالمي.
يح ��ول الم�ؤلف ��ان �شخ�صياتهما �إل ��ى �سلع ليتم بيعها وتحوي ��ل ثقافتيهما �إلى مادة نقدي ��ة ،فقد "ا�ستمر
الطل ��ب بالطبع في االرتفاع في بلد ال�سيد تايلور .ظه ��رت بدائل جديدة يومي ًا ،لكن النا�س في �أعماقهم لم
ي�ؤمنوا بها ،وطالب الجميع بالر�ؤو�س القليلة من �أمريكا الالتينية" ( .)351ا�ستمر العمل في التو�سع با�سم
"التقدم" ،لمحاكاة تطور الأماكن التي ت�شتري الر�ؤو�س .ت�ستهلك النخبة في المدينة الب�ضائع الأمريكية
بمع ��دل يماث ��ل ا�ستهالك النخبة في نيوي ��ورك ر�ؤو�س الطبقة الدني ��ا .ت�سعى كلتا الثقافتي ��ن �إلى الح�صول
عل ��ى "ال�ش ��يء الغريب" على ح�ساب ال�س ��كان المهم�شين ،وهو ما يتوازى مع تعريف هيغ ��ان ل�سلعة ال�شهوة
الجن�سية ،لكن النظام الر�أ�سمالي ي�ستهلكهم جميع ًا في نهاية المطاف.
ُيع ��د نظ ��ام الدفع ال ��دوري للأج�ساد في مقاب ��ل ال�سلع "الغريب ��ة" مو�ضوع ًا ح�سا�س ًا ف ��ي (الرق�ص في
النور) .فعلى الرغم من ظهور الن�ساء يبعن �أج�سادهن طوع ًا في هذه "الحفالت في الجوار ،ف�إن ا�ستغالل
فقرهن ين�ش�أ من النظام االقت�صادي اال�شتراكي الذي �أن�ش�أ دولة و�صفها الراوي ب�أنها "محظورة" (.)117
�أعتق ��د �أنه لي� ��س هناك ما هو �أ�سو�أ من هذا الحف ��ل الممل ،بينما يطلب مني "يوم ��ا" �أن �أرق�ص مرار ًا
وتك ��رار ًا �أنا مت�أكدة من �أنه يخطط للقذف المبك ��ر الذي �سيفر�ضه علي في ال�ساعات الأولى من ال�صباح.
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لأن ه ��ذا يبدو �أنه من اخت�صا� ��ص "يوما" المدمن على هذه الأحياء المظلم ��ة ،والفتيات الالتي ي�أتين �إلى
حفالت ليلة ال�سبت القذرة مثل العث الفا�سد ،دون خيار �آخر (.)118
يعت ��رف الراوي بو�ض ��وح بدورة الباريو((( التي ت�صط ��اد الن�ساء� .إن �سلعة �أج�ساده ��نّ كعالمة ثقافية،
والطريق ��ة التي يعبر بها ه�ؤالء الزوار الأجانب �أو ال� �ـ "يو ّما" عن غرائبيتهم ،ترتبط ارتباط ًا مبا�شر ًا ببنى
�سلط ��ة م ��ا بعد اال�ستعمار الت ��ي تبقي ه�ؤالء الن�ساء م�ضطه ��دات .تدرك الراوية تمام� � ًا ا�ستغاللها الخا�ص
عل ��ى �أي ��دي الـ "يوما" ،وهي قادرة على ربط ه ��ذا الت�أثير ب�أ�سبابه الجذرية  -الفق ��ر .تعلق بيليانا كا�سيك
عل ��ى ه ��ذا النظام�" ،إن تجارة الجن� ��س العالمية ،وال �سيما من خالل الإتجار بالب�ش ��ر ك�أكثر الدالئل �إثارة،
ه ��ي مث ��ال �أ�سا�سي يخلق وي�شتمل على مناط ��ق غام�ضة كبيرة فيما بين "المعام�ل�ات با�ستخدام "اقت�صاد
الن�شاط الجن�سي للإناث"� ،إذا كان في �إمكانه ا�ستخدام الكلمة الع�صرية من العالم الر�أ�سمالي� .إن ال�سوق
العالمي ��ة التي تبيع الن�شاط الجن�سي للمر�أة تخفي ا�ستغالل ه�ؤالء الن�ساء وراء حجاب "المتل�ص�ص" .هذه
التج ��ارة الجن�سي ��ة ،التي ت�ؤكد بنى ال�سلطة اال�ستعمارية الجديدة ،ت�شجع ،وفي الواقع ال يمكن �أن توجد من
دون� ،صن ��م ال�سل ��ع .تح ��اول دي ال روا فيرنانديز ت�سليط ال�ضوء على هذه الم�شكل ��ة وتقاطعاتها مع الطبقة
والجن�سانية من خالل العنف الذي يمار�سه الـ "يوما".
�إن �شخ�صي ��ات (ال�سي ��د تايل ��ور) والتو�صي ��ف الرئي� ��س للـ "يوم ��ا" ,م�ستمدة من العنف ال ��دوري الذي
يثيرون ��ه .مما ال �شك في ��ه �أن الـ "يوما" هو �أداة العنف الذي يلهم مقاومة ال ��راوي .تهديد العنف الجن�سي
موجود دائم ًا في مجتمعها وهي تق�ضي عمرها في محاولة الحفاظ على م�سافة بينها والـ "يوما" الذي يو ّد
ا�ستغالله ��ا .تتخلل �صور العنف ,ك�أداة للقمع ,كل جانب من جوان ��ب كلتا الق�صتين ,ويعر�ض كال الم�ؤلفين
جثث الم�ضطهدين ك�أ�سلحة المقاومة الوحيدة القابلة للحياة.
ي�صف مونتيرو�سو هذه ال�صلة بين العنف والقمع االقت�صادي قائ ًال" :مع الزخم الذي و�صل �إلى ال�شركات
الفرعية الأخرى (ازدهرت �صناعة التابوت ،على وجه الخ�صو�ص ،بم�ساعدة فنية من ال�شركة) ،دخلت البالد،
كم ��ا يقولون ،في فترة من النم ��و االقت�صادي الكبير" ( .)350ي�سلط الم�ؤلف ال�ضوء على العالقة الوثيقة بين
النج ��اح االقت�صادي والقتل المنظم لأهالي البلدة مع تدوين هذه الظاهرة كدالة مت�أ�صلة للر�أ�سمالية نف�سها.
عل ��ى الرغ ��م من �أن ال�سي ��د تايلور ال يقتل ج�سدي ًا مواطن ��ي المدينة� ،إال �أن عمله هو ال�سب ��ب الوحيد لوفاتهم.
يع ��رف ال ��راوي في (الرق�ص ف ��ي النور) �أي�ض� � ًا العالقة ال�ضمنية بي ��ن العنف والر�أ�سمالي ��ة ،كذلك وظيفتها
كقان ��ون اجتماعي[" ،يمكن للآخرين] ر�ؤيتنا تمام� � ًا ،نحن نرق�ص تحت ال�ضوء العاري ،وهم يعرفون �أنه لي�س
هناك كثير مما يمكن فعله عندما ي�ضع الـ "يوما" يده على م�ؤخرتك� ،إنها مثل عالمة الملكية" (.)120
ف ��ي كل مرة تت�ص ��رف فيها �شخ�صية مهم�شة ف ��ي �أحد هذه الن�صو�ص ,ف�إنها تفع ��ل ذلك لتجنب خطر
�أنظمة ما بعد اال�ستعمار التي ت�سعى �إلى ا�ستغاللها .ينهي مونتيرو�سو ق�صته بفعلين بلغا ذروة العنف؛ الأول
بو�صول الر�أ�س الأخير المتقل�ص لل�سيد رول�ستون ،والثاني االنتحار الذي تاله.
 ) 2الباريو ( :)barrioحي البلدة في إسبانيا والدول الناطقة باإلسبانية.
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قا�س ورمادي ،موطن البور�صة ،قرر ال�سيد رول�ستون الذي �صدمه �صراخ �أ�صدقائه وذعرهم
في يوم جمعة ٍ
الم�ؤ�س ��ف ،القفز عبر الناف ��ذة (بد ًال من ا�ستخدام البندقية ،التي يمل� ��ؤه �ضجيجها رعب ًا) وذلك عندما فتح
حزم ��ة بريدية ووج ��د ر�أ�س ال�سيد تايلور المنكم�ش ،والذي �أعيد �إليه من منطقة الأمازون البعيدة والوح�شية،
مع ابت�سامة طفل زائفة بدا وك�أنه يقول�" :أنا �آ�سف ،لن �أفعل ذلك مرة �أخرى( ".مونتيرو�سو .)351
القيمة الأدبية لر�أ�س ال�سيد تايلور ذات �شقين� :إنها تمثل خطر اال�ستهالك الر�أ�سمالي ،وكذلك مقاومة
ه ��ذا اال�ستهالك من قبل وكيل مهم� ��ش �سابق ًا .من خالل هذا الف�صل الأخير ،يق ��دم مونتيرو�سو تف�سير ًا
لكيفي ��ة انته ��اء عالقة بالده بالقوى الأجنبي ��ة وا�ستغاللها لها .كان هذا التف�سي ��ر ذا �أهمية خا�صة في ظل
نظ ��ام كا�ستيل ��و �أرما�س ،الذي انتهى بحرب �أهلية ا�ستم ��رت �أكثر من ثالثين عام ًا (كالفيرت  .)105نوايا
زوليم ��ا دي ال روا فيرناندي ��ز م ��ع م�شهدها الأخير لي�ست وا�ضحة .يبد�أ ال ��راوي ب�سرعة في �إدراك �أن هذا
ال� �ـ "يوما" المح ��دد يختلف عن الآخري ��ن� .إنها غير قادرة عل ��ى التالعب به ،وعلى الرغ ��م من �أنها تحت
الم�صب ��اح العاري الذي يمثل قوته ��ا و�أمنها� ،إال �أنه يوا�صل دفعها" .اللعنة علي ��ك" ،قاطعها" ،لقد �صنعت
م ��ن �أجل ��ي" ( .)120حينما ت�شعر بتزايد خطر العنف الجن�سي ،تبد�أ الراوية في ابتكار �أمرا�ض "لف�صله"
عنها ،ولكن دون جدوى .في تلك اللحظة� ،سحبت "ملقط �شعرها المعقود على �شكل ذيل [ذيل ح�صان]"،
( )121وطعن ��ت ب ��ه بطنها في حين ينظ ��ر الـ "يوما" �إليها برعب" ،كم هو مثي ��ر لال�شمئزاز ،كم هو مثير
لال�شمئزاز" ( .)121تقبل الراوية في وقت واحد العنف المت�أ�صل في النظام الر�أ�سمالي وترف�ضه ،وتختار
االنتحار كمحاولة �أخيرة للحفاظ على قوتها .وتنتهي كلتا الق�صتين باالنتحار ،كفعل عنف متطرف والوجه
الأخي ��ر م ��ن الق�صة التي قدمها كل من دو ال فيرنانديز ومونترو�سو .وبالرغم من ذلك ،وفي حالة ال�سيد
رول�ستون ،ف�إن الفعل م�ستمد من الجبن في حين يمكن ع ّده فعل قوة ومقاومة في (الرق�ص في النور).
تُظه ��ر الم�شاهد الأخيرة لكلت ��ا الروايتين �شخ�صيات مهم�ش ��ة �سابق ًا ت�ستخ ��دم �أج�سادها كمقاومة:
ال�شخ�صي ��ة مجهول ��ة الم�ص ��در التي تر�سل ر�أ�س ال�سيد تايل ��ور في النهاية �إلى عم ��ه ،والراوية التي تنهي
حياته ��ا لتف ��ادي �أن يخ�ضعها الـ "يوما" .ه ��ذه ال�شخ�صيات هي بمنزلة الموق ��ف الأخير �ضد اال�ستغالل
الجدي ��د الذي يهدد ثقافاته ��م� .إنهما تقدمان حالتي ��ن متميزتين وت�ستفيدان بنجاح م ��ن ج�سديهما والعنف
ك�أداة لمقاوم ��ة القم ��ع الذي ترتكبه �أنظمة ما بع ��د اال�ستعمار .عمد �أوغ�ستو مونتيرو�س ��و وزولما دي ال رايا
فرناندي ��ز �إل ��ى فح�ص وانتق ��اد الت�سل�سالت الهرمي ��ة وهياكل ال�سلطة الت ��ي �أن�ش�أته ��ا �إ�سبانيا والواليات
المتح ��دة بنج ��اح .وبالرغم من ذلك ،فقد ح ّم�ل�ا بلديهما �أي�ض ًا م�س�ؤولية الم�شارك ��ة في �إدامة مثل هذه
الموروثات الخطرة◘ .
الم�صدر:
� -صحيفة انكويرز :INQUIRIES journal
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التعليقات الختامية:
 ).1نظ ��ر ًا لع ��دم وج ��ود ترجمات باللغ ��ة الإنجليزية لـ "الرق�ص ف ��ي النور" المن�شورة ،فق ��د اتخذت العديد من الق ��رارات ال�شاملة
الحا�سم ��ة كمترج ��م (الإ�شارة هنا لم�ؤلف المقال) .ي�ستخدم الم�ؤلف نغمة حميمة غير ر�سمي ��ة عند بناء المونولوج الداخلي للراوية.
وه ��ي ت�ستخ ��دم �أي�ض ًا المف ��ردات التي تكمل ق�سوة و�ضعف الراوية بما ف ��ي ذلك الألفاظ النابية والتح ��دث بالعامية الكوبية الفريدة.
ي�أتي جزء كبير من تو�صيف الراوية من خالل لهجتها ومفرداتها ،وذلك للحفاظ على هذا العن�صر من الن�ص الذي اخترته لترجمة
االقتبا�سات با�ستخدام االنقبا�ضات والمفردات غير الأكاديمية عموم ًا لتعك�س افتقار الراوية �إلى ال�شكليات في خطابها .لقد اخترت
�أي�ض ًا ا�ستخدام اللغة الإنجليزية العامية والألفاظ النابية مع دالالت مماثلة لتلك الم�ستخدمة في الإ�سبانية الأ�صلية.
 ).2ت�ستخ ��دم  De la Rúa Fernándezتهجئ ��ة �صوتية لبع�ض الكلمات الم�ستخدمة لتقليد �صوت اللهجة الإ�سبانية الإيبيرية عند
بن ��اء الح ��وار بين "يوما" والراوية .لإنج ��از هذا العن�صر الأدبي الرئي�س ��ي  ،اخترت ا�ستبدال " "zال�صوتي ��ة الأ�صلية ب�صوت "،"th
والذي يمكن التعرف عليه ب�شكل �أكبر لدى جماهير الناطقين باللغة الإنجليزية باعتباره لهجة �أيبيرية.
تعليق المحرر :الرق�ص مع النور �أو مع ال�ضوء ؟ ما هي �ضرورة توحيد اال�سم؟
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ج�ســـور الثقافة

ّ
االجتماعي
فهم منطق و�سائل التوا�صل
ق�سم الدرا�سات الإعالم َّية ،جامعة �أم�ستردام ،هولندا.

خو�سيه فان ديك
وتوما�س بويل
ترجمة :رند يو�سف •
الرقمي
خو�سي��ه فان ديك م�ؤ ّلفة و�سائط جدي��دة ،و�أ�ستاذة جامع َّية متم ّيزة ف��ي الإعالم والمجتمع
ّ
بجامعة �أوتريخت.
توما�س بويل ،بروف�سور في علم البيانات ،والثقافة والم�ؤ َّ�س�سات ،جامعة �أم�ستردام.

َّ
ملخ�ص
االجتماعي بعمق في �آل َّيات الحياة اليوم َّية،
من�صات و�سائل التوا�صل
على مدى العقد الما�ضي ،تغلغلت َّ
ّ
الأم ��ر الذي �أ َّثر في التفاعالت غي ��ر الر�سم َّية للأ�شخا�ص� ،إلى جانب ال ُبن ��ى الم�ؤ�س�س َّية والأعمال النمط َّية
َ
�شروط
من�صات محاي ��دة للجميع ،فق ��د غ َّيرت و�سائ ��ل التوا�صل االجتماع � ّ�ي
المهن َّي ��ة .بعي ��د ًا عن كونه ��ا َّ
من�صات و�سائل التوا�صل
وقواع � َ�د التفاعل
االجتماعي .في هذه المقالة ،ندر�س الديناميك َّي ��ة المع َّقدة بين َّ
ّ
االجتماعي ،وو�سائل الإعالم العا َّم ��ة ،والم�ستخدمين ،والم� َّؤ�س�سات االجتماع َّية من خالل لفت االنتباه �إلى
ّ
منط ��ق و�سائ ��ل التوا�صل االجتماع � ّ�ي  -المعايير ،اال�ستراتيج َّيات ،الآل َّي ��ات ،واالقت�صاديات -الذي يدعم
ديناميك َّياته ��ا .ننظر ف ��ي هذا المنطق في �ضوء ما ت � َّ�م تحديده ب�أ َّنه منط ��ق و�سائل الإع�ل�ام العا َّمة الذي
القوي لو�سائل الإعالم �إلى خارج حدودها الم� ّؤ�س�س َّية .ومن خالل التنظير لمنطق
�ساعد في ن�شر الخطاب ّ
و�سائ ��ل التوا�ص ��ل
االجتماعي ،نحدِّ د �أربعة مبادئ �أ�سا�س َّية -قابل َّية البرمجة ،ال�شعب َّية ،الترابط ،والتحويل
ّ

•

�إجازة يف الإعالم� ،إجازة يف الرتجمة ،جامعة دم�شق.
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�إلى بيانات -ونجادل في �أنَّ هذه المبادئ تت�شابك على نحو متزايد مع منطق و�سائل
االجتماعي ،ال ُم ِّ
تجذر في هذه المبادئ
الإع�ل�ام العا َّمة� .إنَّ منطق و�سائل التوا�ص ��ل
ِّ
واال�ستراتيج َّي ��ات الأ�سا�س َّي ��ة ،يغ ��زو تدريج ّي ًا جمي ��ع مجاالت الحي ��اة العا َّمة .ف�إلى
جان ��ب ال�صح ��ف المطبوعة والإذاعة ،ي�ؤ ِّث ��ر �أي�ض ًا في القان ��ون والنظام ،والن�شاط
االجتماعي ،وال�سيا�سة ،وما �إلى ذلك .وعليه ،ف�إنَّ االنت�شار الوا�سع لو�سائل التوا�صل
ّ
االجتماع � ّ�ي والمنطق الم�ساند لها ي�ستح ّقان �إمعان النظر بالتف�صيل من �أجل فهم
توما�س بويل
�أف�ض ��ل لت�أثيرها في مختل ��ف المجاالت .ونر ّكز عل ��ى التكتي ��كات واال�ستراتيج َّيات
االجتماعي ك ��ي نعيد تقييم كوكب ��ة عالقات الق َّوة الت ��ي َّ
تتك�شف فيها
العامل ��ة ف ��ي منطق و�سائ ��ل التوا�صل
ّ
االجتماعي على تعديل �أو
الممار�س ��ات االجتماع َّي ��ة ،ونطرح �أ�سئلة مثل :كيف يعمل منطق و�سائ ��ل التوا�صل
ّ
يتم ت�صدير هذا المنطق الجديد للإعالم على
تعزيز منطق و�سائل الإعالم العا َّمة الموجودة حال ّي ًا؟ وكيف ّ
(االجتماعي �أو العام)؟ قد يكون من ال�سهل ن�سب ّي ًا تحديد المبادئ والتكتيكات
نح ��و يتجاوز حدود الإعالم
ّ
المن�صات التي تو ّزع هذا
واال�ستراتيج َّي ��ات الأ�سا�س ،غير �أنَّ الأ�صعب بكثير تحدي ��د الروابط المع َّقدة بين
َّ
المنط ��ق :الم�ستخدم ��ون الذي ��ن ي�ستعملونه ��ا ،التقنيات التي تدفعه ��م ،البنى االقت�صاد َّي ��ة التي تدعمهم،
والهيئات الم� ّؤ�س�س َّية التي ت�ض ُّمهم.
كلمات مفتاح َّية:
االجتماعي،
المن�صات ،و�سائل التوا�صل
إعالمي ،تحليل
في�سب ��وك ،و�سائل الإعالم العا َّمة ،الن�ش ��اط ال
َّ
ّ
ّ
تويتر ،منت�شر على نطاق وا�سع.

مقدمة
ّ
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"انت�ش ��رت ب�سرعة على موقع في�سبوك دعوة �إل ��ى عيد ميالد فتاة هولند َّية بمنا�سبة بلوغها �ستة ع�شر
عام� � ًا ،وانته ��ت باندالع �أعم ��ال �شغب �شارك فيها ثالث ��ة �آالف �شخ�ص في �ضاحي ��ة جرونينجن" .كان هذا
واح ��د ًا فق ��ط من العديد من العناوين الرئي�س ��ة التي ِّ
تلخ�ص �سل�سلة الأحداث الت ��ي �أ َّدت �إلى اندالع العنف
ف ��ي هاري ��ن (هولندا) ي ��وم الجمعة � 21أيل ��ول  .)1( 2012فقد ن�شرت فتاة دعو ًة �إل ��ى حفل عيد ميالدها
خا�صتها على في�سبوك على و�ضع "العام" ،الأمر
ال�ساد�س ع�شر عن طريق الخط�أ ب�ضبط �إعدادات الدعوة َّ
االجتماعي ف ��ي الأ�سبوع ال�سابق للحفل .ول َّما �أدركت
من�صات و�سائل التوا�صل
ال ��ذي �أثار َّ
�ضجة هائلة على َّ
ّ
َ
الحفل � ،اَّإل �أنَّ هذا لم يمنع �آالف الأ�شخا�ص من تنظيم �أنف�سهم عبر الإنترنت بغية
خط�أها� ،ألغت المراهق ُة
الق�ص ��ة قبل �أ َّيام قليلة من التج ُّمع الملغي.
االن�ضم ��ام �إلى االحتفال .بد�أت ال�صحف والتلفزة في اقتنا�ص ّ
الق�صة �أكبر مع دخول مزيد من الأ�شخا�ص في التد ّفق المنت�شر على نطاق وا�سع .وفي م�ساء يوم
�أ�صبح ��ت َّ
� 21أيل ��ول  ،2012بد�أت و�سائل الإعالم الإذاع َّية البثَّ المبا�شر من هارين ،حيث عمل رجال ال�شرطة على
تح�صين ال�شوارع ،في حين كان الز ّوار من جميع �أنحاء البالد يتد َّفقون .كان بع�ض ال�ش ّبان يرتدون قم�صان
حفل خرج عن ال�سيطرة.
أمريكي الأخير عن ٍ
"م�شروع �إك�س هارين  ،"Project X Harenبعد الفيلم ال ّ
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ل ��م ي�ستط ��ع رجال ال�شرطة من ��ع �أعمال ال�شغ ��ب الخطرة ،وبحلول �صب ��اح اليوم التال ��ي ،ح�صدت �ضاحية
هارين الهادئة ( )34م�صاب ًا ،بالإ�ضافة �إلى �أ�ضرار تق َّدر بالماليين.
بع ��د م ��ا �أ�صبح ُيعرف با�سم "�أعم ��ال ال�شغب الناتجة ع ��ن في�سبوك" ،بد�أ النا� ��س ب�سرعة في توجيه
�أ�صاب ��ع اال ّته ��ام �إلى واحد �أو �أكث ��ر من المذنبين البارزين :في�سبوك ،الذي �أث ��ار �أعمال ال�شغب �أو لم يفعل
العامة ،التي �أ�شعلت النار من خالل تقديم تقاريرها من موقع الحدث،
�شيئ ًا لمنع حدوثها؛ و�سائل الإعالم ّ
الت ��ي ج ��ادل بع�ضهم ب�أ َّنها قد عملت على مفاقم ��ة ت�أثير الح�شود على نحو كبير؛ جه ��از ال�شرطة الذي كان
االجتماعي على نحو ج ّد ّي ،و�أخير ًا؛ مثيرو ال�شغب
�س ّي ��ئ اال�ستعداد ولم يتدارك �إ�شارات و�سائ ��ل التوا�صل
ّ
الذي ��ن ن�ش ��روا في و�سائل التوا�صل االجتماع � ّ�ي من �أجل "ت�أجيج" ال�ش ّبان الأبري ��اء وت�شجيع الكثيرين على
االجتماعي
الم�شارك ��ة ف ��ي اندالع العنف .دافع بع�ضهم في ال�صحافة الهولند َّية ع ��ن حياد و�سائل التوا�صل
ّ
بو�صفه ��ا قن ��وات للتوا�ص ��ل ،في حين اعتر�ض �آخ ��رون على ذلك .ا َّتف ��ق معظم المع ِّلقين عل ��ى �أ ّنه ال يمكن
تحمي ��ل في�سب ��وك وو�سائل التوا�صل االجتماع � ّ�ي ،ب�صفة عا ّمة ،الم�س�ؤول َّية عن هذه الث ��ورة "العفو َّية" ،لكن
يج ��ب على الم�ستخدمي ��ن والم� َّؤ�س�سات �أن ي�صبحوا �أكث ��ر وعي ًا بت�أثير ه ��ذه الأدوات الجديدة (� .)2أ�صدر
(االجتماعي) في هذه
مجل�س مدينة هارين تحقيق ًا ،نتج عنه تحليل �شامل للدور الذي لعبته و�سائل التوا�صل
ّ
االجتماعي
الأحداث ( .)3وخ ُل�ص التقرير �إلى �أ َّنه ال يمكن تحديد و�سائل الإعالم العا َّمة وو�سائل التوا�صل
ّ
ب�أ َّنهما ت�س َّببتا ب�أعمال ال�شغب هذه ،غير �أنَّ ديناميكياتهما المدمجة كانت عن�صر ًا �أ�سا�س ًا في ت�شكيل م�سار
الأحداث.
االجتماعي بعمق ف ��ي �آل َّيات الحياة
من�ص ��ات و�سائل التوا�ص ��ل
عل ��ى م ��دى العقد الما�ض ��ي ،تغلغلت َّ
ّ
اليوم َّية ،الأمر الذي �أ َّثر في التفاعالت غير الر�سم َّية للأ�شخا�ص� ،إلى جانب ال ُبنى الم� ّؤ�س�س َّية والأعمال
النمط َّية المهن َّية .يمكننا �أن ننظر �إليها ب�أ َّنها �أحدث االبتكارات في مجال التوا�صل بو�ساطة الحا�سوب،
العامة وال�سلطات الحكوم َّية .وفي
الت ��ي ت�ش ّكل ِّ
تحديات ج ّد َّية للم� َّؤ�س�سات القائمة ،مثل و�سائ ��ل الإعالم َّ
الحقيق ��ة ،يجب ��ر النم ّو ال�سريع
للمن�ص ��ات الإلكترون َّية الجميع على التك ُّيف مع واق ��ع جديد� ،إذ يبدو �أنَّ
َّ
التوزي ��ع وا�سع النط ��اق للمعلومات ،والأخب ��ار ،والترفيه لم يعد امتي ��از ًا للق ّلة الم� ّؤ�س�س َّي ��ة� .إنَّ ال�شبكات
ت�ضم الماليين من الم�ستخدمين الن�شطين ،تخترق االتّ�صال
�سريع ��ة النم ّو ،مثل في�سب ��وك وتويتر ،التي ّ
�ام ب�سرعة ،ما ي�ؤ ِّثر في ت ��وازن القوى الت�شغيل َّية والم� ّؤ�س�س َّية لأنظمة و�سائ ��ل الإعالم � .اّإل �أنَّ "و�سائل
الع � ّ
التوا�ص ��ل االجتماع � ّ�ي" �أو "و�سائل الإع�ل�ام العا ّمة" نادر ًا ما تكون قوى م�ستق َّلة ف ��ي تنظيم المنا�سبات
االجتماع َّية .تتج َّلى الظواهر ،مثل �أعمال ال�شغب في هارين ،من خالل �شبكة معقَّدة من الإعدادات التي
تح ��دث بو�ساطة الإنترنت وخارجه متّ�صلة عب ��ر كوكبة ديناميك َّية من الآل َّيات التكنولوج َّية واالقت�صاد َّية
واالجتماع َّية -الثقاف َّية.
�إنّ نظ ��ام تب ّي�ؤ و�سائل الإع�ل�ام الجديدة هذا يعيد ت�شكيل النظم االجتماع َّية و�سال�سل الأحداث ،ولأجل
فه ��م الكيف ّي ��ة التي يفعل بها ذل ��ك ،نلتفت �إلى منط ��ق و�سائل التوا�ص ��ل االجتماع � ّ�ي� -أي اال�ستراتيج َّيات
المن�صات .وننظر في هذا المنطق في �ضوء ما ُحدِّ د
والآل َّي ��ات واالقت�صاد َّيات التي تدعم ديناميك َّيات هذه
َّ
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�وي لو�سائل الإعالم خارج
�سابق� � ًا ب�أ َّنه منط ��ق و�سائل الإع�ل�ام العا َّمة الذي �ساعد ف ��ي ن�شر الخطاب الق � ّ
الخا�صة به ��ا .وبعد �أن نعيد تقديم منط ��ق و�سائل الإعالم العا َّم ��ة ،ننتقل �إلى منطق
حدوده ��ا الم� ّؤ�س�س َّي ��ة
ّ
االجتماعي ،ونحدِّ د �أربعة عنا�صر �أ�سا�س َّية لو�صف كيف َّية عمل هذا المنطق :قابل َّية البرمجة،
و�سائل التوا�صل
ّ
االجتماعي ي�صبح مت�شابك ًا
ال�شعب َّي ��ة ،الترابط ،والتحويل �إلى بيانات .ونجادل ب�أنَّ منط ��ق و�سائل التوا�صل
ّ
عل ��ى نحو متزايد مع منطق و�سائل الإع�ل�ام العا َّمة .وعلى ال َّرغم من �أنَّ هذين المنطقين يعزِّ زان بع�ضهما
بع�ض� � ًا � ،اَّإل �أ َّنهم ��ا مختلفان باخت�صار� .إنَّ منطق و�سائل التوا�صل االجتماع � ّ�ي ،كما كانت الحال في ال�سابق
مع منطق و�سائل الإعالم العا َّمة ،ينتثر تدريج ّي ًا في جميع مجاالت الحياة العا َّمة؛ فالديناميك ّيات الثقاف َّية
االجتماعي تمتزج مع الممار�سات التجار َّية والإعالن َّية القائمة ،وفي
والتجار َّية التي تحدِّ د و�سائل التوا�صل
ّ
االجتماعي
من�صات محايدة ،ت�ؤ ِّثر و�سائل التوا�صل
الوقت نف�سه تعمل على تغييرها �أي�ض ًا .وبعيد ًا عن كونها َّ
ّ
مح�ص بالتف�صيل من �أجل
ف ��ي �شروط وقواعد التفاعل االجتماع � ّ�ي .ولذلك ي�ستحقّ منطقها الداع ��م �أن ُي َّ
فهم �أف�ضل لت�أثيره في مختلف المجاالت.
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�إ َّب ��ان معظ ��م القرن الع�شري ��ن ،اكت�سبت و�سائل الإع�ل�ام العا َّمة القدرة لي�س فق ��ط من خالل تعزيز
وجه تنظيم الف�ضاء العام�ُ .صدِّ رت ال�شبكة
�سي ،و�إ َّنما �أي�ض� � ًا من خالل تطوير
ٍ
خطاب � ٍ
آمر َّ
و�ضعه ��ا الم� ّؤ�س ّ
توج ��ه المعلومات ،والأخبار ،والتوا�صل على نحو ف َّع ��ال نحو مجاالت حيو َّية تتجاوز
الر�سم َّي ��ة للفهم التي ّ
الم� َّؤ�س�س ��ات الإعالم َّي ��ة ،حي ��ث اكت�سب ��ت و�سائل الإع�ل�ام العا َّمة ال�شرع َّي ��ة في الغالب من خ�ل�ال ت�أثير
منطقه ��ا .كان ديفي ��د �ألثيد وروبرت �سن ��و ( ،)1979قبل �أكثر من ثالثين عام ًا ،ق ��د ع ّرفا منطق و�سائل
الإع�ل�ام (العا َّمة) ب�أ َّنه مجموعة م ��ن المبادئ �أو عقالن َّية الفهم الم�شت ��رك المغرو�سة في ،ومن خالل،
الم� ّؤ�س�س ��ات الإعالم َّي ��ة ،وتخترق المج ��االت العا َّمة كافة وتهيم ��ن على ُبناها التنظيم َّي ��ة" :في المجتمع
المعا�ص ��ر� ،أ�صبحت ك ّل م� ّؤ�س�س ��ة جزء ًا من الثقافة الإعالم َّية� :إذ حدثت تغ ّي ��رات في ك ّل م� ّؤ�س�سة رئي�سة
ناتج ��ة ع ��ن منطق و�سائل الإعالم فيما يتع َّلق بعر�ض وتف�سير الن�ش ��اط في تلك الم� َّؤ�س�سات" "(� ،)4ص،
� ."11إنَّ ق َّوة و�سائل الإعالم العا َّمة ،وفاق ًا لما ناق�شاه ،كانت منت�شرة وتمار�س في الغالب من خالل
اال�ستراتيج َّي ��ات الخطاب َّي ��ة والأ�سالي ��ب الأدائ َّية الت ��ي ُقبلت بو�صفها "طبيع َّي ��ة" �أو "محايدة" في جميع
�أنواع ال�سياقات الم� ّؤ�س�س َّية.
�إذ ًا ،م ��ا اال�ستراتيج َّيات والتكتي ��كات التي ت�ش ّكل منطق و�سائل الإعالم العا َّمة في �صيغته الأ�صل َّية؟
حددا عدد ًا من العنا�صر ،تتع َّلق
حي ��ن ع ّرف �ألثي ��د و�سنو منطق و�سائل الإعالم في �أواخر ال�سبعين َّياتَّ ،
و�سائل الإعالم الحياد َّي َة �أو اال�ستقالل َّية .ففي
جزئ ّي� � ًا بقدرته عل ��ى ت�أطير الواقع ،وتتع َّلق جزئ ّي ًا با ّدعاء
ِ
يقدم منطق و�سائل الإعالم العا َلم بو�صفه تد ُّفق ًا م�ستم ّر ًا من الأحداث ،و�سي ًال متوا�ص ًال
�سبيل المثالِّ ،
م ��ن الأ�شياء والأ�شخا� ��ص الموجودين "هناك"� .إنَّ طبيع ��ة منطق و�سائل الإع�ل�ام تتم ّثل في "�إحداث
تُخم ��ة في تغطية الأحداث على م ��دى فترة زمن َّية ق�صيرة ،واالبتعاد ،والتح� � ّول في نهاية المطاف �إلى
العـددان � 21 - 20صيف وخريف 2020

العام� ،إ َّنما
�ش ��يء �آخ ��ر" "(�� � ،)4ص� ."238 ،إنَّ المو�ضوعات تتزاي ��د وتتناق�ص في اهتمام ال ��ر�أي ّ
لي� ��س ث َّمة �شيء طبيع � ّ�ي في هذا ال�سيل� ،إذ تمتلك و�سائل الإعالم اهتمام� � ًا وا�ضح ًا بالتجديد الم�ستم ّر
للمو�ضوع ��ات ك ��ي ي�ستم� � َّر النا�س في الع ��ودة �إلى منافذها .ينطب ��ق هذا على الطباع ��ة ،لكن على نحو
إعالمي تد ّفق� � ًا مبرمج ًا ي�أ�سر انتباه
�أكب ��ر على التلف ��زة .وفاق ًا لريموند ويليامز ،تخل ��ق و�سائل البثّ ال
ّ
معدالت الدوران ال�سريع على اختيار
الجماهي ��ر ويجعلهم ِّ
من�شدين �إل ��ى ال�شا�شة ( .)5تهيمن عقالن َّية َّ
بحد ذاتها ،على �شاكلة المبد�أ الذي يحكم تداول ال�سلع .عالوة على ذلك ،تُظهر قدرة التلفزة
الأخبار ِّ
خا�صته كت�سجيل للحياة الواقع َّية دون
عل ��ى النقل المبا�شر الميل �إلى تنظيم تد ُّفق الأحداث المبرمجة ّ
إذاعي
تدخُّ ��ل �أطراف مع َّينة �أو ت�أثير ظ ��روف مع َّينة (� .)8-6إنَّ الكاميرات التلفز َّي ��ة وتقن َّيات البثّ ال ّ
ت�ضي ��ف الفور َّية والحما�س �إلى الق ّوة البالغ َّية للكلمات :لقطات ل�ضحايا م�ض َّرجين بالدماء �أو مر�شحو
الرئا�س ��ة الذين يت�ص َّببون عرق ًا هي لقطات تحمل ت�أثي ��ر ًا عاطف ّي ًا ،الأمر الذي يعزّز قدرة التلفزة على
جماعي.
و�س ْوقها نحو تعاطف
التح ُّكم في جماهير كبيرة َ
ٍّ
من�صات محايدة تم ّث ��ل ب�إن�صاف �أ�صوات ًا
ثاني� � ًا ،تميل و�سائل الإع�ل�ام العا َّمة �إلى تقديم نف�سه ��ا ب�أ َّنها َّ
و�آراء عا ّم ��ة مختلفة ،في حي ��ن �أ َّنها في الواقع تعمل ِّ
كمر�شحات يح�صل م ��ن خاللها بع�ض الأ�شخا�ص على
قدر من الإظهار �أكثر من غيرهم�ُ .ض ِّمن مظهر اال�ستقالل َّية الم� ّؤ�س�س َّية في النظر َّية الأ�صل َّية لمنطق و�سائل
الإع�ل�ام -اال�ستقالل َّية ع ��ن الدولة �أو التجارة -التي عمل ��ت على تقديم منتجاتها ب�أ َّنه ��ا تمثيالت متوازنة
للم�صلح ��ة العا َّم ��ة عن طري ��ق اال�ستراتيج َّي ��ات الخطاب َّي ��ة والإجرائ َّية .وم ��ن الناحية الخطاب َّي ��ةُ ،ف�صلت
الم ��وا ّد الإخبار َّية عن الإعالنات ،وجرى تمييز الر�أي عن الحقائق .كما الحظ �ألثيد و�سنوُ ،ف ِّعلت الحياد َّية
الظاهر َّية لمنطق و�سائل الإعالم من خالل تقديم خبراء يتح َّدثون نيابة عن الم� َّؤ�س�سات (مثل ال�شرطة �أو
العل ��وم)� ،أو من خالل اختيار ممثلين ل�ص ��وت النا�س .ي�صبح بع�ض النا�س �شخ�ص َّيات �إعالم َّية لي�س نتيجة
معرفتهم المم ّيزة ،و�إ َّنما بحكم قدرتهم على التوافق مع �صيغ �إعالم َّية مح َّددة" :ال ُيطلب ر�أيهم وم�شورتهم
م ��ن �أجل المعرفة التي قد تكون لديهم ،بل ب�سبب �شهرته ��م ك�أ�شخا�ص يعملون وفق النحو الم�ألوف لمنطق
و�سائل الإعالم" "(� ،)4ص."241 ،
ر�سخ بها ا�ستقالل ّيته وحياد َّيته
ي�ستم� � ُّد جزء �آخر من منطق و�سائل الإعالم ت�أثي ��ره من الطريقة التي َّ
موحدة ،من قبيل التقدي ��م المحايد من ِقبل المذيعي ��ن ،وتغطية الأحداث من
الظاهر َّي ��ة في �إج ��راءات َّ
جان ��ب المرا�سلي ��ن ،والتعليقات الذات ّية من خ�ل�ال �أ�صوات موثوقة -وهي �صيغ تُعت َم ��د على نطاق وا�سع،
وتُحاكى خارج مجال الإعالم� .إنَّ �أحد �أكثر الجوانب مكر ًا في �شرعنة و�سائل الإعالم لذاتها� ،أ َّكد �ألثيد
و�سن ��و "(�� � ،)4ص ،"245 ،ه ��و ا�ستخدام مع � َّ�دالت الم�شاهدة ،واال�ستطالع ��ات ،وغيرها من الم�سوح
واال�ستبيانات بو�صفها دلي ًال علم ّي ًا على طلب الجمهور ،و�أي�ض ًا ك�أداة �شرعنة ت�سهم في ت�ضخيم الأ�صوات
"التمثيل َّية" للعا َّمة.
�إنَّ �صياغة منطق و�سائل الإعالم في �أواخر ال�سبعين َّيات طرحت وجهة نظر بديلة للعديد من النظر َّيات
الم� َّؤ�س�س َّية ،والتقنية -ال�سيا�س َّية ،واالقت�صاد َّية لو�سائل الإعالم ،وهي التحليالت التي كانت تنظر �إلى و�سائل
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الإعالم العا َّمة ،في كثير من الأحيان ،ب�أ َّنها م� َّؤ�س�سات ت�شغل الف�ضاء العام .ل�سوء ّ
الحظ ،لم ُتح َّدث نظر َّية
منط ��ق و�سائل الإعالم على الإطالق كي ت�شمل التغييرات المه ّمة العديدة التي خ�ضعت لها و�سائل الإعالم
الكبلي في
ف ��ي العقدي ��ن الأخيرين من القرن الع�شرين .كان �أحد هذه التح� � ّوالت المه َّمة هو انت�شار التلفاز
ّ
المهم
وخا�صة من الجماهير بد ًال من الجماهير العا َّمة .كان التغيير ّ
�أوائل الثمانين َّيات وظهور فئة مح َّددة َّ
التجاري العا ّم على الثقافة ،فقد ُغر�ست �أخبار ومعلومات على نحو متزايد
الآخر هو �إ�ضفاء طابع الت�سويق
ّ
م ��ن خالل الممار�سات الإعالن َّية التي اختلطت معها الحقائق والر�أي تدريجي ًا ( .)11-9لقد تك َّيف منطق
و�سائل الإعالم مع حقائق ال�سوق الجديدة هذه من خالل ن�شر العديد من هذه اال�ستراتيج َّيات والتكتيكات
الت ��ي �أثبت ��ت فاعل ّيتها بغية �إعادة ت�أكيد الحدود التي بد�أت في الت�آكل منذ فترة طويلة :الحدود بين الأخبار
والإعالنات ،والحقائق والر�أي ،والخدمة العا َّمة والتجارة.
�سي من �أجل تعزيز �شرع َّية ال�شركة
كنتيجة لذلكُ ،نقلت ما تُ�س َّمى بالقيم العا َّمة خارج نطاقها الم� ّؤ�س ّ
النمطي الذي يحدث ف ��ي الأخبار ،والمتم ّثل في
�أو الدول ��ة ( .)12ف ��ي �سبيل المثال ،جرى تقلي ��د العمل
ّ
االقتبا� ��س من خبراء معتمدي ��ن في الإعالن ،فقد ا�ست�شه ��د �أ�ساتذة يرتدون معاط ��ف المختبر بـ"�أد َّلة"
م ��ن نتائج بحث بغية الترويج للمنتجات ذات العالمات التجار َّية .و�أ�صبح الف�صل بين المحتوى والتجارة
�أكث ��ر �ضباب َّي ��ة ،فقد ُ�ض ِغط على منتجي المحت ��وى -وال �س ّيما منتجي الأخبار -لالمتث ��ال لقوانين ال�سوق
�أو اال�ست�س�ل�ام لطلب الجمه ��ور ( .)13بد�أ الم�س�ؤول ��ون الحكوم ّيون في توظي ��ف م�س�ؤولي عالقات عا َّمة
للتالع ��ب ف ��ي عالقتهم بالمواطني ��ن ،وا�ستخدم ال�سيا�س ّيون خب ��راء الدعاية من �أج ��ل الت�أثير في الر�أي
َّ
�ام والناخبين (ِّ .)16-14
المحطات التجار َّية ،مثل فوك�س نيوز ،كيف تتبع المنافذ الإعالم ّية
تو�ضح
الع � ّ
أيديولوجي �صريح .على مدار
الزخارف ال�سطح َّية لحياد َّية و�سائل الإعالم ،في حين �أ َّنها تع ّبر عن موقف �
ّ
العقود الما�ضي ��ة� ،أتقن منتجو البثّ القواعد ال�سمع َّية-الب�صر َّية لتوجيه العواطف والم�شاعر الجماع َّية،
و�سرع ��ان ما ُع ِّمم ه ��ذا الجزء من منطق و�سائل الإعالم في جميع �أن ��واع المجاالت .لم يعد من الممكن
التفكي ��ر في االنتخابات ال�سيا�س َّية دون القتال لل�سيطرة على زواي ��ا الكاميرا ،الأ�ضواء نف�سها التي ت� ِّؤطر
نج ��وم ال�سينم ��ا والأبطال الريا�ضيين �أي�ض� � ًا ت� ِّؤطر الر�سائ ��ل ال�سيا�س َّية .تغطية ث ��ورات المواطنين (من
مي ��دان تيانانمين في بكين ع ��ام � 1989إلى ميدان التحرير في القاهرة ع ��ام  )2010ما كان ليكون لها
�أث ��ر عالم � ّ�ي من دون فهم المتظاهرين لقوانين منطق و�سائل الإع�ل�ام العا َّمة ،الأمر الذي �أ َّدى �إلى �صور
للحراك.
الفت ��ة للنظر للمتظاهرين الم�ض َّرجين بالدماء ،والمتحدِّ ثين الر�سميين با�سمهم ،و�صور � ّأخاذة ِ
محدد بو�ساطة القوانين التلفز َّية
تمتزج الإعالنات التجار َّية ،والترفيه ،والأخبار في تد ُّفق �سل�س لل�صورَّ ،
المتم ّثل ��ة ف ��ي الت�سجي�ل�ات ال�صوت َّية الق�صيرة �أكث ��ر من � ِّأي وقت م�ض ��ى ،واللقطات ّ
الجذاب ��ة ،وال�صور
المق َّربة الم�ؤ ِّثرة.
�إنَّ ه ��ذه التغيي ��رات في ّ
المنظمات الإعالم َّية ،وكذلك في الإتاح ��ة التكنولوج َّية لو�سائل الإعالم العا َّمة
ق ��د �أظهرت الق ��درة التف�سير َّي ��ة لمنطق و�سائل الإع�ل�ام بو�صفه ق ّوة �شرعن ��ة �أكثر �إث ��ارة لالهتمام حتّى.
�دي على ت�ص ّور و�سائل الإع�ل�ام ب�أ َّنها ف�ضاءات
وعل ��ى ال ّرغم من ذل ��ك ،بينما ر ّكز كثير من العمل النق � ّ
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�أو مج ��االت عا َّم ��ةَّ ،
ظل منطق و�سائل الإعالم مفتقر ًا �إلى الدرا�سة والبحث الكافيين نظر ّي ًا في االتّ�صاالت
خا�ص عندما تظه ��ر �آل َّيات
والدرا�س ��ات الإعالم َّي ��ة .ت�صب ��ح جاذب َّية مثل ه ��ذا التركي ��ز م�ؤ ِّثرة على نح ��و ّ
إعالمي عموم� � ًا ،ومنطق و�سائل
تكنولوج َّي ��ة واقت�صاد َّي ��ة جدي ��دة ،الأمر الذي يغ ّير م ��ن طابع الم�شه ��د ال
ّ
الإع�ل�ام خ�صو�ص� � ًا .و�إلى جانب التح� � ّوالت العا َّمة في الثمانين َّي ��ات ،التي ُ�ص ّورت �أع�ل�اه ،هناك عدد من
التط� � ّورات الت ��ي �أعادت ت�شكيل منطق و�سائل الإعالم ،بما في ذلك ظه ��ور التفاعل بو�ساطة الحا�سوب من
االجتماعي .لقد
من�صات و�سائل التوا�صل
خالل الويب في الت�سعين َّيات ،وانت�شار الحو�سبة المتنقلة ،وتط ّور َّ
ّ
لمن�صات و�سائل
التوجهات التكنولوج َّية والثقاف َّية المختلفة في الحو�سبة في الت�صاعد
تقاربت ّ
ال�صاروخي َّ
ّ
إعالمي ،بالإ�ضافة �إلى
االجتماعي ،الأمر الذي ،بدوره� ،س َّرع على نحو كبير التح ّو َل في الم�شهد ال
التوا�صل
ّ
ّ
المجاالت االجتماع َّية الأخرى� .إلى جانب هذه التغييرات جاءت مجموعة جديدة من الآل َّيات التكنولوج َّية،
االجتماعي.
واالقت�صاد َّي ��ة ،واالجتماع َّية -الثقاف َّي ��ة ،التي نو ُّد الإ�شارة �إليها با�سم منط ��ق و�سائل التوا�صل
ّ
يج ��ب تميي ��ز هذا المنطق عن منط ��ق و�سائل الإعالم العا َّم ��ة لأنَّ مجموعت ��ي اال�ستراتيج َّيات والتكتيكات
فيهما ن�ش�أتا من �ساللتين تكنولوج َّيتين واقت�صاد ّيتين مختلفتين .ن�ستك�شف �أدناه كيف يمتزج منطق و�سائل
التوا�صل االجتماع � ّ�ي بمنطق و�سائل الإعالم العا ّمة "الرا�سخ" ،مع �إ�ضافة عنا�صر جديدة وتحويل الآل َّيات
الموجودة بالفعل.

االجتماعي
 .3عنا�صر منطق و�سائل التوا�صل
ّ

االجتماعي تقريب ًا ب�أ َّنه ��ا "مجموعة من التطبيقات الم�ستندة
يمك ��ن الإ�ش ��ارة �إلى و�سائل التوا�صل
ّ
�إل ��ى الإنترن ��ت تعتمد على الأ�س� ��س الأيديولوج َّية والتكنولوج َّي ��ة ل�شبكة الويب  2.0وتتي ��ح �إن�شاء وتبادل
لمن�صات و�سائل التوا�صل
المحتوى الذي يو ِّلده الم�ستخدمون" "(� ،)20ص� ."60 ،إنَّ البروز ال�سريع َّ
تم تعريف
االجتماع � ّ�ي ف ��ي العقد الأول من ه ��ذا القرن كان جزء ًا من ثقاف ��ة �شبك َّية �أكثر عموم َّي ��ة� ،إذ َّ
المعلوم ��ات والتوا�ص ��ل على نحو متزايد من خ�ل�ال �إتاحة تقنيات الويب ،مث ��ل المت�صفّحات ومح ّركات
االجتماعي مثل في�سبوك ،تويتر ،ولينك ��د�-إن بالإ�ضافة �إلى
البح ��ث� .أ�صبح ��ت مواقع �شبكات التوا�ص ��ل
ّ
مواقع المحتوى التي ُين�شئها الم�ستخدمون ،بما في ذلك يوتيوب وفليكر ،جوهر مجموعة من التطبيقات
ال�ضام ��ة ( .)21عبر
مو�سع ًا من و�سائ ��ل الإعالم
الم�ستن ��دة �إل ��ى الوي ��ب ،التي �ش َّكلت مع� � ًا َ
َّ
نظام تب ّي� ��ؤٍ َّ
االجتماعي ي�شي ��ر �إلى العمل َّيات،
اال�ست ��دالل من هذه ال�ش ��روط ،ف�إ َّننا نقول �إنَّ منطق و�سائ ��ل التوا�صل
ّ
المن�صات المعلوم ��ات ،والأخب ��ار ،والتوا�صل،
والمب ��ادئ ،والممار�س ��ات الت ��ي من خالله ��ا تعالج ه ��ذه
ّ
العامة ،تتمتَّع و�سائل
وعل ��ى نح ��و � ّ
أعم ،كيف َّية توجيهها الحرك ��ة االجتماع َّية .على غرار و�سائل الإع�ل�ام َّ
المن�ص ��ات التي تعمل عل ��ى توليدها ،في حين
التوا�ص ��ل االجتماع � ّ�ي بالق ��درة على نق ��ل منطقها خارج
َّ
تمي ��ل ا�ستراتيج ّياتها التكنولوج َّية ،والخطاب َّي ��ة ،واالقت�صاد َّية ،والتنظيم َّية المم َّيزة �إلى �أن َّ
تظل �ضمن َّية
�أو تب ��دو "طبيع َّي ��ة" .من �أجل �ش ��رح منطق و�سائ ��ل التوا�ص ��ل
االجتماعي بو�صفه مجموع ��ة مع َّينة من
ّ
اال�ستراتيج َّي ��ات والآل َّيات ،نختار �أربعة عنا�صر رئي�سة لمزيد م ��ن التف�صيل :قابل َّية البرمجة ،ال�شعب َّية،
التراب ��ط ،والتحويل �إلى بيانات� .إنَّ الهدف من تحديد هذه العنا�صر الأربعة ال يتم َّثل في تقديم �أنموذج
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االجتماعي ،بل في تحديد عدد قليل من �أدواته الأ�سا�س وتو�ضيح
تحليلي �شامل لمنطق و�سائل التوا�صل
ّ
ّ
االجتماعي مت�شابك
المنهجي .بالإ�ضافة �إلى ذلك� ،سنناق�ش كي ��ف �أنَّ منطق و�سائل التوا�صل
ترابطه ��ا
ّ
ّ
الخا�صة،
الن�سبي للقوى
العامة ،وكيف ي�ؤ ِّثر هذا الت�صميم المعقَّد في الت�شكيل
مع منطق و�سائل الإعالم َّ
ّ
ّ
وال�شركات ،والدولة.

242

 .3.1قابل َّية البرمجة
إعالمي ،ف�إنَّ م�صطلح "البرمجة" كان يتع َّلق
ل َّما كانت الطباعة والبثّ ال يزاالن يهيمنان على الم�شهد ال
ّ
بالمحت ��وى ال ُم َجد َول .بعد ريمون ��د ويليامز ،الحظ �ألثيد و�سنو كيف كانت البرمجة عبارة عن ا�ستراتيج َّية
تحري ��ر ت�ستخدمها القنوات وهيئات البثّ من �أجل جعل جمهورهم يلت�صق بال�شا�شة من فقرة �إلى �أخرى.
الثقافي :قدرة وكالة
وتالي� � ًا ،ي�شير الم�صطل ��ح في منطق و�سائل الإعالم العا َّمة �إلى التكنولوجي ��ا وال�شكل
ّ
مركز َّي ��ة على التالعب بالمحتوى من �أجل تحديد تجرب ��ة م�شاهدة الجمهور بو�صفها تد ّفق ًا م�ستم ّر ًا .ومع
معنى مختلف ًا ،فقد ح ّوال تركيزهما
االنجذاب نحو �شبكة الإنترنت ،اكت�سب مفهوما "البرمجة" و"التد ُّفق" ً
من المحتوى والجمهور �إلى الترميز والم�ستخدمين ،ومن التد ُّفق المبرمج �إلى قابل َّية البرمجة .في منطق
االجتماعي� ،إنَّ الحركة ذات االتجاه الواح ��د �أنتجت حركة باتجاهين بين الم�ستخدمين
و�سائ ��ل التوا�صل
ّ
والمبرمجي ��ن ،وهي عمل َّية �أ ّثرت في ك ّل م ��ن الو�ساطتين التكنولوج َّية واالجتماع َّية للمحتوى ( .)22يمكن
للم�ستخدمي ��ن ،على مواقع مث ��ل تويتر �أو ريديت ،ن�شر المحتوى وتوجيه تد ُّفق ��ات المعلومات ،في حين �أنَّ
من�صاتهم من �أجل الت�أثي ��ر في حركة البيانات .وعليه،
مالك ��ي المواقع ق ��د يع ّدلون خوارزم َّيات وواجهات َّ
االجتماعي على تحفيز
من�صات و�سائل التوا�ص ��ل
من�صة م ��ن َّ
يمك ��ن تعريف قابل َّية البرمج ��ة ب�أ َّنها قدرة َّ
ّ
وتوجي ��ه �إ�سهام ��ات الم�ستخدمين الإبداع َّية �أو التوا�صل َّية ،في حي ��ن �أنَّ الم�ستخدمين ،من خالل تفاعلهم
م ��ع هذه البيئات الم�شفَّرة ،قد ي�ؤ ّثرون بدورهم في تد ُّف ��ق التوا�صل والمعلومات التي يجري تن�شيطها عبر
المن�صة.
هذه
َّ
يرتك ��ز الج ��زء الأ َّول من هذا التعريف عل ��ى التكنولوجيا ،ويتع َّل ��ق �إلى ح ّد كبير ب�شيف ��رات الحا�سوب،
المن�ص ��ة الم�س�ؤولة عن البرمجة ( .)23وفي
وبيان ��ات ،وخوارزم َّيات ،وبروتوكوالت ،وواجهات وم� ّؤ�س�سات
َّ
حي ��ن �أنَّ الخوارزم َّي ��ات لي�س ��ت �سوى مجموعات م ��ن التعليم ��ات الم�ش َّفرة ،ف�إنَّ من المه ��م مالحظة كيف
من�صات و�سائل التوا�صل االجتماع � ّ�ي جميع �أنواع الأن�شطة االرتباط َّية ،مث ��ل الإعجاب ،والتف�ضيل،
ت�ش� � ّكل َّ
والتو�صي ��ة ،والم�شاركة وما �إل ��ى ذلك .ففي �سبيل المثال ،تعمل واجهة في�سب ��وك على توجيه الم�ستخدمين
�ضمني (.)24
االجتماعي على نحو
�إل ��ى "م�صادقة" الم�ستخدمين الآخرين ،و�إعادة تعريف هذا المفهوم
ّ
ّ
تقترح بع�ض الخوارزم َّيات ،مثل تلك الكامنة وراء ز ّر "�أ�شخا�ص قد تعرفهم" على من�صة لينكد �إن ،تلقائ ّي ًا
العالق ��ات االجتماع َّية على �أ�سا� ��س البيانات الم�ستخل�صة .تكمن ق َّوة الخوارزم َّي ��ات ،كما ي�ؤ ّكد ديفيد بير،
يوج ��ه المبرمجون تجارب الم�ستخ ��دم ،والمحتوى ،وعالق ��ات الم�ستخدم عبر
ف ��ي كونه ��ا قابلة للبرمجةِّ :
المن�صات (.)25
َّ
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تك ��ون ه ��ذه الآل َّي ��ات التكنولوج َّية غير مرئ َّي ��ة غالب ًا .ي�صعب مالحظ ��ة تقن َّيات الت�شفي ��ر � اّإل من خالل
واجهات الم�ستخدم المرئ َّية وواجهات برمجة التطبيقات ( ،)APIsوفي بع�ض الأحيان من خالل �شيفرات
الم�ص ��در (المفتوحة)
الخا�صة بهم .على عك�س الجداول التلفز ّية ف ��ي منطق و�سائل الإعالم العا َّمة ،ف�إنَّ
ّ
االجتماعي ،وذلك جزئ ّي ًا نتيجة
من ال�صعب تحليل قابل َّية البرمجة التكنولوج َّية في منطق و�سائل التوا�صل
ّ
ك ��ون الخوارزم َّي ��ات تخ�ضع لحقوق الملك َّية ،ومن َّثم تظ ّل �سر َّية ،وجزئ ّي� � ًا لأ َّنها تتالءم با�ستمرار مع نماذج
الأعم ��ال التجار َّي ��ة الآخذة في التط� � ّور وممار�سات الم�ستخ ��دمّ .
يو�ضح الباحث في الدرا�س ��ات الإعالم َّية
الأمريك َّي ��ة ،تارلتون جيلي�سبي� ،أن قابل َّية برمجة التفاعل االجتماع � ّ�ي �أ�صبحت �أنموذج َّية في بيئة �إعالم َّية
الخوارزمي للمعلوم ��ات ،تمام ًا كما اعتدنا االعتماد
المن�ص ��ات� :إ َّننا نعتمد الآن على التقييم
تهيم ��ن عليها
َّ
ّ
على الخبراء المعتمدين �أو الأد َّلة العلم َّية في خطاب و�سائل الإعالم العا َّمة (� .)27إنَّ الخيارات التحرير َّية
تختف ،بل على العك�س ،قابل َّية البرمجة تعني �أنَّ اختيارات التحرير
(الب�شر َّي ��ة) ،كما ي َّدعي جيلي�سب ��ي ،لم ِ
وتلقائي (.)28
الب�شر َّية ُتعالج على نحو غير مح�سو�س
ّ
يتع َّل ��ق الج ��زء الثان ��ي من تعري ��ف قابل َّية البرمج ��ة ،على ال ّرغم من ذل ��ك ،بـ التدخّ �ل�ات الب�شر َّية:
يحتف ��ظ الم�ستخدمون بممثل ّية مه َّمة في عمل َّية توجيه قابل َّية البرمجة ،لي�س فقط من خالل �إ�سهاماتهم
المن�صة
يتحدون البروتوكوالت .قد تحتاج
الخا�صة ،لكن �أي�ض ًا لأ َّنهم قد يقاومون التعليمات الم�شفَّرة �أو َّ
َّ
َّ
الفعلي �إلى تعدي ��ل �سيا�ساتها من �أجل الحفاظ على �إر�ضاء جمهورها
ف ��ي �سياق ا�ستجابتها لال�ستخدام
ّ
ي�ضم نحو  62مليون
يو�ضح موقع ريديت ،وهو موقع من مواقع و�سائ ��ل التوا�صل
والمعلني ��نّ .
االجتماعي ّ
ّ
الم�سجلين� -سواء كان ��وا مجهولين
م�ستخ ��دم ،ه ��ذه العقالن َّي ��ة المزدوجة :يتيح الموق ��ع لم�ستخدمي ��ه
ّ
�أم يمك ��ن تع ُّرفه ��م -ن�شر تعليق ��ات �أو روابط �إلى مو�ضوع ��ات تع ُّد جديرة بالمالحظ ��ة .وعاد ًة ما يترك
ريدي ��ت قدرة �أكبر لم�ستخدميه من حيث ما ُي َ
ن�شر وكيف ّي ��ة توجيه االنتباه �إلى مو�ضوع ما �أكثر م ّما يفعل
في�سب ��وك �أو يوتي ��وب .ي�صب ��ح � ّأي �شخ�ص يب ��د�أ " "SubRedditمح ّرر ًا� ،أو مح� � ّررة ،خا�ص ًا به لتد ُّفق
ويقرر َمن يمكنه الإ�ضاف ��ة ومن لديه حقّ الو�صول .ب�صفتها "مجعم ًا االنتباه" ،يعتمد موقع
المعلوم ��اتِّ ،
المن�صة ،يرف� ��ض م�شغلوها تو ّلي
ريدي ��ت على خوارزم ّيات ��ه ،بالإ�ضافة �إلى تيقّظ م�ستخدميه ��ا لت�شغيل
ّ
يتحدون وظيف ��ة التحرير .وعلى ال ّرغم من ذلك ،ف�إنَّ
ثم هم َّ
دور �أو م�س�ؤول َّي ��ات مرا�سل ��ي الأخبار ،ومن َّ
االجتماعي -الت�شكيل المتبادل لتد ُّفق المعلومات من ِقبل
ت�صدير هذا المنطق الجديد لو�سائل التوا�صل
ّ
المن�صة ،ي�ؤ ِّدي حتم ًا �إلى حدوث اندماج
المالكين والم�ستخدمين� -إلى الخطابات الخارجة ع ّما ينا�سب
َّ
العامة .في ني�سان� /أبريل � ،2013أ َّدى بحث جهاز ال�شرطة عن الم�شتبهين في
مع منطق و�سائل الإعالم َّ
مفجري بو�سطن" ،ما �أ َّدى �إلى
تنفيذ تفجيرات ماراثون بو�سطن �إلى ت�أجيج " SubRedditاعثروا على ّ
ب�شدة
�سيل من الجوا�سي�س الهواة واتّهامات كاذبة لطالب المدار�س الثانو َّية الأبرياء .ل َّما انتُقد ريديت َّ
المن�صة اعتذار ًا ووعد ًا بتغيير تكتيكاتها ،وتعزيز
من ج َّراء افتقاره �إل ��ى الم�ساءلة التحرير َّية� ،أ�صدرت
َّ
الفرعي لطريقة
�شيفراته ��ا وبروتوكوالتها ،بالإ�ضافة �إل ��ى تقوية تيقُّظ م�ستخدميها وت�صفي ��ة المحتوى
ّ
حديثهم مع الآخرين.
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وعلي ��ه ،ف�إنَّ منط ��ق قابل َّية البرمجة يمزج حتم� � ًا مبادئ اال�ستعانة بم�ص ��ادر خارج َّية من الجمهور
العامة .في
الخا�ص ��ة بو�سائ ��ل التوا�صل
االجتماعي مع القي ��م التحرير َّية المتو َّقعة من و�سائ ��ل الإعالم َّ
َّ
ّ
ج�سدت نف�سها من خالل
منط ��ق و�سائل الإعالم َّ
العامة� ،أ�شارت "البرمجة" �إلى ا�ستراتيج َّية تحرير َّية َّ
التحدي ��د ،المقاربة ،والترويج لعنا�صر مع ّينة ف ��ي تد ُّفق المحتوى ال ُم َج ْدول .الآن ،بعد �أن اتّخذ التد ُّفق
"منعطف ًا خوارزم ّي ًا" ،ال تبرمج المحتوى وكالة مركز َّية فح�سب ،حتّى �إن كانت هذه الوكالة ال تزال
لديه ��ا �سيطرة ملحوظ ��ة � ،اَّإل �أنَّ الم�ستخدمين ي�شارك ��ون �أي�ض ًا في توجيه المحت ��وى ،مم ّيزين �إ َّياه عن
المن�صات
يو�ضح مثال ريديت كي ��ف �أنَّ �أ�صحاب
تحدث عنه ويليام ��ز (ّ .)29
التد ُّف ��ق المبرمج ال ��ذي َّ
َّ
االجتماعي :يمتل ��ك الم�ستخدمون �أنف�سهم
لي�س ��وا و�سطاء الق� � ّوة الوحيدين في عالم و�سائ ��ل التوا�صل
ّ
كذل ��ك الق ��درة على ت�شكيل �آل َّي ��ات الخوارزم َّية ه ��ذه .يمكنهم � َّإم ��ا "ال�سير مع التد ُّف ��ق" و�إ ّما يمكنهم
التالعب بالتفاعل الم�شفَّر ،مث ًال عن طريق �إعادة التغريد على نطاق وا�سع �أو الإعجاب بمحتوى مع َّين،
وتالي� � ًا دف ��ع مو�ضوع ما كي ي�صبح م ��ن المو�ضوعات ال�شائع ��ة .وعبر القيام بذل ��ك ،يتفاو�ض مبرمجو
المن�ص ��ة وم�ستخدموها با�ستمرار على �شروط التفاعل االجتماع � ّ�ي .ففي حالة �أعمال ال�شغب الناتجة
َّ
َّ
ا�ستغل الم�ستخدمون قابل َّية البرمجة
عن في�سبوك في هارين ،التي ا�ستُ�شهد بها في بداية هذه المقالة،
لمن�ص ��ات مختلف ��ة ،لي�س فقط م ��ن خالل تجاهل �إع ��دادات الخ�صو�ص َّية المغلوطة للفت ��اة البالغة من
َّ
للمن�صة من �أجل �إر�سال
العم ��ر �ست ��ة ع�شر عام ًا ،و�إ َّنما �أي�ض ًا من خ�ل�ال ا�ستغالل الخا�ص َّية الوظيف َّي ��ة
َّ
الر�سالة �إلى �أكبر عدد ممكن من "الأ�صدقاء".
نظ ��ر ًا لطبيع ��ة ثنائ َّي ��ة االتّجاه للحرك ��ة عبر الإنترن ��ت ،ف�إنَّ قابل َّي ��ة البرمجة تحم ��ل عواقب وخيمة
المن�صات" فح�س ��ب ،لكن �أي�ض ًا
متر ِّتب ��ة لي�س عل ��ى ت�صميم المخالط ��ة االجتماع َّية "التي تح ��دث عبر
َّ
العامة
عل ��ى الأن�شط ��ة االجتماع َّية التي تخفّف من َّ
حدتها الم� ّؤ�س�ساتُ االجتماع َّي ��ة ،مثل و�سائل الإعالم َّ
عد �أنَّ قابل َّية البرمجة مغ ّير ًا فريد ًا في نوعه لم�سار اللعبة � اَّإل
والقان ��ون والنظام .على ال َّرغم من �إمكان ِّ
االجتماعي ،جز ٌء ال مف َّر منه من تكوين �أكبر.
�أ َّنها ،بو�صفها عن�صر ًا مركز ّي ًا في منطق و�سائل التوا�صل
ّ
العامة فح�سب ،بل مع ا�ستراتيج َّيات الإعالن،
�إ َّنها لم تت�شابك على نحو معقَّد مع منطق و�سائل الإعالم َّ
حد �سواء� .سنع ��ود �إلى التكوين
العام ��ة ،والن�شاط ،والخطابات الجماهير َّي ��ة الأخرى ،على ٍّ
والعالق ��ات َّ
الأكبر هذا في ق�سم الحق.
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 .3.2ال�شعب َّية
االجتماعي ه ��و ال�شعب َّية .لقد ك�شف منط ��ق و�سائل الإعالم
المب ��د�أ الثاني لمنط ��ق و�سائل التوا�صل
ّ
العام ��ة بالفع ��ل عن �آل َّي ��ة قو َّية لدف ��ع النا�س "المحبوبي ��ن" كي ي�صبح ��وا �شخ�ص َّي ��ات �إعالم َّية ،وذلك
َّ
اعتم ��اد ًا عل ��ى قدرتهم على التالع ��ب بو�سائل الإعالم وج ��ذب الجماهير� ،إذ �إنَّ مجموع ��ة متن ّوعة من
الممثلي ��ن ،م ��ن ال�سيا�سيين �إلى الف ّناني ��ن الهزليين ،راكمت اهتمام ًا جماهير ّي� � ًا ،وغالب ًا ما حقَّق ه�ؤالء
العامة فيما يتع َّلق
مكان ��ة ال�شخ� ��ص الم�شهور .و�إلى جانب ال�شهرة وال�شعب َّية ،كانت ق ّوة و�سائ ��ل الإعالم َّ
ب�إعداد جدول �أعمال �أو دفع مو�ضوعات مع َّينة �إلى المق ّدمة ،مو�ضوع ًا ُو�ضع العديد من النظر َّيات ب�ش�أنه
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العامة
بي ��ن الأكاديميي ��ن ( .)30كما �أ َّكد �ألثيد و�سنو بالفعل في عام  ،1979ف� ��إنَّ قدرة و�سائل الإعالم َّ
العام من خالل ت�صفية الأ�صوات الم�ؤ ّثرة وتخ�صي� ��ص ثقل �أكبر لبع�ض التعبيرات،
عل ��ى ت�شكيل ال ��ر�أي ّ
من�ص ��ات و�سائل التوا�صل
ه ��و �أمر ي�شه ��د على ق ّوتها ( .)4وف ��ي ال�سنوات الأولى م ��ن وجودها ،قطعت َّ
العامة ،بمعنى �أ َّنه يمكن لجميع
االجتماعي وعد ًا ب�أن تكون �أكثر م�ساواة وديمقراط َّية من و�سائل الإعالم َّ
ّ
الم�ستخدمي ��ن الم�شارك ��ة والإ�سهام في المحتوى على قدم الم�س ��اواة .وعلى ال ّرغم من ذلك ،مع ن�ضوج
من�ص ��ات مثل في�سبوك وتويتر� ،أ�صبحت تقنياتها لت�صفية العنا�صر ذات ال�شعب ّية والأ�شخا�ص الم�ؤ ّثرين
َّ
من�صة فيما يتع َّل ��ق بتح�سين بع�ض
�أكث ��ر تعقي ��د ًا تدريج ّي ًا .على ال ّرغ ��م من اختالف ا�ستراتيج ّي ��ات ك ّل َّ
العامة
المو�ضوعات و�إعطاء الأولو َّية لم�ستخدمين مع َّينين ،ف�سوف نحاول و�صف الديناميك َّيات الداعمة َّ
المنخرط ��ة في الترويج عبر الإنترنت .كيف يمكن لل�سع ��ي وراء االهتمام عبر الإنترنت �أن ي�صبح جزء ًا
م ��ن منط ��ق و�سائل الإعالم ،الذي ي�ؤ ّثر في م ��ا يجده الأ�شخا�ص مه ّم ًا؟ وكي ��ف يتداخل هذا المنطق مع
العامة عب ��ر الإنترنت �أو خارجه ،ح ّت ��ى لو ن�ش�أت عن
منط ��ق و�سائل الإع�ل�ام
(العامة) في الخطاب ��ات َّ
َّ
�أو�ضاع منف�صلة؟
تما�شي ًا مع مز َّية قابل َّية البرمجة ،ف� ��إنَّ ال�شعب َّية م�شروطة بمك ّونات خوارزم َّية واجتماع َّية-اقت�صاد َّية
من�ص ��ة �آل ّياتها المم ّي ��زة من �أجل تعزي ��ز �شعب َّي ��ة الأ�شخا� ��ص� ،أو الأ�شياء،
عل ��ى ٍّ
حد �س ��واء .تمتل ��ك ك ّل َّ
(((
الكم� .إنَّ عمل ّي ��ات الإدراج ف ��ي  Facebook's EdgeRankو
�أو الأف ��كار ،وتُقا� ��س غالب ًا من ناحي ��ة ّ
 ((( Twitter's Trending Topicsه ��ي خوارزم َّيات ترفع من قيمة بع�ض المو�ضوعات ،وتق ّلل من قيمة
�أخرى� .إنَّ نتائج الإعجاب على في�سبوك تح ّدد التقييمات العاطف َّية والإيجاب َّية للمو�ضوعات تلقائ ّي ًا ،بد ًال
م ��ن طل ��ب تقييمات معقَّدة .ت ّدعي �آل َّية و�ض ��ع الإعجاب �أ َّنها تعزّز تجربة اجتماع َّي ��ة ،لكنَّ الز َّر ي�ش ّكل في
الوق ��ت عينه "اقت�صاد ت�سجي ��ل الإعجاب" م�ؤتمت ًا ( .)32وعلى المنوال نف�س ��ه ،تتيح مز َّية المو�ضوعات
ال�شائع ��ة على تويتر للم�ستخدمين تعزي ��ز مو�ضوعات �أو عنا�صر �إخبار َّية مع َّين ��ة ،في حين تق ّدم عمل ّيات
�إع ��ادة التغريد �أداة من �أج ��ل "ت�أييد" تغريدة مع َّينة على نطاق وا�سع .غي ��ر �أنَّ تويتر يعمل �أي�ض ًا بن�شاط
ُخ�ص�ص عبر الخوارزم َّيات
عل ��ى تعزيز التغريدات التي يت� � ُّم الترويج لها ،والتي تدفع ثمنها ال�شركات ،وت ّ
المن�صة القائم ��ة على الم�ساواة،
م ��ن �أج ��ل �أن تالئم تد ّفقات تويتر المح � َّ�ددة .وعلى ال ّرغم م ��ن �صورة
ّ
المن�صة تميل
� اَّإل �أنَّ بع� ��ض الأ�شخا� ��ص على تويتر �أكثر ت�أثي ��ر ًا من الآخرين ،ويرجع ذلك جزئ ّي ًا �إل ��ى �أنَّ
َّ
�إل ��ى �أن يهيم ��ن عليها عدد قليل م ��ن الم�ستخدمين الذين يملكون �أعداد ًا �ضخمة م ��ن المتابعين ،ويرجع
المن�صة تعطي ثق ًال �أكبر للم�ستخدمين المرئيين على نحو كبير .ففي �سبيل المثال،
ذل ��ك جزئ ّي ًا �إلى �أنَّ
َّ
يح�ص ��ل الم�ستخدمون مثل مرا�س ��ل قناة  CNNلل�شرق الأو�سط ،كري�ستي ��ان �أمانبور ،على ثقل �أكبر من
)

 EdgeRankهو االسم الذي يطلق بصورة شائعة على الخوارزميّة التي يستخدمها فيسبوك من أجل تحديد ّ
أي المقاالت ينبغي
1
ّ
عرضها في موجز األخبار الخاص بالمستخدم ،وقد توقف فيسبوك عن العمل بها في عام ( .2011م)

)2

المنصة( .م)
الخوارزميّة التي يستخدمها موقع تويتر بغية تحديد الموضوعات األكثر انتشاراً على
ّ
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الخب ��راء �أو ال�شهود الآخري ��ن .وعليه ،ف�إنَّ زيادة ال�شعب َّية هي حرك ��ة ذات اتّجاهين :تع ّين الخوارزم َّيات
تلقائ ّي� � ًا قيم ��ة متباينة� ،إ َّنما يمك ��ن للم�ستخدمين �أنف�سهم �أي�ض ًا االنخراط في جه ��ود مت�ضافرة بغية رفع
م�ستوى بروز بع�ض الأ�شخا�ص.
المن�ص ��ات �أنف�سه ��ا باهتمام متزايد ف ��ي توحيد مقايي�سه ��ا وجعلها ذات مغ ��زى في الحياة
تحظ ��ى
ّ
من�صته ��ا المنا�سب ��ة .يوج ��د منطق ال�شعب َّي ��ة على الإنترن ��ت في �شع ��ارات لمقاطع
االجتماع َّي ��ة خ ��ارج َّ
الفيدي ��و "الأكثر م�شاهدة" عل ��ى يوتيوب� ،إح�ص ��اءات الأ�صدقاء على في�سبوك �أو ع ��دد المتابعين على
إجمالي:
الخا�ص لل�شعب َّي ��ة �أو الت�أثير ال
من�صة عل ��ى تطوير مقيا�سها
ّ
تويت ��ر .ع�ل�اوة على ذلك ،تعمل ك ّل َّ
ّ
لدين ��ا الآن  Memology Facebookللمو�ضوع ��ات الع�ش ��رة الأكثر �شيوع� � ًا ،و Google Analytics
لقيا� ��س حركة م ��رور الموقع ومبيعات ��ه ،و  Top-100 Twitterمن الأ�شخا�ص الذي ��ن لديهم �أكبر عدد
م ��ن المتابعين .ت�سعى ك ّل �شرك ��ة بن�شاط من �أجل تعزيز �شعبيتها و�آل َّي ��ات الت�صنيف بغية تح�سين قيمة
من�صتها وم�ستخدميها.
ّ
المن�صات
المن�صات الفرد َّية الت ��ي تن�شر هذه اال�ستراتيج َّي ��ات ،هناك �أي�ض ًا ع ��دد من
�إل ��ى جان ��ب
َّ
َّ
الجدي ��دة التي تقي�س درجات ال�شعب َّية وت�صنيفات ال�سمعة عب ��ر اللوحة :تح�سب درجات كالوت Klout
المن�صات من خالل ن�شر خوارزم َّيات معقَّدة ،وغالب ًا ما تكون
الفردي وت�أثيره في جميع
وجود الم�ستخدم
ّ
َّ
مثي ��رة للج ��دل ( .)33ا�ستناد ًا �إلى هذا الرقم ،يمكن للمعلني ��ن �أو �أ�صحاب العمل تحديد "م�ستخدمين
خارقي ��ن" مع ّيني ��ن والدفع لهم من �أجل �أداء مهام �أو وظائ ��ف ترويج َّية (الأ�شخا�ص الذين ح�صلوا على
للمن�صات ،خلقت ال�شعب َّية
نقاط كالوت �أقل من  45ال ينبغي لهم التق ُّدم) .في البيئة المت�صلة بالإنترنت
َّ
العامة.
خا�صة بهما� ،إذ ا�ستكمال مقايي�س ال�شعب َّية التي و َّزعتها �سابق ًا و�سائل الإعالم َّ
والت�أثير معايير َّ
االجتماعي منطق و�سائل الإع�ل�ام العا َّمة ويعزِّ ز معاييره
م ��ن ناحي ��ة ،ي�ستكمل منطق و�سائل التوا�ص ��ل
ّ
وتكتيكات ��ه ال�سائدة ،عبر �إ�ضافة ُب ٍعد �آخر .ا�ستخدم ��ت و�سائل الإعالم العا َّمة التقليد َّية مر�شحات ال�شعب َّية
لعق ��ود ،يحت ��اج المرء فقط �إل ��ى التفكير في قائم ��ة مج َّلة تايم التي ت�ض � ّ�م "�أكث ��ر � 100شخ�ص َّية م�ؤ ّثرة"
و"�شخ�ص َّي ��ة الع ��ام" .وكما الحظ �ألثيد و�سنو بالفع ��ل ،ف�إنَّ "ا�ستراتيج َّي ��ة  (((" voxpopهي تكتيك قديم
ينتق ��ي مواطني ��ن بو�صفه ��م متح ّدثين با�س ��م �شريحة مع َّينة م ��ن العا َّم ��ة ( .)4وعليه ،ف�إنَّ ا ّدع ��اء و�سائل
االجتماعي ب�أنَّ المقايي�س عبر الإنترنت ت�ستكمل تكتي ��كات ال�شعب َّية التي تمار�سها بالفعل و�سائل
التوا�ص ��ل
ّ
الإع�ل�ام العا َّمة هو ج ��زء ُمثبت في منطقها .ب ��د�أ م�ستخدمو تويتر الم�ؤ ِّثرون في العث ��ور على طريقهم �إلى
نظام النجوم في و�سائل الإعالم العا َّمة جنب ًا �إلى جنب مع م�شاهير الإعالم ،وتحدِّ د البرامج المتلفزة على
نح ��و متزايد "�أخبار اليوم" �أو تق� � ّرر من تريد مقابلتهم على �أ�سا�س اتجاهات تويتر �أو من خالل النظر في
ً
سؤاال ما ،يجمعون إجاباتهم ،ويق ّدمونها على
 3تعني هذه االستراتيجيّة «صوت الشعب» .يسأل الطالب مجموعة من األشخاص
أنّها اقتباس��ات أس��فل صورة أو رس��مة لذلك الشخص .غالباً ما تستخدم هذه االس��تراتيجيّة عندما ترغب الصحف اإلخباريّة في

)

إظهار مجموعة من اآلراء حول مسألة ما( .م)
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المناق�شات الدائرة على في�سبوك .غالب ًا ما يعامل ال�صحاف ّيون من و�سائل الإعالم الإخبار َّية التغريدات من
الم�شاهي ��ر �أو ال�سيا�س ّيين ب�أ َّنها اقتبا�سات ،وهو تعزيز غري ��ب لوظيفة تويتر القو َّية ك�أداة للعالقات العا َّمة.
المن�صة على نحو متزايد بو�صفه ��ا معايير �شرع َّية لقيا�س وت�صني ��ف الأ�شخا�ص والأفكار،
ُتقب ��ل مقايي� ��س
َّ
و ُت ّ
�ضخ ��م هذه الت�صنيف ��ات بعد ذلك من خالل و�سائل الإعالم العا َّمة ،ومن ث � َّ�م يعزّزها الم�ستخدمون من
خالل الأزرار االجتماع َّية مثل المتابعة والإعجاب.
وم ��ع ذل ��ك� ،إنَّ ما يجعل ه ��ذا العن�صر من منطق و�سائ ��ل التوا�صل االجتماع � ّ�ي مختلف ًا عن منطق
العامة هو قدرته على قيا�س ال�شعب َّية في الوقت عينه ،وبا�ستخدام الو�سائل نف�سها التي
و�سائل الإعالم َّ
يح ��اول عبره ��ا الت�أثير في ه ��ذه الت�صنيفات �أو التالعب به ��ا .تك�شف الن�شاط ��ات المت�شابكة للقيا�س
للمن�صة ،في حي ��ن تعك�س على نحو متزامن ق ��درة الم�ستخدمين على دفع
والتالع ��ب الإتاح ��ة التقن َّية
َّ
اهتم ��ام مح ّدد �إلى الخطوط الأمام َّي ��ة الهتمام الجمهور .يمكن لمجموعات م ��ن الم�ستخدمين الذين
يقررون �أن ي�صبح �شيء ما "رائج ًا" تنظيم موجة دعائ َّية من �أجل الترويج لعن�صر مع َّين ،الأمر الذي،
ِّ
من�صات
كم ��ا اكت�شف
ّ
المحتجون الذين ن َّف ��ذوا حركة "احتلوا وول �ستريت" ،يمكن �أن يمثل تح ّدي ًا على ّ
تتم ّت ��ع ب�شعب َّي ��ة مثل تويتر ( .)34وف ��ي مثال �أعمال ال�شغب التي نتجت ع ��ن في�سبوك في هاينّ ،
وظفت
مجموع ��ة م ��ن االنتهازيين ب ��ذكاء ز َّري الإعجاب و�إع ��ادة التغريد بغية تنظيم حفل ل ��م يكن في الواقع
العامة
حف�ل ً�ا ،وتم َّكنوا من دم ��ج �أدواتهم االجتماع َّية القو َّية م ��ع التكتيكات ال�سائدة لو�سائ ��ل الإعالم َّ
من�صات في�سبوك
لتحقي ��ق �أهدافهم المد ّمرة المح � َّ�ددة �سلف ًا .وفق المنوال عينه ،ا�ستخ ��دم �أ�صحاب َّ
عامة �أو خير َّية (ف ��ي �سبيل المثال،
خا�صته ��م للترويج لق�ضايا تجار َّي ��ة �أو َّ
وتويت ��ر ت�صنيف ��ات ال�شعب َّية َّ
التب� � ُّرع بالأع�ضاء بو�ساطة مارك زوكربي ��رغ م� ّؤ�س�س في�سبوك) (� .)35إنَّ ت�صدير �آل َّيات �شعب َّية و�سائل
التوا�ص ��ل االجتماع � ّ�ي �إلى بيئات اجتماع َّي ��ة �أو تجار َّية �أُخر ،هو بال�ضبط ما يثب ��ت فاعل َّية منطقها في
تح ّدي الت�سل�سالت الهرم َّية االجتماع َّية القائمة �أو الأوامر الخطاب َّية المقلقة.
يتداخ ��ل منط ��ق و�سائ ��ل الإع�ل�ام العا َّمة ومنط ��ق و�سائ ��ل التوا�صل االجتماع � ّ�ي على نح ��و متزايد في
تحدي ��د �شعب َّية الق�ضايا وت�أثي ��ر النا�س .ت�صبح ال�شعب َّية غارقة في حلقة تغذي ��ة راجعة بين و�سائل الإعالم
االجتماعي ،وكما نوق�ش في حالة قابل َّي ��ة البرمجة ،ف�إ َّنها ت�صبح جزء ًا من �ساحة
العا َّم ��ة وو�سائل التوا�صل
ّ
ثقاف َّي ��ة �أكب ��ر ،حيث تنخرط الخطاب ��ات الم� ّؤ�س�س َّية والخطاب ��ات الم�ضا ّدة في �صراع بغي ��ة جعل منطقهما
االجتماعي:
�أكث ��ر �إفحام ًا .هناك عن�صران �آخران يلعب ��ان دور ًا مركز ّي ًا في �صياغة منطق و�سائل التوا�صل
ّ
الترابط والتحويل �إلى بيانات.
 .3.3الترابط
في نظر َّية �ألثيد و�سنو حول منطق و�سائل الإعالم العا َّمةُ ،قدِّ مت "و�سائل الإعالم" على نحو عا ّم ب�أ َّنها
لوح ��ة غي ��ر مح َّددة المعالم من الم� ّؤ�س�س ��ات الإعالم َّية التي يتم ّثل هدفها -ا�ستناد ًا �إل ��ى غاياتها العا َّمة �أو
التجار ّي ��ة -في ربط المحتوى بالمواطنين �أو رب ��ط المعلنين بالم�ستهلكين ( .)4لطالما خاطبت م� َّؤ�س�سات
الإع�ل�ام التقليد َّي ��ة جمهور ًا محل ّي� � ًا �أو �إقليم ّي ًا مع َّين ًا ف ��ي �صياغة الأخبار ،والمعلوم ��ات ،والترفيه في �أثناء
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من�صات و�سائل التوا�صل
الت�أثير على انتباه الم�شاهد للعمالء المتن ّوعين جغراف ّي ًا �أو ديموغراف ّي ًا .ل َّما ظهرت َّ
االجتماع � ّ�ي ف ��ي �أوائل العقد الأول من القرن الحادي والع�شرين ،ب ��دا �أنَّ �سعيها الأ�سا�س هو الترابط� :أراد
في�سب ��وك ،الذي ت� ّأ�س�س عام � ،2004أن يكون طلاَّ ب الجامع ��ات قادرين على التوا�صل والت�شارك ،في حين
من�ص ��ات المحت ��وى ال ��ذي ُين�شئ ��ه الم�ستخدمون مثل يوتيوب ،ال ��ذي بد�أ عام  ،2005ته ��دف �إلى ربط
�أنَّ َّ
االجتماعي -و�أبرزها
من�ص ��ات و�سائل التوا�صل
الم�ستخدمي ��ن بالمحتوى (النا�شئ ذات ّي ًا)� .إنَّ العديد من َّ
ّ
في�سب ��وك ويوتي ��وب وتويت ��ر -ال يزال ير ّوج لخدمات ��ه المربوطة بال�شبك ��ة ب�أ َّنها عوامل تمكي ��ن لال ِّت�صاالت
الب�شري� ،أو "الم�شاركة" ،ال يزال جزء ًا �صالح ًا من
الب�شر َّية .وعلى ال ّرغم من ذلك ،حتّى لو كان اال ِّت�صال
ّ
االجتماعي ،ف�إنَّ م�صطلح ًا �أكثر �شمو ًال ود َّقة للتعبير عن هذا العن�صر من المنطق
منط ��ق و�سائ ��ل التوا�صل
ّ
هو الترابط .ي�شير الترابط ،الذي ن�ش�أ كم�صطلح في مجال المع َّدات الحا�سوب َّية� ،إلى الإتاحة االجتماع َّية-
للمن�صات المربوطة بال�شبكة من �أجل ربط المحتوى بن�شاطات الم�ستخدم والمعلنين .بتعبير � ّ
أدق،
التقن َّية
َّ
المن�صة" دائم ًا �أن�شطة الم�ستخدمين
يتو�سط "جهاز
ف ��ي نظام تب ّي�ؤ مترابط لو�سائل التوا�صل
َّ
االجتماعيَّ ،
ّ
ويح� � ّدد كيف َّية ت�شكي ��ل اال ِّت�صاالت ،حتَّى �إذا كان ب�إمكان الم�ستخدمي ��ن �أنف�سهم ت�سليط ت�أثير ملحوظ على
�إ�سهام المحتوى.
يتداخل الترابط جزئ ّي ًا مع مفهوم "قابل َّية االنت�شار" الذي ق َّدمه هنري جينكينز ،و�سام فورد ،وجو�شوا
جري ��ن ،لك َّن ��ه يتم ّيز �أي�ض ًا عنه ( .)36ففي حين �أنَّ قابل َّية االنت�شار تق ّر بـ "�أهم َّية الروابط االجتماع َّية بين
الأف ��راد" � ،اَّإل �أ َّنهم ي�ؤ ِّكدون على �أنَّ هذه الروابط " ُت ّ
االجتماعي
من�صات و�سائل التوا�صل
�ضخمها" فح�سب َّ
ّ
"(�� � ،)36صُ ."6 ،يفاق ��م مفه ��وم قابل َّي ��ة االنت�شار من ق َّوة ممثل َّي ��ة الجمهور ،مع تقلي ��ل الت�شديد على
المن�صة بو�صفها ق� � َّوة توجيه َّي ��ة � .اّإل �أنَّ الترابط ي�ؤ ِّك ��د ،عو�ض ًا عن ذلك ،وعل ��ى نحو مت�سا ٍو،
ق� � َّوة ممثل َّي ��ة
َّ
أعم ،البيئ ��ات الأدائ َّية عبر
عل ��ى الت�شكي ��ل المتب ��ادل للم�ستخدمين،
والمن�ص ��ات ،والمعلنين ،وعل ��ى نحو � ّ
َّ
االجتماعي مع
من�صات و�سائل التوا�ص ��ل
الإنترن ��ت .عل ��ى عك�س و�سائل الإع�ل�ام العا َّمة ،نادر ًا ما تتعام ��ل َّ
ّ
ّ�صاالت
جماهير "طبيع َّية" مح َّددة من الناحية الجغراف َّية �أو الديموغراف َّية؛ وبد ًال من ذلك ،ت�س ِّرع من االت
ِ
بي ��ن الأف ��راد ،وتتيح جزئ ّي� � ًا ت�شكيل تحالفات ا�ستراتيج َّي ��ة �أو مجتمعات من خالل مب ��ادرة الم�ستخدمين،
وت�ش� � ّكل جزئ ّي ًا الجمهور الم�ستهدف من خ�ل�ال تكتيكات ت�شكيل المجموعة الم�ؤتمت ��ة ("المجموعات التي
ال�شخ�صي ("الأ�شخا� ��ص الذين ا�شتروا هذا
ق ��د تك ��ون مهت ّم ًا بها" على فليك ��ر) �أو التو�صيات ذات الطابع
ّ
ثنائي القطب في منطق و�سائل التوا�صل
العن�ص ��ر ا�شتروا �أي�ض ًا"...على �أمازون) .ي ��درج الترابط عن�صر ًا َّ
زج االتّ�صال الم�ؤتمت.
االجتماع � ّ�ي :تكتيك
ا�ستراتيجي يم ِّكن على نحو ف َّعال التوا�صل َّي ��ة الب�شر َّية في �أثناء ِّ
ّ
اخت ��ار ع ��دد من وا�ضعي النظر َّيات جانب ًا واح ��د ًا من هذا المنطق المزدوج� ،إ َّما بغي ��ة الإ�شادة بالإمكانات
المن�صات بو�صفها
االجتماعي ،و�إ ّما من �أجل ندب تح ّيزات بع�ض
التحرر َّي ��ة والمجتمع َّية لو�سائل التوا�ص ��ل
َّ
ّ
المخ�ص�ص (� .)37إنَّ هدفن ��ا في تقديم عن�صر الترابط ه ��و مناق�شة كيف يقوم منطق
و�سائ ��ل للإع�ل�ان
َّ
االجتماعي بكال الأمرين ف ��ي الوقت عينه .دعونا ننظر عن كث ��ب �إلى ك ّل طرف من هذا
و�سائ ��ل التوا�ص ��ل
ّ
التعار�ض الزائف.
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االجتماعي م�ستمدَّة من علم اجتم ��اع ال�شبكة المبكر.
�إنَّ فاعل َّي ��ة التوا�صل َّي ��ة الب�شر َّي ��ة لو�سائل التوا�ص ��ل
ّ
المن�صات االجتماع َّي ��ة بوقت طويل ،جادل عالم االجتماع باري ويلمان وزمال�ؤه ب�أنَّ تقنيات و�سائل
قب ��ل ظهور َّ
االجتماعي من مجموعات متما�سكة ج ّيد ًا �إلى �شبكات
جوهري في الن�شاط
الإعالم الجديدة تنطوي على تح ّول
ّ
ّ
اجتماع َّي ��ة مرتبطة على نحو �ضعيف ،ي�صفها بـ "الفردان َّية ال�شبك َّي ��ة" .تفتر�ض الفردان َّية المربوطة بال�شبكة
متخ�ص�صة ذات اهتمام
م�سبق ًا �أن النا�س يتوا�صلون مبا�شرة مع �أ�شخا�ص �آخرين يت�شاركون معهم في عالقات
ّ
االجتماعي حول ال�شخ�ص بد ًال من المجموعة �أو المنطقة .تو ّفر و�سائل
م�شت ��رك .يدور هذا النوع من الن�شاط
ّ
والمن�ص ��ات االجتماع َّية �أي�ض ًا على وجه الخ�صو�ص ،ظاهر ّي� � ًا للم�ستخدمين فر�صة انتقاء
الإع�ل�ام الجديدة،
َّ
�شخ�صي .انطالق ًا من هذا المنظور ،ت�سمح
واختي ��ار �أ�شخا�ص �آخرين للتوا�صل والتخاطب معهم عل ��ى �أ�سا�س
ّ
و�سائل الإعالم هذه للأفراد ب�إن�شاء �شبكاتهم ومجتمعاتهم االجتماع َّية الم�ص َّممة ح�سب الحاجة.
خا�ص في هذا ال�صدد ،يتم َّثل في العمل الذي قام به بينيت و�سيجربيرج،
�إنَّ المثي ��ر لالهتم ��ام ،على نحو ّ
"الجماعي" �إلى الن�شاط "الرابط"
اللذين الحظا في بحثهما عن االحتجاجات المعا�صرة تح ّو ًال من الن�شاط
ّ
( .)42وي�ؤ ِّك ��دان عل ��ى �أنَّ الح ��ركات االحتجاج َّي ��ة قد اعتم ��دت تقليد ّي ًا على بن ��اء ون�شر �أط ��ر هو َّية ون�شاط
َج ْمعيي ��ن ،تتط َّل ��ب َّ
منظمات هرم َّي ��ة ر�سم َّية ومجموعات انتم ��اء ،من �أجل تعليم النا� ��س وربطهم بهذه الأطر
الجماعي مع
( .)45-43وفق ًا لبينيت و�سيجربيرج ،في االحتجاجات المعا�صرة ُيخلط هذا النوع من الن�شاط
ّ
الن�ش ��اط الراب ��ط ،وهو هجين ينطبق على نحو متزايد "على الحياة في المجتمعات الحديثة المت� ِّأخرة ،حيث
تفق ��د َّ
المنظمات الر�سم َّية �سيطرتها عل ��ى الأفراد ،و ُي�ستعا�ض عن روابط المجموع ��ة لتح ّل مح ّلها ال�شبكات
االجتماع َّي ��ة وا�سع ��ة النطاق والمرنة" "(� ،)42ص ."748 ،ي�ؤ ِّكد الم�ؤ ِّلفان على �أنَّ هذه ال�شبكات ال تتط َّلب
�سيط ��رة تنظيم َّي ��ة قو َّي ��ة �أو هُ و َّية جماع َّي ��ة ،بد ًال من ذل ��ك ،تعمل التقني ��ات االجتماع َّية كعنا�ص ��ر تنظيم َّية.
ف ��ي �سبيل المثال ،في تح ّركات "احت ّلوا وول �ستريت" الت ��ي حدثت عام  ،2011لم تعمل ال�شبكات ال�شخ�ص َّية
المعتم ��دة عل ��ى التكنولوجيا كنظم توا�صل فح�س ��ب ،بل م َّكنت �أي�ض ًا َّ
المنظمات المرن ��ة التي �سمحت ب�إجراء
من�سقة .في المثال الذي �ضربناه على �أعمال ال�شغب في هارين� ،أعاد �أ�شخا�ص ،لم ي�سبق
�سري ��ع وتعدي�ل�ات َّ
لهم �أن التقوا قب ًال� ،صياغة في�سبوك وتويتر ب�سرعة ،مح ّولين �إ َّياهما �إلى �أدوات تنظيم َّية.
في المنطق المزدوج للترابط ،يبدو �أنَّ الجانب الآخر من الفردان َّية المرتبطة بال�شبكة هو التخ�صي�ص
المرتب ��ط بال�شبك ��ة �أو ال�شخ�صن ��ة الم�ؤتمت ��ة .ل َّم ��ا كانت و�سائ ��ل الإعالم ال ت ��زال �سائدة ،ف� ��إنَّ التحالف
ا�ستراتيجي للتو�صيات
بي ��ن الم�ستهلكين ،والمحت ��وى (�أو المنتجات) والمعلني ��ن ،انطوى دائم ًا على ن�ش ��ر
ٍّ
وال�شب ��كات االجتماع َّية لبي ��ع ال�سلع �أو الخدمات� .س ��واء كانت �أطباء يرتدون معاطف بي�ض� � ًا� ،أو "بطاقات
والء" م ��ن المتاجر� ،أو الجيران الذي ��ن ّ
ينظمون حفالت (((� ، Tupperwareأو ت�أييدات من الأ�صدقاء
اجتماعي يعمد فيه المضيف (أو المضيفة على نحو أكثر اعتياديّة) إلى تسلية الضيوفّ ،
ويوفر لهم فرصة طلب حافظات
 4تجمّع
ّ
بالس��تيكيّة .كانت هذه الطريقة مستخدمة كاستراتيجيّة مبيعات فعّالة من قبل شركة تصنيع الحافظات البالستيكيّة ،ووفرت دخالً

)

للمضيف أو المضيفة من العموالت على المبيعات( .م)
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�أو الم�شاهير ،ف�إنَّ ثقافة التو�صية ت�سبق قدوم ال�شبكات االجتماع َّية� .إنَّ الجديد في �سياق �شبكات التوا�صل
االجتماع � ّ�ي ،عل ��ى ال َّرغم من ذلك ،هو �آل َّي ��ات ال�شخ�صنة العميقة والتخ�صي� ��ص المرتبط بال�شبكة .ت�شير
الفردي
ال�شبكي بناء على افترا�ضات حول احتياجات الم�ستخدم
ه ��ذه الم�صطلحات �إلى معايرة المحتوى
ّ
ّ
المن�صات �أو المعلنين .ونتيجة لهذا ،ينبغ ��ي النظر �إلى الترابط كا�ستراتيج ّية متقدِّ مة
واهتمام ��ات مالكي
َّ
والمن�صات بالم�ستخدمين ،والم�ستخدمين
لربط الم�ستخدمين بالمحتوى ،والم�ستخدمين بالم�ستخدمين،
َّ
بالمن�صات ،وذلك بو�ساطة الخوارزم َّيات .غي ��ر �أنَّ الحدود بين الروابط الب�شر َّية
والمن�صات
بالمعلني ��ن،
َّ
َّ
الموجهة تجار ّي ًا وتكنولوج ّي ًا �أ�صبحت مبهم ��ة على نحو متزايد .في �سبيل المثال� ،إنَّ الروابط
والن�شاط ��ات َّ
الم�ؤتمت ��ة بي ��ن الم�ستخدمين والمنتج ��ات عبر الإعجابات عل ��ى في�سبوك ،ت�ساعد المعلني ��ن في ا�ستخدام
�أ�ساليب التو�صية من �أجل الترويج للمنتجات �إلى "�أ�صدقاء" ،حتّى �إذا كان الم�ستخدمون غير مدركين �أ َّنه
يتم ا�ستغاللهم من �أجل هذه الأغرا�ض.
ّ
�إنَّ ثقاف ��ة التو�صي ��ة القائمة على الترابط الم�ؤتمت ُتظهر المز َّية عينها المتم ّثلة في كونها ذات وجهين،
كما الحظنا فيما يتع ّلق بالفردان َّية المرتبطة بال�شبكة� :إنَّ بع�ض الم�ستخدمين يقدِّ رون الخدمة ا ّلتي تقدِّ مها
المن�ص ��ات لربطه ��م ب�أ�شخا�ص مت�شابهين ف ��ي التفكير� ،أو عنا�ص ��ر َّ
مف�ضلة� ،أو ذوق متع ّل ��ق باالحتياجات
َّ
الفرد َّي ��ة ،وبع�ضه ��م الآخر يكره التخ�صي� ��ص المرتبط بال�شبكة بو�صف ��ه �إ�شارة �إل ��ى الخ�صو�ص َّية التي ّتم
التجاري لمعلومات الم�ستخدم� .إنَّ هدفنا ال يتم َّثل في االنحياز �إلى جانب واحد من
اقتحامها �أو اال�ستغالل
ّ
هذه المعادلة المثيرة للجدل ،بل في تحليل كيف َّية توظيف عن�صر الترابط ،بو�صفه جزء ًا من منطق و�سائل
الخا�صة والعا َّمة وال�شركات .يع ُّد
الهرمي بين الم�صالح
االجتماعي ،بغية �إعادة ت�شكيل الت�سل�سل
التوا�ص ��ل
َّ
ّ
ّ
الترابط في �سياق ٍّ
كل من الفردان َّية المرتبطة بال�شبكة والتخ�صي�ص المرتبط بال�شبكة ت�س ّلح ًا جديد ًا مهم ًا
ف ��ي الن�ضال من �أجل �إع ��ادة تعريف الحدود بين
الخا�ص والعا ّم ،وبين التجارة والدولة .على ال ّرغم من �أنَّ
ّ
يوتيوب وفي�سبوك وتويتر ت�ستخدم �آل ّيات مختلفة لتمكين وت�شكيل االت�صاالت ،ف�إنَّ ا�ستراتيجياتها المختلفة
تتنا�س ��ب مع منطق متما�س ��ك .وعلى ال ّرغم من ذلك� ،إذا �أردنا �أن نفهم الآل َّيات التي تدعم قابل َّية الت�شغيل
خا�صتها ،فنحن ف ��ي حاجة للتح ّول �إلى العن�صر الرابع الذي يتج � َّ�ذر فيه منطق و�سائل التوا�صل
المتب ��ادل ّ
االجتماعي :التحويل �إلى بيانات.
ّ
 .3.4التحويل �إلى بيانات
كان جزء من منطق و�سائل الإعالم العا َّمة ،وال �س ّيما التلفزة ،يتم ّثل دائم ًا في القدرة على الو�صول �إلى
الحقيقي� ،إلى جانب قدرتها على �إجراء درا�س ��ة للجمهور .كان �سحر التلفاز
الجماهي ��ر العا ّمة في الوق ��ت
ّ
(وال يزال) في قدرته على جذب ح�شود كبيرة لم�شاهدة ال�صور المبا�شرة /الح َّية -ال يزال النقل المبا�شر/
يتم "التقاطها" من خالل
الح ��ي تحم ��ل داللة الأحداث الفورية التي تتط ّور في الوقت الحقيق ��ي ،وبب�ساطة ّ
عي ��ن الكامي ��را ،وغالب ًا ما ّ
تدل على العاطفة والحما�س .لم ت�ساع ��د معرفة المزيد عن المل َّفات ال�شخ�ص َّية
و�أذواق الم�شاهدي ��ن في تح�سين ق ��رارات البرمجة فح�سب ،بل ز َّودت المعلنين �أي�ض� � ًا ب�أرقام دقيقة لجعل
الر�سائ ��ل المدفوعة �أكثر فاعل َّية .الحظ �ألثيد و�سن ��و بالفعل كيف كان ا�ستخدام التقييمات واال�ستطالعات
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والم�سوح الأُخر بمنزلة م� ِّؤ�شرات على ميول الجمهور ( .)4يمكن للمرء �أن يجادل ب�أنَّ قدرة و�سائل الإعالم
الحقيقي هي عن�صر �أ�سا�س
العا َّمة على تح�سين قدرة التنب�ؤ بالجمهور ،وتقديم تجارب الجمهور في الوقت
ّ
االجتماعي ،فق ��د نالحظ كيف عملت
�وي� .إذا نظرنا الحق� � ًا �إلى منطق و�سائ ��ل التوا�صل
ف ��ي منطقها الق � ّ
ّ
الخا�صة بالتن ّب� ��ؤ وتطويع احتياجات الم�ستخدم ،مع رعاية ما يعادل
المن�ص ��ات على تطوير ا�ستراتيج ّياتها
َّ
َّ
الحقيقي" بالن�سبة �إليهم� .إنَّ كال المفهومين ،كما ن�ؤ ّكد ،يقوم على مبد�أ التحويل �إلى بيانات.
"التوقيت
ّ
المن�صات
ي�شي ��ر التحوي ��ل �إلى بيان ��ات ،وفق ًا لـ فيكت ��ور ماير �شوينبرجر وكيني ��ث كوكير� ،إلى ق ��درة
َّ
المرتبط ��ة بال�شبك ��ة على ترجمة العديد من جوانب العالم ،التي لم يت � َّ�م قيا�سها كم ّي ًا من قبل� ،إلى هيئة
بيان ��ات :وال يخ� ّ��ص ذلك فح�سب البيانات الديموغراف َّية �أو التو�صيف َّي ��ة الناتجة عن العمالء في الم�سوح
الم�ستمدة تلقائ ّي ًا من الهواتف
يتم �إجرا�ؤها "على الخط  ،"onlineبل �أي�ض� � ًا البيانات الو�صف َّية
َّ
الت ��ي ّ
العالمي لتحديد
ت�سجل الأحداث والمواق ��ع الم�ستنبطة من النظ ��ام
الذك َّي ��ة مث ��ل الأختام الزمن َّية الت ��ي ِّ
ّ
المواق ��ع ( .)46حينم ��ا يتع َّل ��ق الأم ��ر بالتوا�صل بو�ساط ��ة الكمبيوتر ،يت � ّ�م التعامل مع ك ّل ن ��وع من �أنواع
المحت ��وى� -س ��واء كان مو�سيقا �أم كتب ًا �أم مقاطع فيديو -على �أ َّنه ��ا بيانات ،وعلى نحو �أكثر تحديد ًا حتَّى
من�صات ال�شبكات االجتماع َّية تُح َّول �إلى
العالقات (الأ�صدقاء ،الإعجابات ،المو�ضوعات ال�شائعة) في َّ
بيان ��ات عب ��ر في�سبوك وتويتر� .إنَّ جميع العنا�صر الثالثة الت ��ي ا�ستك�شفناها حتَّى الآن -قابل َّية البرمجة،
ال�شعب َّي ��ة ،التراب ��ط -ت�ستند �إل ��ى حالة التحويل �إل ��ى بيانات .في النظر َّي ��ات المبكرة لو�سائ ��ل التوا�صل
االجتماعي ،كانت البيانات (الو�صف َّية) غالب ًا ما تُع ُّد ناتج ًا ثانو ّي ًا لل�شبكات عبر الإنترنت� ،إ َّنما مع ن�ضوج
ّ
المن�ص ��ات تدريج ّي ًا ،تح َّولت �إلى �شركات بيانات عل ��ى نحو �أكبر ،م�شتقَّة نماذج �أعمالها من قدرتها على
َّ
جم ��ع البيان ��ات و�إعادة توظيفها بد ًال من تقييد ن�شاط الم�ستخدم ال�صحيح ( .)40لقد منح التحويل �إلى
االجتماعي القدرة على تطوير تقنيات التحليالت التن ّب�ؤ َّية والتحليالت
من�صات و�سائل التوا�ص ��ل
بيانات َّ
ّ
الحقيقي.
المتع ِّلقة بالوقت
ّ
االجتماعي ،مثلها مثل و�سائل الإعالم العا َّمة ،مع مجموعة متن ّوعة من
من�صات و�سائل التوا�صل
تتعامل َّ
ّ
الأنظم ��ة عبر الإنترنت للتقييم ،واال�ستطالع ،و�إجراء م�سوح ال�ستجاب ��ات الم�ستخدمين� ،إ َّنما فيما يتجاوز
المن�صات لديها القدرة على االقتراع م�ض ّمنة في
يتم �إثارتها على نحو �صريح ،يب ��دو �أنّ
اال�ستجاب ��ات التي ّ
ّ
هيكليته ��ا .ي�ستخدم في�سبوك وتويتر على نحو متزايد �إمكاناتهم ��ا في ا�ستخال�ص الحركة االجتماع َّية عبر
الإنترن ��ت من �أج ��ل م� ِّؤ�شرات على المو�ضوع ��ات ال�شائعة ،والكلمات الرئي�س ��ة ،والم�شاعر ،ووجهات النظر
تتم م�شاركتها والإعجاب بها على نحو متك ّرر� .إنَّ �أداة التدوين الم�ص ّغر في تويتر،
العا َّمة� ،أو العنا�صر التي ّ
من�صة �أخرى ،ت ��ر ّوج لنف�سها ب�أ َّنها غرفة �ص ��دى لآراء النا�س ،حتّى �إ َّنه ��ا ت�ضع نف�سها كبديل
�أكث ��ر م ��ن � ّأي َّ
االجتماعي هي عبارة
ال�ستطالع ��ات الر�أي التي ُتجرى خارج الإنترنت (� .)47إنَّ فكرة �أنَّ و�سائل التوا�صل
ّ
ع ��ن م�ساح ��ات محايدة وال تح ��وي � ّأي ّ
تدخل من �أطراف �أخرى �أو ت�أثير ظروف مع ّين ��ةُ ،تع ُّد افترا�ض ًا مه ّم ًا
االجتماعي
مت� ّأ�ص�ل ً�ا في العدي ��د من التعريفات لتد ُّفقات البيانات .يكمن جزء من منط ��ق و�سائل التوا�صل
ّ
يتم "توجيهها" فح�سب عبر �أوردة �شبك َّية ،ما ي�سمح
في الت�أكيد على �أنَّ البيانات عبارة عن موارد "�أول َّية" ّ
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للباحثي ��ن ب�إجراء "ا�ستخراج الآراء" �أو "تحليل الم�شاعر" (ُ .)50-48يفتر�ض �أنَّ تويتر يقي�س العواطف،
والم�شاع ��ر� ،أو نقاط ال�ضعف غير الر�سم َّية لأفراد "ال�شعب" في مرحلة ال يزالون فيها في طريقهم �إلى �أن
"الر�سمي".
ي�صبحوا الر�أي العا ّم
ّ
�صاغ ��ت لي ��زا جيتمان القول الم�أثور بح�صاف ��ة "�إنَّ البيانات الخام هي اجتم ��اع للفظين متناق�ضين"،
بالمن�صة ( .)51عالوة
الخا�صة
وهذا يعني �أنَّ البيانات تكون دائم ًا متن َّب�أة بالفعل من خالل �آل َّيات الجمع
َّ
َّ
المن�صة على "قيا�س" تعبيرات �أو �آراء مع َّينة فح�سب ،بل ت�ساعد
على ذلك ،ففي معالجة البيانات ،ال تعمل
َّ
المن�صات منها تعبيرات
�أي�ض� � ًا ف ��ي قولبتها .عبر فتح الم�شاع ��ر والآراء "العفو َّية" لنظر الجمهور ،جعل ��ت
َّ
ومن�سقة م�سبق ًا ،عل ��ى الرغم من �أنَّ العديد من التغريدات تظهر ،ف ��ي � ِّ
أقل تقدير ،غير م�صقولة.
ر�سم َّي ��ة َّ
وم ��ن َّثم ،يمكن تقييمها والت�أثير فيه ��ا من ِقبل �أطراف ثالثة� .إنَّ الآراء والم�شاعر التي يجري التعبير عنها
عبر تويتر ُعر�ضة للتالعب �إلى حدٍّ كبير ،عبر اتّباع ديناميك َّية مماثلة لوا�ضعي النظر َّيات االجتماع َّية التي
ج ��رى تحديدها م�سبق ًا ب�أ َّنه ��ا تتع َّلق بدور ا�ستطالعات الر�أي في منطق و�سائ ��ل الإعالم العا َّمة (� .)52إنَّ
الفك ��رة المتم ّثلة في قدرتك على الدخول في الوعي الأ�شخا� ��ص �أو "تكوين الأفكار" لديهم دون الت�أثير في
الكال�سيكي ،وهو مفهوم م�ألوف في
عمل َّيات �صنع الر�أي ،هي اعتقاد خط�أ �أ�سا�س ًا ،يعود �إلى ت�أثير المراقب
ّ
التخ�ص�صات (.)53
�أدبيات طرائق البحث عبر
ّ
االجتماعي هو قدرته
�إنَّ م ��ا يجعل التحويل �إلى بيانات م ��ن ال�سمات الحا�سمة لمنطق و�سائل التوا�صل
ّ
عل ��ى �إ�ضافة ُبع ��د بيانات في الوقت
المبا�شر/الحي ،التي يحملها منطق و�سائل
الحقيقي لمفهوم النق ��ل
ّ
ّ
الإع�ل�ام العا َّم ��ة .يعالج في�سبوك ،ولينك ��د �إن ،وعلى وج ��ه الخ�صو�ص تويتر ،كم َّيات كبي ��رة من البيانات
االجتماعي في
ال�سلوك َّي ��ة للم�ستخدمي ��ن ك َّل ثانية .يكمن الج ��زء الأكبر من قيمة بيانات و�سائ ��ل التوا�صل
ّ
المن�ص ��ات �أ َّنها ت�ستطي ��ع تت ُّبع التح� � ّركات الآن ّية ل�سلوك
"الحي" ف ��ي الوقت الحقيق � ّ�ي :ت َّدعي
مظهره ��ا
َّ
ّ
الفردي ،وتجميع هذه البيانات ،وتحليلهاَّ ،ثم ترجمة النتائج �إلى معلومات ق ّيمة عن الأفراد �أو
الم�ستخدم
ّ
االجتماعي المتع ّلق باكت�شاف االتّجاهات
المجموعات �أو المجتم ��ع قاطبة .يختلط منطق و�سائل التوا�صل
ّ
الحقيقي على نح ��و متزايد مع ا�ستراتيج ّي ��ات اال�ستطالع التي
الوقت
التمثيل َّي ��ة القائمة عل ��ى التحليالت َ
َّ
�أن�ش�أها منطق و�سائل الإعالم العا َّمة .في �سبيل المثال ،في حالة جمهور التلفزة ،ي َّدعي تويتر �أ َّنه قد عادل
تقني ��ة ت�صنيفات نيل�سن لقيا�س ا�ستجاب ��ات الم�شاهد التقييم َّية ( .)54تُ�ستخ ��دم تد ُّفقات بيانات و�سائل
الحقيقي بغية ا�ستكمال �أو ا�ستبدال اال�ستطالعات
االجتماعي على نحو متزايد كتحليالت للوقت
التوا�صل
ّ
ّ
الحقيقي
التقليد َّي ��ة ال�ص ��ادرة عن و�سائل الإع�ل�ام الإخبار َّية �أو الوكاالت المهن َّية .وفي حي ��ن �أنَّ التوقيت
َّ
االجتماعي يختلف للغاية ع ��ن النقل المبا�شر عبر التلف ��از � ،اّإل �أنَّ مزيج هذين االثنين
لو�سائ ��ل التوا�ص ��ل
ّ
نوع ��ي و�سائل الإع�ل�ام كليهما ،وكذلك عل ��ى الخطاب العا ّم ،عل ��ى نحو عام.
يحم ��ل �آث ��ار ًا ملحوظة على َ
ف ّك ��ر ،في �سبيل المثال ،ف ��ي المح ّللين عبر الإنترنت الذين يتت َّبعون بيانات تويت ��ر في �أثناء البثّ المبا�شر
للمناق�ش ��ات ال�سيا�س َّي ��ة ،في حي ��ن تحاول جماعات ال�ضغ ��ط الحزب َّية ،في الوقت عين ��ه ،الت�أثير في م�سار
النقا�ش عبر تويتر (.)56-55
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المن�صات عبر الإنترن ��ت للتحليالت التنب�ؤ َّية
ف ��ي حين �أنَّ التحويل �إلى بيان ��ات يدعم ا�ستراتيج َّي ��ات
َّ
وللوق ��ت الحقيق � ّ�ي � ،اَّإل �أ َّن ��ه ال ين�سب من الناحي ��ة الجوهر َّية � ّأي معنى تج ��اري �أو عا ّم �إل ��ى منطق و�سائل
االجتماعي ،بد ًال م ��ن ذلك� ،إنَّ توظيف ه ��ذه التكتيكات في �سياق ��ات (م� ّؤ�س�س َّية) مح َّددة يتيح
التوا�ص ��ل
ّ
المن�صات الو�صول �إل ��ى معنى .يمكن ا�ستخدام مبد�أ التحويل �إلى بيانات من �أجل
للم�ستخدمي ��ن وم�ش ّغلي
َّ
المخ�ص�صة .وعلى الرغم من ذلك ،يمكن �أي�ض ًا تجميع تد ّفقات
التن ّب�ؤ بذوق الم�ستخدم و�إدراج الإعالنات
َّ
يتم تت ّبعها من خالل بيانات تويتر.
البيانات بغية تحديد ق�ضايا
ال�صحة العا َّمة ،مثل �أوبئة الأنفلونزا التي ّ
َّ
موجه ��ة لعالج الأنفلون ��زا �إلى جميع
ونتيج ��ة لذل ��ك ،يمكن ا�ستخدام ه ��ذه المعلومات لإر�س ��ال �إعالنات َّ
م�ستخدم ��ي تويت ��ر في منطقة منكوبة مع َّين ��ة �أو �إلى م�ستخدمي تويتر (المغ ّردي ��ن) �أولئك عبر ا�ستخدام
كلمات رئي�سة مح َّددة .يمكن �أن تكون البيانات نف�سها بمنزلة مدخالت لعلماء الأوبئة للم�ساعدة في تطوير
�أنظمة الإنذار المبكر.
ي�شه ��د العديد من القطاعات (الحكوم َّية وال�شركات) حال ّي ًا ق� � ّوة ا�ستراتيج َّيات التحويل �إلى بيانات،
الت ��ي ط ّورته ��ا و�سائل التوا�صل االجتماع � ّ�ي ،وتحاول دمجها ف ��ي تر�سانتها م ��ن الأدوات المتاحة .يمكن
الحقيقي لأغرا�ض المراقبة.
لل�شرطة �أو رجال �إنفاذ القوانين ،في �سبيل المثال ،ا�ستخدام بيانات الوقت
ّ
الخا�صة
فف ��ي حال ��ة �أعمال ال�شغب ف ��ي هارين ،ا�ستخ ��دم مفتّ�شو ال�شرطة العدي ��د من مقاطع الفيدي ��و
َّ
أنف�سهم م�س ��اء �أعمال ال�شغب بغية جذب
بال�ش ّب ��ان المتم ّردين -التي و�ضعها عل ��ى موقع يوتيوب ال�ش ّبانُ � ُ
المزي ��د من النا� ��س �إلى مكان الحادث -لغر�ض تحديد وتقديم عدد م ��ن منتهكي القانون �إلى المحكمة.
المن�صات مثل تويتر عل ��ى �إن�شاء �أكوام من البيانات التي قد تكون وثيق ��ة ال�صلة للغاية بالباحثين
تعم ��ل
َّ
المهت ّمي ��ن بفهم التح ّركات االجتماع َّية �أو ال�سلوك الجماع � ّ�ي �أو االتجاهات ال�صح َّية وا�سعة النطاق .قد
تعمد ال�سلطات �أو ال�شركات ،من جانبها� ،إلى تعيين قيمة �أو معنى مختلفين تمام ًا للتف�سيرات الم�سحوبة
من �أكوام البيانات هذه.
�إنَّ �شيئ ًا واحد ًا يتع َّين علينا �أن ن�أخذه في الح�سبان دائم ًا هو حقيقة �أنَّ مو ّلدات البيانات عبر الإنترنت،
االجتماعي مثل تويتر� ،أو في�سبوك� ،أو يوتيوب� ،أو لينكد �إن ،لي�ست قنوات
من�صات و�سائل التوا�صل
وال �س ّيما َّ
ّ
محاي ��دة لنقل البيانات �أبد ًا� .إنَّ �أحد الجوانب المه َّمة للتحوي ��ل �إلى بيانات هو احتجاب �أو طبيع َّية �آل َّياتها:
خا�صة ،وتالي ًا ال يمكن الو�صول �إليها في الغالب للتدقيق
غالب ًا ما تكون طرائق التجميع والتخ�صي�ص ملك ّية ّ
يتم توجيه �أ�سئلة الملك َّية ومخاوف الخ�صو�ص َّية �إلى البيانات نف�سهاَ :من يمكنه
الع ��ا ّم �أو
الخا�ص .عاد ًة ما ّ
ّ
المن�صات
الخا�ص ��ةَ ،ومن الذي ُي�سمح له ببيع البيانات المج َّمع ��ة؟ هل يمكن �إجبار
الو�ص ��ول �إلى البيانات
َّ
َّ
الخا�صة �إلى ال�سلطات؟ �إنَّ فاعل َّية الت�شريع الذي ّ
ينظم الممثل ّية والملك َّية
على ت�سليم بيانات الم�ستخدمين
َّ
ف ��ي الديمقراط َّيات التي تعمل في الغالب من خالل ال�سياق ��ات الت�شريع َّية الوطن َّية هي م�شكلة متزايدة في
االجتماعي و�شركات البيانات على م�ستوى العالم.
العالم حيث تعمل �شركات و�سائل التوا�صل
ّ
عل ��ى ال ّرغم م ��ن �أهم َّية هذه الأ�سئلة ،ف�إنَّ منطق التحويل �إلى بيانات ي� ��ؤ ّدي �أي�ض ًا �إلى طرح �أ�سئلة �أكثر
عالمي ي�ستن ��د �إلى البيانات .عب ��ر التفكير في المبد�أ
اجتماعي
عمق� � ًا ب�ش� ��أن المعايير المتغ ّيرة القت�ص ��اد
ّ
ّ
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االجتماعي
الأ�سا� ��س للتحوي ��ل �إلى بيانات ،ي�صبح من الوا�ضح م َّرة �أخرى كيف ي�ؤ ّثر �صعود و�سائل التوا�صل
ّ
الحقيقي التفاعل َّية
ف ��ي ممثل َّية الم�ستخدم بطرائ ��ق مع َّقدة .كما الحظت ويندي ت�شون ،ف�إنَّ واجهات الوقت
ّ
ال�شخ�صي والحر َّي ��ة والم�س�ؤول َّية" ،وفي الوق ��ت نف�سه تُ ّ
مكن
ُتم ِّك ��ن الم�ستخدمي ��ن و"تدعم مفاهي ��م العمل
ّ
المنصات من توجيه �أن�شطة الم�ستخدمين وا�ستغاللها "(� ،)57ص ."74 ،يثير احتجاب عمل َّيات التحويل
َّ
�إل ��ى بيان ��ات ت�س ��ا�ؤالت حول العالق ��ة الفعل َّية بين البيان ��ات والم�ستخدمي ��ن :هل تد ّفقات بيان ��ات (الوقت
الحقيق � ّ�ي) تعك�س بالفع ��ل الأن�شطة الح ّية الحقيق َّية� ،أو �أ َّنها نتيجة للمراقب ��ة والتوجيه اللذين َّتم التالعب
الحقيقي �أق ّل ع ّنا،
بهم ��ا؟ ح�س ��ب تعبير لويز �أموري "(� ،)58ص ،"24 ،قد تق ��ول تد ُّفقات بيانات الوقت
ّ
والمزيد "ع َّما يمكن ا�ستنتاجه حول من قد نكونه".
�إل ��ى جانب عنا�صر قابل َّي ��ة البرمجة وال�شعب َّية والترابط ف�إنَّ لمبد�أ التحوي ��ل �إلى بيانات �آثار ًا عميقة في
الحقيقي �أداتين جديدتين في الن�ضال
ت�شكيل الحركة االجتماع َّية .تع ّد التحليالت التن ّب�ؤ َّية وتحليالت الوقت
ّ
خا�صة) على ح�ساب قيم �أخرى .يتع َّين علينا �أن
م ��ن �أجل �إعطاء الأولو َّية لقي ��م مع َّينة (م�ؤ�س�س َّية �أو عا َّمة �أو َّ
نح ��اول فه ��م هذه الديناميك َّي ��ات المع َّقدة ،لي�س فقط لأ َّنه ��ا َّ
من�ص ��ات و�سائل التوا�صل
تتك�شف داخل حدود َّ
االجتماع � ّ�ي المنا�سب ��ة� ،إ َّنما في مواجهاتها مع المناط ��ق المختلفة التي ت�سيطر عل ��ى ال�سياقات الم�ؤ�س�س َّية
نظري ي�ساعد في فهم كيف َّية عمل جميع العنا�صر على نحو مترابط
الأُخر .من الأهم َّية بمكان تطوير �أنموذج ّ
االجتماعي هذا
ف ��ي �إن�شاء ن�سي ��ج متما�سك ،وي�ساعد �أي�ض ًا في تف�سير كيف َّية اختالط منطق و�سائل التوا�صل
ّ
والمن�صات -هو
ؤ�س�سي (خارج الإنترنت)� .إنَّ �سيف التمكين ذا الحدّين -لدى الم�ستخدمين
َّ
مع المنطق الم� ّ
االجتماعي.
التقني الآخذ في التط ّور لو�سائل التوا�صل
االجتماعي-
لغوي متك ّرر في المنطق
مجاز ّ
ّ
ّ
ّ

االجتماعي و�إعادة تعريف القيمة العا َّمة
 .4منطق و�سائل التوا�صل
ّ
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االجتماعي -قابل َّية البرمجة ،ال�شعب َّية ،الترابط ،والتحويل
�إنَّ العنا�صر الأربعة لمنطق و�سائل التوا�صل
ّ
ومن�صات و�سائل
�إل ��ى بيان ��ات -محور َّية في فهم كيف َّية قي ��ام ديناميك َّية مع َّق ��دة لو�سائل الإعالم العا َّم ��ةَّ ،
االجتماعي ،والعمل َّي ��ات الم� ّؤ�س�س َّية التي تحدث خارج الإنترنت ،بدور الو�سيط في مجتمع مرتبط
التوا�ص ��ل
ّ
االجتماعي تدريج ّي ًا �إلى منطق و�سائل
بال�شبكة .على مدى ال�سنوات الما�ضية ،ت�س َّلل منطق و�سائل التوا�صل
ّ
الإع�ل�ام العا َّم ��ة ،وعمل على تح�سينه في بع�ض الأحيان ،وق َّو�ضه �أو ا�ستبدل �أجزاء منه في �أحيان �أُ َخر .من
(االجتماعي) بو�صفه ق ّوة تحويل،
خ�ل�ال تحويل تركيزنا بعي ��د ًا عن الم� َّؤ�س�سات �إلى منطق و�سائل التوا�صل
ّ
االجتماعي في نظام التب ّي� ��ؤ مرتبط بال�شبكة وم�ستند �إلى
�أردن ��ا تحدي ��د المبادئ الرئي�سة الدافعة للتفاعل
ّ
االجتماعي ،حاولنا
البيانات .عبر التركيز على الآل َّيات واال�ستراتيج َّيات العاملة في منطق و�سائل التوا�صل
ّ
يتم فيها �إعادة ت�شكيل الممار�سات االجتماع َّية بعمق (.)17
التنظي ��ر لمجموعة جديدة من عالقات الق َّوة ّ
االجتماعي على تعدي ��ل �أو تعزيز منطق و�سائل
�أثرن ��ا �أ�سئلة على غرار :كيف يعم ��ل منطق و�سائل التوا�صل
ّ
الحالي؟ وكيف يجري ت�صدير منطق و�سائل الإعالم الجديد هذا خارج حدود مجال و�سائل
الإعالم العا َّمة
ّ
الإعالم (االجتماع ّية �أو العا ّمة)؟
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ق ��د يكون من ال�سهل ن�سب ّي ًا تحديد المبادئ والآل َّي ��ات واال�ستراتيج َّيات التي يقوم عليها منطق و�سائل
المن�صات التي
االجتماعي ،غي ��ر �أ َّنه من الأكثر �صعوبة بكثي ��ر تحديد االتّ�صاالت المع َّقدة بي ��ن
التوا�ص ��ل
َّ
ّ
ت ��و ِّزع هذا المنطق :الم�ستخدمون الذين ي�ستخدمونها ،والتقنيات التي تح ِّركها ،والهياكل االقت�صاد َّية التي
تدعمه ��ا ،والهيئات الم� َّؤ�س�سات َّية التي ت�ض ُّمها� .إذا عدن ��ا �إلى مثال "�أعمال ال�شغب الناتجة عن الفي�سبوك"
ف ��ي هارين ،التي ا�ستُ�شهد بها في بداية هذا المقال ،فق ��د رف�ضنا تحديد ممثل مع َّين ب�أ َّنه الجاني الرئي�س
في �سل�سلة الأحداث غير المتو َّقعة� .إنَّ ما فعلناه بد ًال من ذلك هو "�إعادة ترتيب المجتمع" ،وهنا ن�ستخدم
م�صطلح ��ات برون ��و التور ،من خ�ل�ال تفكيك المنطق الذي حدث ��ت وفقه هذه الأحداث ،لي� ��س للعثور على
الممث ��ل الم�س�ؤول �أو الق�ض َّية ،بل بغية معرفة المزي ��د عن الآل َّيات والمبادئ المنخرطة في ت�شكيل مثل هذه
االجتماعي بمنطق
الأح ��داث ( .)59لتب�سيط الأم ��ور :ماذا يحدث عندما يلتق ��ي منطق و�سائل التوا�ص ��ل
ّ
االجتماعي المنا�سبة؟ ال يمك ��ن ل ّأي م� َّؤ�س�سة في المجتمع
من�صات التوا�ص ��ل
م� ّؤ�س�سات � ّ�ي �آخ ��ر خارج �سياق َّ
ّ
المعا�ص ��ر �أن ت�شي ��ح بنظرها بعيد ًا عن ه ��ذا المنطق لأنَّ الجميع متو ِّرط في الثقاف ��ة الإعالم َّية عينها :ك ّل
يتم فيه الت�سلُّل �إلى المجتمع من ِقبل منطق مج ّدد
م� َّؤ�س�سة رئي�سة هي جزء ال يتج َّز�أ من هذا التح ّول الذي ّ
لو�سائل الإعالم.
عل ��ى مدى ال�سنوات القليلة الما�ضي ��ة ،كان ُي َ
االجتماعي ب�أ َّنها
نظر �أحيان ًا خط�أً �إلى و�سائ ��ل التوا�صل
ّ
�أدوات جاهزة لال�ستخ ��دام للمواطنين ومثيري ال�شغب وال�صحافيين والنا�شطين من �أجل �إحداث تغيير
اجتماعي� ،سواء كان ذلك ا�ضطراب ًا مدن ّي ًا ،كما هي الحال في هارين� ،أم انتفا�ضات اجتماع َّية ،مثل تلك
ّ
عر�ضي با�سم "ثورات تويتر"� .إنَّ �صفات مثل
و�ص ِّنفت على نحو
التي حدثت في تون�س وم�صر عام ُ ،2011
ّ
االجتماعي وعالقتها بو�سائل الإعالم العا َّمة،
ه ��ذه تك�شف افترا�ضات ُم�ض ِّللة حول دور و�سائل التوا�ص ��ل
ّ
والم�ستخدمي ��ن ،والم� َّؤ�س�سات االجتماع َّية (ُ .)61-60ين�س ��ب �إلى في�سبوك ،ويوتيوب ،وتويتر ،في مجال
االجتماعي ،ت�أثير بالغ الأهم َّية في عمل َّيات تعبئة المتابعين .كما ناق�شنا في هذه المقالة ،ال يمكن
الن�شاط
ّ
االجتماعي �أن ت�أخذ الف�ضل وال �أن تتح َّمل اللوم بمفردها على تحويل العمل َّيات
لمن�صات و�سائل التوا�صل
َّ
ّ
االجتماع َّي ��ة �أو على تغيير الأحداث .فعلى غرار و�سائل الإعالم العا َّمة في ال�ستين ّيات وال�سبعين ّيات ،التي
المرجح �أن ُينظر
االجتماعي ،ف�إنَّ من
كان ُينظ ��ر �إليها ب�أ َّنها قوى م�ؤ ِّثرة رئي�سة في �إعادة ت�شكيل النظام
َّ
ّ
االجتماعي في العقود الأولى م ��ن الألف َّية الجديدة ب�أ َّنها ق ��وى جامحة جديدة في
�إل ��ى و�سائ ��ل التوا�ص ��ل
ّ
عالمي.
تح ّول
ّ
�إ َّنن ��ا ال نن ��وي �أن ن�شيد بنجاحات و�سائ ��ل الإعالم ه ��ذه ،وال �أن نتظاهر �ض ّد ت�أثيراته ��ا الخبيثة� ،إنَّ
منهجي بو�صفها م�صادر للتح ُّول.
اله ��دف يتم ّثل في تحليل �آل َّيات و�سائل التوا�صل االجتماع � ّ�ي على نحو
ّ
والمن�ص ��ات االجتماع َّية
العامة،
ي�صع ��ب النظر �إل ��ى درا�سة منطق و�سائ ��ل الإعالم ،وو�سائل الإع�ل�ام َّ
َّ
قوى منف�صل ��ة عندما يتع ّلق الأمر بالتح ُّكم في المعلومات وعمل َّيات االت�صال .نظر ًا لأنَّ و�سائل
بو�صفه ��ا ً
العام ��ة التقليد َّية قد بد�أت للت ّو في الت�صارع مع هذا المنطق الجديد ،تدرك الم� َّؤ�س�سات الأُخَ ر
الإع�ل�ام َّ
�أي�ض� � ًا �أ َّنه ��ا ت ��كاد ال ت�ستطيع الهروب م ��ن حتم َّية منطق و�سائ ��ل التوا�صل االجتماع � ّ�ي .ال يقت�صر الأمر
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عل ��ى ال�شرطة ،والجهات المن ِّف ��ذة للقانون ،والنا�شطين ،بل جميع �أنواع الجه ��ات الفاعلة -في التعليم،
وال�سيا�س ��ة ،والفنون ،والترفي ��ه ،وما �إلى ذلك -تجابه الأدوات الأ�سا�س َّي ��ة المتم ّثلة في قابل َّية البرمجة،
االجتماعي
وال�شعب َّي ��ة ،والترابط ،والتحويل �إلى بيانات .يجب �أن ت�ساعد عنا�صر منطق و�سائل التوا�صل
ّ
حددناه ��ا في هذا الف�صل في فهم طبيع ��ة عمل َّيات االت�صال والمعلومات ف ��ي الظروف المرتبطة
الت ��ي َّ
بال�شبك ��ة للحي ��اة االجتماع َّي ��ة .من خالل تقدي ��م ا�ستك�شاف منهج � ّ�ي للمنطق الذي يحاف ��ظ على هذه
محددة من خالل
الديناميك َّي ��ة الفو�ضو َّية ،ن�أمل في �إلهام الباحثين الآخرين للنظر في درا�سات -حالة َّ
التحليلي والتحقيق بعين ناقدة في الروابط التي ا�ستخل�صناها◘ .
هذا المن�شور
ّ

المراجع والمالحظات
� .1أحد الأمثلة على التغطية ال�صحف َّية العالم َّية كان تقرير ًا في ديلي نيوز /نيويورك ديلي .في الثاني والع�شرين من �سبتمبر� /أيلول ،لعام
 .2012متاح من:
www.nydailynews.com/news/world/dutch-teen-sweet-16-party-invitation-viral-facebookends-3000--rioting-groningen-suburb-article-1.1165386

(تم االطالع عليه في التا�سع والع�شرين من يوليو2013 ،م)
ّ
االجتماعي لي�ست �سب ��ب �أعمال ال�شغب هذه� ،إذ في
 .2كم ��ا ج ��اء ف ��ي افتتاحية �إحدى ال�صحف الهولند َّية البارزة ،ف� ��إنَّ "و�سائل التوا�صل
ّ
الما�ض ��ي ،كان م ��ن الممكن �أن ت� ��ؤدّي الدعوة �إلى حمل ال�سالح عب ��ر الإذاعة �إلى ح�شد مجموعة من النا� ��س .وعلى ال َّرغم من ذلك،
االجتماعي� ،أ�صبح الجميع مذيع ًا .يمكن �أن
فق ��د كان البثّ في ذلك الوقت في �أيدي الأ�شخا� ��ص المهنيين .مع ظهور و�سائل التوا�صل
ّ
االجتماعي مبا�شر ًة �إلى ماليين الأ�شخا�ص .ال يمكننا �إيقاف �أو فر�ض
ت�صل ال�صور �أو مقاطع الفيديو المن�شورة على و�سائل التوا�صل
ّ
االجتماعي� ،سيتع َّين على الم�ستخدمين والمجتمع تع ّلم كيف َّي ��ة التعامل معها"( .افتتاحية تراو ،الثاني
الرقاب ��ة على و�سائل التوا�ص ��ل
ّ
والع�شرون من �سبتمبر ،2012 ،ترجمة الم�ؤ ّلفين).
وت�ضم خبراء ف ��ي االت�صال والإعالم ،تقريره ��ا De weg naar
 .3ن�ش ��رت لجن ��ة برئا�سة عم ��دة �أم�ستردام ال�سابق جوب كوهي ��نّ ،
 Harenفي مار�س� /آذار لعام  .2013انظر:
Commissie 'Project X' Haren. De weg naar Haren. De rol van jongeren, sociale media,
الطري��ق إل��ى هارين .دور( massamedia en autoriteiten bij de mobilisatie voor Project X Haren
االجتماعي ،وسائل اإلعالم والسلطات خالل حشد المشروع إكس في هارين) .جرونينجن،
المراهقين ،وسائل التواصل
ّ
: http://الخام��س عش��ر من م��ارس /آذار ،لعام  .2013مت��اح من : Commissie 'Project X' Haren،هولن��دا
).تم اإلطالع عليه في التاسع والعشرين من يوليو ،لعام www.burgemeeste rs.nl/facebookrellenv (2013
َّ

 .4ديفيد �ألثيدي ،روبيرت بي �سنو .منطق و�سائل الإعالم .بيفرلي هيلز ،كاليفورنيا ،الواليات المتّحدة الأمريك َّية� :سيج.1979 ،
الثقافي .لندن� ،إنجلترا :فونتانا.1974 ،
 .5رياموند ويليامز .التلفاز :التقنية وال�شكل
ّ
 .6فيليب �أو�سالندر .الحيو َّية :الأداء في الثقافة الو�سيطة .لندن ،المملكة المتّحدة :روتليدج.1999 ،
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 .7جاي ديفيد بولتر ،ريت�شارد غرو�سين .العالج .فهم و�سائل الإعالم الجديدة .كامبريدج ،ما�سات�شو�ست�س ،الواليات المتّحدة الأمريك ّية:
مطبعة معهد ما�سات�شو�ست�ست للتكنولوجيا.1999 ،
 .8ني ��ك كاول ��دري .الحيو َّي ��ة" ،الواقع" ،والطبيعة الو�سيطة م ��ن التلفاز �إلى الهات ��ف المحمول .مراجعة االت�ص ��االت:)4( 7 ،2004 .
.362 - 353
 .9ديل ��ي كاربين ��ي ،مايكل �إك�س ،ويليامز بي� .إيه .دعنا نع ّلمك :ال�سيا�سة في ع�صر الإعالم الجديد ،في دبليو .الن�س بينيت ،روبرت �إينتمان ،مح ّرران.
التو�سط :االت�صاالت في م�ستقبل الديموقراطيّة .كامبريدج ،المملكة الم ّتحدة :مطبعة جامعة كامبريدج� .2001 ،ص .181 - 160
�سيا�سة ّ
 .10روبرت ماكي�سني .و�سائل �إعالم غن َّية ،ديمقراط ّيات فقيرة� .أوربانا� ،إلينوي ،الواليات المتحدة الأمريك ّية :مطبعة جامعة �إلينوي.1999 ،
 .11م ��وردوك ،ج ��ي .جي ،جاني ��ت وا�سكو ،مح� � ّرران .و�سائل الإع�ل�ام في ع�ص ��ر الت�سويق .كري�سكي ��ل ،نيوجير�سي ،الوالي ��ات المتّحدة
الأمريك ّية :مطبعة هامبتون.2007 ،
� .12سونيا ليفينغ�ستون ،بيتير لنت .حديث عبر التلفاز :م�شاركة الجمهور والمناق�شة العا َّمة .لندن ،المملكة المتّحدة :روتليدج.1994 ،
 .13دبلي ��و .الن� ��س بينيت ،روب ��رت �إينتمان ،مح� � ّرران .ال�سيا�سة المتو�سط ��ة :التوا�صل في م�ستقب ��ل الديمقراط ّية .كامبري ��دج ،المملكة
المتّحدة :مطبعة جامعة كامبريدج.2001 ،
 .14دبلي ��و .الن�س بينيت� ،سوني ��ا ليفينغ�ستون ،لوران�س �آر .جي .حين تف�شل ال�صحافة :ال�سلط ��ة ال�سيا�س ّية وو�سائل الإعالم الإخبار ّية من
العراق �إلى كاترينا� .شيكاغو� ،إلينوي ،الواليات المتّحدة الأمريك ّية :مطبعة جامعة �شيكاغو.2007 ،
� .15سيمون كوتل ،مح ّرر .الأخبار ،العالقات العا َّمة وال�سلطة .لندن ،المملكة المتّحدة� :سيج.2003 ،
 .16جورجيو جابر .الحكومة عن طريق الدعاية :تحليل للعمل ّية .و�سائل الإعالم ،الثقافة والمجتمع.518 507- :)4(22 ،2000 .
 .17مانويل كا�ستيل�س� .سلطة االت�صاالت� .أك�سفورد ،المملكة المتحدة :مطبعة جامعة �أك�سفورد.2009 ،
 .18مانويل كا�ستيل�س� .شبكات الغ�ضب والأمل :الحركة االجتماع ّية في ع�صر الإنترنت .كامبريدج ،المملكة المتحدة :مطبعة بوليتي.2012 ،
� .19سيمون كوتل .ال�صراع الو�سيط .مايدنهيد ،المملكة المتّحدة :مطبعة الجامعة المفتوحة.2006 ،
االجتماعي /رق�صة الت�سويق
� .20أندريا� ��س كابل ��ن ،مايكل هاينلين .قلبان في ثالثة �أرب ��اع الوقت :كيف ترق�ص رق�صة و�سائل التوا�ص ��ل
ّ
الرائج .بيزن�س هورايزنز.263 - 253 :)3( 54 ،2011 .
االجتماعي .نيويورك ،الواليات المتّحدة الأمريك َّية :مطبعة جامعة
 .21خو�سي ��ه ف ��ان ديك .ثقافة االت�صال .تاريخ نقديّ لو�سائل التوا�صل
ّ
�أك�سفورد.2013 ،
 .22ويلي ��ام �أوري�شي ��و .الجيل القادم من التلفاز :التقنية /حلق ��ة الو�صل الثقاف ّية /التد ُّفق .في :لين �سبيج ��ل ،جونا�س �أول�سن ،مح ّرران.
التلفاز بعد التلفاز :مقاالت حول و�سيط في المرحلة االنتقال ّية .دورهام ،نورث كاروالينا ،الواليات المتّحدة الأمريك ّية :مطبعة جامعة
ديوك� .2004 ،ص.261 - 232 ،
الرقمي .لندن ،المملكة المتّحدة :بالجريف.2011 ،
 .23ديفيد �إم .بيري .فل�سفة البرمج َّيات .ال�شيفرة والو�ساطة في الع�صر
ّ
 .24تاين ��ا بو�ش ��ر .هل تريد �أن تكون على الق َّمة؟ ال�سلطة الخوارزم َّي ��ة وخطر االختفاء على في�سبوك .و�سائل الإعالم الجديدة والمجتمع.
.1180 - 1164 :)7( 14 ،2012
 .25بي ��رد ،دي .ال�سلط ��ة من خالل الخوارزم َّية؟ ثقاف ��ات الويب الت�شارك َّية والالواعي التكنولوجي .و�سائ ��ل الإعالم الجديدة والمجتمع.
.1002 - 985 :)6( 11 ،2009
 .26نيك ��ول .ب ��ي� .إيل�سون� ،شتاينفيلد� .سي ،كليف الم ��ب .ا�ستراتيج ّيات االت�صال� :آثار ر�أ�س المال االجتماع � ّ�ي لممار�سات االت�صال التي
يدعمها في�سبوك .و�سائل الإعالم الجديدة والمجتمع.889 - 873 :)6( 13 ،2011 .
المن�صات .و�سائل الإعالم الجديدة والمجتمع.364 - 347 :)3( 12 ،2010 .
 .27جيل�سيبي .تي� .إل� .سيا�سات ّ
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 .28جيل�سيب ��ي .تي� .إل� .أهم َّية الخوارزم َّيات .في :جيل�سيبي .تي� .إل ،بوكزكاو�سكي بابلو ،دايفد فوت ،محررون .تقنيات و�سائل الإعالم.
كامبريدج ،ما�سات�شو�ست�س ،الواليات المتحدة الأمريك ّية :مطبعة معهد ما�سات�شو�ست�س للتكنولوجياٍ � ،آت قريب ًا.
ال�ضوئي والواق ��ع المعزّز والآثار المتغ ّيرة لل�صورة .الدرا�س ��ات المرئ َّية26 ،2011 .
 .29ويلي ��ام �أوري�شيو .تح� � ّول الخوارزم َّية .التمثيل
ّ
(.35 - 25 :)1
 .30توريل �ألبيرغ ،جي�سبر �سترومباك ،كالي�س دي فريزي .ت�أطير ال�سيا�سة كا�ستراتيج ّية ولعبة :مراجعة للمفاهيم والتطبيقات والنتائج
الرئي�سة .ال�صحافة.178 - 162 :)2( 13 ،2012 .
 .31برن ��ارد ريدر .غرفة االنك�سار :تويتر ككرة و�شبكة .االثنين الأوّلfm.v17i11.4199. Available/10.5210.)11(17 :2012 .
from: http://firstm onday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/issue/vi ew/375
(تم االطالع عليه في التا�سع والع�شرين من يوليو ،لعام .)2013
ّ
 .32كارولي ��ن جيرليت� ��س� ،آنا هيلموند .االقت�صاد المتماثل :الأزرار االجتماع ّية و�شبكة الويب كثيفة البيانات .الإعالم الجديد والمجتمع.
ٍ � ،2013آت قريب ًا .متاح من:
abstract.2472322 146144481/03/02/http://nms.sagepub.com/content/early/2013
(تم االطالع عليه في التا�سع والع�شرين من يوليو لعام .)2013
ّ
 .33رق ��م كالوت ه ��و رق ��م يت ��راوح بين ( )100 - 1يم ّث ��ل مدى ت�أثيرك في عال ��م مواقع ال�شب ��كات االجتماع َّية عب ��ر الإنترنت .لمزيد
(تم االطالع عليه في التا�سع
م ��ن المعلومات ،انظر :ال�صفحة الرئي�سة لكالوت .متاح م ��نّ http://klout.com/home :
والع�شرين من يوليو ،لعام .)2013
االجتماعي .الثاني
 .34جلع ��اد لوت ��ان .تك�شف البيانات �أنّ احتالل المو�ضوعات الرائجة على تويتر هو �أمر �أ�صعب م ّما يبدو عليه .التد ّفق
ّ
ع�شر م ��ن �أكتوبر ،لعام  .2011مت ��اح م ��نhttp://blog.socialflo w.com/post/7120244374/data- :
( reveals-that-occupying-t witter-trending-topics-is-harder-than-it-looksت � ّ�م
االطالع عليه في التا�سع والع�شرين من يوليو ،لعام .)2013
 .35ف ��ي الأول م ��ن �شه ��ر مايو لع ��ام � ،2012أعلن مارك زوكرب ��رغ عن تطبي ��ق �أداة في�سبوك التي ت ��ر ّوج للتب ّرع بالأع�ض ��اء ،انظر ،في
�سبي ��ل المثال :بالغدون ج ��ي .الحاف ��ة .مت ��اح م ��ن/2990831/1/http://www.theverge.com/2012/ 5 :
(تم االطالع عليه في التا�سع والع�شرين من يوليو ،لعام .)2013
ّ .facebook-organ-donor-timeline
 .36هن ��ري جنكين ��ز ،فورد �إ�س ،غرين جي .و�سائل الإعالم القابلة للن�شر .خلق القيم ��ة والمعنى في الثقافة ال�شبك ّية .نيويورك ،الواليات
المتّحدة الأمريك ّية :مطبعة جامعة نيويورك.2013 ،
 .37تي ��ري را�سمو�س ��ن .و�سائ ��ل الإعالم الم�ستندة �إلى الإنترن ��ت� ،أوروبا والمجال ال�سيا�س � ّ�ي العا ّم .و�سائل الإع�ل�ام ،الثقافة والمجتمع.
.104 - 97 :)1( 35 ،2013
 .38كارولي ��ن هايثورنتوي ��ت ،بيري ويلمان .العمل ،ال�صداقة وو�سائل الإعالم ُت�ستخدم من �أج ��ل تبادل المعلومات في المنظمات القائمة
أمريكي لعلم المعلومات.1114 - 1101 :)12( 49 ،1998 .
على ال�شبكات .مج ّلة المجتمع ال ّ
 .39بي ��ري ويلم ��ان .ال�صناديق ال�صغيرة ،الت�ضامن ،الفردان ّي ��ة القائمة على ال�شبكات .ما�سايوكي تانابي ،بيت ��ر �أرنولد �أنطون بي�سيالر،
�إي�شيدا تي ،مح ّررون .المدن الرقم ّية الثانية -ور�شة العمل الثانية في كويتو حول المدن الرقم ّية .برلين� ،ألمانيا :دار ن�شر �سبرينغر،
� .2002ص.25 - 10 ،
� .40إيلي بريزر .فقاعة الت�صفية .ما الذي يخفيه الإنترنت عنك .نيويورك ،نيويورك ،الواليات المتّحدة الأمريك ّية :فايكينغ.2011 ،
 .41كا�س �سن�ستين .Republic.com 2.0 .برين�ستون ،بن�سلفانيا ،الواليات الم ّتحدة الأمريك ّية :مطبعة جامعة برين�ستون.2007 ،
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 .42دبليو .الن�س بينيت� ،ألك�سندرا �سيجيربيرج .منطق العمل ال�ضام ،المعلومات .االت�صاالت والمجتمع.768 - 739 :)5( 15 ،2012 .
 .43دوغ م ��اك�آدم ،ج ��ون دي .مكارث ��ي ،ماي ��ر زال ��د .مقدّمة :الفر�ص ،ح�ش ��د البنى ،وت�أطي ��ر العمل ّيات -نح ��و منظور مقارن ون�سب � ّ�ي للتح ّركات
االجتماع ّي ��ة .ف ��ي :دوغ ماك�آدم ،ج ��ون دي .مكارثي ،ماير زالد ،المح� � ّررون .المناظير المقارنة للتح ّركات االجتماع ّي ��ة :الفر�ص ال�سيا�س ّية،
ح�شد البنى والت�أطيرات الثقافية .نيويورك ،نيويورك ،الواليات المتحدة الأمريكية :مطبعة جامعة كامبريدج .1996 ،ال�صفحة.20 - 1 ،
� .44سن ��و دي� .إيه ،روبيرت دي .بينف ��ورد .الأيديولوجيا� ،صدى الإطار ،وح�شد الم�شاركين .بحوث الحركة االجتماع ّية الدول ّية،1988 .
.217 - 197 :1
 .45روبي ��رت دي .بينف ��ورد� ،سنو دي� .إيه .عملي ��ات التطير والتح ّركات االجتماع ّية :نظرة عا ّمة وتقيي ��م .مراجعة �سنو ّية لعلم االجتماع.
.639 - 611 :26 ،2000
 .46فيكت ��ور ماي ��ر �شونبيرغر ،كينيث كوكي ��ر .البيانات ال�ضخمة .ثورة �ستح� � ّول الطريقة التي نحيا ،نعمل ونف ّك ��ر وفقها .لندن ،المملكة
المتحدة :جون موري للن�شر.2013 ،
 .47مارك �أندرييفيت�ش .العمل الذي تنجزه علوم االقت�صاد ّيات الف ّعالة .الدرا�سات الثقاف ّية.620 - 604 :)5 - 4( 25 ،2011 .
 .48نيكوال� ��س دياكوبولو� ��س ،ديفيد �إيه� .شما .و�صف �أداء النقا�ش من خالل الم�شاعر المجمعة على تويتر .وقائع م�ؤتمر العوامل الب�شرية
في الحو�سبة� .أتالنتا ،جورجيا ،الواليات المتّحدة الأمريك ّية 15 - 10 ،من ني�سان لعام  .2010متاح منhttp://dl.acm. :
(تم االطالع عليه في التا�سع والع�شرين من يوليو ،لعام .)2013
ّ org/citation.cfm?id=1753504
 .49جوه ��ان بولي ��ن ،ماو �إت�ش ،بيبي� ،إيه .تحديد الحالة المزاجية العامة عن طريق تحليل من�شورات المد ّونات ال�صغيرة .وقائع الم�ؤتمر
الثاني ع�شر حول تركيب ومحاكاة النظم الح ّية� .أودن�سي ،الدنمارك� ،أكتوبر لعام  .2010متاح من:
ت�� ّم( http://pti.iu.edu/pubs/determining-publicmood-state-analysismicroblogging-posts
).االطالع عليه في التاسع والعشرين من يوليو لعام 2013

 .50ب ��اك �إي ��ه ،باتريك باروبيك .تويت ��ر كمجموعة لتحليل الم�شاعر والتنقيب عن الآراء .وقائع الم�ؤتم ��ر ال�سابع حول موارد اللغة الدول َّية
والتقييم  .LRECفاليتا� ،إلطا ،مايو لعام  .2010متاح من:
http://www.bibsonomy.org/bibtex/25656c3bb1adf00c58a85e3204096961c/frederik

(تم االطالع عليه في التا�سع والع�شرين من يوليو ،لعام .)2013
ّ
 .51ليزا جيتلمان ،مح ّررة" .البيانات الخام" هي �سف�سطة .كامبريدج :مطبعة معهد ما�سات�شو�ست�س للتكنولوجيا.2013 ،
 .52دبليو .الن�س بينيت ،مانهايم جي .الدعاية الكبيرة :االت�صاالت اال�ستراتيج ّية وتح ّول الديمقراط ّية التعدّد ّية .في :دبليو .الن�س بينيت،
روب ��رت �إينتم ��ان ،محرران� .سيا�سات و�سائل الإعالم :االت�ص ��االت في م�ستقبل الديمقراط ّية .كامبري ��دج ،المملكة المتحدة :مطبعة
جامعة كامبريدج� .2001 ،ص.298 - 279 .
 .53روبيرت روزنتال ،رالف �إل .روزنو .مو�ضوع التط ّوع .نيويورك ،نيويورك ،الواليات الم ّتحدة الأمريك ّية� :شركة جون وايلي و�أبنائه.1975 ،
 .54ف ��ي مار� ��س من عام � ،2013أعلنت �شركة ني�سلن ،ومق ّرها �أمريكا ،عن �شراكة مع تويتر لقيا�س مدى انتباه الجمهور .وفاق ًا لدرا�سة
م َّوله ��ا كال ال�شريكي ��ن ،هناك ارتباط ��ات قو ّية بين تقييمات تويتر والتلف ��از .بالن�سبة �إلى الحلقات الأول ��ى ،ترتبط زيادة حجم تويتر
بن�سبة  % 8.5بزيادة بن�سبة  % 1في تقييمات البرامج المتلفزة لل�ش ّبان الذين تتراوح �أعمارهم بين  18و 34عام ًا .بالإ�ضافة
�إل ��ى ذل ��ك ،ترتب ��ط زيادة حجم تويتر بن�سبة  % 14.0بزيادة ن�سبتها  1%في تقييم ��ات البرامج المتلفزة لل�ش ّبان الذين تتراوح
�أعماره ��م بي ��ن  49 35-عام ًا ،م ��ا يعك�س عالقة �أقوى بين تويتر والتلفاز بالن�سبة �إلى الجماهي ��ر الأ�صغر �س ّن ًا ،انظر� :صفحة الويب
الخا�صة ب�شركة ني�سلن .الثالث من مار�س� /آذار ،لعام  .2013متاح من:
ّ
http://www.nielsen.com/us/en/press-room/2013/new-study-confirms-correlation-betweentwitter-and-tv-ratings.html
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(تم االطالع عليه في التا�سع والع�شرين من يوليو ،لعام .)2013
ّ
� .55أندر� ��س �أول ��وف الر�سون ،مو �إت�ش .درا�سة المد ّونات ال�صغيرة ال�سيا�س ّية :م�ستخدم ��و تويتر في الحملة االنتخاب َّية ال�سويد ّية .2010
و�سائل الإعالم الحديثة والمجتمع.747 729- :)5( 14 :2012 .
 .56بيرج�س جي ،برون�س �إيه( .لي�ست) انتخابات تويتر .دينام ّيات محادثات � #أ�صوات الأ�ستراليين فيما يتع ّلق ببيئة الإعالم الأ�سترال ّية.
الممار�سات ال�صحف ّية.402 - 384 :)3( 6 ،2012 .
 .57وين ��دي هوي كيونج ت�شون .الر�ؤى المبرمج ��ة .البرمجة والذاكرة .كامبريدج ،ما�سات�شو�ست�س ،الوالي ��ات المتّحدة الأمريك ّية /معهد
ما�سات�شو�ست�س للتكنولوجيا.2011 ،
 .58لويز �أمور .م�شت ّقات البيانات حول ظهور ح�ساب مخاطر الأمان في ع�صرنا .النظر ّية والثقافة والمجتمع.43 - 24 :)6( 28 ،2011 .
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ج�سور ا إلبداع

�أنحني لقريتي
ت�أليف :ميخائيل بوزدنياكوف
ترجمة :د.ثائر زين الدين •

كاتب ق�صة و�شاعر ،رئي�س فرع اتحاد كتاب بيالرو�سيا ( رو�سيا البي�ضاء) .
خط��وت خطواتي الأولى في
بل��دي م�سقط ر�أ�س��ي ال ُين�سى! موطني اله��ادئ الخالب! هنا
ُ

الحار
الحياة ،وفي الأدب ،وتج��اه النا�س .هنا اكت�شفت �أول �أ�سرار الطفولة ،هنا عانيت الألم
ّ
وح�سا�سية� .إلى هنا،
ال ّأول ،وع�شت �أفراحي الأولى وهواياتي .عنها ،ذكرياتي الأكثر حيوية
ّ
ت�سحبني الطريق� ،أينما كنت .هنا واليوم ،هي ينبوع ال ين�ضب من ال ُقوة ،والطاقة ،والإلهام،

والنور ،واللطف ،والإخال�ص ،والجمال ،الذي من دونه ي�ستحيل �أن تعي�ش حقاً.

ِ
الوطن ال�صغير ،و�صلة الدم به ،فقدان �أ�صولك وج��ذورك ،وتلك النقاوة والطاقة
فق��دان
ُ

وربون��ا ،هو �أحد �أكثر
الحيوي��ة ،الت��ي يمل�ؤنا بها الوط��ن ال�صغير ،والنا�س الذي��ن عا�شوا فيه ّ

الخ�سائر �إيالم ًا لل�شخ�ص .لذلك� ،أريد �أن �أغرق مرار ًا وتكرار ًا في نور الطفولة التي ال تن�سى،
و�أنحني للقرية الجميلة ،وللمناظر الطبيعية الرائعة والغالية ،و�أروي ظم�أ روحي بجمالها الذي

ال ي�ضمحلّ .

• �شاعر ومرتجم عربي �سوري.
العـددان � 21 - 20صيف وخريف 2020

263

� ّإن الزاوية الذهبية لطفولتي ،والأرجوحات الزرق لأحالمي و�آمالي وتطلعاتي –هي قريتي
الروح بمجموعة
ال�صغيرة زابروديا ,في منطقة بيخوف ،وتلك الأماكن التي ملأ فيها كل �شيء
َ
متنوعة من الألوان ،والظالل ،والأ�صوات ،والتوجهات ،وغمرتها بالحكمة وال�سحر والقلق
ودخلت
والتج��ارب .وتلك الم�سارات والطرق الت��ي عبرتها حافي القدمي��ن �آالف المرات،
ُ
بعده��ا الحياة الم�ستقل��ة ال�صعبة ،لكن المثي��رة لالهتمام كثيراً .وه���ؤالء القرويون العاديون،
المجته��دون ،وال�صب��ورون ،والطيبون ،وفي المقام ال ّأول -وال��داي ،اللذان �أخذت عنهما
ال�صدق ،والمثابرة ،وقوة الإرادة ،والتعط�ش �إلى المعرفة ،ونفاذ الب�صيرة ،والإيمان بالخير
والعدالة ،والعمل الجاد ،واحترام العمال ،وحب الوطن...
ٍ
ريفي ًا ،ومبن��ىُ ،م ّ
بم�ساحات
غطاة
كان��ت عزيزت��ي زبروديا ُتعد اثنين وثالثون
فن��اء ،وبيت ًا ّ
ً
خ�ضراء كثيفة من الحدائق والأزقة .و ُتذكّ ر القرية من ِ
جهة الطريق ال�سريع �إلى بيخوف ،بواحة
مذهل��ة على تلة �صغي��رة ،ت�سحر كلّ من ينظر �إليه��ا بمنظر طبيعي حقيقي للجن��ة .كانت �أ�شجار
ُ
نوافير متعددة الألوان ،وبدا �أن
الليلك
الك��رز في الربيع تن�سكب في غيوم عطرة هنا ،وقد تدفّق
َ
وتلف القرية ببيا�ض َمهيب .وت�ألقت الزهور
الحدائ��ق تتنف�س حتى ال�سماء برائحة عطرة �سميكة،
ّ
ٍ
بلطف و�إلهام :نباتات الأ�ضاليا ،والفاوانيا ،والأقحوان،
وتوهجت تحت النوافذ،
ف��ي ال�صيف،
َّ
ويطن النح��ل ،عازف ًا على
يرن الهواء الحل��و ك�أ ّنه يغمغم،
ّ
والأذري��ون الطبي ،والزيني��اّ ...
الحيةُ ،منطلق ًا من خاليا النحل �إلى الزيزفون الع�سلي الطويل ،وعائد ًا
�آالف الأوتارِ من الخيوط ّ
ويزرق الكتان
باالتجاه المعاك�س .ويتمايل الجاودار ،حول القرية ،ناثر ًا موجات من الزمرد،
ّ
ال�سماوية ،وتنفجر البطاطا ،ويزهر ال�ضيف الن��ادر في الحقول (الحنطة ال�سوداء).
ذو العي��ون
ّ
العالجية
وتجذبك المروج الحريرية خلف الحدائق ب�سجادها الفريد ،ويدعوك نهر غريزا بمياهه
ّ
خيل � َ
إليك � َّأن العال��م في هذا الفي�ضان
والروائ��ح الم�سك��رة الجريدين والناردين ...وغالب�� ًا ما ُي ّ
فرح،
خرافية
الغني بالألوان المائية والمو�سيقا المبهجة ،حكاية
ّ
ّ
حم�س ،و ُت ُ
�سحرية ال نهاية لهاُ ،ت ِّ
والحب.
والحما�س ،والحنان،
التعاطف،
روح الطفولة الرائعة ،وتغر�س فيها �إلى الأبد
و ُتو ِقظ
َ
ّ
َ
َ
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أنا�س ب�سطاء ،وعاملون ،ومخل�صون ،ومهتمون ،وطيبون ،وهم الذين
عا�ش في القرب � ٌ
أولئك جميعاً ،من ال ُيمك��ن ن�سيانهم ،الغاليان �أبي و�أُ ّمي .كان
�أ�سميه��م اليوم القدي�سين .وقبل � َ
الأب بافل كوزمي�ش معروف�� ًا ومحترم ًا لي�س في المنطقة فح�سب ،بل بعيد ًا عن �أماكننا الأ�صلية
كان
�أي�ض��اً .كان كادح ًا من الكادحينُ ،يتقن حرف�� ًا كثيرة� ،شخ�ص ًا حكيم ًا ومتعاطف ًا مع النا�سَ .
�صانع براميل ونج��اراًُ ،مزارع ًا ومتنبئ ًا بتقلّبات الطق�س ،حداد ًا
وب�ستانياً،
اخت�صا�ص��ي غابات
ّ
َ
َّ
ً
أحب القراءة والغناء ...كان يعرف كيف
�
ً...
ا
��اد
و�صي
نحل
مربي
،
َّاء
ذ
وح
ا
حائك
وخياط��اً،
َّ
ّ
ً
أ�شياء كثيرة وعلَّمنا �أن نعي�ش بعملنا وعقلنا.
يفعل � َ
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احتفلنا في �أ�سرتنا بكثيرٍ من الأعياد بطريقة ممتعة ،واح ُترمت التقاليد ال�شعبية .كان �أبي م�ؤمن ًا،
زار في �أيام الأعياد الكبيرة ،وفي الأيام المقد�سة ،الكني�سة في قرية موكروي �أو بيخوفا .لقد َد ّم َر
وح ّولت �إلى مخزن حبوب.
الكني�س َة ال َ
أقرب �إلينا في قرية غلوخا المجاورة ملحدون ُمت�ش ِّددونُ ،
بالطب��ع ،لم يعمل �أهلنا في �أثناء العطالت و�أيام الأحدُ .ر ّتبت الفناءات وال�شارع ،و َن َّظفوا البيت
وا�ستحموا في الحمام .تميز عيد الف�صح بطقو�س��ه واحتفاالته الخا�صة� .أيقظونا في وقت
الريف��ي
ّ
مبك��ر .فاحت في الغرف الروائح ال�شهية للكعك والحلويات ،والأطباق المتنوعة والأطعمة غير
احمر في ِ
قاعها
الحقيقي��ة .واغت�سلنا بالماء البارد مبا�شرة من الدل��و ،الذي
العادي��ة ،واالحتفالية
ّ
ّ
وتك�سر البي�ض الأحمر المق ّد�س .في َ
ذلك الوقت يكون الأب قد زار الكني�سة .كنا نرتدي الأف�ضل
َّ
الحقلية -ال�صباحية النظيفة� .أبي ُي�صلّي
والأنظ��ف من مالب�سنا .الآن �أتذكر ن�ضارة تلك المالب�س
ّ
�أم��ام الأيقونة ،وير�سم �إ�شارة ال�صليب ،معطي ًا هذا العيد غمو�ض ًا و�أهميةً خا�صين .كان �أبي �أول
المائدة بعد ال�صيام
ثم الأطفال ح�سب ت�سل�سلِ �أعمارهمَ .ت ُ�ض ُّج
ُ
من يجل�س �إلى المائدة ،تليه والدتي َّ
يكون ما هو �ألذ! كان
طعم �أف�ضل وال يمكن �أن
َ
فرح ًا ِّ
بتنو ِع �أطباق الفالحين وغناها .ويبدو �أن ال َ
ِ
وثم َة ما هو متعلّق ب�سواه .كالعادة ،حدد الأب الإيقاع؛ وجلبت �أمي
الطعام
لتناول
ِ
ٌ
ترتيب خا�صَّ :
توز ُع والدتي
والأخ��وات الأكبر �سن ًا الأطباق .بعد الإفطار ال��ذي كان ي�ستمر �ساعةً في الأقلِّ ،
يم�ض��ون �إلى ال�صبيان والبنات �إلى البنات.
ونخرج �إلى ال�شارع .ال�صبيان
بي���ض عيد الف�صح.
َ
َ
ُ
ٍ
عرابينا« :الآباء»
نم�ش��ي
مجموعات ف��ي القرية .وما ك ّنا نن�سى زيار َة (فيما �إذا كانوا ف��ي قريتنا) َّ
و«ال ّأمه��ات» ،كما ك ّنا ن�سميهم في كل مرة .لعبنا «لعبة �ضرب البي�ض» من �أجل الح�صول على
البي�ض (وكان يفوز من كانت بي�ضةُ عي ِد الف�صح التي يحملها �أق�سى) ،ا�ستمتعنا ،ومرحنا.
لم يجبرنا الأب على ال�صالة ،فقد احترم المدر�سة والدولة ،لك ّنه علّمنا وتعلّم المعمودية في
احترام
ربى فينا بمثاله،
أ�صر على ذلك في زمننا الإلحادي .لقد ّ
ال�صالةّ .
ربما من الجيد �أ ّنه ما � َّ
َ
ِ
واحترام المق َّد�سات ،والإلهي ،والعمل لخدمة الخير والعدالة والحق .لم
والكني�سة،
الإيمان،
َ
ينته��ك هو نف�سه الو�صايا المقد�سة ،وحاول �أال يخطئ ،وقد �أثر ذلك فينا على نحو غير مبا�شر.
الدنيوية -القوية،
جوهر فل�سفة والدي
فكرة :ما ه��و
تده�شن��ي غالباً ،وبالمعنى الإيجابي للكلمة
ُ
ّ
ُ
المجتمع والم�س�ؤولون وال�سيا�سيون ،ما ُيع ُّد
دمر و�أَفقد
ال�ش ّفافة ،الم�ؤكدة للحياةُ ...
َ
ويقل ُقني :كم ّ
والروحية،
أبدية
يوحد
رابط ًا
ّ
ويقويهم ،ويرفعهم ،وما ُيمثِّلُ قيمنا ال ّ
روحاني ًا ّ
ّ
قوياً ،ما ّ
َ
النا�سّ ،
جيد � ّأن ال�سلطة العليا �أ�صبحت تفهم في ال�سنوات الأخيرة،
فخرن��ا وقوتنا
ال�سالفية ...وكم ه��و ّ
ّ
ومميز و�أ�سا�س في �شعبنا.
ثابت
وتدعم كل ما هو ٌ
ّ

إل��ي فقط؛ فقد تخرجت �أُختي
إلي �أي�ض ًا
ُّ
ح��ب الأدب وال�شعر واللغة من والدي .ولي�س � َّ
انتق��ل � َّ
أدبي ًا لعقود،
كلية عل��وم اللغة بجامعة بيالرو�سيا الحكومية ،وعملت ِّ
محرر ًا � ّ
الكبرى �آ ّنا �أي�ض ًا في ّ
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وتخرج��ت الأخت ال�صغرى مارينا في ق�سم المكتبات في معه��د مين�سك للثقافة ،وعملت ل�سنوات
ال�شع��ر ،لكن الم��وت الم�أ�ساوي
ع��دة في مكتب��ات موغيليف .كما كت��ب �شقيقي الأ�صغ��ر بافل
َ
ال�شع��ر االرتجالي والنكات.
المبك��ر لم ي�سمح له بفت��ح �أجنحته الإبداعية .و�أحب��ت �أختي فالنتينا
َ
ُ
يحفظ كثير ًا م��ن الق�صائ ِد والأغاني .لقد �أنه��ى ال�صفوف الثالث َة
�أب��ي ،ولده�شت��ي ال�سعيدة ،كان
للمدر�س��ة القي�صرية ،لكنه حفظ في مرحلة الطفولة �شعر ًا لنيكرا�سوف ،وكولت�سوف ،ونيكيتين،
ور َّد َد َ
تلك الأ�شعار ف��ي الثمانين من عمره كما لو
وتيوت�شي��ف ،وبو�شكين ،وفي��ت ،وكوال�سَ ،
ِ
قراءات ال�شعرِ
أحب تنظيم
الفنية ،و� ّ
�أن��ه حفظها بالأم�س فح�سب .كان والدي عا�شق ًا كبي��ر ًا للكلمة ّ
وحف�لات الأغاني في المنزل ،وال�سيما في ليلة ر�أ�س ال�سنة� ،أمام �شجرة عيد الميالد .كنا ن�ستعد
ِ
بدوره على كر�سي وقر�أَ ما حفظه ،وت�سل َّم هديته الحلوة
ووقف كلٌّ منا
جميع ًا بحما�س كبير لذلك،
َ
أكثر من الآخر ،نحن �أم �أبي؟ ربما ،هو ،لأن �أفراحنا
ّ
المف�ضل��ة� .أنا ال �أع��رف حتى من ا�ستمتع � َ
تجمعت في روحه .وعلى نح��و عام ،القت الدرا�سة ،والكت��ب ،والإبداع والرغبة في
جميع�� ًا َّ
الح�صول على تعليم جيد دعم ًا �شام ً
أ�ستطيع �إال �أن �أتذكَّ ر �أحد التفا�صيل
ال من الأبوين .وما �أزال ال �
ُ
ِ
اللحظات الأخيرة من حياتي ،لما كانت والدتنا على فرا�ش الموت ،ه ّد�أتنا،
التي لن �أن�ساها حتى
نح��ن �أطفالها ،وطلبت �إلينا � اّأل نبكي ،و� اّأل نح��زن ،و�أكّ دت ب�شعور �إخال�ص عميق و�شكر« :لقد
كن��ت �سعيدة مع والدكم ،» ...اليوم �أ�ستطيع �أن �أهم�س حتى �إلى ال�سماوات�« :شكر ًا لك� ،أمي،
ُ
كونك �أخبرتنا بذلك .في كلماتك ،وفي اعترافك -قوة عظمى ،ومثال عظيم.» ...
أم��ر المقد�س لديهم هو االهتمام بخبزه��م اليومي ،وعملهم في
الأولوي��ة لأبناء بلدتي ،وال ُ
الأر���ض على مدار ال�ساعة� ،سواء كان ذلك ف��ي المنزل �أو في ال�سوفخوز .زد على ذلك �أ َّنهم
تعاملوا مع ال�سوفخوز بم�س�ؤولية كاملة ،وع ّدوه ملك ًا لهم .لقد عملوا على نحو جميل ،وبفرح،
ِ
المرفو�ضة الإ�ساءة �إلى الأر�ض ،فالأر�ض ُتطعم،
وكثير ًا وب�إ�صرار .فهم��واَّ � :إن من الكبائر
حبها وكرمها .كان الأمر �صعب ًا على الأرامل
وت�ستجيب بامتنان و�ص��دق ،ويجب �أن َّ
نرد لها َّ
بمفردهن ،لكن النا�س م ّدوا يد الم�ساعدة �أحدهم �إلى الآخر.
أبناء قريتي بارعين في تنظيم الأفراح ،واال�ستمتاع بعطلهم ،و�إقامة الأعرا�س،
وكم كان � ُ
اليوبيلي��ة! ...وكم هو جمي��ل رق�صهم ،وغنا�ؤهم
وحف�لات التعميد ،واالحتف��ال بالذكريات
ّ
حيوي ًا في
محر�ض ًا
ّ
الأغان��ي ال�شعبية ،وحفاظهم على العادات ال�شعبي��ة القديمة! وكم كان والدنا ّ
�ضارب الإيقاع
أعود ب�أفكاري �إلى الطفولة و�أرى بو�ضوح:
الرق�ص وبارع ًا فيه! ...وها �أنذا � ُ
ُ
ال بالعرق ،فقد طال زم��ن الرق�صة ،تغادر الثنائية الحلبة،
يبطّ ��ئ �إيقاع رق�صة البولكا((( ،مبت ً
 ) 1البول ��كا (بالت�شيكي ��ة )Polka:رق�صة �أ�صلها من بوهيميا� .أطلقت في ب ��ادئ الأمر على رق�صة بوهيمية ريفية كانت متداولة في القرى
وفي المنتديات ال�شعبية .وفي عام � 1840أخذت البولكا طريقها نحو الم�سرح ،وانت�شرت في �صالونات النبالء والأ�شراف .تتميز البولكا
ب�سرعتها وحيوتها ،وطابعها المرح( .م.).
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ويبقى �أبي وحيداً ،وهو الذي ب ّدل خالل هذه الفترة �أكثر من راق�صة -ما من واحدة ا�ستطاعت
خلف المائدة،
تحم��ل اندفاعه ،وحما�ست��ه� .أو هذه ال�صورة :تعزف المو�سيقا ،ويق��ف الجميع َ
ّ
حيوي ًا من الغرفة الف�سيحة
ب�شري ًا
وي�أخذون ب�أي��ادي بع�ضهم بع�ضاً ،و�أبي في المقدمة يقود تيار ًا
ّ
ّ
�إل��ى غرفة �أخرى في رق�صة �سريعة وغريبة ،ومن هن��اك� ،إلى ال�شرفة الأر�ضية ،ومنها �إلى
ويتل��وى ،لكن ال �أحد يتخلى عن يد
الفن��اء ،ثم العودة �إل��ى الكوخ .يتدفق تيار حيوي يناور،
ّ
�سطح ٍ
الطفلية تتو َّق ُد من ِ
فرن
فوق
الآخر� ...ضحك بهي��ج ،هتافات ،وتعجب –و�أ�شعةُ عيوننا
ِ
ّ
عال ،حيث يمكن مراقبة م�سار االحتفال...
والمده�ش �أنهم �شربوا القليل من الفودكا ،وما كان يعجبهم الأ�شخا�ص المخمورون ،وما دعوهم
يبالغ ف��ي احت�ساءِ ال�شراب ،في
�إل��ى منا�سباتهم الخا�صة .نعم ،وف��ي الأ�صل لم يكن �أحد في قريتنا ُ
كثير من الق��رى ب�أ�صدقاء «الثعبان الأخ�ضر (((» ،وهو ما ي�صعب
الوق��ت الذي «اغتنت» فيه الآن ٌ
على � ّأي �شخ�ص ت�صديقه.
أر�ض وطن��ه والعملَ و� َّأم ُه وبل َده .ه��ذه هي م�صادر،
بحبه � َ
يقا���س عمق روح الإن�س��انّ ،
وقوة الإن�سان.
وينابيع الروحانيةّ ،

والطيبة ،وال�صبور! ماريا يفدوكيموفنا (ا�سم �أ�سرتها قبل الزواج:
� ّأمي العزيزة ،الد�ؤوب،
ّ
زيكوف��ا ،وفي ال��زواج الأول� :إيفانيت�سكايا) ،ك��م كان عليها �أن تتحم��ل وت�صبر وتعاني! من
العم��ل ال�شاق منذ الطفولة حت��ى �أهوال الحرب .وهل من ال�سهل �أن تل َد ثمانية �أطفال وتربيهم؟
تتزوج �أب ًا لثالثة �أطف��ال ُتركوا من دون �أم؟! لكن هل
ك��م كان لديه��ا من الدفء الروحي كي ّ
ال عليها (لي�س في ال�سنة الرابعة ،بل في اليوم الرابع بعد الوالدة) �أن تم�ضي �إلى
كان الأمر �سه ً
الحقل لح�صاد الجاودار بالمنجل؟! وّ �-أي �شجاعة -تحلَّت بها كي تحمي نف�سها وابنين �صغيرين
في نار الحرب! نعم ،و�أن ت�ساعد المقاومة الم�سلّحة �أي�ضاً...
ثم
ا�ست�شهد الزوج الأول في الجبهة.
وتزوجت بعد الحرب رج ً
ّ
ال �أرمل لديه ثالثة �أطفالَّ .
�ضمت الأ�سرة الم�شكَّ لة حديث ًا خم�سة �أطفال؛ ومن ثم منحا الحياة ٍ
ل�ستة �آخرين ،كان
�سرع��ان ما َّ
ترتيبي الرابع بينهم.
وخيطت وحاك��ت ،طبخت واعتن��ت بالحيوانات والطي��ور المنزلية،
غزل��ت ون�سج��تّ ،
وتمكنت من العمل في حديقة المنزل وفي حقل ال�سوفخوز .يا للعجب عندما تراقبها وهي جال�سة
�إلى نول الن�سيج ،تعيد من الزم��ن القديم �إلى �سعادتنا الزخرفة الوطنية الجميلة ،ونور ودفء
ُ
يتناول مخاطر الإدمان
 ) 2الثعبان الأخ�ضر -فيلم كرتوني �سوفييتي للأطفال ،حا ّد ال�سخرية� ،أنتجه فالديمير بولكوفنيكوف عام ،1962
على الكحول وت�صنيع ِه منزل ّي ًا( .م.).
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الأي��دي المجتهدة وقلوب الأ�سالف البعيدين ،الذين اخترعوا ونقلوا مهارة مذهلة من جيل �إلى
جيل.
المرهقة
ال على �أنين �أمي؛ كا َنت �أطرافُها
وك��م كان م�ؤلم�� ًا لي في �أثناء �إجازتي �أن �أ�ستيقظ لي ً
َ
وحميمياً� ،أن تجل���س والدتي ،العزيزة،
ؤلمه��ا ...لكن كم كان لطيفاً ،ومريح��اً ،ودافئاً،
ّ
ت� ُ
والمهتم��ة -اللطيف��ة� ،إلى جانبنا! وتم�ض��ي تحكي لنا الأ�ساطي��ر المثيرة،
الحكيمة-الهادئ��ة،
ّ
والمغام��رات الحياة ،والذكري��ات الم�ؤثّرة فتفتننا ...وها هي ذي الي��وم موجودة �إلى جانبنا
لدي لم تمت .و�أنا في كل ح��ال لم �أرها ميتة ،كنت في رحلة
و�إن كان��ت غي��ر
مرئية� ...إ ّنها َّ
ّ
�صغيرة نهدت من ال ِ
أر���ض حديثاً ...ربما
ترابيةً
عم��ل بعيدة ،ولما و�صلت ،احت�ضنت تل��ةً
ً
ّ
حيةً طوال الوقت...
لذلك �أتذكَّ ُر �أمي ّ
ولدت في الخم�سينيات من القرن الما�ضي؛ في �سنوات ما بعد الحرب،
على الرغم من �أنني
ُ
�إال � ّأن الح��رب ترك��ت ب�صماتها على وجهات نظ��ري ور�ؤاي فيما يتعل��ق بالعالم .لقد تحدث
والدي كثير ًا عن م�شاركته في تحرير بيالرو�سيا الغربية عام  ،1939وفي الحروب ال�سوفييتية-
ِ
ِ
القرية ال�صعبة،
حي��اة �أرامل
الفنلندي��ة والحرب الوطنية العظمى ...الحرب تذكِّ ر بنف�سها في
وذكري��ات �أبناء منطقتي القرويين ،فقد �أحرقت قلوب الأطف��ال الح�سا�سة ،بالخ�سائر وب�أهوال
المحرقة ،وباالكت�شافات الخطرة في الغابة ،و�أحيان ًا بانفجارات القذائف والألغام
تلك ال�سنوات ُ
عنف الغزاة الفا�شيين
الت��ي خلفتها الحرب ،بالمراهقين الف�ضوليين� .صدمني في �أعماق روحي ُ
ٍ
حظيرة � 442إن�سان ًا من
قاد الوحو�ش �إلى
الوح�شي �ضد المدنيين ف��ي قرية �ستودينكا المجاورةَ .
أزور ،وما �أزال �أفعل الآن
أحياء ...كنت دائم�� ًا � ُ
كب��ار ال�سن والن�ساء والأطف��ال و�أحرقوهم � ً
ٍ
ب�صمت،
أولئ��ك ال�ضحايا الأبرياء ،و�أبكي
التذكاري ل
الن�صب
عندم��ا ي�سمح الوقت لي،
َ
َّ
َ
أولئ��ك الأعداء ،مع �أ َّنهم من
الحيوانية لدى �
وال �أ�ستطي��ع �أن �أفهم و�أ�ص ّدق مثل تل��ك الوح�شية
َ
ّ
ممثل��ي الجن���س الب�شري ،وقد ق َّدم��وا للعالم كثير ًا من ال�شع��راء والفناني��ن والملحنين والعلماء
العباقرة...
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أ�صبح فيما بعد قائد ًا �شجاع ًا
يعي�ش في روحي من��ذ الطفولة المبكرة �أنموذَ ج
رجولي لطيارٍ َ � ،
ٌّ
ا�ستطالع ف��ي المقاوم��ة الم�سلّحة (الأن�ص��ار)� ،إ ّنه خال��ي فا�سيل��ي يفدوكيموفيت�ش
لمجموع��ة
ٍ
المتق ِّدمة و�أُ
ِ
�سقطت طائر ُته .تمكّ ن من الو�صول �إلى قريته
زيك��وف .ق�صف قوافل
ْ
قوات العدو ُ
يامن��وي في منطقة بيخوف ،والتح��ق بف�صيل للمقاومة ،وقاد اال�ستط�لاع هناك .ا�س ُت�شهد في
أ�ساطير ب�أكملها ...وقع
معرك��ة مع الت�أديبيين في قرية الب�شا عام  .1943ح َّدثوا عن بطوالته �
َ
م��رة في �أيدي رجال ال�شرطة ،لكنه فكّ ر في خطة ماكرة وجريئة للتخل ِ
هرب،
ّ�ص منهم.
َ
ذات ّ
غلق م�ؤقت ًا حتى و�صول الألمان.
تارك ًا عديد ًا من جثث �أتباع الفا�شية �إلى جانب الحمام ،الذي �أُ َ
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تعي���ش في قلبي انطباع��ات وذكريات ال ُتن�سى عن عمي دافيد ،الذي ل��م َيع ْد من الحرب .لما
المو�سع التحاد كتاب رو�سي��ا في كور�سك� ،أخذونا �إلى
�شارك��ت قب��ل ب�ضع �سنوات في االجتماع
ّ
الذين �سقطوا في
كثير من �أ�سماء
َ
متحف في قو�س كور�سك .دخلنا المعبد ،الذي كُ َ
تب على جدرا ِنه ٌ
أربعين �شخ�ص ًا م��ن �أ�سرة بوزدنياكوف...
أكثر من �
�ساح��ة المعركة بحروف ذهبي��ة� .
ُ
َ
أح�صيت � َ
بينهم -د .ك .بوزدنياكوف .من يدري ،ربما هذا عمي دافيد كوزميت�ش� .صدمتني هذه الم�صادفة
حق ًا .تحدثت في �أحد المهرجانات الأدبية في منطقة كور�سك ،و�أخبرت الجمهور والكتاب بذلك.
كان الجميع مبتهجين بكالمي ...لم �أر خا ًال �آخر ،با�سم بيتر يفدوكيموفيت�ش زيكوف (�إلى جانب
والدتي) .ا�س ُت�شهد في مكان ما في منطقة بين�سك .وابن عم �أبي ميخائيل �سيلوفيت�ش بوزدنياكوف،
عادي ًا ،وع��اد ُمالزم ًا � ّأوالً ،مع كثيرٍ من الأو�سمة والميداليات .كان ذا ٍ
بنية
جندي ًا ّ
التح��ق بالجبهة ّ
قوي ٍ
��ة :رفع دفعة واحدة ح��زم ق�ش على مذارٍ عدة �إلى الكومة .وحملَ كي�سين كبيرين من البطاطا
َّ
أحب �أن �أتذكر الحرب ،لكن في فترات الراحة
على كتفيه ب�سهولة ،ك�أ ّنهما معب�آن بالري�ش .لم �أكن � ُّ
العم
ك ّن��ا نتبادل ال
َ
أحاديث عنها �أحيان ًا ،وا�ستذكرنا روايات وق�ص�ص ًا عن المعارك والرفاق .كان ًّ
ي�شرب ك�أ�س ًا من الفودكا (مئة غرام كما كانوا ي�شربون في الجبهة) ويطلق
عادة:
اعتاد
ميخائيل قد
ً
َ
ُ
ٍ
تحيةً
أمامية في الجبهة...
طلقات ُخل َّّبية ،تكريم ًا لأولئك الذين فُقدوا �إلى الأبد على طرق الموت ال ّ
ّ
كان من ال�صعب عليه �أن يعي�ش مع مثل هذه الذاكرة الم�ؤلمة...
الجوية) ،بطل االتحاد ال�سوفييتي �ستيبان
ُ
ا�سم المواطن الوطني المجيد
(مار�شال القوات ّ
كان ُ
ٍ
ذات
�أكيموفيت���ش كرا�سوف�سكي ،الذي ُولد في قرية غلوخا المجاورة -ذا
م�شرفة لديناَ .
جاذبية ّ
ي��وم (في مرحلة ما قبل الثورة) ،عمل راعي ًا لدى �إقطاع��ي ،وكان والدي م�ساعد ًا له .فتحت
أمام الرجل� ...أتذكر �أن النا�س من جميع القرى المجاورة اجتمعوا
ُ
ثورة �أكتوبر طريق ًا وا�سع ًا � َ
أ�صبح مدر�سة غلوخا الثانوية،
للق��اء المار�شالَ .
كان المبنى الف�سيح المكون من طابقين ال��ذي � َ
بني بمبادرة من المواطن ال�شهير ومن مدخراته ال�شخ�صية.
التي در�ست فيها ،قد َ
كثي��ر من �أبناء منطقتي من �أجل حرية وطننا �إبان �سن��وات الحرب العالمية الثانية،
حارب
َ
ٌ
مجتمعنا والدول��ةُ كلَّ من جعل
ك��رم
وع��اد ع��دد قليل منه��م من الأ�سر .وكم م��ن الرائع �أن ُي ّ
ُ
أقرب ،و�أم��ا يوم ا�ستقالل وطننا بيالرو�سيا ،فيدعم��ه كل �شخ�ص �أحرقه لهيب
الن�ص��ر
الكبير � َ
َ
الح��رب ...بالنظ��ر �إلينا ،نحن �أطفال القرية ،كان العمل واجب ًا غي��ر قابل للجدل ،وغالب ًا ما
كان ممتع�� ًا كثيراً ،والعمل في الريف كثير دائماً .ربما يق��لُّ فح�سب في ف�صل ال�شتاء .ال�صغار
المتنوعة.
رع��وا الإوز ،الأكبر �س ّن ًا �أع�� ّدوا الحطب ،والع�شب ،وقاموا بالكثير م��ن الأعمال
ّ
التزامات منزليةٌ  ،في
لديهن في الغال��ب
�أعف��ت �أ�سرتن��ا البنات من الأعمال ال�صعب��ة ،وكانت
ٌ
ّ
هن
م�ساع��دة ال ّأم ف��ي البيت وحديقته� .أذك��ر �أن �أبي كان كثير ًا ما يقول لنا نح��ن ال�صبيان�« :إ ّن َّ
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يكفيهن في ه��ذه الحياة ...عليه��ن والدة الأطفال
ينتظره��ن ما
� ّأمه��ات الم�ستقب��ل ،ومازال
َّ
َّ
عليهن.
ال دائماً .»...لقد �أ�شف��ق على � ّأمي و�أخواتي ،وحر�ص
وتربيته��م ،الزواج لي�س ع�س ً
َّ
وعلّمنا بطريقة غي��ر ملحوظة� ،أن ننحني �أمام � ّأمي ،ونحترم �أخواتي ،و�أن نتعامل بلطف مع
� ّأي امر�أة ،و�أن نكون ودودين في تعاملنا مع جميع النا�س.

كيف تت َن َّف ُ�س المروج
ن�صت عند الفجر َ
ك��م كان ُممتع ًا رعي قطي��ع الأبقار مع �أبي! تراقب و ُت ُ
ويتحو ُل ال�شرق �إلى اللون الوردي من خلف الأفق،
وتعزف ،وكيف يك�سو الندى كلَّ �شيء،
ُ
َّ
وتب��دو ال�شم�س البرتقالية الكبيرة كما ل��و �أ َّنها ُتغ�سل في البحيرة ،وكيف ت�ستيقظ الطبيعة الرطبة
تم�ضغ الأبقار الع�ش��ب الرطب ب�شهية ...كم
كثي��رة النغمات والأ�صوات بعد النوم ،وكي��ف
ُ
ِ
الدهن في غ�صين ،ث��م تناولها مع خبز حلو
و�شي قطعة من
الجلو���س �إلى الموق��د،
كان ُممتع�� ًا
ُ
ُّ
محلي ال�صنع ...واال�ستماع �إلى ق�ص�ص الأب المذهلة – التي هي مقدمة حقيقية لمعرفة الطبيعة
�صاحبة الجاللة ...والعودة في الم�ساء �إلى المنزل مع القطيع ،وتن ّف�س رائحة المرج الم�سائية
روع الأبق��ار ،واال�ستمت��اع بالغروب
الب��اردة ،ورائح��ة الحليب الط��ازج الخارج م��ن ُ�ض ِ
ثم وهو يدور ،ويزحف
القرمزي ،وبال�ضباب الأبي�ض الكثيف فوق النهر ال�صغير في البعيدَّ ،
ِ
وب�صوت طيور «مرعة الغيط»((( الأج�ش وهي تنادينا...
�أقرب و�أقرب،
عملنا  -نحن المراهقين  -في كل �صيف ،بحما�س كبير في الكلخوز (وفيما بعد في ال�سوفخوز).
ف��ي تطمير البطاطا ،وال�شون��در ،والجزر؛ انتقينا الأع�شاب وق�ص�صناه��ا؛ وجففنا البذور على
وحملناه��ا ،و�أفرغنا الحبوب� .ساعدنا الكبار في �أعمال �أخرى� ...أتذكر
وجهزناها،
البيدر؛
ّ
ّ
جي��د ًا راتبي الأول بعد ال�صف ال�سابع 24 ،روب�لاً .كان مبلغ ًا جيد ًا في ذلك الوقت ،نعم ،في
يعادل ثالثين دوالراً .امتلأت روحي فخ��ر ًا و�سرور ًا عندما �أح�ضرته
ُ
القري��ة ،كان كبي��ر ًا –
و�أعطيت��ه لأم��ي! ك�سبنا في العطلة ال�صيفي��ة ،المال من �أجل ت� ِ
المدر�سية
أمين الكت��ب واللوازم
ّ
والزي المدر�سي .وال َّ
�صقلنا ،ف�أ�صبحنا �أقوى و�أ�شد ،و�أكثر مرونة ،وتعلمنا
ّ
�شك في �أن العملَ َ
تقدير العمل ،لي�س بالكلمات...
تلك التي ق�ضيناها مع الأ�صدقاء في الليل.
لعلَّ �أجملَ ال�ساعات و�أكثرها ر�سوخ ًا في الذاكرة َ
�ألعاب ممتع��ة ،وم�سابقات ونكات ،ورواية جميع �أنواع الق�ص���ص والحوادث حول الموقد،
فوق �أج�سامنا ،كما هي الحال تقريب ًا
و�أحيان��اً ،كان الخوف يخترقنا ،عندما يت�سلّل النمل
ويدب َ
ُّ
في ق�صة تورغينيف «مرج بيجين».
ق�ص الع�شب كمكاف���أة حقيقية .كم ك ّنا ن�شعر
تقبلن��ا دعوة الذهاب �إلى م��رج دنيبر في
ِ
مو�سم ِّ
بالحما���س والفخر ف��ي العمل �إلى جانب الكبار .غالب ًا ما كنت �أذهب م��ع �صديقي ليونيد .كانوا
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 ) 3طير �أ�شبه بالدجاج البريِّ ،
يف�ض ُل الرك�ض على الطيران ،مع �أ َّنه قادر عليه(.م)
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ِ
نجل�س في
ق��وة و�سرعةً في �إنجاز العمل .وك ّن��ا عادة
ف��ي
ُ
الع��ادة ي�أخذون �شبان القرية الأكثر ّ
حيث الهواء ،والأغاني التي َ
عمال زابرودي الكثير
�سيارة ال�شحنُ ،
الهيكل المركب على ّ
حفظ ّ
ن�ضيع الوقت �سدى ،وكان
منه��ا ،ال�شعبية
وال�سوفيتية .عملنا في المروج كثي��ر ًا وبج ّدية ،ولم ّ
ّ
الجي��د ،لإعداد التبن لأبقار
الجمي��ع في عجلة ّ
لتدبر �أمرهم ف��ي الوقت المنا�سب ،وفي الطق�س ّ
ال�سوفخ��وز .وفي الم�ساء ،لما �أعادت ال�سي��ارة القرويين الم�سنين �إل��ى المنزل (كانت الرحلة
نح��و 20كيلومتراً) ،بقين��ا �أنا وليونيد (ل�سعادتن��ا العظيمة) وحدنا في الم��رج .وبنينا كوخ ًا من
ال من ال�سرير ،و�سبحن��ا ،وا�صطدنا ال�سمك في نهر دنيب��ر ،وا�ستمتعنا بجمال
الق���ش العطر بد ً
المناطق المحيطة .نمنا وا�ستيقظنا على حفالت الطيور .متعة ،ال يمكن و�صفها بالكلمات! وفي
ال�صباح ،لما عاد القرويون ،بد�أنا العمل بقوى جديدة.
مرة عبور نه��ر الدنيبر الوا�سع
قررنا �أن��ا وليونيد ذات ّ
�أتذك��ر الأ�شياء غي��ر ال�سارة �أي�ضاًّ .
جيداً .ع��اد ليونيد من منت�صف النهر ،و�شعر
والعمي��ق وال�سري��ع �سباحة .لك ّننا لم نح�سب قوانا ّ
�أنه ل��ن ي�ستطيع اجتيازه .و�أن��ا �صارعت التيار ب�إ�ص��رار ،والموجات ال�صغي��رة ،و�أنا �أتق ّدم
نحو ال�شاطئ المقابل المن�ش��ود .فج�أة ،بد�أت قواي تتال�شى ،وبد�أت با�ستن�شاق المياه ،واجتاح
المنقذ ،لكنه لم يكن تحت قدمي .كان
ُ
الرع��ب الج�س َد والروح� .أردت مالم�سة الجزء ال�سفل��ي ُ
ال
ال�صراخ عديم الفائدة :لم يكن هناك �أحد حولي ،با�ستثناء ليونيد الخائف .كنت �أغرق ،محاو ً
التيار �إلى دوامة .فكرت
الطفو على نحو متقطّ ع وا�ستن�شاق القليل من الهواء في الأقل� .سحبني ّ
ب�ص��وت ٍ
عال�« :أو ،يا �إلهي ،كيف �ستقتل والدتي نف�سها» (لقد ر�أيت مرار ًا وتكرار ًا في قريتي
ِ
أج�ساد �أطفالهن المتوفين،
زابرودي كيف كان��ت الأمهات يبكين بجنون ،ويقتلن �أنف�سهن �أمام �
معهن ،ولم �أرغب قط في �أن �أرى � ّأمي تتعذّب بهذه الطريقة) .واندفعت بكلّ قواي
وقد بكيت
َّ
ِ
بيدين ثقيلتين ومبت ِلع ًا الماء .ال �أعرف ماذا �أو من �أ�سهم في ذلك،
الأخيرة نحو ال�شاطئ ،مجذّف ًا
لك��ن بعد لحظات قليلة �شعرت بالرمل تحت الماء ،وم��رة �أخرى دفعت نف�سي وبكلّ قواي �إلى
زحفت �إلى رم��ال ال�ض ّفة ،وا�ستلقيت لفترة طويلة� ،أ�سع��ل و�أب�صق الماء ،الذي بدا
ال�شاط��ئ.
ُ
ق�ضي��ت الليلة على ال�ضفة المقابل��ة تحت �شجيرة
�شربت��ه ...وهكذا
ُ
� َّأن �أنح��اء ج�سم��ي كلّها قد َت َّ
الجيد �أن ال�سكان المحليين ظهروا قبل
�صف�صاف ،وا�ستيقظت في ال�صباح على ن�سيم بارد .من ّ
زمالئي من القرية ،ونقلوني �إلى ليونيد بالقارب .وهكذا لم يعرف �أحد ما قد ح�صل.
كان لدينا ،نحن �أطفال زابرودي ،كثير من الألعاب والن�شاطات والأعمال .في ف�صل
والزلج��ات على الجليد،
والزلج��ات العادية،
زلجات الركوب،
اّ
اّ
الزلج��ات ،اّ
ال�شت��اء :اّ
والمع��ارك على التالل وحقول الهوكي الطبيعية ،والم�ش��ي لم�سافات طويلة في الغابة لجمع
مخاري��ط ال�صنوبر ...اعتنينا بالطي��ور ،و�صنعنا لها مجموعة متنوع��ة من �أوعية الإطعام
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ويرتفع حتى
المريحة .بنينا قالع ًا من الثلج� ،إذْ كان الثلج يهطل في بع�ض الأحيان في القرية
ُ
م�ستوى الأ�سطح ،وحفرنا الأنفاق تحت الثلج ،وحفرنا «مخابئ» ،ولعبنا لعب َة «الحرب»...
بي��وت الزرازير الجميلة ،زرازيرها في الربي��ع ،وتزلجنا نحن على الجليد في
ا�ستقبل��ت
ُ
ْ
نهر غريزا ،و�أرعبنا �أمهاتنا ب�شجاعتنا .زرعنا فيما بعد الأ�شجار وال�شجيرات والورود .ولعبنا
ف��ي ال�صيف ،في �أوقات الفراغ ،كر َة القدم ،والكر َة الطائرة ،و�ألعاب القوى ...وهرِ عنا في
الح��ر �إلى غريزا (رافد دروتي)� .سبحنا ،وا�صطدنا ال�سم��ك ،وتناف�سنا في ال�سباحة .لك ّننا عملنا
ّ
أكثر من �سواها .ل�سنوات عدة كان �أبي ميكانيكي�� ًا لآالت الرافد ،وم�س�ؤو ً
ال عن
ف��ي هذه الفت��رة � َ
مقطع ُم ٍ
حاذ للنهر بطول خم�سة كيلومترات .نظفنا ال�ضفاف ،وم ّتناها ،ونظفنا القاع .حدث �أن
عمل��ت �أن��ا ووالدي لفترة طويلة من ال�صباح حتى وقت مت�أخر م��ن الم�ساء (با�ستثناء �أيام الآحاد
ُ
نقي ًا وعطر ًا ،وهادئ ًا
عبر قلبيّ ،
و�أي��ام العطل الكبيرة) في النهر؛ وله��ذا ،يبدو لي �أ ّنه يمر اليوم َ
ولطيفاً.
كم جذبتنا �إليها الغابة الجميلة والغنية في ال�شتاء ،وفي الربيع ،وال�صيف ،والخريف على
ح�� ٍّد �سواء! لقد كانت عندي وال تزال لي�س مكان ًا للراح��ة فح�سب ،حيث جمعنا الثمار والفطر،
ب��ل قبل كل �شيء ،محاور ًا ُمخل�صاً ،و�صديق ًا حكيماً ،وم�ست�شار ًا موثوق ًا به ،له �صوته ،روحه
احترام
�شعور
إلي من��ه
ِ
ُ
الخا�ص��ة .عمل �أب��ي في �سنوات �شبابه المبك��رة حار�س ًا للغابة .وانتقلَ � َّ
ٍ
�شج��رة ،واال�ستماع �إليها كمخل��وق حي� .ساعدني
الغاب��ة وتوقيره��ا ،والقدرة على فه��م كل
ِ
ِ
بالطبيع��ة وفهمها ،بال�شعورِ ب��روح التنوب وال�صنوب��ر ،والبتوال والقيقب،
إح�سا�س
�أب��ي بال
أ�سرعت بالت�أكي ِد �إلى
وال�سنديان والدردار ،والغبيرة و�ألدر ...لهذا �أراني كلّما ُ
جئت قريتيُ � ،
الذهبية� .أ�ستمع �إليها ،و�أُ ِ
حادثُه��ا ،و�أعترف لها ،و�أ�ستلهم منها
غابتي ،حيث تتج��ول طفولتي
َّ
حكمتها وانفتاحها...
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انجذب��ت منذ الطفول��ة �إلى المعرفة� ،إلى الكت��ب� ،إلى عالم الثقاف��ة والتاريخ الالمتناهي
ُ
والرائ��ع ...تعلمت الق��راءة والكتابة (بالمعنى الحرف��ي) في المدر�سة فق��ط� .س�أقول في هذا
فعلي ًا في �أربع ال�سن��وات الأولى من
ال�ص��دد� ،إن ابنت��ي تاتيانا ،ف��ي �سبيل المثال ،بد�أت تق��ر�أ ّ
عمره��ا .و�إنم��ا هذا في المدينة ،عندم��ا كانت المكتبة في منزلنا �أكبر بكثي��ر مما كانت عليه في
مدر�ستي االبتدائية .در�ست في البداية في مدر�سة ابتدائية في زابرودي نف�سها .بين كتبي الأولى
�أعمال �ألك�سندر بو�شكين ،وميخائي��ل بري�شفين ،وفيتالي بيانكي ويانكي مافرا ،ويانكا كوباال،
والرو�سية� ...أتذكر
البيالرو�سية
ال�شعبية
وياك��وب كوال�س ،وزميتروك بيدولي والحكايات
ّ
ّ
ّ
ال�صدمة التي ع�ش ُتها في �أثناء قراءة الكتاب المهم وغير العادي «لن نن�سى �أبداً» -ذكريات �أطفال
الحرب .قر�أت وابتهجت �أنه ال يزال هناك عدي ٌد من ال�صفحات في الم�ستقبل .قر�أت وبكيت...
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أح�س�ست كما لو �أنني ح�صلت بنف�سي على بنادق وذخيرة وقنابل يدوية من النازيين ،وراقبت
و�
ُ
حركة العدو ،و�ساعدت ال�شيوخ في جمع معلومات مهمة ،وذهبت لال�ستطالع...
المتو�سطة ثم �إلى المدر�سة
انتقلت في وقت الحق ،في ال�صف الخام�س� ،إلى مدر�سة غلوخوفا
ُ
ِّ
معلمي .هنا� ،شعرت حق�� ًا بتاريخ بلدنا الغن��ي والمعقد ،بيالرو�سيا،
المهني��ة� .أتذك��ر بامتنان
ّ
ّ
المن��وران والكاتب��ان الم�شه��وران الفرينتي
والغالي��ة عل��ى القل��ب بيخوف�شينا ،حي��ث عا�ش
ّ
وانجذبت
اهتمم��ت بقلعة بيخوف القديمة
زيزان��ي ،وميليتي �سموتريت�سكي وعمال في زمنهما.
ُ
ُ
ن�صب تذكاري رائع للثقافة البيالرو�سية – مخطوطات
حيث �أُ�شي َد
�إليه��ا ،و�إلى بوركوالبوفوُ ،
ٌ
وتحم�ست لها :من نح��ن  -البيالرو�سيين -ومن �أين �أ�صلنا؟
اهتممت بجذورنا
بوركوالبوف��و.
ُ
ّ
بد�أت �أق��ر�أ �أعمال الك ّتاب البيالرو�سيي��ن المعا�صرين� :إيفان �شامياكين� ،إيف��ان نومنكا� ،إيفان
ميلي��ز ،مك�سيم تانك ،كوندرات كرافيفا ،نيل جيليفيت���ش ،فا�سيل بيكوف� ،إيفان �شيغرينوف،
يانكا برايل� ،أليك�سي كوالكوف�سكي ،بيترو�س بروفكا ،وكثير من ال�شعراء وكتاب النثر ،الذين
أتعرفهم
ب��دوا لي �شخ�صيات �
أ�سطورية .ل��م �أ�ستطع حتى التفكير حينها في �أن الوقت �سيمر ،و�س� ّ
ّ
جيداً ،وغالب ًا ما �س�أجتمع بهم ،و�أ�ستمع �إليهم ،و�أُحادثهم ،بل حتى �أعمل معهم .كنت محظوظ ًا
ف��ي العمل وجه ًا لوجه مدة �ستة �أ�شهر ،مع نائب رئي�س �أكاديمية العلوم في بيالرو�سيا ،الكاتب
ال�شعبي ،دكتور العلوم اللغوية ،وبطل العم��ل اال�شتراكي كوندرات كوندراتوفيت�ش كرابيفا،
المكون من مجلدين
المعجم الرو�سي -البيالرو�سي
الذي قدم لي الكثير في �أثناء العمل مع ًا على ُ
َّ
البيالرو�سية الكبير والعمي��ق ،والإح�سا�س بها .و�ساعدني ه��ذا الحق ًا في عملي
ف��ي فهم اللغ��ة
ّ
الإبداع��ي العلمي الرائع« :قامو�س �ألفاظ اللغة الأدبية البيالرو�سية» ،في مجلدين ...و�أتذكر
عدي��د ًا من اللقاءات المثي��رة لالهتمام مع فا�سيلي بيكوف ،وفالديمي��ر كوروتكيفيت�ش ،و�إيفان
�شامياكي��ن ،ومك�سيم تان��ك ،ونيل غيليفيت�ش ،و�إيف��ان ناومينكو ،ومك�سي��م لوجانين ،و�إيفان
كنت �سعيد ًا على نحو ال يو�صف بالتوا�صل مع �إيفان
ت�شيغرين��وف ،و�ألك�سي كوالكوف�سكيُ ...
لقاءنا الأخير في م�ست�شفى الجمهورية،
بيتروفيت�ش �شامياكين الحكي��م ،وزيارة بيته .لن �أن�سى َ
يق��در على النهو�ض ...وجه
حي��ث كان يعال��ج الكاتب ال�شعبي .كان يرقد على �سريره ،وال
ُ
ٍ
ب�شوق �أبدي .تحدثنا عنه ،عن الوقت ،عن
هادئ ،ذك��ي ،عميق،
نظرة عميقةٌ ثاقبةٌ م�سكونةٌ
ٌ
الأدب ،ع��ن مجلة نيمان ،التي عمل��ت فيها بعد ذلك نائب ًا لرئي�س التحري��ر� ...س�ألني الكاتب
العظي��م عما �أكتب ،و�أثن��ى على بع�ض �أ�شيائي (تمك��ن دائم ًا من تتبع المن�ش��ورات الجديدة في
َ
دقائق في يده المتثاقلة الناعمة،
احتفظ بيدي عند الفراق
المجالت ال�سميكة وال�صحف الأدبية).
َ
ال �إلي بع�ض ًا من نب�ضه من وقت �إلى �آخر ،ثم قال« :لن �أكتب �أي �شيء بعد الآنّ � ...أما �أنت
ناق ً
فاكتب ،اكتب ،»...وتوفي الكاتب ال�شعبي بعد ذلك بم ّد ٍة ق�صيرة...
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و�صدمت بم�صيره ،و�أده�شتني
ت�أث ُ
َّ��رت في �سنوات الدرا�سة ب�شعر مك�سيم بوغدانوفيت�شُ ،
م�أثرت��ه الإبداعية� .إب��ان خم�س وع�شرون عام ًا من حياته ،فق��د والدته ،ووطنه ،وعانى من
الثانوي��ة ،ثم في المعهد المتو�سط ،وقدم الكثي��ر �إلى الأدب الوطني
مر���ض ال�سل .در�س في
ّ
حتى �إنه ُع َّد كال�سيكياً ،ول�ؤل� ًؤة في تراثنا الإبداعي...

كن��ت محظوظ ًا جد ًا �أنن��ي �أول مدير لمتحف مك�سيم بوغدانوفيت���ش الأدبي� ،إذ عملت على
ُ
�إن�شائه م��ن ال�صفر بين عامي  .1984-1981كانت هيئات �صنع القرار قد اتخذت قرار ًا عام
الع�شرينيات
الكتاب جميعاً ،بدء ًا من نهاية
 1980يق�ضي ب�إن�شاء هذا المتحف ،وهذا ما حلم به
ُ
ّ
ِ
لوالدة ال�شاعر ،ن�شر عمل
الملح مع اقتراب الذكرى الت�سعين
م��ن القرن الما�ضي .وكان من
ّ
وا�س��ع النطاق قبل الذكرى� .أخذوا يبحثون وينتق��ون �شخ�ص ًا لمن�صب المدير .و�صلت ر�سالة
م��ن وزارة الثقاف��ة �إلى معهد اللغات التاب��ع لأكاديمية العلوم في بيالرو�سي��ا .طلبوا فيها �شاب ًا
ويتحم��ل الم�س�ؤولية ،يع��رف لغته الأ�صلي��ة والأدب جيداً ،ويحمل
و�شيوعي ًا
ن�شيط�� ًا وج��اد ًا
ّ
ّ
ٍ
ع��ال ،ولديه �أ�س��رة ،وال يكثر من �ش��رب الخمر ...قال مدي��ر معهد اللغات
�شه��ادة تعليم
ميخائي��ل رومانوفيت�ش �سودنيك في المجل�س الأكاديمي« :يوجد لدينا مثل هذا ال�شخ�ص.»...
دعاني �إل��ى مكتبه ،و�أخبرني بالر�سالة ،وقال �إنني �أُح ِّق ُق تل��ك ال�شروط ،لكنه �آ�سف � َّأن ِ
عليه
كنت �أتلقى حق ًا مكاف�أة نقدية كبيرة كل
ال�سم��اح لمثل هذا العالم ال�شاب الواعد بالذهاب ...وقد ُ
الفعال� ،إذ �أنهيت الدرا�س��ات العليا ،و�أعددت مادة لأطروحة
ثالثة �أ�شهر
لق��اء العمل العلمي ّ
َ
وافقت على �إر�سال تر�شيحي �إلى وزارة الثقافة...
الدكتوراه ...لكنني بعد ب�ضعة �أيام م�ؤلمة
ُ
�شهر� ،سلَّمني وزير الثقافة �آنذاك ،يوري ميخائيلوفيت�ش ميخنيفيت�ش ،في مكتبه ،بعد
مر ّ
وم��ا َّ
� ِ
إلقاء كلمة ق�صيرة ،بطاق َة مديرِ المتحف الأدبي مك�سيم بوغدانوفيت�ش� .أتذكر �أنني خرجت من
مقر� ،أو موظفون
ال��وزارة �إلى ال�شارع مدير ًا
حديث ال�صنع ،لم يك��ن لديه حتى َ
َ
تلك اللحظة ّ
متفرغ��ون� ،أو خط��ة عمل� ،أو تموي��ل -ال �شيء ...لكن غ�ضون ث�لاث �سنوات من عملي
ّ
ُ
ِ
بالده�ش��ة من عزيمتي ،وتدبيري،
أ�شعر
مدي��ر ًا لذلك المتحف �أنجِ َز الكثي��ر؛ حتى �إنني اليوم � ُ
ن�شئ
و�شجاعتي ،و�سعة �أعم��ال �إدارة المتحف ...لم ُتتح الفر�صة لكل �شخ�ص في الحياة �أن ُي َ
م�ؤ�س�س��ةً مرموق��ة عل��ى م�ستوى الجمهوري��ة ،و�أن يحل كثير ًا م��ن الق�ضايا مع قي��ادة اللجنة
المركزي��ة للحزب ال�شيوعي في رو�سيا البي�ضاء ،ومجل�س ال��وزراء ،واللجنة التنفيذية لمدينة
ٍ
كتاب كبير منف�صل ،وربما
مو�ضوع
يك��ون
مين�س��ك ،والوزارات والإدارات .ولعل ذلك،
ُ
َ
رواية...
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ٍ
ِ
بيوت
الحياة على �أربعة
عالئم
تظه��ر
 ...الي��وم ،قريتي م�سقط ر�أ�سي زابرودي -حيث
ُ
ُ
ريفي ٍ
من�سي��ة ،وعلى فرا�ش
��ة فح�س��ب -هادئة ،عج��وز ،حتى �إنها (وكم ذل��ك محزن) بالية،
ّ
ّ
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الم��وت ،مثلها مث��ل عدي ٍد من ق��رى بلاّ رو�سيا التي ُ�ص ّنف��ت ذات يوم غير واع��دة .وبالطبع
الت�شيرنوبيلية الرهيبة.
ح�صلت قريتي على ن�صيبها من "ال�ضيافة"
ّ

ل��م يعد بيتنا الأبوي كم��ا كان ،ذلك البيت الذي طار منه حينها �إخوتي الخم�سة ،و�أخواتي
وتركه والداي في �أوائل الثمانيني��ات ،بعد �أن انتقلنا �إلى م�سقط
الخم���س في اتجاه��ات مختلفة.
ُ
ر�أ���س والدتي في قري��ة يامنوي بالق��رب من بيخوف .ومن��ذ �أربعة ع�شر عام��اً ،ومن مدن
ت�سرع بن��ا الطرق �إلى يامنوي �إلى والدينا ،و�أرواحنا تتوق �إلى زابرودي ،ومحيطها
مختلفة
ُ
الفريد ...الآن ،وفي الوقت الذي ي�ستريح فيه �أبي و�أمي �إلى الأبد في مقبرة يامنوي ،نم�ضي
نحن الأطفال �إلى هناك لننحني لهما ،لأبوينا ،اللذين ندين لهما بكل �شيء حتى بالخطوة الأخيرة.
ونق�ض��ي الإجازات في زابرودي الحبيبة .اعتن��ت الأخت الكبرى فالنتينا ل�سنوات عدةِ ،
ببيت
«ع�شنا» الجميل ،و�أحيت��ه و�أعطته مظهر ًا دافئ ًا
الوالدين ،والفن��اء ،والحديقة ،وحقل البيت،
ّ
ي�صبح
وربة البيت .ومع ذلك لم
ِ
�إلى حد بعيد .لكنها ماتت م�ؤخراً؛ مطرب ُتنا المتفائلة والم�ضيافة ّ
ختاي بولينا ومارينا تتفقَّدانه بزياراتهما من مين�سك وموغيليف.
ُ
البيت يتيم ًا تماماً؛ ف�أُ َ
منذ ِ
توا�صلي
زمن ُمغادرتي قريتي الأ�صلية للدرا�سة في مين�سك ،لم تغادر قلبي الب ّتة .و�أ�صبح
ُ
أكثر َتحقُّقاً .كل عام �آتي �إلى ثانويتي الأ�صلية في غلوخوف� .أُح�ضر
معها في ال�سنوات الأخيرة � َ
ٍ
ن�شاط��ات عدة ،وفي بيخوف �أي�ضاً.
معي الك ّت��اب والملحنين والمطربين والفنانين ...ونقيم
و�أحتفظ بعالقات �إبداعية جيدة مع مكتبة مقاطعة بيخوف ،وهيئة تحرير جريدة المنطقة «ماياك
بريدنيابرويا غازيتا».

ف��ي العا�صمة� ،أ�شعر �أكثر ف�أكثر ك��م �أفتقد ،حتى الألم ،ذلك ال�ش��يء القريب �إلى روحي،
ال�ش��يء الم�ضيء ،غير القابل لل�شرح :خرير الينبوع النقي ،الذي ال يوج ُد في �أي مكان �سوى
أ�سع ق��ط �إلى ال�سفر �إل��ى الأماكن الغريبة ف��ي الجنوب ما وراء
ف��ي قريتي م�سق��ط ر�أ�سي .لم � َ
الح��دود ،مثلما �أ�سعى �إلى عزيزتي زابرودي� ،أندمج م��ع الطبيعة ،و�أنغم�س في الذكريات،
أكتب ،بالمنا�سبة ،كل عام في �أ�سبوعين من اال�ستجمام هناك كثير ًا
و�أ�شعر بالإلهام وال�سعادة؛ ف� ُ
ثم�� َة �آالف الخيوط غير المرئية ،تربط قلبي ب��كل المناطق المحيطة ،بالأر�ض
م��ن الق�صائدَّ .
ِ
بحرية .هنا �أ�شعر من كل
المنع�ش
وال�سم��اء .من ال�سهل
التنف�س هن��ا ،والحلم بالجمال ،وال�سير ّ
ُ
قلبي كيف ينب�ض ينبوع��ي الأول والرئي�س للجمال والحب .العالم ي�ستند �إلى الحب والجمال -
قدرنا الب�شري ،ومعنى حياتنا على الأر�ض...

عي�شي وافرحي ،يا قريتي زابرودي! ◘
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كورودا �سيكي
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ج�سور ا إلبداع

الأمرية كاغويا
من �أ�ساطير التراث ال�شعبي الياباني من القرن العا�شر الميالدي

ترجمة :متا�ضر حممد الدهنه •

ٍ
مكان بعيد ،كان هناك ج ّد وج�� َّدة يعي�شان معاً .في كل يوم يذهب
ف��ي قديم الزمان ،وفي
الجد �إلى حقل الخيزران يقطع الق�صب وي�صنع منه ال�سالل والأقفا�ص ،ومن ثم يبيعها .كانت
تل��ك هي حياته الب�سيط��ة� ،إلى �أن خرج في �أحد الأيام �إلى حق��ل الخيزران كالمعتاد ،وما �إن
دخل الحقل؛ وجد �ضوء ًا غريب ًا ي�شع من بعيد ،فقال في نف�سه« :ما هذا ال�ضوء يا ترى؟!»
م�شى الجد نحو ال�ضوء و�إذ به يخرج من �إحدى ق�صبات الخيزران ،قال الجد« :ماذا يوجد
داخله يا ترى؟!».
ٍ
طفل��ة جميلة !» حمل الجد
قط��ع ق�صبة الخي��زران فوجد طفلةً �صغي��رة داخلها« :يا لها من
و�س َّر كالهما بقدوم هذه الطفلة
الطفلة ال�صغيرة وعاد بها �إلى المنزل .فرحت الجدة كثير ًا بهاُ ،
�إلى حياتهما .قال الجد« :من اليوم �ستكون هذه طفلتنا ،و�س�أ�سميها كاغويا هيمه (((».

• مرتجمة �سورية.
 )1كاغويا هيمه تعني الطفلة الم�ضيئة.
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اعتن��ى الجد والجدة بتربية الأميرة كاغويا ،ومنذ مجيئها كانت تحدث �أمور غريبة ،فكلما
قط��ع الجد ق�صب الخيزران وجد داخله كثير ًا من النقود ،وعل��ى هذا �أ�صبح الجد يمتلك ثروة
ال كبيراً.
كبيرة ،فبنى منز ً
 الجدة�« :أيها الجد ،انظر �إلى كاغويا ،يا لها من ٍطفلة جميلة ،منذ �أن دخلت بيتنا �أ�صبحت
مملوءة بالفرح وال�سرور».
�أيامنا
ً
 الجد« :حقاً� ،إنه كذلك ،حينما �أكون متعب ًا و�أنظر �إليها� ،أ�شعر بن�شاط و�صحة»".فتاة رائعة الجمال ،وكان جمالها
م�ضت الأيام والأميرة كاغويا تكبر �شيئ ًا ف�شيئاً ،و�أ�صبحت ً
�أمر ًا غريب ًا لم ي�ستطع �أحد �أن يعرف �سره.

و�أم��ام بيتها كان يجتمع دائم ًا كثير من �شب��ان القرية الذين ي�أتون لمقابلتها طالبين �إلى الجد
والج��دة زواجها «نري��د كاغويا ،نريد �أن نتزوجه��ا» .وعلى الرغم م��ن �أن الأميرة كانت
ترف���ض مقابلة �أي �أحد منه��م ،كان في كل يوم ي�أتي خم�سة �شبان طالبي��ن مقابلتها ،ويقولون
للجد والجدة:
 «�أريد مقابلة كاغويا». «و�أنا �أي�ضاً». «و�أنا �أي�ضاً». «�أريد �أن �أتزوجها». «و�أنا �أي�ضاً».« -و�أنا �أي�ضاً».

278

كان��ت الأميرة كاغويا ترف�ض ال��زواج با�ستمرار من �أي �أحد يتقدم �إليه��ا ،ما �سبب حالةً من
القل��ق لدى الجد والجدة ،وحينها فكرت الأميرة كاغويا في ح��ل لتلك الم�شكلة ،فطلبت �إلى الجد
العـددان � 21 - 20صيف وخريف 2020

والج��دة �أن ي�سمحا لل�شب��ان بالدخول كي تقابلهم .دخ��ل خم�سة من ال�شبان ،فقال��ت لهم كاغويا:
«هناك �أ�شياء �أريد �أن تجلبوها لي ،وال�شخ�ص الذي يح�ضر لي ما �س�أطلبه منه ف�س�أتزوجه» .قالت:
 «�أنت �أريدك �أن تجلب لي الوعاء الذي �شرب منه الإله بوذا». «و�أنت �أح�ضر لي �شجرة الل�ؤل�ؤ». «�أما �أنت فاجلب لي كرة التنين». «و�أنت اجلب لي المعطف الجلدي الذي ال يحترق». «و�أنت �أريدك �أن تح�ضر لي المحارة الموجودة في ع�ش ال�سنونو».كان ال�شبان في حالة ذهول تام ،لأنهم لم ي�سبق لهم �أن �سمعوا ب�أي من الأ�شياء التي طلبتها
منهم ،لكن في �أي حال� ،إذا �أح�ضر �أحدهم ال�شيء الذي طلبته الأميرة ف�إنها �ستتزوجه.
وبع��د مرور ثالث �سنوات ،جاء �أحد ال�شبان مح�ض��ر ًا للأميرة �شجرة الل�ؤل�ؤ الم�ضيئة التي
طلبتها منه ،وكانت ال�شجرة في غاية الروعة والجمال.
قال ال�شاب للأميرة« :لقد جلبتها من مكان بعيد خارج البالد ،ولم يكن جلبها بالأمر ال�سهل،
كان متعب ًا جداً ،والآن حان الوقت لنتزوج».
ٍ
حيرة من �أمرها تفكر ما قاله ال�ش��اب ،دخلت عليهما مجموعة من
بينم��ا كانت الأمي��رة في

ال�شبان الغا�ضبي��ن ،و�صرخوا�« :أيتها الأميرة ،هذه ال�شجرة نحن �صنعناها ،لقد ا�ستغرقت منا

عم��ل ثالث �سنوات .لقد كان �أم��ر ًا متعب ًا للغاية ،لكنه حتى الآن لم يدفع لنا نقودنا ،الآن نريد
نقودنا ،هيا ادفع لنا».

كان عث��ور ال�شاب على �شج��رة الل�ؤل�ؤ هو مج��رد خدعة ليتزوج الأمي��رة ،ولما انك�شفت

خدعت��ه �شعر بالإحراج ال�شديد وهرب م�سرعاً� .أما ما تبق��ى من ال�شبان الأربعة فلم ي�ستطيعوا

�أن يح�ضروا للأميرة �أي ًا من الأ�شياء التي طلبتها �إليهم.

�سم��ع الإمبراطور بق�صة الأميرة الجميلة ،ف�أراد مقابلتها .الإمبراطور هو �أقوى رجل في

البالد ،و�إذا �أراد �شيئ�� ًا ف�سيح�صل عليه حتماً ،فقال لحا�شيته�« :أح�ضروا لي الأميرة كاغويا».
ذه��ب �أفراد الحا�شية �إلى منزل الأمي��رة وطلبوا �إليها �أن تذهب معه��م لأن الإمبراطور يريد

مقابلته��ا ،لكنها رف�ضت قائل��ة« :ال �أ�ستطيع الذه��اب» .ولم تذهب معه��م .بعد ذلك ،عادت
الحا�شية مرات عدة ال�صطحابها لكن دون جدوى ،فالأميرة كاغويا كانت في كل مرة ترف�ض

الذهاب ،حينها قال االمبراطور« :ح�سناً� ،أنا �س�أذهب للقائها».
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ح�ض��ر الإمبراطور �إلى من��زل الأميرة كاغويا ،وحي��ن ر�آها �أده�شه جماله��ا« :حق ًا �إنها
رائعة!! لم ي�سبق لي �أن �شاهدت �إن�سان ًا بهذا الجمال!»
كان يفكر في نف�سه ،ثم قال لها�« :أيتها الأميرة� ،أريد �أن �أتزوجك».
ف�أجابته بهدوء« :هذا الأمر م�ستحيل ،ف�أنا و�أنت ال ن�ستطيع �أن نكون معاً».
فرد الإمبراطور غا�ضباً« :هكذا �إذاً».
َّ
بالقوة ،حينه��ا حدث �أمر غريب ،فقد بد�أ ج�س��د الأميرة كاغويا
وق��رر �أن ي�صطحبها معه ّ

يتال�ش��ى �شيئ ًا ف�شيئ ًا حتى غابت عن الأنظار كلياً ،ف�ص��رخ الإمبراطور�« :أيتها الأميرة� ،أيتها

الأميرة� ،أين �أنت؟ لماذا فعلت هذا؟ ح�سن ًا لن �أ�صطحبك معي ،عودي مرة �أخرى ،دعيني � َأر
وجهك الجميل فقط ،من ف�ضلك عودي».
وما �إن انتهى الإمبراطور من كالمه ،عادت الأميرة كاغويا لتظهر مجدداً.

عل��ى الرغم من �أن الإمبراطور لم يتمكن من ا�صطحاب الأميرة معه ،لكن وجهها الجميل
لم يفارق مخيلته قط ،ف�صار يكتب �إليها الر�سائل ،والأميرة كاغويا �أي�ض ًا كانت تكتب �إليه.
وم��رت على هذه الحال ثالث �سنوات ،فجاء الربيع والأميرة كاغويا في كل م�ساء تجل�س
َّ
وتنظ��ر �إلى القمر وهي حزين��ة ،ثم جاء ال�صيف والأميرة جال�سة تنظر �إلى القمر وهي تبكي،
ف�س�ألها الجد والجدة« :ما الذي ُيبكي يا كاغويا؟؟»
كاغويا« :ال �شيء».
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ف��ي م�ساء الليلة العا�شرة من ال�شهر الثامن ي�صبح القمر بدراً ،وقبل تلك الليلة كانت الأميرة
كاغوي��ا تبكي من طلوع الفج��ر حتى الم�ساء .ولما طلع القمر ،قالت للج��د والجدة�« :أنا ل�ست
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�شخ�ص ًا من هذا العالم ،لقد قدمت من القمر ،وغد ًا م�ساء الليلة العا�شرة يجب علي �أن �أعود �إلى
هناك� ،إنه اتفاقي مع �أ�شخا�ص هناك».
ده�ش الجد والجدة بما �سمعا« :ماذا! من القمر؟»
و�صمت كالهما لوهلة ،قاال وهما في حزن بالغ�« :أيتها الأميرة ،على الرغم من �أنك ل�ست
رب ِ
ٍ
كابنة لنا ،و�إذا ذهبت ف�إنن��ا لن ن�ستطيع العي�ش من دونك،
يناك
�شخ�ص�� ًا من ه��ذا العالم لكننا ّ
نرجوك �أال تذهبي».

قال��ت كاغويا وهي تبكي« :و�أنا �أي�ض ًا ال �أطيق فراقكم��ا ،لذلك كنت كلما نظرت �إلى القمر
بكيت ،لكن ما باليد حيلة».
حينه��ا ،ما كان من الجد �إال �أن ذه��ب �إلى الإمبراطور و�أعلمه بالأمر ،وعلى الفور جمع
الإمبراط��ور �ألفي رج��ل من جنوده الأقوياء ،وق��ال لهم« :عليكم الذهاب �إل��ى بيت الأميرة
كاغويا ،و�إذا جاء �أ�شخا�ص من القمر فاقتلوهم على الفور ،اياكم �أن ي�صلوا �إلى الأميرة».
ا�صطف �ألفان من �أقوى رجال الإمبراطور.
وجاءت الليلة العا�شرة ،وحول بيت الأميرة
َّ
�أدخ��ل الجد الأميرة في غرفة و�أغلق الباب خلفها وقفله بالمفتاح ،ووقف بمفرده قبالة الباب.
معتقدة �أن ال �أحد ي�ستطيع الو�صول �إليها.
كانت الجدة جال�سة �إلى جانب كاغويا مم�سكةً بيدها
ً
ح��ل الم�ساء و�أ�صبح القمر بدراً ،وفج� ًأة خرج منه �ض��وء �ساطع ،كلما اقترب ذلك ال�ضوء
قوة و�إ�شراقاً ،حتى �أ�ضاء الم��كان ب�أكمله ،ك�أنه وقت الظهيرة ،وخرجت
م��ن الأر�ض ازداد ً
من��ه غيمة بي�ضاء عليها مجموع��ة من الأ�شخا�ص الذين يعي�شون عل��ى القمر ،ثم حطت الغيمة
على الأر�ض بهدوء .هبطت �أي�ض ًا عربة جميلة من ال�سماء ،وحطت على �أر�ض الحديقة.
كانت الغيمة والعربة والأ�شخا�ص القادمون من القمر كلهم ،م�ضيئين.
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ولما �شاهد رجال الإمبراطور ذلك خارت قواهم ،ولم يعد با�ستطاعتهم الوقوف.
ٍ
ٍ
ع��ال�« :أيتها الأميرة كاغويا ،اليوم هو
ب�صوت
نزل��ت من الغيمة �إحدى الن�ساء و�صرخت
موعدنا ،لقد جئنا كي نعيدك معنا �إلى القمر».
ما الذي �سيحدث يا ترى؟؟
ٍ
ثوان قليلة�ُ ،سمع �صوت قرقعة� ،إنه باب غرفة الأميرة كاغويا قد فُتح تماماً.
وما هي �إال

نه�ض��ت الأميرة كاغويا بهدوء ،فال �أحد كان ي�ستطيع �إيقافه��ا ،ولم تكن الجدة قادرة على
ال لأجل
فع��ل �ش��يء �سوى البكاء .خرج��ت الأميرة من غرفته��ا بهدوء وقالت�« :شك��ر ًا جزي ً
العناية الفائقة التي ق ّدمتماها لي ،من الآن ف�صاعداً ،كلما نظرتما �إلى القمر ،تذكراني» ،كانت
الأميرة تقول هذا للجد والجدة وهي حزينة ،والدمع ينهمر من عينيها.

علي
بع��د ذلك كتبت ر�سالة �إلى الإمبراطور قالت له فيها« :يا للأ�سف� ،أيها الإمبراطورَّ ،
ودواء
الع��ودة �إل��ى القمر ،ف�أرجو لك العي�ش ب�صح��ة جيدة و�إلى الأبد» .ثم �سلَّم��ت الر�سالة
ً
�أخذته من الأ�شخا�ص القادمين من القمر �إلى الجد ،وطلبت �إليه �أن يق ّدمهما �إلى الإمبراطور:
«من ف�ضلك �أيها الجد� ،أن تو�صل هذه الر�سالة وهذا الدواء �إلى الإمبراطور .قل له �إذا تناول
هذا الدواء فلن يموت و�سيعي�ش مدى الحياة».
ال جد ًا و�ألب�سها �إياه ،وحينها
ثم �أخذ �أحد الأ�شخا�ص القادمين من القمر ثوب كيمونو جمي ً
ن�سي��ت الأميرة كل �شيء ح�صل لها ،ن�سيت الجد والجدة والأ�شياء المفرحة والمحزنة التي
ق�ضته��ا معهم ،ولم تع��د قادرة على تذكر �أي �ش��يء ،و�أ�صبحت �شخ�ص�� ًا ينتمي �إلى عالم
القمر.
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ركبت الأميرة العربة الطائرة و�صعدت بها �إلى ال�سماء ،وعادت مع الذين �أتوا ال�صطحابها
�إلى القمر.
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حزن الإمبراطور حين علم بعودة الأميرة �إلى القمر ،وكان كلما قر�أ ر�سالتها ازداد حزن ًا
على فراقها.
نظر الإمبراطور �إلى الر�سالة والدواء مع ًا وقال�« :إذا لم تعد كاغويا موجودة فال حاجة لي
�إلى العي�ش الطويل ،ولم يعد هذا الدواء �أمر ًا �ضروري ًا بعد الآن».
ن��ادى الإمبراطور �أفراد حا�شيته وقال لهم« :خذوا هذا الدواء وا�صعدوا به �إلى �أعلى جبل
في اليابان و�أحرقوه هناك».
�صع��د �أف��راد الحا�شية �إل��ى �أعلى جبل في الياب��ان و�أحرقوا دواء (ع��دم الموت) ،وارتفع
الدخان عالي ًا عالياً ،...حتى القمر ،حيث توجد الأميرة كاغويا.
ومن��ذ ذلك الحين� ،أطلق على ذلك الجبل ا�سم (فو�شي ن��و ياما) �أي الجبل الذي ال يموت،
و�شيئ ًا ف�شيئ ًا �أ�صبح يدعى فوجي نو ياما� ،إلى �أن �أ�صبح ا�سمه فوجي �سان ،في يومنا هذا◘ .
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ج�سور ا إلبداع

احلفل امليمون
ت�أليف :جالل �آل �أحمد
ترجمة :مي�سم العلي •

ج�لال �أل �أحمد  1969 - 1923كاتب ايران��ي من �أعماله  :معاناتنا – نون والقلم – الأوتار الثالثة –
ناظر المدر�سة.
لما عدت من المدر�سة ظهراً ،كان والدي يتو�ض�أ قرب البركة ،وكنت ال �أزال �ألقي ال�سالم

عليه حينما �شرع من جديد يعطي الأوامر:

 تعال اغ�سل يديك و�أ�سرع �إلى ال�سطح و�أح�ضر لي من�شفتي.كانت هذه عادته ،حالما يقع نظره على �أحدنا� ،أنا �أو �أمي �أو �أختي
ال�صغيرة ،ي�شرع ي�أمر� .ضربت يدي داخل البركة ففرت الأ�سماك فقال والدي:
 يا حمار! بهدوء �أكثر.أ�سرعت نحو درج ال�سطح .كان يحب الأ�سماك كثيراً� ،أ�سماك البركة البي�ضاء والحمراء.
�
ُ

يتو�ض�أ تبقى الأ�سماك في مكانها بال حراك� .إنم��ا ،ال �أعلم لماذا حالما �أذهب �أنا �صوب
حينم��ا
ّ

وتحرك �أذيالها ب�سرعة ،وتغو�ص �إلى قاع البركة.
البركة ت ّفر وتخف�ض ر�ؤو�سها �إلى الأ�سفل
ّ

•

مرتجمة �سورية.
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لهذا ال�سبب ،كنت �أغ�ضب منها� .شتمتها مرتين �أو ثالث مرات على الدرج ،ومن ثم �أ�صبحت
عل��ى ال�سطح .كانت �أ�شعة ال�شم�س في كل مكان ومع هذا ثمة برودة الذعة .كان جارنا يطعم
حمامات��ه الحب��وب .تناولت المن�شفة من عل��ى الحبل ووقفت لم�شاهدته��ا ،فهي ال تخاف مني
عل��ى الإطالق� .ألقي��ت التحية على جارنا الذي زوج ابنته حديث�� ًا ويعي�ش وحيد ًا في المنزل.
�إح��دى الحمامات له��ا ري�ش حول رجليها يلفهم��ا ب�شكل كامل ،وبالكثافة نف�سه��ا .ت�سير ب�شكل
جميل و�صوت هديلها م�ستمر ال ينقطع .قلت:
 يا �سيد �أ�صغر ،لماذا �شكل رِ جل هذه الحمامة هكذا؟ قال� :أف�ضل! �أال تعلم� ،إنها نادرة الوجود؟ البارحة ،انق�ضت عليه.انق�ضت؟
 قلتّ : نعم� ،أحدهم تحامق و�أنا �أم�سكت اثنين من بوا�شقه.ك�شا�ش الحمام� .إنما ،هل م��ن الممكن الإ�صغاء �إلى
ح��رم والدي التحدث �إلى هذا الج��ار ّ
َّ
�أوام��ره والعم��ل بما نهى عنه؟ وقع��ت الح�صى من يد ال�سي��د �أ�صغر في فنائنا ث�لاث �أو �أربع
مرات ،وعال �صوت �أبي.
�إح��دى المرات ،ومن �سوء الحظ ،كان �أبي يتو�ض�أ قرب البركة ،رمى قطعة من الطوب
باتج��اه الحمام و�سقطت في بركتنا بال�ضبط ،وخافت �أ�سماك �أبي ،حينها تعال انظر كيف عال
اق�شعر ج�سم
�صراخ �أبي! �أبي مع كل تلك اللحية والهيئة في ذلك اليوم� ،شتم ال�سيد �أ�صغر �شتائم
ّ
كل منا ب�سببها ،لكن ال�سيد �أ�صغر لم ينطق ،بحرف و�أنا منذ ذلك اليوم� ،أعجبت بال�سيد �أ�صغر
و�أحببت��ه ،وعل��ى الرغم من كل تحذيرات �أب��ي ،كلما �سنحت لي الفر�صة ،كن��ت �ألقي التحية
عليه ،وكنت �أ�س�أله كلمتين حول الحمام و�أقول:
 �إذاً ،ا�سمه با�شق؟عال �صوت �أبي� :أين �أنت �أيها الحمار؟
ي��ا الله! كما لو �أنن��ي �أتيت خلف من�شفة �أبي! ،نزلت الدرج م�سرع�� ًا �إلى درجة �أنني كدت �أقع.
�أعطيت �أبي المن�شفة مرتجف ًا وخائف ًا ،ف�سقطت قطرة من الماء من يده على يدي ف�أثارت ا�شمئزازي.
تمام ًا ك�أنني �أكلت �صفعة منه .وحالما �أردت �أن �أنطلق و�أذهب �إلى الداخل �صاح في الزقاق.
� -أ�سرع وانظر من� .إذا كان ح�سين الم�شهدي

(((
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 ) 1يقال لل�شخ�ص الذي زار مدينة م�شهد (م�شهدي)
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فقل له �أنني � ٍآت.

كلما كان �أبي يت�أخر كانوا ي�أتون �إليه من الم�سجد .فتحت الباب ،و�إذ �ساعي البريد� .سلمني
الورق��ة وذهب .ب�لا �أي كالم ،وبال �أي �شيء في الأ�صل كان �سيئ�� ًا معنا .لم يكن �أبي يعطيه
�أي �إكرامية �أو عيدية ،لذا �أ�صبح �سيئ الخلق معنا .و�أنا �أ�ستغرب لماذا ال يزال يح�ضر �أوراق
�أب��ي عل��ى الرغم من ذلك .وكي ال يخط��ر في باله هذا الخاطر� ،صممت ف��ي نف�سي �أن �أجمع
م��ن م�صروفي تومان ًا((( و�أعطيه له و� ّأدع��ي �أن ال�سيد الحاج هو من �أعطاه �إياه� ،أي �أبي .في
منطقتنا الجميع يدعونه بال�سيد الحاج.
 -من � ُّأيها الحمار؟

�صوت �أبي ي�أتي من غرفته .ذهبت نحو عتبة الباب ومددت المظروف ،وقلت:
 �ساعي البريد.افتحه واقر�أ لأ�سمع هل يعلمونكم �شيئ ًا في هذه المدر�سة �أو ال؟
يم�شط ذقنه في حين �أفتح المظروف .توجد �أربعة �أ�سطر مطبوعة.
جل�س �أبي على الكر�سي ّ
(((
المك�سر ،لكنت لن �أ�ستطيع قراءته
ررت كثيراً .لو كان خط يد ،وال �سيما خط الن�ستعليق
ُ�س ُ
ّ
وعج��زت ،ولكان بد�أ �أبي تعنيفي من جديد� .إنما ،كتب ا�سم �أبي فقط بخط اليد و�سط الأ�سطر
المطبوع��ة .تحته �إم�ضاء �أحد �شيوخ عقد القران في منطقتن��ا والذي �أ�صبح حديث ًا من �أ�صحاب
العمائم .حتى العام الما�ضي كان يتوا�صل مع �أبي �أي�ضاً.
 -هيا اقر�أ ،لماذا توقفت � ُّأيها الولد؟

وقر�أت« :بمنا�سبة العيد المبارك  17دي ((( وحرية ن�ساء المجل�س يقام حفل في منزل."...

�سحب �أبي الورقة من يدي ،وفي تلك اللحظة �سمعت:
� -أعطني لأرىُّ � ،أيها الحمار!

ف��ررت �أنا .حينم��ا يغ�ضب ينبغي الفرار م��ن �أمامه� .سمعته داخل الفناء يق��ول تباعاً :ابن
الكلب الزنديق! ابن المحروق الملحد!
اعت��دت �سماع تكفيره ،فهو يدعو الج��ار ال�سيد �أ�صغر بالزنديق �أي�ض��اً� .إنما ملحد ،ماذا
تعن��ي؟ ال �أعل��م ما تعنيه على الإط�لاق .ما الذي ُكتب داخل الورقة؟ م��ن تلك النظرة التي
.) 2تومان العملة الإيرانية.
ّ
بالخط الفار�سي.
 ) 3الخط الذي ُي�ستعمل في �إيران وما جاورها من البلدان ،و ُي�س ّمى عند العرب
 ) 4دي ا�سم �شهر من �أ�شهر التقويم ال�شم�سي /الإيراني.
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�ألقيته��ا على الورق��ة ،فهمت �أنه بالإجمال ينبغي �أن تكون بطاقة دع��وة� .أتذكر �أن ا�سم �أبي
كت��ب بخط اليد وباخت�صار ،ولم تذكر �آي��ة الله وحجة الإ�سالم وكلمات من هذا القبيل ،التي
وكتب عقب ا�سمه �أي�ض ًا «�سيدة»،
اعت��دت �أن �أراها على جميع �أوراقه .ا�سمه وكنيته فق��طُ .
ولم �أفهم ما تعني؟ بالطبع� ،أعلم ما تعنيه ال�سيدة .في �أي حال� ،أنا في ال�صف ال�ساد�س ،وفي
مرحلة الح�صول على ال�شهادة هذا العام ...لكن لماذا عقب ا�سم �أبي ،حتى الآن ،لم � َأر مثل
هذا ال�شيء.
لما مررت من جانب البركة ،قلدت حركة الأ�سماك فهي ُتخرج ن�صف ًا من �أفواهها الدائرية
من الماء وتم�ضغ.
�شف غليلي .ر�شقتها بحفن��ة من الماء ورك�ضت �إل��ى المطبخ� .أمي تقلي
ث��م ر�أيت �أنه ل��م ُي َ
الباذنج��ان ،والمطبخ يعج بالدخان وعينا �أمي �أ�صبحتا حمراوين تمام ًا مثل عينيها عندما تعود
من مجل�س العزاء.
 �سالم ،ماذا لدينا على الغداء؟ �أال ترى يا بني -وعليك ال�سالم -ذهب �أبوك؟ لي�س بعد.رتب��ت �شرائح الباذنج��ان المقلي فوق بع�ضها بع�ضاً ،وو�ضعت �إل��ى جانبها �شرائح الب�صل
المقلي .و�أنا و�ضعت بع�ض �شرائح الب�صل المقلي في فمي ،ولما كنت �أم�ضغ قلت:
 �أنا جائع. اذهب وافر�ش ال�سفرة مع �أختك� .أنا قادمة الآن.و�ضع��ت مرة �أخرى �شريحتي��ن بل ثالث ًا من الب�صل المقلي في فم��ي ،وما �إن خرجت من
المطب��خ ،ذابت في فمي� .أختي جال�سة قرب الكر�س��ي((( مكان جلو�س �أمي وت�صنع دمية من
الجوارب الممزقة ،دمية ق�صيرة و�سمينة وقبيحة .قلت:
ِ
�صعدت �إلى الأعلى؟
 �أيتها الكلبة تتدللين من جديد ،هلوركلت لُعبها ،فعال �صوتها:
 يا الله .جاء عبا�س التافه مرة �أخرى .يا كلب! ) 5الكر�سي هو نوع من �أنواع الطاوالت الق�صيرة .توجد تحته مدف�أة ومغطى بمالءات .والكر�سي قطعة من الأثاث في الثقافة الإيرانية ،حيث
تجتمع الأ�سرة على الأر�ض حول الكر�سي في �أثناء الوجبات �أو المنا�سبات.
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مزاج��ي لي�س عل��ى ما يرام لأ�ضربها� .أنا جائع ،و�شرائ��ح الباذنجان حمراء �إلى درجة
�أن��ه �إذا عاقبتني �أمي �سيحت��رق قلبي ،ولهذا ال�سبب لم �أكترث لأمره��ا وذهبت �إلى رف لُعبي
و�أ�شيائ��ي ،فو�ضعت الكتب جانب�أ ورفعت دفتر طوابع��ي ال�صغير و�ألقيت نظرة عليه خ�شية �أن
تكون �أختي قد عبثت به مجدداً .مللت من طوابع �سورية والعراق� .إنما ،ماذا �أفعل ،لم ت�صل
�إل��ى �أبي ر�سائل �إال م��ن هذين المكانين .بين كل ه��ذه الطوابع ال يعجبني �س��وى �أحد طوابع
الع��راق ،وال��ذي عليه برج ملتوٍ ي�ضيق عند قمته وي�صبح رفيع��اً .وقف �أمامه �شخ�ص يركب
ح�صاناً ،بحجم ذبابة .تمنيت لو كنت مكانه� .أو حتى مكان ح�صانه...
 عبا�س...�ص��راخ �أبي مجدداً .يا �إلهي ،ماذا يريد م��رة �أخرى؟ هي واحدة من تلك ال�صرخات التي
تخرج من حلقه عندما يريد �أن ي�ضربني .رك�ضت.
 تع��ال � ُّأيها الحمار ،اذهب �إلى الم�سجد وقل �إن ال�سيد متعب ،ثم �أ�سرع �أي�ض ًا واذهب �إلىغرفة عمك وقل له �إن كان في يده ماء لي�شرب فلي�ضعه على الأر�ض ولي� ِأت �إلى هنا حاالً.
 �إنما  ،دع الطفل يت�سمم لقمة خبز...�سي ْ�ست�أنف من جديد،
كان��ت �أمي .لم � ِأع متى خرجت م��ن المطبخ� .إنما �أعلم �أن ال�شج��ار ُ
و�سوف ُي�سمم غداءنا بكالمه.

 امر�أة وقحة! �أتتدخلين في عملي ثانيةً ؟ الآن ،ينبغي لي �أن �أم�سك بيدك و�آخذك مك�شوفةالر�أ�س وعارية الج�سد �إلى الحفل.
احم��ر وجه �أبي كثير ًا �إلى درجة �أنني خفت .ر�أيت كثير ًا لحظات غ�ضبه علي �أو على �أمي
َّ
�أو طالب��ه �أو �أ�صح��اب الحرف والمهن في منطقتنا� .إنما لم �أره ف��ي مثل هذه الحال من قبل.
حت��ى في ذلك اليوم الذي قال للجار ال�سيد �أ�صغر كل م��ا خرج من فمه .ذُ هلت �أمي ،ولم تعد
ال منها� .أ�صبحت عروق عنق �أبي عري�ضة ،و�أعر�ض
تميز �شرقها من غربها ،و�أن��ا �أ�سو�أ حا ً
من الحبل �أي�ضاً .المكان غير منا�سب للبقاء.
بينما �أنتعل الحذاء ،جاءت �أمي وبيدها لقمة كبيرة وقالت:
 خذ� ،أ�سرع �أنت �أي�ض ًا قبل �أن يحل النح�س عليك.كان��ت التزال ن�ص��ف اللقمة في يدي حينم��ا خرجت من باب المن��زل ،والبرد الذع جد ًا
ولي���س لل�شم���س �أي �أثر .بلعت في الزقاق ما تبقى من اللقم��ة بع�ضتين .ولما و�صلت �إلى باب
الم�سجد م�سحت فمي.
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رتبت ق��رب عتبة الباب الأحذية الممزق��ة والمهترئة فقط� .صفوف �ص�لاة الجماعة �أكثر
اعوجاج ًا من �صفوف �أطفال المدار�س .كل اثنين �أو ثالثة من طالب �أبي يتحدثون �إلى بع�ضهم
وي�سبحون .لي�س هناك �أي داع لل��كالم .حالما ر�أوني نه�ضوا فرادى ووقفوا لل�صالة.
بع�ض�� ًا
ّ
علي يفهمون �أنه ال بد �أن ال�سيد �أبي لن ي�أتي �أي�ضاً.
من عادتهم حينما تقع �أعينهم ّ

ث��م رك�ضت �ص��وب ال�سوق .لما م��ررت من جانب مح��ل الكباب ،ا�شتهيت��ه ب�شدة .ملأ
دخ��ان الكباب المكان بمجمل��ه� .ألقيت نظرة �إلى موقد النار و�أ�سي��اخ الكباب التي يقلبها علي
الم�شه��دي ،و�إلى ال�صينية الكبيرة الممتلئة بالفجل والب�ص��ل ،التي على الطاولة ،ومررت.
ال
محل الأرز المطبوخ ،ذو الأبواب المغلقة ،لم يثر �شهيتي .يبدو �أنهم يفعلون �أ�شياء �سيئة بد ً
(((
من تناول الأرز المطبوخ .محل الآ�ش((( فارغ ولم تكن القدر على الموقد .مو�سم الحليم
الذي ي�ؤكل في ال�صباح ،وال�سيما في �صباح �أيام البرد الالذع .ا�ستلقى خروف كامل م�سلوخ
داخل وعاء كبير �أمام دكان ،ر�أ�سه ي�شبه جذع ال�شجرة ويوجد على المقعد في الجهة الأخرى
وع��اء كبير �آخر مملوء بالقمح ومطرقة لحمة كبيرة  -كبيرة جد ًا – �أجل�سوها فوقه .ال فائدة،
ينبغ��ي لي �أن �أذهب �أ�س��رع و�أخبر عمي و�إال �أ�صبح الغداء في خب��ر كان .في �آخر ال�سوق،
وعلى المنعطف ،جل�س الطباخ القرف�صاء حول قدر �آ�ش الر�شته ((( المدورة وزبائنه يحت�سون
الح�س��اء� .أغلبهم من العمال وقبعاتهم تحت �آباطهم .انقب�ض قلبي في نهاية �سوق الحذائين من
رائح��ة الجلد ،ف�أ�سرعت �أكثر ،وانعطفت داخل الخ��ان ،هنا ال �أثر للبرد ،وارتفعت حرارة
أذني .تحت الأق��دام �سجاد ناعم .الرفوف الخ�شبية منت�شرة في الجوانب والزوايا .كم كانت
� ّ
رائحته��ا زكية! تمنيت لو �أنني �أمتل��ك ثالثة منها حتى �أق�سم خزانت��ي الجدارية على �أ�سا�سها.
كنت جعلت واحد ًا من �أجل الكتب وواحد ًا من �أجل �أ�شيائي ال�صغيرة وواحد ًا يعلوهما من �أجل
ال
�أ�شيائي التي ال �أريد �أن ت�صل �إليها يد �أختي .وهذه حجرة عمي� .إنما ال �أحد فيها .وقفت قلي ً
�أم��ام عتبة الباب ،ودرت حول نف�سي حتى �إنني ل��م �أعلم من �أين خرج تلميذه .هو يعرفني.
ق��ال �إن العم يتناول الغداء داخل الغرفة الخلفية .على الفور ذهبت �صوب الغرفة الخلفية(((.
الموقد �أمامه والعباءة على كتفيه ،يجل�س على �أريكته ويتناول يخنة الف�سنجان( ((1مع الأرز.
�ألقي��ت ال�سالم وقلت ل��ه الحكاية .وبينما ه��و يم�ضغ قلت له كل �شيء ،وحكاي��ة الورقة التي
 ) 6الآ�ش هو نوع من ال�شوربة الم�شهورة في �إيران وهو غذاء �شتوي ويحتوي على البقوليات والخ�ضراوات الورقية.
 ) 7حليم هو نوع من الح�ساء الم�شهور في �إيران ويحتوي على القمح �أو ال�شعير واللحم والعد�س.
� ) 8آ�ش ر�شته :نوع من الح�ساء الد�سم الممتلئ ب�أنواع البقوليات والمعكرونة والخ�ضراوات الورقية.
 ) 9غرفة �صغيرة تبنى خلف الغرفة لو�ضع �أ�شياء ولوازم المنزل فيها.
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) 10ف�سنجان :يخنة �إيرانية من ّكهة بع�صير الرمان والجوز المطحون ،وعادة ما يكون هذا الطبق م�صنوع ًا مع الدواجن.
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و�صل��ت ،والكالم الذي قاله �أبي لأمي .قال مرتين بل ثالث مرات «يا للعجب! يا للعجب!»
و�أجل�سن��ي وو�ضع لقمة من الف�سنجان على قطعة من الخب��ز ،و�أنا بلعتها ونه�ضنا .رفع عمي
العب��اءة عن كتفيه وطواه��ا وو�ضعها تحت �إبطه و�أدخ��ل قبعته الإ�سالمي��ة البي�ضاء في جيبه
عن��وة وخرجنا من الحجرة� .أعلم لماذا يفعل هذا العم��ل .ال�سنة الما�ضية ،داخل هذا الخان،
ً
بقبة عمي لأنه ال ي�ضع القبع��ة ذات الحافة ،ولم يرفع
و�أم��ام �أعين النا�س� ،أم�سك ال�شرط��ي ّ
ي��ده عنه حتى مزق عباءته .ال �أن�سى �أبد ًا كي��ف �أ�صبح وجه عمي �أبي�ض مثل الج�ص في ذلك
اليوم ،وكيف تحدث با�ستمرار عن ماء الوجه وت�شفع بالله والر�سول� .إال �أن ال�شرطي و�ضع
ي��ده داخل فتحة كم العب��اءة ومزقها كلها وجمعها في يده ورماه��ا وذهب ...في ذلك اليوم
بال�ضبط ،مثل هذا اليوم ،ال �أعلم ما حدث حتى �أر�سلني �أبي خلف عمي وحدث ذلك حينما كنا
ذاهبين �صوب المنزل.
�س�ألن��ي عمي �أثن��اء الطريق عن جواز �سفر �أبي� ،أج�� َّدده �أم ال؟ و�أنا ال �أعل��م .كنا نواجه هذه
الم�شكلة كلما �أراد �أبي ال�سفر �إلى قم �أو قزوين .يعطيني جوازه و�أنا �آخذه �إلى عمي ،وهو ال محالة
ي�أخذه �إلى مركز ال�شرطة ويجدده.
له��ذا ال�سبب� ،س�ألني عمي �أي�ضاً� :ألم ي� ِأت رئي�س مركز ال�شرطة اليوم �إلى منزلنا! قلت :ال.
كنت �أع��رف رئي�س مركز ال�شرطة .قابلته مرة بل مرتين في ال�صباح الباكر وجه ًا لوجه عند
باب منزلنا عندما كنت ذاهب ًا �إلى المدر�سة ،كما لو �أنه من طالب �أبي .وكلما �أتى �إليه ال ينتظر
�أمام الباب �أي�ضاً ،يفتح الباب ويقول :يا الله ،ويذهب مبا�شرة �صوب غرفة �أبي.
حالم��ا و�صلنا �إلى المنزل ذهب عمي �إلى �أبي و�أنا لم �أنتظر قط .ذهبت مبا�شرة �إلى �سفرة
الطع��ام التي تركت �أمي زاوية منها مفرو�شة لأجلي .الوا�ضح من �شرائح الباذنجان المتبقية
�أنها لم ت�أكل �شيئ��اً .هذه هي حالها كلما ت�شاجرت مع �أبي .تناولت غدائي ب�سرعة وانطلقت.
لم��ا مررت من خلف ب��اب غرفة �أبي كان �صوت��ه مرتفع ًا و�سمعت مج��دد ًا كلماته «زنديق
وملح��د» .ال بد �أن��ه ي�شتم ال�شخ�ص نف�سه الذي �أر�سل الورقة� .أرغب كثير ًا في �أن �أ�صعد �إلى
ال�سط��ح و�أ�شاهد حمامات ال�سيد �أ�صغر قلي�لاً ،لكن الجو غائم وال بد �أن الحمامات ذهبت �إلى
�أماكنه��ا ،و�أي�ض�� ًا فات �أوان المدر�سة .هو ل��م يفت ،لكن و�ضعي يقت�ض��ي �أن �أذهب �أبكر.
نع��م ب�ش�أن ق�ضية ال�س��روال الق�صير نف�سها! ف��ي النهاية لم �أ�ستطع �أن �أذه��ب ب�سروال ق�صير
�إل��ى المدر�سة! ابن �سي��د المنطقة! ماذا يقول النا�س؟ �أو يراني �أب��ي؟ بالإ�ضافة �إلى كل هذا �أنا
ال يعجبني مثل ه�ؤالء ال�شب��ان الذين �أ�صبحوا ك�شافة �أي�ضاً ،ويعلقون ال�صفارات في �أعناقهم،
ويرت��دون «ال�سراويل الق�صيرة والقبعات ذات الحافة »...نع��م ،ال �أحد يعجب بال�سخرية
�أب��داً .في النهاية ،طردني الم�شرف من المدر�سة حت��ى «�أق�صر �سروالي �أو �أذهب �إلى �شيخ
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الك ّتاب» .كان هذا في �أوائل ال�سنة بال�ضبط .يعني في �أواخر �أيلول .في ذلك الحين خطرت
ف��ي بال �أمي فكرة ،فخاطت الأزرار ف��ي �ساقي �سروالي من الداخل ،وعلمتني حالما �أ�صل
أكف نهايتي �ساقي �سروالي �إلى الداخ��ل و�أثبتهما بالأزرار،
�إل��ى عتبة باب المدر�سة كي��ف � ٌّ
وحينما �أخرج �أفتح الأزرار و�أ�سحب نهايتي �ساقي �سروالي �إلى الأ�سفل .هذا ما ح�صل �أي�ضاً.
�صحيح �أن �سروال��ي �أ�صبح عري�ض ًا وال يمكنني الرك�ض ،وفي ذلك اليوم الذي تراهنت فيه
م��ع ح�سن وقفزت داخ��ل حو�ض المدر�سة ودخل الماء في �ساق��ي �سروالي وانتفختا و�شرع
ال�شبان ي�سخرون ،لكن مهم��ا ح�صل تركني م�شرف المدر�سة و�ش�أني .لهذا ال�سبب� ،أحاول
�أن �أذهب �إلى المدر�سة �أبكر من الجميع ،و�أخرج مت�أخر ًا عن الجميع .حينما يقرع الجر�س
الحمام و�أ�ضي��ع الوقت حتى يذهب الجميع وال ي��رى �أحد الخدعة التي
الأخي��ر� ،أذهب �إلى ًّ
فعلته��ا بال�سروال .مع هذا عرف ال�شبان ،ول��و �أنهم لم يعلقوا عليه� ،إال �أنهم و�ضعوا لي لقب ًا
ي�سبق ا�سمي «�آ�شيخ( .» ((1في البداية كانت �أوقاتي مريرة للغاية ،لكن بعدما فكرت فيه ر�أيت
�أن��ه لي�س �سيئ ًا �إلى ذلك الحد ،ومهم��ا يكن هو عنوان و�أف�ضل من « �شلى �أي ال�ضعيف(،»((1
الذي يلقب به عريف �صفنا.
ال بالعرق ،من كثرة ما رك�ض��ت .ها هو ذا الم�شرف يقف
و�صل��ت �إل��ى باب المدر�سة مبت ً
أكف �سروالي في ممرات
ف��ي باحة المدر�سة ،وي�ضرب بال�سوط على �سرواله .ال يمك��ن �أن � َّ
المدر�سة .وهذا ما فعلته في الزقاق حينما �سمعت �أحد ًا يقول:
 لعنكم الله� .شاهدوا كيف جلبتم الم�شكالت لأطفال النا�س.رفعت ر�أ�سي .كانت امر�أة عمالقة على ر�أ�سها قبعة �سوداء ذات حافة عري�ضة ،وو�ضعت
تحت القبعة منديل ر�أ�س ،كما �أنها و�ضعت طرفي المنديل تحت قبة معطفها الف�ضفا�ض الطويل.
فكرت «ما عالقة هذه المر�أة بما يفعله النا�س؟» ورك�ضت �إلى داخل المدر�سة.
لم��ا عدت من المدر�سة ،وجدت �أختي الكبيرة في منزلنا مع طفلها الر�ضيع .منزلها داخل
الأزق��ة القريب��ة �إلينا ،ويمكنه��ا �أن ت�أتي وتذهب في �أثن��اء اليوم الواحد .كان��ت ت�سقي ال�سرو
الموج��ود في زاوية الزق��اق ،وحالما يظهر ال�شرطي من بعيد تدخ��ل م�سرعة .غطت ر�أ�سها
بمنديل �أحمر .ال بد �أنها جاءت من �أجل الحمام .كان طفلها يبكي و�صوته ي�ستنفد �صبر الإن�سان.
وح�سي��ن الم�شهدي ،م�ؤذن الم�سجد ،ي�أتي ويذه��ب با�ستمرار ويحمل ال�شاي والنرجيلة .ال بد
�أن لدى �أبي �ضيفاً .وبينما ت�صب �أمي لي ال�شاي تقول لأختي:
� ) 11آ�شيخ لقب بمعنى المتظاهر بالم�شيخة.
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� ) 12شلى لقب بمعنى ال�ضعيف والمتهاون.
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مر ِ
رت الطفل من تحته
 �أتعلمي��ن يا بنتي؟ ي ٍا للأ�سف ،دمروا المدفع الل�ؤل�ؤي .و�إال لكنت َّمرتين فيكون فعلك هذا كما لو �أنك �سكبت الماء على النار.
وتذك��رت لما كنت في ال�ص��ف الأول ،كم �صعدت على كتف ه��ذا المدفع .وكم لعبنا لعبة
االختف��اء بين دواليبه ،وكي��ف حملنا الحجر عل��ى درج البركة التي تقع ف��ي الجهة الأخرى
المقابل��ة له ،التي تقع و�سط �أ�شج��ار ال�صنوبر ال�شاهقة في �ساح��ة �أرك( .((1كان الحجر يجتاز
�سبع خطوات بل ع�شر خطوات على ماء البركة الأخ�ضر .كم كان الأمر ممتعاً! �شربت ال�شاي
مع قطعة من خبز ال�سنكك(.((1
 الآن ،تعال��ي ،هيا وافعل��ي �شيئ ًا �آخر يا بنيتي .احمليه وخذي��ه �إلى قرب مركز ال�شرطةومرريه من تحت �أخم�ص البندقية.
 �أمي ،في هذه الأيام ،هل من الممكن �أن نذهب �صوب مركز ال�شرطة؟ �أبعده الله! ح�سن ًا يا بنيتي ،لماذا ال تعطينه لزوجك وهو ي�أخذه؟ يمرره ثالث مرات من تحت �أخم�صالبندقية ثم يعطي �صاحب البندقية قب�ضة من �سكر نبات.
وبينما كانتا تتجادالن حول �صاحب البندقية �أهو تابع للحكومة �أم هو نف�سه ال�شرطي� ،شربت
كوب ال�شاي الثاني وذهبت �إلى دفتر طوابعي .وما �إن و�صلت �إلى �صفحة البرج المائل ،عال
�صوت �أمي:
 بني ،جعلت فداك ،اذهب و�أح�ضر اثنتين بل ثالث حزم من الحطب حتى باب الحمام.ارك�ض بارك الله فيك.
تجاهلت وقلبت ورق الدفتر وك�أن �أمي لم تقل �شيئاً .هذه المرة عال �صوت �أختي:
 اخج��ل �أيه��ا ال�صبي الأبل��ه .تريد �أن تذهب ه��ي لتح�ضر الحطب .الو�س��خ يعلو وجهكور�أ�سك �أي�ضاً .لقد كنت مطيع�أً.
�أ�صب��ح ه��ذا الحمام �سبب�� ًا ل�شقائي .من��ذ �أ�صبحوا ي�سحب��ون العباءة عن ر�ؤو���س الن�ساء في
ال�ش��ارع ق��رر �أبي �أن يبني حماماً .وف��ي �أيام الأ�سبوع كلها لدينا دخ��ان كثيف يت�صاعد وماء
يغل��ي .وال�سيء في الأمر �أن كل ن�ساء الأ�سرة ي�أتين �إلينا ،والأكثر �سوء ًا �أنه كان علي �إح�ضار
الحط��ب لهم .كان ينبغي لي �أن �أح�ضر على الأق��ل ع�شر حزم من الحطب من القبو الموجود
� ) 13ساحة في طهران يوجد و�سطها مدفع.
 ) 14نوع من �أنواع الخبز في �إيران.
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ف��ي ذلك الطرف من فن��اء المنزل و�أ�ضعهما على عتبة فرن الحمام ال��ذي يقع �أ�سفل المطبخ،
مرة على الأقل كل يومين .بال�ضبط منذ بد�أ عمل هذا الحمام نجوت من �شر الذهاب �إلى الحمام
م��ع �أبي ،فقد كان يجعلهم يحلقون �شعر ر�أ�سي على ال�صفر مثله ،فكانوا ي�سلخون جلد ر�أ�سي،
لك��ن ال ي�ستحق هذا الأمر هذا العناء كله .فف��ي كل مرة تجرح يدي في �أكثر من مكان .كانت
فروع الحطب ملتوية ومجتمعة و�أطرافها حادة وجارحة وينبغي �أن �أ�صعد فوق كومة الحطب

و�أرف��ع كل حزمة على حدة من الأعل��ى و�إال ف�سيعلو �صراخ �أبي علي ب�أنه لماذا �سحبت فروع
الحطب من الأ�سفل مجدداً.

ذهب��ت خل��ف الحطب فف��ر الدجاج �صائح��اً� .أ�صبح الج��و غائم ًا وقد خي��ل للدجاج �أن
مر ف�أر
اللي��ل حلَّ  ،فذهب �إلى م��كان نومه �أبكر من كل ي��وم .لما رتبت الحزم��ة الثانية ّ
م��ن قرب قدم��ي ورك�ض �إلى ما بين الحطب� .صغير جداً .م��ن الم�ؤكد �أنه �صغير ال�سن.
ذهب��ت و�أح�ضرت ملقط ًا وعبثت به مدة ،لربما �أخرجته لكن ال فائدة لذلك فتركته وذهبت
م��رة �أخرى خل��ف الحطب .حينما كنت �أحمل الحزمة الرابع��ة ،عال �صوت الباب .ال بد
�أن��ه ح�سين الم�شهدي ذاهب ليفتح الباب .لم �أكت��رث لذلك وحملت الحطب �إلى داخل فرن
الحم��ام .تح�ضر �أختي �شراب �سكر النب��ات الدافئ و�أمي ت�سكب النفط في الفواني�س .ما �إن
ر�أتني قالت:
 -بني� ،أال ت�سمع؟ �سارع وافتح الباب .ح�سين الم�شهدي ذهب �إلى الم�سجد.
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فهم��ت �أنه ال ب��د �أن �أبي ال يريد �أن يذهب �إلى الم�سجد مرة �أخرى .كان الظالم يحل حينما
ذهب��ت �إلى عتبة الباب� .صاحب من�صب وخلفه امر�أة مك�شوفة الر�أ�س .يعني لديها منديل على
مورد .لم تدخل ام��ر�أة منزلنا بهذه الهيئة من
الر�أ���س .هي من عمر �أختي الكبي��رة .منديلها ّ
قب��ل .في يدها حقيب��ة .وتم�شي على ر�ؤو���س �أ�صابعها� .ألقيت التحية وتنحي��ت جانباً ،فدخال
كالهما .على كتف �صاحب المن�صب �إ�شارتان بارزتان ،و�أنا ال �أعرفه .يعني ماذا يريد؟ �أول
لي��ل مع هذه الم��ر�أة ذات الر�أ�س المك�شوف؟ منذ ال�صباح حتى ال�ساع��ة تقع �أحداث جديدة في
منزلن��ا .ال �أعلم لماذا خفت فج�أة ،لكن الممر مظلم ول��م يروا �أنني خفت� .أخ�شى �أنه قد تكون
هن��اك م�شكلة ف��ي جواز �أبي �صاحب العمامة مج��دداً؟ ربما لهذا ال�سبب ل��م يذهب �إلى الم�سجد
الي��وم ،حتى في وقت الظهيرة وال في وقت المغرب .ترك��ت الباب مفتوح ًا على النحو نف�سه
ورك�ض��ت �إلى الداخل و�أخبرت �أمي .غطت ر�أ�سه��ا بالعباءة وجاءت �إلى عتبة الممر ،ف�ألقى
�صاحب المن�صب التحية عليها و�س�ألها عن حالها ،وقال لأمي �أ�شياء فهمت من خاللها ب�أنه لي�س
غريباً .ارتاح بالي .ثم قال �صاحب المن�صب:
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 �أ�ستودعك ابنتي� .أنا �س�أذهب �إلى ال�سيد الحاج.ذهبت �أم��ي مع الفتاة �إلى الداخل و�أنا تقدمت �صاحب المن�صب �صوب عتبة باب غرفة
�أب��ي ،ث��م �أتيت و�أخ��ذت ال�شاي .على الرغم م��ن �أن �أبي لم ي�أمرني ،لك��ن من الوا�ضح
�أن��ه ينبغي تقديم ال�ش��اي �إلى �ضيوف من مع��ارف �أبي .لما �أخذت ال�ش��اي ،ر�أيت عمي
هن��اك ورئي�س ال�شرطة �أي�ض ًا و�شخ�ص ًا �آخ��ر ،ك�أنه من �أهل ال�سوق .جل�سوا جميعهم حول
الكر�س��ي ،عمي �إلى جانب �أبي ،و�أولئك كلٌّ في جهة .لم��ا و�ضعت ال�شاي كان �صاحب
المن�صب يتكلم بت� ٍأن:
 نعم �أيها ال�سيد الحاج� .أم عيالك .رتب الأمر كما ت�شاء.حينه��ا خرجت .عيال ،ماذا تعني؟ �سمعت اليوم كلمات ع��دة جديدة! �أمي لي�س لديها ثقافة

لتجي��ب ع��ن �س�ؤالي .لو كان حال �أب��ي على ما ي��رام �أو كان مرتاح البال لكن��ت ذهبت �إليه

و�س�ألت��ه .لطالما �أعجبه هذا النوع م��ن الأ�سئلة� .أو عندما �أعطيه قلم ر�صا�ص ليبريه� .أنا �أي�ض ًا
ال من هذا النوع
ال �أذهب �إليه لأ�س�أله �س�ؤا ً
فهم��ت هذا ،وكلما كان لدي عمل معه �أو �أريد منه ما ً

�أو �أحمل قلم ًا مك�سور الر�أ�س .ثم قلت في نف�سي لأذهب و� َأر من هذه المر�أة.

�أم��ي جال�سة عند �أدنى الكر�سي ،وجعلت المر�أة تجل�س في ال�صدر ،مكان جلو�سها المعتاد.
هن��اك� ،أمام عتبة الباب فردتا حذاء ذي كعب عال .بال�ضبط ،ك�شخ�ص طويل ال�ساقين واقف
ف��ي �ص��ف الجال�سين ل�صالة الجماعة .ثمة رائحة طاغية في الغرفة ل��م �أفهم كنهها في البداية،
�إنم��ا تذكرت فج�أة ،ت�شبه رائحة معلم الريا�ضة في مدر�ستنا .وال�سيما في بداية ال�صباح .نعم،
رائح��ة عطر .من تلك العطور� .شفتاه��ا حمراوان وتجل�س بالقرب من الكر�سي ،وقد غطت
قدميها بطرف اللحاف .لما دخلت من الباب كانت تقول:
 يا �سيدة ،اليوم مزاجه معكّ ر؟و�أخت��ي قالت :ال �أيتها ال�سيدة العزيزة .دائم ًا ي�ؤلم��ه بطنه .قلت لنف�سي �أعطيه �شراب �سكر
النبات الدافئ ،لربما تتح�سن حاله ،لكن ك�أنما لم ي�ؤثر.
ال لديك؟
و�س�ألت �أمي� :أنت ،كم طف ً
خف�ضت المر�أة ر�أ�سها وقالت� :سلَّمك الله� ،أنا �أدر�س.
 �أي در�س؟ قابلة.العـددان � 21 - 20صيف وخريف 2020
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هزت ر�أ�سها و�ضحكت .توجهت �أمي �إلى �أختي وقالت:
 بنيت��ي ،ماذا تنتظرين؟ انه�ضي ودعي ال�سيدة ترى طفلك .انه�ضي بنيتي في حين �أذهبو�أح�ضر لها ال�شاي.
نه�ض��ت وذهبت خارج��اً ،و�أنا رفع��ت دفتر طوابعي ع��ن الرف ،وقلب��ت �أوراقه دون
اكتراث .كن��ت منتبه ًا كيف فتحت �أخت��ي حفا�ض الطفل على الكر�سي ،ودلك��ت المر�أة بيدها
مكاني��ن ب��ل �أكثر من بطن الطفل الذي كان �أبي�ض مثل بطون �سمك �أبي .وما �إن تكلّمت ،عال
�صوت �أبي من غرفته .كان يناديني .رميت الدفتر فوق الرف و�أ�سرعت �إليه.
�أمي قادمة من خلف باب غرفة �أبي .قلت:
 �أنت جئت �إليه ،لماذا ال ت�أخذين ال�شاي �إلى ال�ضيوف! -ال تتحامق كثيراً� .أيها التافه!
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دخل��ت غرفة �أبي .يريد ال�ش��اي ،وينبغي لي �أن �آخ��ذ النرجيلة و�أ�شعلها م��ن جديد .بينما
جمعت �أك��واب ال�شاي وحملت النارجيلة �سمعت �أبي يروي ق�صة حرب عمرو بن العا�ص مع
جي���ش الروم .كنت على علم ،لو �أن عنده �شخ�ص ًا موظف ًا ل��كان روى ق�صة �سفره �إلى الهند،
ول��و كان عنده �شخ�ص من �أهل ال�سوق لكان روى ق�ص�ص �سفره �إلى كربالء ومكة .والآن،
عنده �شخ�صان م��ن ذوي الإ�شارات على الكتف .خرجت و�أخ��ذت ال�شاي ،وعدت و�أخذت
�إليهم النرجيلة التي �أعدتها �أمي .و�صل �أبي في الحكاية �إلى لحظة �أ�سر عمرو بن العا�ص وحيد ًا
م��ن قبل الروم ،وكيف كان يتكلم ف��ي ح�ضور قي�صر الروم .ال مزاج ل��ي ل�سماع الحكاية،
ولي�س لدي مزاج �أي�ض ًا لأذهب �إلى غرفتنا و�أ�شاهد قدمي و�ساقي ابن �أختي الر�ضيع .لقد نفرت
من رائحة تلك المر�أة التي هي نف�سها رائحة معلم ريا�ضتنا .هذه الأ�سباب التي دفعتني لأتي �إلى
ر�أ�س الزقاق� .إنما ،لم يكن هناك �أي خبر عن رفاقي .ال بد �أنهم لم ينتظروني وذهبوا .نجتمع
عند الغروب دائم ًا عند ر�أ�س الزقاق ،ونقوم بعمل ما .نذهب �إلى ر�أ�س ال�شارع ونقلد رجال
ال�شرط��ة ونخطف القبعات عن ر�ؤو���س العمال .ونلعب ع�شرات الألع��اب من هذا القبيل.
�أو نلع��ب لعبة القفز من فوق ظهر �أحدنا الذي ُيختار ع��ن طريق القرعة في الزقاق المحاذي
لمنزلنا �أو نمثل الأفالم مع بع�ضنا بع�ضاً� ،أو �أي عمل �آخر .كنت �أود كثير ًا �أن �أجدهم لأريهم
دمي��ة الطرزان التي ح�صلت عليها مقابل قلم ر�صا���ص جديد ،لديه خنجر على خ�صره وحبل
معلق في �إحدى يديه واليد الأخرى قرب فمه ويقلد �صوت الأ�سد .لم يكن هناك �أي منهم .ماذا
�أفع��ل؟ ماذا �أفعل؟ جل�ست في مكاني على عتبة الباب لأ�شاهد النا�س� .أكثر �شيء جدير بالر�ؤية
هو جارنا الذي ي�أتي �صوته من �آخر الزقاق «يا الله» ال بد �أنه مثل كل ليلة يم�شي بهدوء ويجر
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ع�ص��اه على الأر�ض ور�أ�سه نحو ال�سماء ،وبدل �أي دع��اء �أو ا�ستغاثة �أخرى يقول با�ستمرار
ٍ
متوال ويطي��ل في نطقها :يا الله .ج��اء بائع ال�شمندر المطب��وخ وعبر ،ولم يكن
وعل��ى نحو
هن��اك �شيء ظاهر في عربته ،لكنه ينادي عليه� .أخرجت ام��ر�أة ترتدي ثياب ال�صالة ر�أ�سها
م��ن المن��زل المقابل لمنزلنا ،و�ألق��ت نظرة في الزقاق وتفح�ص��ت كل الجهات على نحو جيد
ورك�ضت ذاهبة �إلى من��زل يبعد ثالثة منازل في تلك الجهة ودفعت الباب لتدخل ،لكن الباب
ال تطرق الباب� .أخيراً ،فُتح الباب و�أ�سرعت �إلى الداخل حينما
مغلق ،وبينما تلتفت يمين ًا و�شما ً
�سمعت فج�أة:
 هيه! لقد �أم�سكتها.كان �أبو الف�ضل� ،أدرت ر�أ�سي ،يبحث عن �شيء ما في يده ويقول:
 يا بنة المحروق! ح�سن ًا لقطتك.كان الجو مظلم ًا ج��داً ،و�ضوء م�صباح ال�شارع خافت ًا جداً ،و�أنا ال �أعلم كيف يرى الذباب
ف��ي ذلك الظالم الحالك .وفي ذلك البرد الالذع �أي�ض��اً .ربما يتخيل؟ هو جارنا ومنزله على
بع��د منزلين من منزلن��ا في تلك الجهة ،فقد عقل��ه منذ زمن ،يجل�س منذ طل��وع ال�شم�س حتى
مغيبها على عتبة باب منزله ويلتقط الذباب ،ويقال �إنه ي�أكله� .إنما� ،أنا لم � َأر بعيني� .أعتقد �أنه
أح�ضر ب��ه ح�ساء كثيراً� ».أو «البارحة التقطت ذبابة
يتظاه��ر بذلك فقط ويتكلم عنه ويقول «�س� ّ
بحج��م ع�صف��ور� ».أو «ال تعلم كم فخذها لذي��ذ ».في بداية الأمر ،كان �سبب�� ًا جيد ًا لل�ضحك،
ومجادلته �إحدى �ألعابنا وقت الغروب.
�إنم��ا ،الآن ال يمك��ن ال�ضحك عليه .زوجته تغ�س��ل مالب�سهم في منزلن��ا ،مرة كل ع�شرة
�أي��ام ،وتقول �إنه ي�ضربها با�ستمرار ويطرده��ا .غير �أنها ترى �أنه من غير الم�ستحب عند الله
تح�ضر له الطعام مجدداً .قلت في نف�سي لأذهب و�أكلمه كلمتين .ذهبت وقلت:
�أن تتركه ،لذا ّ
 �أبا الف�ضل ،كيف مذاقها؟قال :لها طعم القمح الطازج .ال تعلم! كانت بحجم ع�صفور.
قلت� :أخ�شى �أن تكون واهماً .وهل يوجد الذباب في هذا البرد؟
قال :يا �سالم! ماذا ر�أيت منه �أنت؟ �أنا �أقر�أ الدعاء وي�أتي بنف�سه �إلي .ا�صبر.
و�أدخ��ل يده ف��ي جيب معطفه المم��زق ليبحث عن علب��ة الكبريت الت��ي يخفي داخلها
الذباب ،وفي تلك الأثناء ر�أيت �أن ال �صبر لي عليه .كما �أنه ال يوجد لدي �شيء �آخر على
الإطالق لأقوله له .نه�ضت لأعود �إلى المنزل ،حينها عال �صوت باب منزلنا ،و�أنا هناك
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وقع��ت عيناي على �صاحب المن�صب وابنته وهم��ا يخرجان .حتم ًا كانت حالي �ست�سوء لو
�شاهداني مع �أبي الف�ضل المجنون .على الفور قفزت خلف �أبي الف�ضل واختب�أت ،و حينها
خط��ر في بال��ي " لماذا فعلت هذا؟ من �أين لهما �أن يعرفا �أبا الف�ضل؟" �إنما قد فات الأوان،
مرا من �أمام �أبي الف�ضل وكانت
ول��و خرجت ل�شاهداني ،والأمر الأكثر �س��وء ًا كان حين ّ
الفتاة تقول:
 �أبي العزيز ،ماذا يعني الزواج الم�ؤقت؟ق��ال �صاحب المن�صب :كله ال يتجاوز ال�ساعتين يا بنت��ي العزيزة .فقط ما يكفي من الوقت
لتذهبي معه �إلى الحفل...
 �آها فهمت .يا �إلهي كم الأمر كبير!عم كانا يتحدثان؟ يعني هل
لم يدعني �أبو الف�ضل �أ�سمع بقية كالم �صاحب المن�صب .يعني َّ
من المقرر �أن يتزوج �أبي الفتاة م�ؤقتاً؟ لماذا؟� ...آها� ...آها ...فهمت.
لدي على الإطالق لل�سخرية منه.
�ألقيت نظرة �إلى علبة الكبريت الخالية� .إنما ،ال مزاج ّ
عدت �إلى المنزل.
الباب مفتوح .ولما كنت في ظلمة الممر� ،سمعت عمي يقول:
 يا للعجب! غريب جداً! يا للعجب! ابنة نائب العقيد.قطع �صوت خطواتي كالمه .لما اقترب��ت ر�أيت رئي�س ال�شرطة �أي�ضاً� .ألقيت عليه ال�سالم
ال �إرادي ًا وذهبت مبا�شرة �إلى داخل غرفتنا .ذهبت �أختي الكبيرة� .أمي تعمل في المطبخ .مرة
�أخرى ت�صاعد الدخان وبخار الحمام .تعبت كثيراً.
لي�س لدي مزاج �أن �أنتظر الع�شاء ،فحملت فرا�شي و�أ�سرعت �إلى تحت الكر�سي .كان دخان
الحمام ينخر داخل ر�أ�سي ،وكنت �أفكر في �أبي الف�ضل وعلبة كبريته الفارغة واالكت�شاف الذي
تو�صلت �إليه حين �سمعت عمي يقول:
 �آه يا زوجة �أخي .انق�ضت على خير� .أو�شكنا �أن نح�ضر لك �ضرة بعد كل هذا العمر. �سمعت �صوت �أمي وهي تقول: �أتق�صد هذه الفتاة يا عم �أوالدي؟ ال قدر الله! ر�أ�س حذائها على الأر�ض وكعبه ي�صل �إلىال�سماء.
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 قال عمي� :أت�ضعين الغطاء على البركة؟ �أ�صبح الجو بارداً!العـددان � 21 - 20صيف وخريف 2020

ف��ي �صب��اح اليوم التالي لما ذهبت �إل��ى البركة لأتو�ض�أ ر�أيت باب غرف��ة �أبي مغلقاً .كان
ال�سم��ك ال يزال نائم ًا في قاع البركة ،لكن الق�ش��ور الملونة مرمية داخل مكان غ�سل الأقدام.
مجموع��ة وفرادى .كما كانت هن��اك بقعة دم على �أر�ض البركة .فهم��ت � َّأن �أبي ال بد �سافر
مج��دداً .كلما �سافر �إلى قم �أو قزوين قفل باب غرفته .وكل ليلة ال يكون فيها في المنزل تنتقم
لي القطط من �أ�سماكه .حالما عدت �إلى الغرفة �س�ألت �أمي:
 �أين ذهب ال�سيد الحاج؟ ال �أعلم يا بني ،ذهب في ال�صباح الباكر! عمك يقول �إنه يريد �أن يذهب �إلى قم.وبينم��ا ن�شرب ال�شاي ،قالت لكلينا �إن البارحة نهب �سارق حمامات ال�سيد �أ�صغر جميعها.
ي��ا الله! �أ�سرعت �إلى ال�سط��ح .الآن ،وقد �سافر �أبي فال مانع من التج��وال مع ال�سيد �أ�صغر!
�أق�ضي وقت ًا مرير ًا جد ًا �إلى درجة ال يمكن و�صفها .الجو غائم والبرد الذع .الأع�شا�ش خالية
كله��ا ،وال �صوت يرتفع �أبد ًا من �سطح الجار ،وتركت ف�ضالت الحمام مجموعات من البقع
البي�ض◘ .
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�سريك كامربدج
ت�أليف� :شيباتا موتويوكي
ترجمة :متا�ضر جديد •

ا�سح��اق باب��ل  1940 - 1894كاتب و�صحف��ي وم�سرحي ومترجم رو�سي من �أعمال��ه � :سالح الفر�سان
الأحمر – حكايات �أودي�سا -برج الحمام.
أخذت ا�ستراحة من الجامعة ،وع�شت
كنت في الع�شرين من عمركَ � ،
قبل ثالثين عاماً ،لما َ
عملت في فندق بدوام جزئي ،وذهبت �إلى معهد لغات لتح�سين لغتك
في لندن مدة �ستة �أ�شهر.
َ
الإنكليزية .عند ال�شهر ال�ساد�س تحدي��داً ،احتاجت والدتك �إلى عمل جراحي ال�ستئ�صال ورم
فعدت �إلى اليابان ورجعت �إلى الجامعة.
�سرطاني،
َ
ا�ستخدمت الحافل��ة كثير ًا عندما ع�شت في لندن .كانت الحافالت �أبط�أ من المترو ،ونادر ًا
ما عملت وفق �أوقات مح ّددة ،وحينما ت�صل �أخير ًا �إلى موقفك ،ت�صل مبا�شرة حافلتان �أو ثالث
عل��ى الخط نف�سه ،مثل خرزات في خيط� .إال �أنك ال تزال تحب الجلو�س في المقعد الأمامي،
ف��ي الطابق العلوي ،في تل��ك الحافالت ذات الطابقي��ن ،تنظر �إلى المدين��ة و�أنت تجتازها.
اعتدت �أن ت�ستقل حافلةً �إلى العمل ،و�أخرى �إلى معهد اللغة ،وتذهب بها
�أخ��ذت وقتك ،لذلك
َ
�إل��ى كل مكان لتح�صل على القيمة من جنيهات��ك الأربعة المخ�ص�صة لتنقالتك �شهرياً .ال توجد
ف��ي حافالت لن��دن التقليدية ذات الطابقين �أب��واب في الخلف حيث ي�ستطي��ع الركاب الدخول
• مرتجمة �سورية.
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والخ��روج .طالم��ا لم ت�سرع الحافل��ة ،يمكنك ال�صع��ود �أو النزول منها حتى ل��و لم تكن في
ا�ستمتعت بالقفز منها قبل التوق��ف ،مثل جميع اللندنيين الآخرين ،عندما كانت
الموق��ف .وقد
َ
تعلق في ازدحام المرور.
كنت تتجه �إل��ى مخازن الكتب الم�ستعملة عند تقاطع
بع��د ظهيرة �أحد �أيام �أوا�سط ال�شتاءَ ،

�ش��ارع ت�شارنغ في طريقك �إلى العم��ل ،ومررت ب�سيرك كامبردج .كان��ت الحافلة تدور
وفي للخير يقفز �إلى
وكنت م�سرور ًا �أن تفكر في �أن��ك
ح��ول منعطف �أم��ام الم�سرح،
َ
لندني ّ
ّ

ال�شارع� .إنما بعد ذلك مبا�شرة ،لم تكن حركة المرور كثيفة جداً ،ولم تبطئ الحافلة كثيراً.
مبا�شرة وانقلب��ت متدحرج ًا �أكثر من
ووقعت
حالم��ا وطئت قدمك ال�شارع ،فق��دت توازنك
َ
ً

ثالث مرات.

لح�سن الحظ ،خف��ف المعطف الفاخر الواقي من المطر ،ال��ذي ا�شتريته ببن�ساتك الأخيرة
كنت مت�أكد ًا تمام ًا
ل��درء البرد ،من �أثر الوقعة وعلى الرغم من �أن كتفيك وركبتيك قد �آلمتكَ ،

�أن��ك لم ت�سبب لنف�سك �أي �أذى .ذاك ،و�شعورك بالحرج لتحديق المارة �إليك ،الذين ،يمكنك
�أن تق��ول ،كانوا يحاولون �أال ي�ضحكوا ،و�شجعوك على نف���ض الغبار عنك و�أن تبتعد باتجاه

مخزن الكتب على الطريق.

مرت ثالثون �سنة ،وجلبني عملي �إلى لندن ،وها �أنا ذا هنا ثانيةً � ،أقف في �سيرك كامبردج.

ال (دون لزوم� ،أنا مت�أكد ،بكثرة الركاب الذين يتدحرجون على
لقد ُع ِّدل منعطف الطريق قلي ً
تغير .الحافالت القديمة ذات الطابقين نف�سها تهدر �أمامي
الطريق) ،لكن ال�شعور بالمكان قلما ّ

دون �أن تخفف �سرعتها كثيراً.

عين��ي ،تقف نف�سي القديم��ة على الر�صي��ف المفتوح خلف �إح��دى الحافالت� .أرفع
�أم��ام
ّ

مبا�شرة �أمام
قب�ضت��ي عن عمود الحافلة ،بنظرة الرا�ضي عن نف�سه ،البادية على وجهي� ،أقفز
ً

الم�سرح� .أفقد توازني ،و�أهوي على الطريق و�أتدحرج �أكثر من ثالث دحرجات.

في يحاول جاهد ًا �أن يبدو غير منزعج .يقف ينف�ض الغبار عن مالب�سه ويبد�أ يم�شي
القدي��م ّ
باتجاه مخازن الكتب ،باتجاه الثالثين عام ًا القادمة من حياته.
«مه�لاً ،انتظر هناك� ،شيباتا ،ال ت�سرع هكذا� »،أ�شعر بدافع لل�صراخ« .تناول فنجان ًا من
ال�شاي في الجوار ،واهد�أ».
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طبع��اً� ،أن��ا القديم ال ي�ستطي��ع �أن ي�سمع تمتمات ذهني��ة كهذه من �شب��ح الم�ستقبل .هو يبتعد
حر في تخيل ما يحب.
متظاهر ًا �أنه ال يعاني �أي �ألم ،لكن ال�شبح ٌ
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في خيال ال�شبح� ،أنت تغير ر�أيك وتذهب �إلى �أقرب مقهى وت�شرب فنجان ًا من ال�شاي لت�ستعيد
توازن��ك .وفي غ�ضون الخم�س ع�شرة دقيقة في المقهى ،تتغير حياتك تغير ًا ال رجعة فيه .ما
ال �أعني��ه �أن تقاب��ل �شخ�ص ًا ما وتقع في حبه� ،أو ذلك الكت��اب الذي كنت تقر�ؤه يزودك بوحي
هائل .بل مجرد �أن تجل�س هناك ،ت�شرب ال�شاي ،وتحدق �إلى �إ�شارة البيب�سي كوال الباهتة في
حين تفرك ركبتك بتكتم .وبينما �أنت هناك ،يتخيل ال�شبح� ،شيئ ًا ما فيك يتغير ـــ على نحوٍ غير
ملحوظ ،لكن ب�شكل ال رجعة فيه .بعد �شهرين ،يكتب لك والدك عن �سرطان �أمك ،لكنك
ال تعود �إلى اليابان وال ُتعيد الت�سجيل في الجامعة.
بع��د ثالثي��ن عاماً ،ال تزال في لن��دن .رائع �أن نق��ول �إنك مار�ست كل �أن��واع التجارب
المثي��رة في غ�ض��ون ذلك ،لكن ذلك لي�س ما يح��دث .الزمن وحده يم�ض��ي بالتوازي و�أنت
المحال
ّ
تذهب من عمل غريب �إلى �آخر  -غ�سل �صحون في فندق ،تنظيف بنايات ،العمل في
الت��ي تقدم ح�سم ًا  -وحينما تتوقف ع��ن المالحظة تكون الثالثون عام ًا ق��د م�ضت .الآن �أنت
تمار���س الأعمال الروتينية في معهد اللغات ،وتمر �أمام �سيرك كامبردج غالب ًا كل يوم ،لكن
لي�س لديك �إح�سا�س خا�ص للمكان.
الي��وم ،وعل��ى الرغم من ذلك ،ي�ص��ادف �أن تكون واقف ًا في �سي��رك كامبردج وال يوجد
فراغ� ،إل��ى �أن تقابل �صديقاً ،و�أن ت�شعر ب�شم�س
م��ا ي�شغل ذهنك� ،سعيد ًا �أن يكون لديك وقت
ٍ
ال�شت��اء على ظه��رك .يدخل بدن الحافلة الحم��راء ذات الطابقين مجال ر�ؤيتك من خلف
التقاط��ع� .أنت تعلم �أن ال�ش��اب الياباني الق�صير في معطفه البن��ي الواقي من المطر يقف على
من�ص��ة ال�صعود المك�شوفة ،مم�سك ًا بالعمود ويظه��ر ابت�سامة �سخيفة ،يقفز ،يقع ويتدحرج .ثم
يقف ونظرة المباالة م�صطنعة على وجهه ،ويبد�أ الم�شي باتجاه مخازن الكتب الم�ستعملة؛ لكنه
يغير ر�أيه وي�ستدير ليدخل مقهى.
«ال تدخل هناك!» �صرخ ال�شبح من الم�ستقبل ب�صمت .فهو يعرف الآن التغير الذي ال رجعة
فيه ،الذي يحدث في غ�ضون تلك الخم�س ع�شرة دقيقة في الداخل .يخبره ت�صوره :ال�شاب يغير
ر�أيه ثانيةً  ،لم يدخل المقهى ويبد�أ الم�شي باتجاه مخزن الكتب الم�ستعملة ـــ باتجاه حياة مختلفة.
ذلك ال�شاب ،بعد ثالثين عاماً ،كما يبدو� ،سيتحول ليكون �أنا .قد �أح�ضرني عملي �إلى لندن
ٍ
قديم من �أيام الكلية يعي�ش
اليوم و�أنا الآن �أقف في �سيرك كامبردج ،حيث رتبت مقابلة
�صديق ٍ
في لندن الآن.
�إنه ال�صي��ف ،كلهم يرتدون قم�صان ًا ق�صي��رة الأكمام ،والحافل��ة ذات الطابقين ت�سير مثله
دائم ًا ،لكن لم يكن ثمة ما يدعوني �إلى القلق �أن �أجد �صديق ًا قديم ًا بمعطف ٍ
واق من المطر .ال خوف
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الي��وم من �أن �أغدو �شبح ًا م�ستقبلي�� ًا لأحد ما� .أعي�ش الآن في العالم الواقعي� ،أدرِّ �س في جامعة
حقيقي��ة ،و�أترج��م الأدب الأمريك��ي المعا�صر �إ�ضاف��ة �إلى ذلك .لدي زوج��ةٌ  ،و�أ�صدقاء،
وزمالء عمل وطالب .ف�أنا� ..أنا الآن� ،أنا نف�سي وح�سب.
ٍ
�شخ�ص الح��ق ليعتقد �أنه هو
يق��ول �أحده��م« :ح�سن� ،أظن �أنك ح��ر لتعتقد ذلك ».لدى كل
نف�س��ه .وحق��ك في �أن تفكر بفكرة مثل هذه لي�س �أقل كثير ًا من حق � ّأي �أح ٍد �آخر� .إنما ،ال تن�س
وتدحرجت
ووقعت،
قفزت من الحافلة
�شيئ ًا واحداً� :إنك في ذلك اليوم ،منذ ثالثين عاماً ،لما
َ
َ
َ
ٍ
مرات في الطريق ،جاءت الحافلة التالية في الخيط مبا�شرة؟ ◘
ما يزيد على �أربع
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ما تريده
ت�أليف� :أو.هرني
ترجمة :ميلينا عي�سى •

�أوليف��ر هن��ري 1910 - 1862 ويخت�ص��ر �إل��ى �أو .هنري كان اال�س��م الذي �أطلقه عل��ى نف�سه الكاتب
الأمريك��ي ولي��ام �سيدني بورتر ،ا�شتُهرت ق�ص���ص �أو ،هنري الق�صيرة بخفة ال��دم وال�سخرية ،و�إطالق
النكت ور�سم مالمح ل�شخ�صياته ب�صورة دافئة ونهايات ملتوية بارعة.
هبط الليل على تلك المدينة العظيمة والجميلة المعروفة با�سم بغداد (مترو الأنفاق((( ) ،ومع
اللي��ل جاءت الفتنة ال�ساحرة التي ال تنتمي �إلى �شبه الجزيرة العربية وحدها .وفي حفلة تنكرية
ّ
مكتظة
الم�سورة ف��ي المدينة الغربية الرومان�سية
مختلف��ة كانت ال�شوارع والأ�سواق والمنازل
ّ
بالنوع نف�سه من النا�س الذين �أمتعوا �صديقنا القديم المثير للإعجاب ال�سيد الراحل هـ�.أ.الر�شيد.
ارت��دوا ثياب ًا تقترب في طرازها من تلك التي �سادت منذ نحو �إحدى ع�شرة مئة �سنة �أقرب �إلى
�آخ��ر الطرز منها �إلى ما ر�آه (ه�.أ ).في بغداد القديمة ،لكنهم كانوا �إلى ح ٍّد كبير النا�س �أنف�سهم
والخياط،
ف��ي العمق ،وبعين ثاقبة يمكن��ك �أن ترى الأحدب ال�صغير ،وال�سندب��اد البحري،
ّ
والمت�سولين ذوي العين الواحدة ،وعلي بابا والأربعين حرامي عند كل
والفار�سية الجميل��ة،
ّ
ّ
مبنى ،والحلاّ ق و�إخوته ال�ستة ،والجماعة العربية القديمة كلها بب�ساطة.
�إنما ،دعونا نعد �إلى ق�صتنا.
• مرتجمة �سورية.
 )1ا�سم �أعطاه الم�ؤلف لمدينة نيويورك ــ المترجمة
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كان توم كراولي العجوز خليفة ،امتلك اثنين و�أربعين مليون دوالر من الأ�سهم وال�سندات
ٍ
حوا���ش من الذهب الخال�ص .في تلك الأزمنة ،لتك��ون خليفة ،يجب �أن تمتلك
الخا�ص��ة ذات
الم��ال .لم يكن �أ�سلوب عمل الخليفة القديم كما مار�سه ال�سيد ر�شيد �آمناً ،ف�إذا �أوقفت �شخ�ص ًا في
هذه الأيام في �سوق �أو حمام تركي �أو �شارع فرعي لت�ستف�سر عن �ش�ؤونه ال�شخ�صية والخا�صة،
ف�ستقا�ضيك ال�شرطة.
لقد �سئم توم العجوز النوادي والم�سارح وحفالت الع�شاء والأ�صدقاء والمو�سيقى والمال،
وكل �ش��يء ،ذلك ما يجعل المرء خليفة  -يجب �أن تزدري كل �شيء يمكن �أن ي�شتريه المال،
ثم تخرج وتحاول �أن تحقق �شيئ ًا ال يمكنك �أن تدفع مقابله ماالً.
أجرب �إن كان با�ستطاعتي �إثارة
فكّ ر توم العجوز�« :س�أقوم بجولة ب�سيطة حول المدينة ،و� ّ
�أي �ش��يء جديد .دعونا نتابع الأمر ،يب��دو �أني قر�أت عن ملك� ،أو عمالق كارديف� ،أو عن
�ش��يء م�شابه في الع�صور القديمة ،التي اعتاد فيها الملك �أن يتجول في المدينة متنكّ ر ًا ب�شاربين
مزيفي��ن ،ي�صنع التمور الفار�سية م��ع �أنا�س ال يعرفهم .ال يبدو ذلك فك��رة �سيئة ،فقد �أ�صيب
ّ
بحال��ة من الملل والتعب من الأ�شخا�ص الذين يعرفهم ،ذلك �أن الكارديف القديم اعتاد انت�شال
�أنا���س من الفقر ،عندما اطلع عل��ى م�شكالتهم ومنحهم نقود ًا ذهبي��ة� ،أعتقد �أن هذا ما حدث،
أود لو �أفعل �شيئ ًا من هذا القبيل ،ف�أموالي
جيدة .الآنّ � ،
وزوجهم �أو منحهم وظائ��ف حكومية ّ
ّ
بحجم ماله ،حتى لو �س�ألتني المجالت كل �شهر من �أين ح�صلت عليها .نعم� ،أعتقد �أنني �س�أقوم
بعمل كارديف �صغير هذه الليلة ونرى كيف يجري الأمر.
بمالب���س ب�سيطة غادر ت��وم كراولي العجوز ق�صره في جادة مادي�س��ون ،وم�شى غرب ًا ثم
جنوباً ،وبينما خطا �إلى الر�صيف ،القدر ،الذي يم�سك بنهايات الخيوط في المكاتب المركزية
ف��ي جميع المدن الم�سحورة� ،سح��ب خيطاً ،وثمة �شاب ،على بعد ع�شري��ن مبنى ،نظر �إلى
�ساعة حائط ،ثم ارتدى معطفه.
الجادة
كان جيم���س ترنر يعمل في �إح��دى الم�ؤ�س�سات ال�صغيرة في تنظي��ف القبعات ،في
ّ
ال�ساد�س��ة ،حيث يرن جر�س �إنذار الحريق عندما تفت��ح الباب ،وحيث ينظفون قبعتك ،يجب
�أن تنتظر يومين.
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مما يمكن �أن تفعله
وق��ف جيم�س طوال يوم �أمام �آلة كهربائية تجعل القبعات دائرية �أ�سرع ّ
وبغ�ض النظر عن ج�سارتك الوادعة حين يدهمك
ماركات �شمبانيا الف�ضليات ،على الإطالق.
ّ
الف�ض��ول تجاه المظهر ال�شخ�صي لغريب ما� ،س�أعطي��ك موا�صفات مع ّدلة عنه .الوزن ،118
الب�ش��رة م�شرقة ،وال�شعر فاتح ،والدماغ ثاقب ال��ذكاء ،الطول خم�س �أقدام و�ست بو�صات،
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العمر نحو ثالث وع�شرين �سنة ،يرتدي بدلة من ذات ع�شرة الدوالرات من ال�صوف الأزرق
المخ�ضر ،تحتوي الجيوب مفتاحين وثالثة و�ستين �سنتاً.
تخمن خط�أً ،ب�سبب هذا الو�صف الذي يب��دو ك�إنذار عام ب�أن جيم�س �ضاع �أو
م��ع ذلك ،ال ّ
مات.
لنتابع...
كان جيم���س يق�ضي يومه كله في العمل واقفاً .كانت قدماه ح�سا�ستين �ضعيفتين ،لما يو�ضع
عليهم��ا �أو تحتهما .كانت��ا تل�سعانه وت�ؤلمانه ب�شدة طوال اليوم ،وت�سبب��ان له كثير ًا من المعاناة
وال�ضيق ،لكنه كان يك�سب اثني ع�شر دوالر ًا في الأ�سبوع ،التي يحتاجها لحماية قدميه� ،سواء
�أطاعتاه �أم ال.
الت�صورات التي نمتلكها
كان لجيم���س ترنر مفهومه الخا�ص عن ماهية ال�سعادة ،تمام ًا مثل
ّ
�أنا و�أن��ت� .سعادتك �أن تتكلم عن العالم في اليخوت وال�سي��ارات ،و�أن تر�شق الطيور البرية
الغرير والأفعى الجر�سية
بالعمل��ة الذهبي��ة .و�سعادتي �أن �أدخن غليون ًا في الم�ساء و�أن �أ�شاه��د
ِّ
والبومة ،وهي تدخل منزلها الم�شترك واحد ًا تلو �آخر.
كانت فكرة جيم���س ترنر عن ال�سعادة مختلفة ،لكنها كانت فكرته .كان يذهب مبا�شرة �إلى
مكان �إقامته حين انتهاء عمله اليومي ،وبعد ع�شائه الذي يت�ضمن �شريحة لحم �صغيرة وبطاطا
وتفاح�� ًا غير مطبوخ ونقيع الهندباء ،كان ي�صعد �إل��ى حجرته الخلفية في الطابق الخام�س .ثم
يخلع حذاءه وجوربيه لي�ضع �أخم�صي قدميه المحترقتين على ق�ضبان �سريره الحديدي الباردة،
ويقر�أ حكايات كالرك را�سل البحرية.
كانت �سعادته الليلية تنح�صر في اال�سترخاء اللذيذ الذي يمنحه �إياه المعدن المنع�ش المالم�س
لباط��ن قدمي��ه المت�ألمتي��ن .فيما ل��م ُت�ضعف روايات��ه البحري��ة عزيمته قط ،فق��د كان البحر
ومغام��رات ملاّ حيه �شغف��ه الفكري الوحيد .لم يكن �أي مليونير �أكث��ر �سعادة من جيم�س ترنر
م�ستمتع ًا براحته.
لما غادر جيم�س متجر تنظيف القبعات ،اجتاز ثالث بنايات خارج طريقه �إلى البيت ّ
ليطلع
مرة �أحد
عل��ى الكتب في ك�شك الكتب الم�ستعملة ،وكان قد ا�شترى ،في وقت �سابق� ،أكثر من ّ
محال بيع الأر�صفة بن�صف ثمنها.
ّ
كتب كالرك ر�سل ذات الغالف الورقي من
منكب�� ًا بانحناءة باحث ف��وق مجموعة متنوعة من كت��ب الأدب المهمل ،تعثر
وبينم��ا كان ّ
به��ا الخليف��ة العجوز توم .عينه المدرك��ة وب�صيرته التي برعت على م��دى ع�شرين عام ًا من
تعرفت على الف��ور ،الباحث الفقير
الخب��رة في �صناع��ة �صابون الغ�سيل (با�ستثن��اء المغلفات) ّ
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والح�صيف� .شيء جدير بمزاج خليفته .هبط الدرجتين الحجريتين ال�سطحيتين اللتين بد�أتا من
الم�صم��م عليه ،لكن كلماته الأولى لم تكن
الر�صي��ف ،وخاطبه من دون تردد بم�س�ألة �سخائه
ّ
�أ�سو�أ من تحيته وتردده.
نظر جيم���س ترنر �إليه ببرود يم�سك كتاب «�سارتر وري�سارتو�س» بيد و«زواج مجنون»
في يده الأخرى.
وخاطب��ه« :تجاوز هذه الم�س�ألة� ،أنا ال �أريد �شراء م�شاجب للمعاطف �أو � ٍ
أرا�ض في هانكيبو
�أو نيوجر�سي ،ان�صرف الآن والعب مع ديك الدمية».
ال وقاحة منظ��ف القبعات�« :أيها ال�شاب� ،أالح��ظ �أنك �شخ�ص مجتهد،
ق��ال الخليفة متجاه ً

ل��دي منه ما ي�ستحق الذكر ،لكن يعجبني �أن
المف�ضلة في هذا العالم ،لي�س
والتعلّ��م من الأ�شياء
ّ
ّ
نتخيله �سوى الحقائ��ق ،ربما لم �أ�ستطع
�أراه ف��ي الآخرين� .أتي��ت من الغرب حيث ال �ش��يء ّ
�أن �أفه��م ال�شعر والتلميحات في الكتب التي تنتقيها ،لك��ن ي�سعدني �أن �أجد �شخ�ص ًا �آخر يبدو �أنه
ثراء كل يوم،
يع��رف ما تعنيه هذه الكتب .تبل��غ ثروتي نحو �أربعين مليون دوالر ،ت��زداد ً

ف��ن �صناعته ،و�أجريت
ك�سب��ت معظمها بت�صنيع��ي �صابون العمة باتي الف�ض��ي .فقد ابتكرت ّ
تج��ارب عل��ى مدى ثالث �سن��وات قبل �أن �أ�ص��ل �إلى الكمي��ة ال�صحيحة م��ن كلوريد محلول

ال�صوديوم ومزيج البوتا�س الكاوي للت�صبن على نحو �صحيح .وبعد ذلك �أخذت ت�سعة ماليين
دوالر م��ن �شغل ال�صابون ،جنيت الباقي من عمل��ي من عقود �آجلة في تجارة الذرة والقمح.
والآن وق��د بدا لي �أنك تمتلك �شخ�صي��ة �أدبية وعلمية ،ف�إني �سوف �أخبرك ماذا �س�أفعل� .سوف
�أتكفل بتكاليف تعليمك في �أرقى كلية في العالم ،و�س�أدفع نفقات �أبحاثك في �أوروبا والمعار�ض

جيد .ال تحتاج �إلى العمل في ال�صابون� ،إذا لم يكن لديك
الفني��ة ،وفي النهاية �أ�ضعك في عمل ّ
تتحمل �أن
�أي اعترا���ض� .أرى بثياب��ك وربطة عنقك المهترئة �أنك فقير ج��داً ،وال يمكنك �أن ّ

ترف�ض هذا العر�ض .ح�سناً ،متى تريد �أن نبد�أ؟»

تمعن ّ
والم�سوغ
ال�شك الواقعي
المعبرة عن
منظف القبعات بتوم بعين المدينة الكبيرة ،العين
ّ
ّ
ّ
ّ

والحك��م الم� ّؤجل مث��ل حكم هام��ان ،والحفاظ على ال��ذات والتح ّدي والف�ض��ول والمواجهة
ال��ود والزمالة ،الذي
تظن ،ه��و ال ّتوق الطفولي �إلى
وال�سخري��ة ،وغري��ب ،كما يمكنك �أن ّ
ّ

يجب �إخفا�ؤه عندما يم�شي المرء بين «الع�صابات الغريبة» .لأنه في بغداد الجديدة ،كي يعي�ش

ي�شك في َمن يجل�س �أو ي�سكن �أو يركب �أو ي�شرب �أو يم�شي �أو ينام في الكر�سي
المرء ينبغي �أن ّ
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الممر �أو الغرفة المجاورة.
�أو المنزل �أو ال�سقيفة �أو المقعد �أو
ّ
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قال جيم�س ترنر« :قل ،يا مايك ،ما الذي ترمي �إليه� ،أربطة الأحذية ،مثالً؟» �أنا ال �أ�شتري
ف�ضل �أن تغادر المكان قبل �أن تواج��ه م�شكالت هنا .ال يمكنك �أن ت�ستثمر قلم
�أي �ش��يء منهاُ .ي ّ
حب��ر �سائل �أو نظارة ذهبية تعثر عليها في ال�شارع� ،أو �أن ت� ِ
أتم ّني على �شراكة .ولنفتر�ض �أنك
مخيب ًا لآمالك لو ان�سحبت من كل هذا؟ ما الذي يعيبك ،في �أي حال؟»
فعلت .قل لي ،هل �أبدو ّ

ل��دي �أربعون مليون دوالر،
ق��ال الخليفة بنبراته الهاروني��ة« :كما �أخبرتك ،يا بني،
ّ
وال �أرغ��ب في �أن �أ�ضعها في نع�ش��ي عندما �أموت� ،أريد �أن �أ�صن��ع بها بع�ض الخير .وقد
ر�أيت��ك كيف تتعامل مع ه��ذه المجلدات من الأدب ،وفكرت ف��ي �أن �أهتم بك .لقد تبرعت
الخيرية بِـ مليوني دوالر ،لكن ،ماذا ا�ستفدت من ذلك؟ ال�شيء� ،سوى �إي�صال
للجمعي��ات
ّ
ٍ
أتولى �أمره ،و�أرى ما يمكنه �أن يجلب
م��ن ال�سكرتير .الآن� ،أنت نوع من
�شبان� ،أود �أن � ّ
من المال».
كان م��ن ال�صع��ب العثور على مجلدات كالرك را�سل في ك�ش��ك الكتب الم�ستعملة في ذلك
الم�س��اء .وكان��ت قدما جيم�س ترن��ر الملتهبتان ،واللت��ان ت�ؤلمانه ،ال تمي�لان باتجاه تح�سين
مزاجه مع �أنه كان ّ
منظف قبعات متوا�ضعاً ،فقد امتلك روح ًا ت�ساوي روح �أي خليفة.
ق��ال جيم�س بغ�ضب «:يا لك من مخ��ادع عجوزِ ،
ام�ش في طريقك .ال �أعرف ما لعبتك،
م��زورة بقيمة �أربعين مليون
�إال �إذا كن��ت تري��د ك�سر روتينك و�إح�سا�سك بالملل مقابل فاتورة
ّ
دوالر .ح�س��ن! ال �أحمل المبلغ الكبير من النق��ود ،لكنني �أمتلك لكمة مرعبة من يدي الي�سرى
ِ
تم�ض في طريقك».
�سوف تتلقاها �إذا لم
قال الخليفة�« :أنت جرو و�ضيع وقح».
عندئ��ذ �سدد جيم�س لكمة مبا�شرة؛ ف�أم�سكه توم من ياقته وركله ثالث ركالت؛ جمع ّ
منظف
القبع��ات نف�سه منه وتحرر [م��ن قب�ضة توم]؛ انقلب رفّان ،وتطايرت الكتب في الهواء .ظهر
ال منهما بذراع �إلى �أقرب مخفر �شرطة .قال ال�شرطي للرقيب�« :شجار و�سلوك
�شرطي ف�أخذ ك ً
غير من�ضبط».
قال الرقيب ب�سرعة بطريقة حازمة وا�ستف�سارية« :ثالثمائة دوالر غرامة».
فجة« :ثالثة و�ستون �سنت ًا ال غير».
ف�أجاب جيم�س ترنر ب�ضحكة ّ

ف ّت�ش الخليفة جيوبه وجمع فواتير �صغيرة وبع�ض الفكَّ ة ،بلغت قيمتها �أربعة دوالرات.
قال الخليفة�« :أمتلك �أربعين مليون دوالراً ،لكن»...
�أمر الرقيب« :احتجزهما!»
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ف��ي زنزانته ،رمى جيم�س بنف�سه على �سريره يجت��ر �أفكاره« :ربما كان لديه المال وربما
ال� .إنم��ا� ،سواء امتلك��ه �أم ال ،ف�إالم يرمي بتطفله على �ش�ؤون الآخرين؟ حينما يعرف الرجل
ال الأربعين مليون دوالراً.»...
ما يريد ويح�صل عليه ...وذلك مث ً
عندئذ خطرت في باله فكرة جعلت �أ�سارير وجهه تنفرج.
وجر �سري��ره �إلى قرب الباب ،وتم ّدد بمتعة وا�ضع�� ًا قدميه المت�أذيتين على
خل��ع جرابيه،
ّ
الق�ضب��ان الباردة لباب الزنزانة .لكن �شيئ ًا ما �صلب ًا وكبير ًا تحت بطانيات �سريره لم يرِ ح �أحد
كتفي��ه ،فم ّد يده �إل��ى �أ�سفل لي�سحب مجلّ��د ًا ذا غالف ورقي لكالرك را�س��ل بعنوان «محبوبة
ال�صعداء.
ّ
البحار» ،فتن ّف�س ّ
ال�سجان �إلى زنزانته ،وقال له:
ومن ثم جاء
ّ

«لنقل ،يا ولد ،ذلك ال�شخ�ص العجوز الذي �أُو ِقف معك لأمر تافه يبدو �أنه جيد بعد كل ما حدث.
فقد ات�صل ب�أ�صدقائه ،وه��و الآن خارج المكتب ،ومعه لفافة ذات غالف �أ�صفر بحجم و�سادة
�سيارة بولمان� .إنه يريد �أن يدفع غرامتك ،ويريد �أن تخرج لر�ؤيته».

قال جيم�س ترنر�« :أخبِره �أنني ل�ست هنا»◘ .
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ج�سور ا إلبداع

ال�سيد �أبوليك
ت�أليف :ا�سحق بابل
ترجمة :يو�سف نبيل •

ا�سحاق بابل  1940 - 1894كاتب و�صحفي وم�سرحي ومترجم رو�سي ،من �أعماله :
�سالح الفر�سان االحمر – حكايات �أودي�سا -برج الحمام.

لقد �أدارت حياة ال�سيد �أبوليك الفاتنة والحكيمة ر�أ�سي ،كما تفعل الخمر العتيقة .بين حطام

أقدار ب�إنجيلٍ بين قدمي...
نوفوجراد فولينك ...في تلك المدينة التي تن�سحق �سريعاً� ،ألقت ال ُ
�إنجي��ل ق��د ُحجِ ب عن العالم! �أم��ام هذا البريق المقد���س الطاهر ،وجدت نف�سي ُ�أ ْن��ذ َُر �أن �أتبع
�ضحيت بحالوة الخبث الغام�ضة ،واالحتقار المرير للأنذال
مثال ال�سيد �أبوليك .لقاء هذا النذر َّ
والخنازير من الب�شر ونار االنتقام ال�صامتة والمبهجة.

ثم��ة �أيقونة معلقة عالي�� ًا على حائط �شقة كاهن نوفوجراد اله��ارب ،مكتوب عليها« :موت

المعمدان»� .أدركت دون �شك �أني قد ر�أيت هذا الوجه ذات مرة.

�أتذكر خيوط العنكبوت الممتدة بين الحوائط الم�ستقيمة والم�شرقة في �صباح �صيفي ،وقد �ألقت

ال�شم���س ب�شعاعها على قاعدة الأيقونة ،وثمة طبقة المعة من الغبار عليها ،ووجدت ج�سد يوحنا
• �أديب ومرتجم م�صري.
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ف��ارع القامة يمتد �أمامي من �أعم��اق ال�صورة الزرقاء ،ويرتدي هذا الج�س��د العنيد الهزيل �إلى
أ�سود .تلمع قطرات من الدم فوق �أزرار المعطف� ،أما ر�أ�س يوحنا فكان
درج��ة مفزعة معطف ًا � َ
لا عن العنق المذبوح .كانت م�ستلقية ف��وق ال�صحن الخزفي الذي تم�سك به تلك الأ�صابع
منف�ص� ً
لل�سياف بقوة .بدا لي وج��ه يوحنا المذبوح م�ألوفاً� .شع��رت باالنفعال من هذا
ال�صف��راء القوي��ة َّ
النذي��ر الغام�ض .كان للر�أ�س الميت الم�ستلقي فوق ه��ذا ال�صحن الخزفي وجه ال�سيد روموالد،
م�ساع��د الكاهن ال�سابق ،وثم��ة ج�سد ثعبان �صغير مر�سوم ب�ألوان زاهي��ة يتدلى من داخل الفم.
ر�أ�س الثعبان ملون بلون وردي رقيق ،وبدا الر�أ�س �شديد الحيوية على خلفية الر�أ�س.
�شع��رت بالذهول من لوحة ه��ذا الر�سام ،ومن قدرته المروع��ة على االبتكار .في
الي��وم التالي ب��دت لي �صورة ال�سي��دة العذراء الوردي��ة المعلقة ف��وق فرا�ش الزوجية
لل�سي��دة �إليزا �أكثر مدعاة للده�شة .كانت ال�سيدة �إليزا زوجة الكاهن القديم .كال اللوحتين
مر�سومة بيد الفنان نف�سه .وجه والدة الإله ال�سمين هو وجه ال�سيدة �إليزا نف�سه بال�ضبط.
هنا و�صلت �إلى مفتاح لغز �أيقونات نوفوجراد .لقد �أو�صلني اللغز �إلى مطبخ ال�سيدة �إليزا
حيث كان الح�ضور يحت�ش��د ،وتم�ضي ظالل الأم�سيات العطرة لبولندا العجوز الذليلة،
وعلى ر�أ�س الح�ضور �أحد الفنانين الحمقى� .إنما ،هل كان ال�سيد �أبوليك �أحمق ح ّق ًا عندما
وعبر عن القدا�سة بوجه يانيك �ألك�سي ،المهتدي حديث ًا
ر�سم المالئك��ة ب�أوجه القرويينَّ ،
�إلى الم�سيحية؟
من��ذ ثالثي��ن عام ًا و�ص��ل ال�سيد �أبولي��ك �إلى هنا ب�صحب��ة جوتيفريد الأعمى ف��ي �أحد �أيام

ال�صيف الغام�ضة .اقترب الرفيقان �أبوليك وجوتيفريد من حانة �شميريل الواقعة على طريق
روفنين�سكي ،على بعد فر�ستين (((من المدينة .كان �أبوليك ُيم�سك بيده اليمنى �صندوق ًا يحوي

�ألوان��ه ،وبالي�سرى يقود �صديقه ال�ضرير .ته��ادت �أ�صوات خطواتهما الرخيمة من م�سامير
نع��ال �أحذيتهما الألماني��ة ...ت�صاعد �صوت ي�ش��ي بالهدوء والأمل ،وعل��ى العنق النحيل

لأبوليك ثم��ة و�شاح كناري ،وثالث ري�شات بلون ال�شوكوالت��ه تت�أرجح على قبعة الأعمى
التيرولية.

الملتف حول عنقه؛
فك الفنان الو�شاح
علَّقا اللوح والأكورديون على عتبتي نافذتي الحانةَّ .
َّ

ذل��ك الو�شاح الذي بدا ال نهاية له ،ك�أنه و�شاح �ساحر ،ثم خرج �إلى ال�ساحة وخلع ثيابه كلها،

وغمر ج�سده النحيل المري�ض بالمياه.
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جلبت زوجة �شميريل لهما الفودكا والزبيب ،و�شرائح من اللحم .وبعد �أن انتهى جوتيفريد
تنه��د و�أمال ر�أ�سه ،وبد�أ يحرك
من الطع��ام و�ضع الأكورديون على ركبتيه ناتئتي العظامَّ ،
�أ�صابعه النحيلة .ترددت �أ�صداء نغمات �أغاني هايدلبيرج على جدران الحانة اليهودية .وان�ضم
�أبوليك �إلى �صاحبه ال�ضرير ب�صوته الأبح .بدا الأمر كما لو �أنهما قد جلبا الأورغان من كني�سة
�إنديجيل��دا �إلى حانة �شميري��ل ،وك�أن اثنين من �أرباب ال�شعر جاثم��ان بالقرب منه بو�شاحيهما
القطنيين المبرق�شين وحذائيهما الألمانين.
�أخ��ذ المرت��ادون ين�شدون حتى الغ��روب ،ثم و�ض��ع �أبوليك ورفيق��ه الأكورديون في

كي�سه ،والأل��وان في حقيبتها ،وانحنى �أبوليك تحية لبراينا زوج��ة �صاحب الحانة وق َّدم لها
ورقة قائالً:

 ال�سي��دة العزيزة براينا ...من ف�ضل��ك تقبلي من فنان متجول قد ُع ِّم َد با�سم �أبوليناريو�سِ
ه��ذه اللوحة التي ِ
ال�ستقبالك الكريم لنا� .إن م َّد ربنا
لك ،داللة على خ�ضوعنا الذلي��ل ،وامتنان ًا
لون هذه اللوحة� .سوف ن�ضع
ي�سوع في �أياميَّ ،
ودعم من قدرتي الفنية ،ف�س�أعود ثانية حتى �أُ ِّ

ِ
ِ
�صدرك بقالدة من الزمرد.
�شعرك ،ونزين
الل�ؤل�ؤ على

كان��ت تل��ك الورقة ال�صغيرة ق��د ُر�سم عليها بقل��م ر�صا�ص �أحمر ناعم وج��ه ال�سيدة براينا
محوط ًا بتجعدات مر�سومة بلون نحا�سي .حينها �صاح �شميريل بعد �أن ر�أى �صورة
ال�ضاحكَّ ،

زوجته:

 نقودي!وتن��اول ع�ص��ا و�أخذ يطارد به��ا �ضيفيه .في �أثن��اء المطاردة تذكر �شميري��ل ج�سد �أبوليك

الوردي والماء منهمر عليه ،وال�شم�س تغرق �ساحته ب�أ�شعتها ،و�صوت الأكورديون الهادئ.
ابتهجت روح �صاحب الحانة ،وخف�ض ع�صاه ،وعاد �إلى منزله.

ف��ي ال�صباح التالي عر���ض �أبوليك على كاهن نوفوج��راد �شهادته التي تفي��د بتخرجه من

�أكاديمية ميونخ ،وعر�ض عليه اثنتي ع�شرة لوحة قد ر�سمها م�ستوحاة من مو�ضوعات دينية.

كان��ت تلك اللوحات مر�سومة بالزيت عل��ى لوحات م�صنوعة من الخ�شب .ر�أى الأب الكاهن
عل��ى من�ضدته لوحات لعب��اءات �أرجوانية اللون ،وحقول زمردي��ة ،ومجموعات كبيرة من
الزهور قد �أينعت في حقول فل�سطين.

القدي�س��ون الذين ير�سمهم بان �أبوليك هم عبارة ع��ن مزيج من ال�شيوخ الريفيين الجذلين،

بلحى رمادية ،ووجوه متوردة ،يكتنفها الحرير وت�شوبها قوة الأم�سيات العظيمة.
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ف��ي هذا اليوم ح�صل بان �أبوليك على تكليف بر�سم �أيقونات الكني�سة الجديدة ،و�أمر الكاهن
بجلب الخمر للفنان ،وقال له:
 ي��ا �أيتها الع��ذراء المقد�سة! من �أي عالم رائع تتحدر عليك ه��ذه النعمة الجذلة يا عزيزي�أبوليناريو�س!
كان �أبولي��ك يعم��ل بحما�س �شدي��د ،وفي غ�ضون �شه��ر تقريب ًا كان الهي��كل الجديد ممتلئ ًا
بالقطع��ان((( ،وم�شاهد الغروب المغبرة الذهبية ،و�ض��روع البقر باللون الأ�صفر ال�شاحب.
كذل��ك ظهرت مناظر الجوامي�س ذوات الجلد البالي تكدح تح��ت �أنيارها ،والكالب ب�أفواهها
متدل من ج��ذوع الأ�شجار مت�أرجحاً،
الوردي��ة ترك�ض �أم��ام القطعان ،ومهد الطفل ي�سوع
ٍّ
وبداخل��ه ج�سد الطف��ل الممتلئ .ر�سم �أبولي��ك �أي�ض ًا الرهب��ان الفرن�سي�س��كان بعباءاتهم البنية
وق��د �أحاطوا بمه��د الطفل ي�سوع .كانت هن��اك �أي�ض ًا ح�شود المجو���س((( بر�ؤو�سهم ال�صلع،
وتجعداته��م الحمر التي تبدو كالجروح .بين ح�ش��ود المجو�س تلألأت تلك ال�صلعة الم�ضحكة
الت��ي للبابا ليو الثامن ،حتى كاهن كني�سة نوفوجراد الذي كلف �أبوليك بالر�سومات كان هناك
ب�سبحة �صينية بيده اليمنى ،وبالي�سرى ير�سم عالمة ال�صليب على الطفل ي�سوع
�أي�ض��اً ،مم�سك ًا ُ
لتوه.
المولود ّ
خم�س��ة �أ�شهر كامل��ة كان �أبوليك يتقدم في �أثنائها من حائط �إلى �آخر� ،سجين ًا لمقعده الخ�شبي

�أم��ام الحائط �أو تحت القبة �أو عند خور�س ال�شمام�سة .ذات مرة قال له الكاهن بعد �أن اكت�شف

وجه��ه بين �أحد وجوه المجو�س ،وكذلك وج��ه ال�سيد روموالد وقد مثلت مالمحه ر�أ�س يوحنا
المعمدان المذبوح:

 لديك ولع بر�سم الأوجه الم�ألوفة يا عزيزي �أبوليك.ابت�سم الكاهن العجوز ،وطلب زجاجة كونياك للفنان العامل تحت القبة.
ث��م �أنه��ى �أبوليك ر�سم الع�ش��اء الرباني الأخي��ر ،وكذلك م�شهد رجم مري��م المجدلية .في

�أح��د �أيام �أعياد القيامة ك�شف ع��ن ر�سوماته التي ر�سمها على الج��دران .اكت�شف المواطنون

البارزون والكهنة الزائ��رون �أن الر�سول بول�س قد ُر�سم بوجه يانيك؛ ذلك الأعمى المتحول
� ) 2ص ��ورة الماع ��ز والخراف مع راعيها هي �إحدى ال�صور الم�سيحية المنت�شرة ،فقد �ش َّبه الم�سيح نف�سه بالراعي ال�صالح الذي يبذل نف�سه
عن الخراف.
 ) 3المجو� ��س ه ��م بع� ��ض من حكماء فار�س و�إيران ،وقد �أتوا ح�سب الق�صة الإنجيلية �إلى الطف ��ل ي�سوع حين والدته متتبعين نجم ًا ي�شير �إلى
والدة ملك ،وقادهم النجم حتى مذود البقر الذي ولد فيه الطفل ي�سوع.
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حديث�� ًا �إل��ى الم�سيحية ،و�أن وجه مري��م المجدلية هو وجه تلك الفتاة اليهودي��ة �إلكا ،وهي فتاة

مجهولة الن�سب ،و� ٌأم لح�شد من الأطفال الذين يجوبون ال�شوارع .ف�أمر المواطنون المبجلون

بالتخل���ص من هذه اللوحات النج�سة ،وتوعد الكاه��ن ذلك المهرطق باللعنات ،لكن �أبوليك لم
يطم�س ال�صور التي ر�سمها على الجدران.

وهك��ذا بد�أت حرب غير م�سبوقة بي��ن الكني�سة الكاثوليكية العظيمة م��ن جهة ،وبين ر�سام
الأيقون��ات الم�ستهتر من جهة �أخرى ،وا�ستمرت الح��رب لثالثة عقود� .أدى هذا الو�ضع �إلى
تحويل هذا الهائم في دنيا الله �إلى مبتدع هرطقة جديدة.
كان م��ن �ش�أن �أبوليك �أن يك��ون واحد ًا من �أ�صعب الهراطقة و�أكثره��م �إثارة لل�ضحك في

كني�س��ة روما ب�أكملها ...مهرطق �شديد المراوغة وال�شغب ...مهرطق ي�شعر بالجذل ال�شديد
عندم��ا يراقب نباتات الجنجل وهي تنمو من �سطح الأر�ض ،ولديه ف�أران �أبي�ضان ،واحد في

�صدره ،و�آخر في جيب ثيابه البالية.

« -ثم��ن لوحة مريم العذراء خم�سة ع�ش��ر زلوت ًا((( ،وخم�سة وع�ش��رون ل�صورة الأ�سرة

المقد�سة ،وخم�سون للع�شاء الأخير ،وتحوي وجوه �أ�سرة الزبون كلها .من الممكن اال�ستعانة

بوج��ه من الأعداء في ت�صوير يهوذا الأ�سخريوط��ي((( ،وهذا �سي�ستلزم �إ�ضافة ع�شرة زلوتات
�أخرى».

 -ذل��ك ما قاله �أبوليك للفالحي��ن المحيطين به ،بعد �أن طردوه م��ن الكني�سة الجديدة التي

ي�شيدونها.

ل��م تنق�ص��ه الطلبيات ق��ط ،لذلك لما و�صلت لجنة م��ن طرف �أ�سقف جيتومي��ر -ب�سبب كم
اال�ستدع��اءات الم�سع��ورة التي كان يقدمها كاه��ن نوفوجرادُ -وج ِدت ه��ذه ال�صور الأ�سرية

ال�شنيع��ة الدن�س��ة ال�ساذجة ف��ي �أكثر الأك��واخ نتانة وفقراً .كان��ت هناك �صور ع��دة ليو�سف

النجار ،ب�شعره الرمادي المفروق �إلى ق�سمين ،و�صور للم�سيح داهن ًا �شعره بالزيت ،والعديد
م��ن ال�صور لمري��م وقد ولدت طفلها لتوه��ا ،وتبدو في هيئة قروية ،وه��ي ت�ضع طفلها فوق

ركبتيه��ا ...كل هذه ال�صور كانت معلقة على الزوايا الحم��راء ،تحيط بها �أكاليل من زهور

ورقية.

)4
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وحدة النقد البولندية.
التلميذ الخائن الذي باع معلمه ي�سوع لليهود كي يقب�ضوا عليه مقابل ثالثين من الف�ضة.
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 لقد جلب القدا�سة �إلى حياتكم المدن�سة.هكذا �صاح �أ�سقف دوبنو ونوفوكون�ستانتينوف ،مجيب ًا الجمع الذي يدافع عن �أبوليك� .أكمل:
 لق��د �أحاطكم بقدا�سة ال يمكن التعبير عنها ،لكنك��م قد �سقطتم في وحل خطايا :الع�صيان –تقطير الخمر– الربا الوح�شي– الغ�ش في الأوزان وبيع بناتكم البريئات!
حينها �أجاب فيتولد الأعرج حار�س المقابر ،الذي يتدبر �أمور الب�ضائع الم�سروقة:
كلي الرحمة ،قدا�ستكم ،ومن يو�ضحه لل�شعب الغارق في ظلمات الجهل؟
� -أين حق الل��ه ُّ

�ألي�ست لوحات ال�سيد �أبوليك التي تالئم كبرياءنا تحمل من الحق �أكثر مما تحمله كلماتك المملوءة

باالنتقادات والغ�ضب الذي ي�شي بالكبرياء؟

دفعت �صيحات الجماهير الأ�سقف �إلى الفرار .وانت�شر مزاج عام في �ضواحي المدينة ه َّدد

�أمن رج��ال الإكليرو�س .لم ي�ستطع الفنان الذي ا�ستدعته الكني�سة عو�ض ًا عن �أبوليك �أن يح�سم

�أمره بطم���س ر�سومات �إلكا ويانيك الأع��رج .يمكن ر�ؤية تلك الر�سوم��ات الآن في الجناح

الجانب��ي من كني�سة نوفوج��راد :يانيك في هيئة القدي�س بول�س ،ك�سي��ح رعديد ذو لحية �سوداء
مثل تلك التي لأحد الزنادقة ،وتلك الموم�س في هيئة المجدلية ...امر�أة مري�ضة مجنونة ذات
ج�سد متمايل وخدود غائرة.

ا�ستم��رت الحرب مع الكاه��ن لثالث عقود ،ثم �أدى تدفق الق��وزاق �إلى طرد الراهب

العج��وز من كوخه الحج��ري عبق الرائحة� ،أما �أبوليك ،في��ا لتقلب الأحوال والظروف!
�أقام �أبوليك في مطبخ ال�سيدة �إليزا ،وها �أنا ذا �ضيف عابر �أرت�شف في الليالي خمر �أحاديثه

الم�سكرة.
ُ

وع��م كانت هذه الأحاديث؟ ع��ن تلك الحكايات الرومان�سية القديم��ة لنبالء بولندا القدماء،
َّ

وعن النوب��ات الم�سعورة التي ت�صي��ب الن�ساء ،وعن الفنان لوقا ديال روبي��ا (نحات �إيطالي)
وعن �أ�سرة نجار بيت لحم(((.

يقول لي �أبوليك قبل الع�شاء:
ثم �شيء �أود �أن �أخبرك به �سيدي الموظف.
َّ -

 -نعم ...نعم ...تف�ضل .كلُّي �آذان م�صغية.
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المق�صود يو�سف النجار خطيب ال�سيدة العذراء مريم.
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كر���س ،وهو رجل هرم ٍ
قا���س نحيل ،يحاول
الم َّ
�إال �أن ال�سي��د روبات�سكي خ��ادم الكني�سة ُ
التن�صت ،ويجل�س قريب ًا ج ّد ًا منا ،وهو ي�شي لنا في �صمت بحالة من العداء.
يهم�س �أبوليك وهو يتنحى بي جانباً:
 يمكنن��ي �أن �أقول لك يا �سي��دي �إن ي�سوع ،ابن مريم ،كان متزوج�� ًا من دبورة ،وهيعذراء من �أور�شليم مجهولة الن�سب.
�صاح ال�سيد روبات�سكي في ي�أ�س:
 يا له من رجل! لن يموت على فرا�شه ...ي�ستحق القتل.دمدم �أبوليك:
 بعد الع�شاء ...بعد الع�شاء� ،إن كان هذا يالئم �سيدي الموظف.كان ه��ذا ينا�سبني ...وجدت نف�سي �أذرع �أنحاء المطبخ م�ستثار ًا من هذه البداية ال�شائقة
لأبوليك ،في انتظار ذلك الموعد المرتقب .الليل راب�ض خلف النافذة كعمود �أ�سود ،وتلوح
للأنظ��ار هذه الحديقة القا�سية المظلم��ة .يبدو الطريق �إلى الكني�سة �أ�سف��ل �ضوء القمر كنهر
أجمة ب�سوار م��ن الثمار الالمعة.
لبني .تدثرت الأر�ض بلمع��ة كئيبة ،واكت�ست ال ّ
متدف��ق ّ
رائح��ة ال�سو�سن قوية و�صافية كرائح��ة الكحول .يندفع هذا ال�سم الط��ازج الثري الم�ستعر
�إل��ى الموقد ،ويق�ضي في طريقه على تلك الرائحة البلي��دة لخ�شب التنوب المتناثر في �أنحاء
المطبخ.
ه��ا هو ذا �أبوليك يت�سك��ع مرتدي ًا و�شاحه الوردي ،و�سرواله البال��ي القرمزي ،يت�سكع في
�إح��دى الزوايا كحيوان ودود ر�شيق .يملأ الغراء والألوان �سطح من�ضدته ،وي�ؤدي العجوز
عمل��ه بحركات طفيفة يكررها مرة تلو الأخرى ،فتتهادى �أ�صوات طفيفة متناغمة من الزاوية
القابع فيها .يعمل العجوز جوتفريد ب�أ�صابع مرتع�شة .يجل�س الأعمى ثابت ًا تحت �ضوء الم�صباح
الأ�صف��ر الزيتي .ينخف�ض ر�أ�سه الأ�صلع ،وي�ستمع �إلى تلك المو�سيقا ال�سرمدية التي تحيط بكل
�ضرير ،وكذلك �إلى التمتمات �صديقه الأبدي �أبوليك.
الباب��اوات ورواة الأناجي��ل ،م َّتى ومرق�س ،ال يخبرونك الحقيقة ي��ا �سيدي ،لكن الحقيقة
يمك��ن �أن ُي�س��دل عليه��ا الحجاب ،لك يا �سي��دي الموظف ،ف�أن��ا على ا�ستعداد لر�س��م القدي�س
فران�سي�س بوجهك �أنت مقابل خم�سين مارك ًا على خلفية من الزروع الخ�ضراء وال�سماء.
لق��د كان القدي�س فرن�سي�س ب�سيط ًا للغاية ،و�إن كانت ل�سيدي الموظف عرو�س في رو�سيا،
فاعلم يا �سيدي �أن الن�ساء يحببن القدي�س فرن�سي�س للغاية ،مع �أن الن�ساء ل�سن جميع ًا تـ....
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هكذا بد�أت ق�صة زواج ي�سوع ودبورة((( في ذلك الركن الذي يعبق برائحة خ�شب التنوب.
طبق ًا لحكاية �أبوليك ،كان لدبورة عري�سها بالفعل .لقد كان �شاب ًا �إ�سرائيليا يعمل بتجارة العاج.
�إنم��ا ،ليلة زفاف دبورة قد انتهت بالدموع والذهول .ا�ستول��ى الخوف على العرو�س عندما
ر�أت زوجه��ا يقت��رب منها ،و�أ�صابه��ا الفواق ،فتقي���أت كل ما تناولته من طع��ام على مائدة
الزفاف .اكتنف الخزي دبورة ووالدها و�أمها وكل �أقاربها .فارقها عري�سها ،وهو يهز�أ بها،
وجمع ال�ضيوف كافة .لما ر�أى ي�سوع �ضعف المر�أة التي تنتظر زوجها وتخ�شاه ،ارتدى ثياب
عري�س� ...إنه كلي الرحمة ،لذلك م�ضى واتحد بدبورة الغارقة في قيئها .بعد ذلك ،خرجت
دب��ورة �إل��ى ال�ضيوف ببهجة �صاخبة كام��ر�أة تفتخر بذبولها .وحده ي�سوع م��ن تنحى جانباً.
كان متعرق�� ًا بفظاعة ،وقلبه ي�ست�شعر وخزات ح��ادة كوخزات النحل .فارق المكان دون �أن
يالحظ��ه �أحد ،وم�ضى �إلى ال�صحراء في �شمال اليهودية حيث كان يوحنا في انتظاره� .أنجبت
دبورة وليدها الأول.
حينها �صحت:
 و�أين هو؟ لقد �أخفاه الكهنة.وجه �إ�صبعه المرتجف ال�صغير �صوب �أنفه الثمل.
هكذا �أجاب �أبوليك بجاذبية خا�صة وهو ُي ِّ

�صاح روبات�سكي فج�أة:

الر�سام! ماذا تقول؟ لم ي�سمع �أحد عن ذلك من قبل.
 �أيهاَّ

والح م��ن قلب الظ�لام ،وتحركت �أذناه الرماديتان .وحينها ارتج��ف �أبوليك وقال وهو
يجذب جوتفريد:
 ح�سناً ...ح�سناً...لا عند عتبة
و�أم�س��ك ب�صديق��ه الأعمى وتوجه��ا مع ًا �صوب باب الخ��روج ،لكنه تباط�أ قلي� ً
إلي ب�إ�صبعه وهو يقول لي هم�س ًا ويغمز لي بعينه:
الخروج ،و�أ�شار � َّ

 القدي���س فرن�سي�س ...و�س�أر�سم �أي�ض ًا طائر ًا عل��ى يديك؛ حمامة �أو ح�سون ًا �أو ما يرغبفيه �سيدي الموظف.
 ) 7ح�س ��ب الق�ص ��ة الإنجيلي ��ة لم يتزوج ي�سوع من �أحد� ،أما ا�سم دبورة فهو يعود ال�سم �إح ��دى الن�ساء الالتي كن قا�ضيات لبني �إ�سرائيل في
الزمن القديم .لقد كانت مثل نب ّية .لذا ف�أبوليك هنا يروي ق�ص�ص ًا تفي�ض بالغرابة.
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واختفى مع �صديقه الأبدي ،ذلك الأعمى .حينها �صاح روبات�سكي خادم الكني�سة:
 يا للحماقة! هذا ال�شخ�ص لن يموت على فرا�شه �أبداً.ودعته وغ��ادرت �صوب
وفت��ح ال�سي��د روبات�سكي فمه �إل��ى �آخره ،وتث��اءب كالهريرةَّ .
�أ�صدقائي اليهود الل�صو�ص كي �أنام.
كان القم��ر يت�سكع ف��وق المدينة �شريد ًا بال م�أوى ،فم�ضيت مع��ه ،وتدثرت ب�أحالم خيالية
و� ٍ
أغان متنافرة كي �أ�شعر بالدفء◘ .
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ج�سور ا إلبداع

كهف الرياح
ت�أليف :هاروكي موراكامي
ترجمة :تانيا حريب •

هاروك��ي موراكام��ي :كات��ب ياباني ،من �أعمال��ه  :تحت الأر���ض  -كافكا على ال�شاط��ئ  -الغابة
النرويجية – بعد الزلزال .
كن��ت في الخام�س��ة ع�شرة من عم��ري ،توفيت �أخت��ي ال�صغرى .ح��دث ذلك فج�أة.
لم��ا
ُ
ّ

كان��ت حينه��ا في الثاني��ة ع�شرة من عمرها ،ف��ي عامها الأول ف��ي المدر�س��ة الإعدادية .لقد
خلقية في القلب ،لكن منذ العملي��ات الجراحية التي �أُجريت لها م� ّؤخراً ،في
و ِل�� َدت مع م�شكلة ّ
ال�صف��وف العليا من المدر�سة االبتدائية ،لم تظهر عليها �أي �أعرا�ض �أُخرى ،و�شعرت �أ�سرتنا

باالطمئن��ان ،متم�سكةً ب�أم��لٍ �ضعيف في �أن ت�ستمر حياتها دون ح��وادث� .إنما ،في �شهر �أيار
من ذلك العام� ،أ�صبحت �ضربات قلبها غير منتظمة على نحوٍ متزايد .وكان الأمر ي�سوء على

وج��ه الخ�صو���ص عندما ت�ستلقي ،ما جعلها تعاني من ٍ
ليال م�ؤرق��ة ع ّدة .خ�ضعت الختبارات

ف��ي الم�ست�شفى الجامعي ،وبغ�ض النظر عن مدى تف�صي��ل الفحو�صات ،لم يتمكّ ن الأطباء من
ظاهري ًا من خالل العمليات،
أ�سا�سية قد ُحلَّت
تحديد �أي تغيرات في حالتها البدنية ،فالم�شكلة ال
ّ
ّ

ٍ
حيرة من �أمرهم.
ما جعلهم في
• مرتجمة �سورية.

العـددان � 21 - 20صيف وخريف 2020

321

ق��ال طبيبها« :تج ّنبي التمرينات ال�شا ّقة وا ّتبعي روتين ًا منتظم��اً ،و�ست�ستقر الأمور قريباً».
وكتب لها بع�ض الو�صفات.
ربما كان هذا كل ما ُيمكن �أن يقوله،
َ

نظرت
جل�ست مقابلها ح��ول طاولة الطعام،
لما
ُ
ُ
� اّإل �أن ا�ضط��راب دقات قلبها ل��م ي�ستقرّ .
وتخيلت القلب داخله .بد�أ ثدياها ينموان ب�شكلٍ ملحوظ ،لكن قلب �أختي الموجود
�إل��ى �صدرها
ّ
داخ��ل ذلك ال�صدر كان فيه عيب ،لم يتمكّ ن حتى الطبي��ب المخت�ص من تحديده .هذه الحقيقة
ٍ
ا�ضطراب دائم .لقد ق�ضيت فترة مراهقتي قلقاً ،خائف ًا من �أن �أفقد �أختي
وحدها جعلت عقلي في
ال�صغيرة في �أي لحظة.
إلي والدي �أن �أراقبها ،لأن ج�سدها كان �ضعيف ًا للغاية .بينما ك ّنا ندر�س في المدر�سة
طل��ب � َّ
كن��ت على ا�ستعداد للمخاطرة بحياتي
كنت �أراقبها دائماً .و�إن لزم الأمر،
ُ
االبتدائي��ة نف�سهاُ ،
ّ
لحمايتها وحماية قلبها ال�صغير ،لكن لم ِ
تحن الفر�صة لذلك.
فاقدة الوعي في �أثناء
لما كانت في طريقها �إل��ى المنزل من المدر�سة ،انهارت
ً
ذات ي��ومّ ،
لما
�صعود الدرج في محطة �سيبو �شينجوكو ،ون َقلَتها �سيارة �إ�سعاف �إلى �أقرب غرفة طوارئّ .
�سمع��ت ،هرعت �إلى الم�ست�شفى ،لكن في الوقت الذي و�صلت فيه كان قلبها قد تو ّقف بالفعل.
وودع �أحدنا الآخر
كل هذا حدث في غم�ضة عين .في ذلك ال�صباح تناولنا وجبة الفطور معاًّ ،
وذهبت �إلى المدر�سة الثانوية ،وهي �إلى الإعدادية .في المرة التالية التي
عند الباب الأمامي،
ُ
ر�أيتها فيها تو ّقفت عن التنف�س .كانت عيناها الكبيرتان ُمغلق َتين �إلى الأبد ،وفمها مفتوح ًا قليالً،
ٍ
ب�شيء ما.
كما لو كانت تو�شك �أن تنطق
وفي المرة التالية التي ر�أيتها فيها ،كانت في تابوت .كانت ترتدي ف�ستانها المخملي الأ�سود
مم�شط ًا بعناية؛ كانت ترتدي حذاء �أ�سود من الجلد
ف�ضل ،مع لم�سة من الم�ساحيق ،و�شعرها ّ
الم َّ
ُ
الالم��ع ،ووجهه��ا نحو الأعلى في التاب��وت متو�سط الحجم .كان الف�ست��ان ذا ياقة بي�ضاء من
الدانتيل ،بي�ضاء للغاية �إلى درجة �أنها بدت غير طبيعية.
حركها بخ ّفة و�ست�ستيقظ � ،إال �أن هذا كان
كانت م�ستلقية هن��اك ،وبدت ك�أنها نائمة ب�سالمّ .
مرة �أخرى.
حركها كما تريد – لن ت�ستيقظ ً
مجرد وهمّ .
َّ
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�شعرت
والمقيد.
ال�ضيق
ل��م �أرغب في ح�شو ج�سد �أختي ال�صغير الرقيق في ذلك ال�صندوق
ُ
ّ
ّ
�أ َّن��ه يج��ب و�ضع ج�سدها في م��كان �أكثر ا ّت�ساعاً ،و�س��ط مرج ،في �سبيل المث��ال .ك ّنا نذهب
تحف الع�شب
لزيارته��ا ب�صمت،
ن�ش��ق طريقنا عبر الع�شب الأخ�ضر المورق .كان��ت الرياح ُّ
ُّ
بب��طء ،والطيور والح�ش��رات ت�صرخ من حولها ،كان��ت تملأ رائحة الأزه��ار البرية النقية
ف�ضية
بنجوم
لما حلَّ الليل ،كانت ال�سماء فوقها ممتلئة
ٍ
ّ
الهواء ،وتحوم حبات غب��ار الطلعّ .
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ال ح�ص��ر لها .وفي ال�صب��اح ،كانت ال�شم�س الجديدة تجعل الندى عل��ى حواف الع�شب يتلألأ
ٍ
تابوت �سخيف .كانت الزخارف الوحيدة
مثل الجواه��ر� .إنما ،في الواقع ،كانت مح�شوة في
وو�ضعت في زهريات .وكانت الغرفة
ح��ول تابوتها عبارة عن �أزهار بي�ض م�ش�ؤومة ُق َّ�صت ُ
�شعة ال لون لها� .صدرت من مكبرات ال�صوت ال�صغيرة المو�ضوعة في
ّ
ال�ضيقة ذات �إ�ضاءة ُم ّ
ُ
اال�صطناعية لمو�سيقا الأرغن.
ال�سقف النغمات
ّ
لما �أُغ ِلق غطاء التابوت ،غ��ادرت الغرفة .لم �أُق ِّدم
ل��م �أ�ستطع الوق��وف لر�ؤيتها تحترقّ .
خرجت �إلى فناء محرقة الجثث وبكيت
جرة.
ُ
الم�ساع��دة عندما و�ضعت �أ�سرتي رمادها داخل ّ
وحدي دون �صوت .خالل حياتها الق�صيرة جداً ،لم �أُ�ساعد �أختي ال�صغيرة ّ
قط ،وهذه الفكرة
ت�ؤلمني ب�ش ّدة.

تغيرت �أ�سرتنا� .أ�صبح والدي �أكثر �صمت��اً ،و�أ�صبحت والدتي �أكثر توتر ًا
بع��د وفاة �أخت��ي ّ
ان�ضممت �إلى
وع�صبية .وعلى نحوٍ �أ�سا�سي ،ا�ستمررت في الحياة نف�سها كما هي الحال دائماً.
ُ
ّ
الزيتي.
ولما تركت ذلك بد�أت في الر�سم
نادي ت�سلُّق الجبال في المدر�سة ،ما جعلني من�شغالًّ ،
ّ
ولما بد�أت �أخير ًا في ح�ضور
مدر�س الفن �أن �أجد ِّ
ن�صحني ّ
مدرب ًا جيد ًا و�أن �أدر�س الر�سم ح ّقاًّ .
جاداً� .أعتق ُد �أنني حاول��ت �أن �أُ�شغل نف�سي حتى ال �أُفكر في
درو���س الفن��ون� ،أ�صبح اهتمامي ّ
�أختي المتوفاة.

ٍ
–ل�س��ت مت� ّأكد ًا من عدد ال�سنوات– احتفظ وال��دي بغرفتها كما كانت تماماً.
لفت��رة طويلة
ُ
المدر�سية ودالئل الدرا�سة ،والأق�لام ،والممحاة ،وم�شابك الأوراق المك ّد�سة على
الكتب
ّ
والبطانيات ،والو�سائ��د الموجودة على �سريره��ا ،ومالب�س نومها
مكتبه��ا ،والم�لاءات،
ّ
المعلّقة ف��ي الخزانة ،كل ذلك لم ُيم�س.
المدر�سية ال
وبزتها
المغ�سولة
والمطوي��ةّ ،
ّ
ّ
ّ
إعدادية ُ
ال ي��زال التقويم على الحائط يحتوي على جدولها مكتوب ًا في الدقيقة التي كتبته فيها .بقي في
تجمد �صلب ًا في تلك اللحظة .ك�أن الباب قد ُيفتح في �أي
ال�شهر الذي ماتت فيه ،ك�أن الوقت قد َّ
أجل�س
لحظ��ة
لما لم ُ
ُ
يكن هناك �أحد في المنزلُ ،
كنت �أذه��ب �أحيان ًا �إلى غرفتها ،و� ُ
وتدخ��لّ .
قط .لم �أكن �أريد �أن
برفق عل��ى ال�سرير المر ّتب بعناية ،و�أُح ِّدق حولي� .إنما لم �ألم�س �شيئ ًا ّ
ال�صامتة التي ُتركت ،والتي ُت�شير �إلى �أن �أختي كانت ذات
�أُزعج ،ولو قليالًّ � ،أي ًا من الأ�شياء ّ
يوم بين الأحياء.
ر�سمت م�شاهد لها مرار ًا وتكراراً�ُ .أعي ُد �إنتاج ذاكرتي لوجهها
لبع�ض الوقت ،بعد وفاتها،
ُ
كنت �أو�شك
كرا�سة الر�سم ،من جميع الزوايا المختلفة ،كي ال �أن�ساها .وذلك ال يعني �أنني ُ
في ّ
�أن �أن�سى وجهها� ،سيبقى محفور ًا في ذهني حتى يوم وفاتي .ما �سعيت �إليه هو � اّأل �أن�سى الوجه
ال بالر�سم.
علي �أن �أعطيه��ا �شك ً
ال��ذي ُ
كنت �أتذكّ ره في ذل��ك الوقت .وللقيام بذل��كّ ،
توجب ّ
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كن��ت في الخام�سة ع�شرة من عمري فح�سب ،وكان هن��اك الكثير مما ال �أعرفه عن الذاكرة،
ُ
كنت في حاجة �إلى عمل
والر�سم ،ومرور الزمن� .إنما كان ال�شيء الوحيد الذي عرفته� ،أنني ُ
ٍ
مكان ما  .بغ�ض النظر
�شيء لالحتف��اظ ب�سجِ ل دقيق لذاكرتي .دعها و�ش�أنها ،و�ستختف��ي في
غريزياً.
علمت هذا
حيوية الذاكرة ،كانت قوة الزمن �أقوى.
عن مدى
ُ
ّ
ّ
حاول��ت ا�ستن�ساخ الطريقة التي
كنت �أجل���س بمفردي في غرفتها على �سريرها� ،أر�سمها.
ُ
ُ
افتقرت في ذلك الوقت �إل��ى الخبرة والمهارة
ب��دت فيها في ذهني على الورق��ة الفارغة .لقد
ُ
كنت �أر�سم ،و�أمزق مجهودي ،و�أر�سم و�أمزق
الفني��ة المطلوبة ،لذلك لم تكُ ن عملي��ة �سهلةُ .
ّ
�إل��ى ما ال نهاي��ة� .إنما الآن ،حينما �أُلقي نظ��رة على الر�سومات التي احتفظ��ت بها (ال �أزال
ٍ
إح�سا�س حقيقي بالحزن.
بكرا�سة الر�سم منذ ذلك الحين)� ،أ�ستطيع �أن �أرى �أنها مفعمة ب�
�أحتفظ ّ
تحاول روحي �إيقاظ
الفنية ،لكنها كانت نتيجة جه ٍد مخل�ص،
ُ
قد تكون غير نا�ضجة من الناحية ّ
أنجزت عدد ًا
نظرت �إلى تلك الر�سومات ،لم �أ�ستطع منع نف�سي من البكاء .لقد �
لما
ُ
ُ
�أخت��يّ .
ال ُيح�صى من الر�سومات منذ ذلك الحين ،لكن لم تجعلني � ّأي منها �أبكي.
في :حالة �شديدة من الخوف من الأماكن المغلقة .فمنذ �أن ر�أيتها
كان لوف��اة �أختي �أثر �آخر َّ
ال�ضيق ،والغط��اء مغلق ومقفل ب�إح��كام ،و ُنقلت بعيد ًا
مو�ضوع��ةً في ذلك التاب��وت ال�صغير
ّ
ٍ
لفترة طويلة ،لم �أ�ستطع
�ضيقة ومغلقة.
�إل��ى محرقة الجثث ،لم �أتمكّ ن من الذه��اب �إلى �أماكن ّ
أوتوماتيكي ًا في
كن��ت �أفكّ ر فيه هو �أن ُيغلق �
كنت �أقف �أمام م�صعد وكل ما
ُ
ا�ستخ��دام الم�صاعدُ .
ّ
مجرد التفكير في الأمر كان كافي ًا لإحداث
�أثناء زلزال ،و�أُحا�صر داخل ذلك المكان
ال�ضيقّ .
ّ
�شعور خانق بالذعر.

مبا�شرة .لقد ا�ستغ��رق ظهورها ما يقارب ثالث
ل��م تظهر هذه الأعرا�ض بع��د وفاة �أختي
ً
ال�سنوات .المرة الأولى التي �أُ�صبت فيها بنوبة هلع كانت بعد ٍ
فترة وجيزة من التحاقي بمدر�سة
كنت م�ساعد ًا لل�سائق في �شاحنة ذات
كنت �أعمل
ٍ
ب��دوام جزئي في �شركة نقلُ .
الفن��ون ،عندما ُ
ب�ست خط���أً داخل مق�صورة
أحمل ال�صنادي��ق و�أخرجها ،وفي �إحدى الم��رات ُح ُ
�صن��دوقّ � ،
ال�شح��ن الفارغة .انتهى العمل ف��ي ذلك اليوم ون�سي ال�سائق التح ُّقق مم��ا �إن كان ال يزال �أي
�شخ�ص في ال�شاحنة ،و�أغلق الباب الخلفي من الخارج.
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م��رت زهاء �ساعتين ون�صف قبل �أن ُيفتح الب��اب و�أتمكّ ن من الزحف خارجاً .طوال ذلك
ّ
بردة �أو �أي �شيء �آخر،
الوقت ُ
ومظلم تماماً .لم تكن �شاحنة ُم ِّ
كنت محبو�س ًا داخل مكان ُمغلق ُ
لكنت
لذل��ك كان��ت هناك فجوات ُيمك��ن �أن ُ
يدخل منها اله��واء .لو فكرت في الأم��ر بهدوءُ ،
عرفت �أنني لن �أختنق.
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ثمة مقدار كبير من الأوك�سجين ،لكن مهما
علي ٌ
ذعر رهيب .كان ّ
�إنم��ا ،مع ذلك� ،سيطر ّ
�شعرت
تن ّف�ست بعمق لم �أ�ستطع امت�صا�صه� .أ�صبح تن ّف�سي غير منتظم �أكثر ف�أكثر وبد� ُأت �ألهث.
ُ
قلت لنف�سي« :ال ب�أ�س ،اه��د�أ� ،ستتمكّ ن من الخروج قريباً .من الم�ستحيل �أن تختنق
بال��دوارُ .
المح�شوة في
هن��ا»� .إال �أن ه��ذا المنطق لم ينجح .ال�شيء الوحيد في ذهني كان �أختي ال�صغيرة
ّ
ٍ
�ضربت على ج��دران ال�شاحنة خائفاً ،كانت
تاب��وت �صغي��ر ،والمنقولة �إلى محرقة الجث��ث.
ُ
ال�شاحن��ة في موق��ف �سيارات ال�شرك��ة ،وعاد جميع الموظفي��ن �إلى منازلهم بع��د انتهاء يوم
علمت �أن��ه �إن لم �أكُ ن
�ضربت بجنون ،لكن ل��م ي�سمع �أحد.
عمله��م .لم ُيالحظ �أحد غياب��ي.
ُ
ُ
�شعرت كما لو
محظوظ��اً ،فقد �أبقى محبو�س ًا في الداخل حت��ى ال�صباح .حين التفكير في ذلك،
ُ
� َّأن كل ع�ضالتي تو�شك �أن تتفتت.
كان حار�س الأمن الليلي الذي يقوم بجوالته في �ساحة موقف ال�سيارات هو من �سمع �أخير ًا
كنت م�ضطرب ًا ومرهق��اً ،جعلني �أ�ستلقي
فلم��ا ر�أى كم ُ
ال�ضو�ض��اء الت��ي �أحدثتها .فتح البابّ ،
عل��ى ال�سرير في غرفة ا�ستراحة ال�شركة و�أعطاني كوب ًا من ال�شاي ال�ساخن .ال �أعرف كم من
ف�شكرت
مرة �أخرى .كان الفجر ُمقبالً،
ا�ستلقيت هناك ،لكن �أخير ًا �أ�صبح تن ّف�سي
الوقت
ُ
ُ
طبيعي ًا ً
ّ
وا�ستلقيت هناك ،مرتجف ًا
ّلت �إلى �سريري
الحار�س
ُ
وركبت �أول قطار عائد ًا �إلى المنزل .ت�سل ُ
ُ
كالمجنون لأطول وقت.
ت�سبب ال�صعود في الم�صع��د في �إثارة الذعر نف�س��ه .ال ب َّد �أن الحادثة
من�� ُذ ذلك الحي��نَّ ،
ل��دي القليل من ال�شك في �أن ذكري��ات �أختي المتوفاة
�أيقظ��ت خوف�� ًا كان كامن ًا في داخلي.
َّ
تك��ن الم�صاعد فح�س��ب ،و�إنما �أي م�ساح��ة ُمغلقة .ل��م �أ�ستطع حتى
ه��ي التي �أُثي��رت .لم ُ
تخيل نف�سي داخل هذه
م�شاهدة الأفالم التي ت�ضم م�شاهد في الغوا�صات �أو الدبابات.
مجرد ُّ
َّ
تخيله��ا – يجعلني غير قادر على التن ُّف�س .في كثيرٍ من الأحيان
الم�ساح��ات
مجرد ُّ
ال�ضيقة – َّ
ّ
عل��ي النهو�ض ومغادرة الم�سرح .هذا هو ال�سبب ف��ي �أ ّنني نادر ًا ما �أذهب �إلى ال�سينما
كان
ّ
مع �أي �شخ�ص �آخر.
كنت في الثالثة ع�ش��رة من عمري ،وكانت �أختي ال�صغيرة ف��ي �سن العا�شرة� ،سافرنا
لم��ا ُ
ّ
ال�صيفية .كان �شقيق والدتنا يعمل في مختبر �أبحاث
وحدن��ا �إلى مقاطعة يامانا�شي �إبان العطل��ة
ّ
ف��ي جامعة في يامانا�شي ،وذهبنا للإقام��ة معه .كانت هذه �أول رحلة نقوم بها نحن الأطفال.
ن�سبي ًا في ذلك الوقت ،لذلك �سمح لنا والدانا بال�سفر وحدنا.
انتاب �أختي �شعور جيد ّ

لتوه ،ح�سب ما �أعتقد.
كان خالنا عازب ًا (وال يزال كذلك حتى الآن) ،وكان قد بلغ الثالثين ّ
وروحانياً ،عل��ى الرغم من �أنه
كان ُيج��ري بحث ًا ف��ي الجينات (وال ي��زال) ،كان هادئ ًا جد ًا
ّ
�شخ�ص منفتح وم�ستقيم .و�أي�ض ًا يحب القراءة ويعرف كل �شيء عن الطبيعة ،وي�ستمتع بالم�شي
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جامعية
في الجبال �أكثر من �أي �شيء �آخر ،وكما كان يقول ،هذا هو �سبب ح�صوله على وظيفة
ّ
الجبلية .لقد �أحبب ُته �أنا و�أختي كثيراً.
الريفية
في يامانا�شي
ّ
ّ

ركبن��ا قط��ار ًا �سريع ًا في محط��ة �شينجوكو م ّتجه ًا �إل��ى مات�سوموتو ،حاملي��ن حقائب على
ظهرين��ا� .أت��ى خالنا ال�صطحابنا في محط��ة كوفو .كان طويل القامة ب�ش��كلٍ مذهل ،ما جعلنا
ال �صغير ًا في كوفو مع �صديقه ،لكن
نراه على الفور في المحطة المزدحمة .كان ي�ست�أجر منز ً
�شريكه في ال�سكن كان م�سافراً ،فح�صلنا على غرفتنا الخا�صة للنوم فيها .مكثنا في ذلك المنزل
لم�� ّدة �أ�سبوع .كنا ن�سير معه كل يوم تقريب ًا في الجبال المجاورة .لقد علّمنا �أ�سماء جميع �أنواع
الأزهار والح�شرات .احتفظنا بذكرياتنا في ذلك ال�صيف.
ال من المعتاد ،وزرنا كهف ًا للرياح بالقرب من جبل
ف��ي �أحد الأيام ،م�شينا م�سافةً �أطول قلي ً
فوج��ي .كان هذا الكه��ف الأكبر بين كهوف الري��اح العديدة الموجودة ح��ول جبل فوجي.
كيفية ت�ش��كُّ ل هذه الكهوف .وق��ال �إنها م�صنوعة من البازل��ت ،لذا تكاد ال
�أخبرن��ا خالن��ا عن ّ
ُت�سم��ع داخلها �أي �أ�صداء على الإطالق .حتى في ال�صيف تبقى درجة الحرارة منخف�ضة ،في
وو�ضح الفرق بين نوعي
خزن النا�س الجليد الذي قطعوه في ال�شتاء داخل الكهوف.
الما�ضي ّ
ّ
الكه��وف :فوكيت�سو :الكهوف الأكبر التي كان��ت كبيرة بما يكفي ليذهب �إليها النا�س ،وكازانا:
الكهوف الأ�صغ��ر التي ال ُيمكن للنا�س دخولها ،كال الم�صطلحين كان قراءات بديلة للأحرف
ال�صينية نف�سها التي تعني «الرياح» و«الحفرة» .بدا �أن خالنا يعلم كل �شيء.
ّ
زار
ف��ي كه��ف الرياح الكبير،
ثم تدخ��ل .لم يذهب معنا خالن��ا .لقد َ
ُ
تدف��ع ر�سوم دخول ّ
المكان مرات ع ّدة ،بالإ�ضافة �إلى �أنه كان طويل القامة و�سقف الكهف منخف�ض جد ًا �إلى درجة
ألم في الظهر .قال�« :إنه لي�س خطراً ،فاذهبا �أنتما ،و�س�أبقى عند المدخل
�أنه �سينتهي به الأمر ب� ٍ
يدوي ًا واعتمرنا خوذتي��ن بال�ستيكيتين
�أق��ر�أ كتاب��اً» .عند المدخل� ،سل ََّمن��ا الم�س�ؤول م�صباح�� ًا ّ
ثمة �إنارات في �سقف الكهف ،لكنه بقي مظلم ًا من الداخل .كلما دخلنا عميق ًا
�صفراوي��ن .كان ّ
في الكهف ،انخف�ض ال�سقف .ال عجب �أن خالنا  -طويل القامة  -بقي في الخلف.
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الك�شافين على �أقدامنا في �أثناء ذهابنا .كان منت�صف ال�صيف في الخارج
�أ�ض� ُأت �أنا و�أختي ّ
–ت�سع��ون درجة فهرنهايت– لكن داخل الكهف كان الج��و بارداً� ،أقل من خم�سين .ا ّتباع ًا
لن�صيحة خالنا ،كن��ا نرتدي �سترتين واقيتين �سميكتين �أح�ضرناهما معنا� .أم�سكت �أختي بيدي
ب�إحكام� ،إما �أنها تريد �أن �أحميها و�إما ت�أمل في �أن تحميني (�أو ربما لم ترغب في �أن نفترق).
طوال الوقت ال��ذي ك ّنا فيه داخل الكهف كانت تلك اليد ال�صغيرة الدافئة في يدي .الزائران
الآخ��ران الوحيدان كانا زوجين في منت�صف العمر ،لكنهم��ا �سرعان ما غادرا ،وكنا نحن
االثنين فقط.
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كان ا�س��م �أختي ال�صغيرة كوميت�شي ،لكن �أفراد الأ�سرة ك ّلهم �أطلقوا عليها ا�سم كومي،
و�أطل��ق عليه��ا �أ�صدقا�ؤها ا�سم ميت�ش��ي �أو ميت�شان .ح�س��ب علمي ،لم ُي ِ
ناده��ا �أحد با�سمها
الكام��ل ،كوميت�شي .كانت فت��اة �صغيرة نحيلة� ،شعرها �أ�سود مف��روداً ،مق�صو�ص ًا بعناية
ف��وق كتفيها .كانت عيناها كبيرتين بالن�سب��ة �إلى حجم وجهها (بحدقتين كبيرتين) ما جعلها
وحذاء
الجنية .في ذلك اليوم كانت ترتدي قمي�ص ًا �أبي�ض وبنطال جينز باهت اللون
ت�شب��ه
ّ
ً
وردياً.
ريا�ضي ًا
ّ
ّ

جانبي ًا �صغير ًا بعيد ًا عن الم�سار
بعد �أن �شققن��ا طريقنا �أعمق في الكهف ،اكت�ش َفت �أختي كهف ًا
ّ
مهتمة جد ًا به��ذا الكهف ال�صغير.
فوهته ّ
مخب�أة ف��ي ظالل ال�صخور .كان��ت ّ
المح�� َّدد .كان��ت ّ
�س�ألتني�« :أال تعتقد �أنه يبدو مثل حفرة �أرنب �ألي�س؟».
كانت �أختي من �أ�شد المعجبين بكتاب «�ألي�س في بالد العجائب» للوي�س كارول .ال �أعلم كم
إلي قراءة الكتاب لها .ال بد �أنه في الأقل مئ��ة مرة .لقد كانت قادرة على القراءة
م��رة طلبت � َّ
ٍ
ب�صوت ٍ
عال .لقد ح ِفظَ ت الق�صة،
من��ذ �أن كانت �صغيرة ،لكنها �أحبت �أن �أقر�أ لها ه��ذا الكتاب
المف�ضل لديها هو لوب�ستر
ومع ذلك ،كانت ت�شعر بالإثارة في كل مرة �أقر�ؤها لها .كان الجزء
ّ
كوادريل .ال �أزال �أتذكّ ر ذلك الجزء حتى الآن ،كلمة كلمة.
قالت�« :س�أُلقي نظرة خاطفة �إلى الداخل».
قلت« :احذري».
�ضيقة ح ّق�� ًا (قريبة من كازانا ،وفق تعريف خال��ي) ،لكن �أختي ال�صغيرة
لق��د كانت
ً
حفرة ّ
تمكّ ن��ت م��ن الت�سلُّل خاللها دون �أي م�شكلة .كان معظمها ف��ي الداخل ،وبرز الن�صف ال�سفلي
من �ساقيها فقط .بدت ك�أنها ُت�ضيء م�صباحها داخل الحفرة .ث ُّم ان�سحبت ببطء �إلى الخلف.

قال��ت�« :إن الحفرة ت�صبح �أعمق في الخلف حقاً ،والأر�ضي��ة تهبط ب�شكلٍ حاد ،تمام ًا مثل
أتفح�ص النهاية البعيدة».
جحر �أرنب �ألي�س� .س� ّ
أمر ِ
خطر للغاية».
ُ
قلت« :ال ،ال تفعلي ذلك� .إنه � ٌ

ويمكنني الخروج جيداً».
«ال ب�أ�س� ،إنني �صغيرة ُ

خلعت �سترتها الواقية ،ف�أ�صبحت بذلك ترتدي قمي�صها فقط ،و�سلّمتني ال�سترة مع خوذتها.
تتلوى في الكهف ،وفي يدها م�صباح .واختفت
قب��ل �أن �أتمكّ ن من قول كلمة احتج��اج ،كانت ّ
في لحظة.
وقت طويل لكنها لم تخرج .لم �أ�ستطع �سماع �صوت.
م�ضى ٌ
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�صرخت في الحفرة« :كومي ،كومي! هل � ِ
أنت بخير؟»
ُ
ثمة جواب� .ضاع �صوتي في الظالم دون �ص��دى .بد�أت �أ�شعر بالقلق .قد تكون
ل��م يكن ّ
التحرك نحو الأم��ام �أو الخلف� .أو ربما كانت تعاني
عالق��ة داخل الحفرة ،وغير قادرة على
ّ
حدث ذلك فلن �أتمكّ ن من م�ساعدتها .لقد خطرت
م��ن ت�ش ّن ٍج ما في الداخل وفقدت الوعي� .إن
َ
و�شعرت باالختناق من الظالم المحيط بي.
في ذهني كل �أنواع ال�سيناريوهات المروعة،
ُ
تعد ّ
قط �إلى هذا العال��م ،فكيف �س�أ�شرح
�إذا اختف��ت �أختي ال�صغي��رة في الحفرة ح ّقاً ،ول��م ُ
لوالدي؟ هل �أرك�ض و�أخبر خالي الذي ينتظر خارج المدخل؟ �أو �أجل�س قريب ًا و�أنتظرها
ذل��ك
ّ
ٍ
م�سافة
ونظرت �إلى الحفرة ،لكن �شعاع م�صباحي لم ي�صل �إلى
جثمت على الأر�ض
لتخ��رج؟
ُ
ُ
حفرة �صغيرة ،وكان الظالم عارماً.
بعيدة .لقد كانت
ً
ٍ
ب�صوت �أعل��ى« :كومي!» ال �إجابة
مرة �أخرى« :كوم��ي!» ال �إجابة� .صرخت
ُ
�صرخ��ت ً
�أي�ض��اً .لفحتني من الداخل موجةٌ من الهواء البارد .قد �أفقد �أختي �إلى الأبد .ربما انجذبت �إلى
طب ُق فيه
حف��رة �ألي�س ،في عالم ال�سلحفاة موك ،والقطة ت�شي�شاير ،وملك��ة القلوب.
ٌ
مكان ال ُي ّ
المنطق .فكّ رت في �أنه ما كان يجب �أن ن�أتي �إلى هنا.
� اّإل �أن �أخت��ي عادت �أخيراً .لم تعد كما دخلت ُم�سبقاً ،و�إنما زحفت نحو الخارج و�أخرجت
ر�أ�سه��ا �أوالً .في البداية ،ظه��ر �شعرها الأ�سود من الحفرة ،ث َُّم ،كتفاه��ا وذراعاها ،و�أخير ًا
الوردي .وقفت �أمامي دون �أن تنب���س ببنت �شفةُ ،م�ستقيمةً  ،و�أخذت نف�س ًا
حذاءه��ا الريا�ضي
ّ
بطيئ ًا وعميقاً ،ونف�ضت الأو�ساخ عن بنطالها الجينز.
كان قلب��ي ال يزال يخفق .و�صلت ور ّتبت �شعرها الأ�شعث .لم �أتمكّ ن من ر�ؤيتها تمام ًا في
ال�ضوء الخافت داخل الكهف ،لكن بدا �أن هناك �أو�ساخ ًا وغبار ًا و�أتربة �أخرى ُمعلّقة بقمي�صها
الأبي�ض� .ألب�ستها �سترتها و�سلّمتها الخوذة ال�صفراء.
«خفت � اّأل تعودي».
عانقتها وقلت:
ُ
كنت قلقاً؟»
 «هل َ« -كثيراً».
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ٍ
ال�ضيق،
ن��ت �أن �أن�سلَّ خالل الجزء
ب�صوت
�أم�سكت ي��دي ب�إحكام ،وقالت
متحم�س« :تمكّ ُ
ّ
ّ
وم��ن ث َُّم� ،أعمق �إلى الداخلُ ،ي�صبح الم��كان منخف�ض ًا فج�أة ،وفي الأ�سفل هناك بدا مثل غرفة
دائرية ،والأر�ض كذلك .وكان المكان
�صغيرة .غرفة م�ستديرة مثل الكرة .كانت الجدران
ّ
�صامت�� ًا للغاية ،كما لو كان ب�إمكانك البحث في العالم كلّه ،فال تعثر على �أي مكان �صامت بهذا
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كنت في قاع المحيط ،ف��ي حفرة �أعمق بكثير� .أطف� ُأت الم�صباح وكان الظالم
ال�ش��كل .ك�أنني ُ
�سمح لي بدخولها
حال��كاً ،لكنني لم �أ�شعر بالخوف �أو الوحدة .كانت تل��ك الغرفة مكان ًا خا�ص ًا ُي ُ
لك بدخولها �أي�ضاً».
فقط .غرفة خا�صة بي .ال ُي�سمح لأحد بدخولها .وال ُي�سمح َ
« -لأنني �ضخم جداً».

�أوم�أت �أختي ال�صغيرة بر�أ�سها�« .صحيح .لقد �أ�صبحت �أ�ضخم من �أن تدخل فيها .والمذهل
ح ّق�� ًا ف��ي هذا المكان� ،أنه مظلم �أكثر مما ُيمكن �أن يك��ون عليه �أي �شيء .مظلم �إلى درجة �أنك
عندم��ا ُتطف��ئ الم�صباح يبدو ك�أنك ت�ستطي��ع م�سك الظالم بيديك .ك�أن ج�س��دك يتف ّتت ويختفي
تدريجي��اً� .إنم��ا ،بما �أن المكان مظلم ف�لا ُيمكنك ر�ؤية ذلك يحدث .ال ُيمكن��ك �أن تعلم ما �إن
ّ
كان ال ي��زال لديك ج�سد �أو ال ،لكن حتى و�إن اختفى ج�سدي تماماً ،في �سبيل المثال ،ف�س�أبقى
كنت
لما ُ
هناك ،مثل تك�شيرة القط ت�شي�شاير التي تبقى بعد �أن اختفى .غريب جداً� ،ألي�س كذلك؟ ّ
كنت �أرغب في البقاء هناك �إلى الأبد ،لكنني
هن��اك لم �أ�شع��ر �أن الأمر غريب على الإطالقُ .
اعتقدت �أنك �ستكون قلقاً ،لذلك خرجت».
قل��ت« :دعينا نخرج من هنا» .لقد كانت مرهق��ة للغاية كما لو �أنها �ست�ستمر في الحديث �إلى
علي �أن �أوقف ذلك« .ال ُيمكنني التن ّف�س جيد ًا هنا».
الأبد ،وكان ّ
يتوجب ّ
�س�ألت �أختي قلقةً « :هل �أنت بخير؟»

«�أنا بخير� ،أريد الخروج فح�سب».
المخرج.
مم�سكين بي َدي بع�ضنا بع�ضاً ،اتجهنا نحو َ

ٍ
ب�صوت هادئ في �أثناء �سيرنا كي ال ي�سمعنا �أحد (على الرغم من �أنه لم يكُ ن هناك
قالت �أختي
حقيقية� .أرنب مار�س،
�أي �شخ�ص �آخر)« :هل تعلم؟ �ألي�س موجودة بالفعل .لم ُتختلق .كانت
ّ
هاتر المجنون ،القط ت�شي�شاير ،جنود ورق اللعب – جميعهم موجودون بالفعل».
قلت« :ربما».
الم�شرق .كانت هناك طبقة رقيقة من
خرجنا من كه��ف الرياح عائدين �إلى العالم الحقيقي ُ
ال�ساطعة ب�شكل
ال�س ُح��ب في ال�سماء بعد ظهر ذلك الي��وم ،لكنني �أتذكّ ر كيف بدت �أ�شعة ال�شم�س ّ
ُ
قوياً ،مثل عا�صفة عنيف��ة ُتغرق كل �شيء .كان خالي جال�س ًا على
رهي��ب .كان �صرير الزيز ّ
لما ر�آنا ابت�سم ووقف.
مقعد بالقرب من المدخل ،م�ستغرق ًا في كتابهّ .
كن��ت في الخام�سة
وو�ضعت في تاب��وت �صغير و�أحرقوها.
ُ
بع��د عامين ،توفيت �أخت��يُ .
ع�شرة من عمري ،وكانت في الثانية ع�شرة .بينما كانت ُتحرق جثتها ،ذهبت ،بعيد ًا عن بقية
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جل�ست على مقعد في فناء محرقة الجثث ،وتذكّ رت ما ح َد َث في كهف الرياح
�أف��راد �أ�سرتي،
ُ
انتظرت به خروج �أختي ال�صغيرة ،تل ّفني كثافة الظالم ،البرد العميق
ذاكِ :ث َقل الوقت الذي
ُ
�شعرت به� .شعرها الأ�سود يخرج من الحفرة ،ث ُّم كتفاها .الأو�ساخ الع�شوائية الملت�صقة
ال��ذي
ُ
بقمي�صها الأبي�ض.
ف��ي ذلك الحين ،خطرت ف��ي بالي فكرة :ربما ،حتى قبل �أن ُيعل��ن الطبيب في الم�ست�شفى
ر�سمي ًا بع��د عامين ،كانت حياتها ق��د ان ُتزعت منها بالفعل حين كان��ت في �أعماق ذلك
وفاته��ا
ّ
كنت مقتنع ًا بذلك ح ّقاً .لقد �ضاعت بالفع��ل داخل تلك الحفرة ،وغادرت هذا العالم،
الكه��فُ .
ظننت خط���أً �أنها ال تزال في قيد الحياة ،و�أخذتها معي في القطار و�أعدتها �إلى طوكيو،
لكنن��ي
ُ
مم�س��ك ًا يدها ب�إح��كام .و�أننا �سنعي�ش ك� ٍأخ و�أخت لعامين �آخري��ن � .اّإل �أن ذلك لم يكُ ن �أكثر من
فت��رة نعمة عابرة .بعد ذلك بعامين ،زحف الم��وت من ذلك الكهف ُليم�سك روح �أختي .كما
لو �أن زمنها قد انتهى ،كان من ال�ضروري دفع ثمن ما اقتر�ضناه ،وقد جاء المالك ال�سترداد
ما كان له.
ٍ
ٍ
ب�صوت هادئ في
ك�شخ���ص بالغ� ،أدركت �أن ما قالت��ه لي �أختي ال�صغي��رة
بع��د �سنوات،
كهف الري��اح ذاك كان �صحيح ًا بالفعل� .ألي�س موجودة في العال��م ح ّقاً� .أرنب مار�س ،هاتر
المجنون ،القط ت�شي�شاير – الجميع موجود بالفعل◘ .
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ج�سور ا إلبداع

�آل�س ِّيدة �أم ال َّنمر؟
فرانك �أر� .س ُتكتون
ح�سني ال�سنبلي •

أمريكي ذائع ال�صيت ،ا�شتهر في القرن
فرانك �أر� .ستُكتون (ٌ � Frank Stockton (1902 - 1834
أديب � ٌّ
التا�سع ع�ش��ر ،وله مجموعات من الق�ص�ص الق�صيرة كلها ممتعة .ومن �ضمن �أف�ضل هذه الق�ص�ص ق�صة
«�آل�سيِّدة � ْأم النمر؟» وهي من الق�ص�ص الق�صيرة النادرة ذات النهاية المفتوحة ،والتي �أثارت جنون القراء
عل��ى مدى الأعوام وهم يحاولون ت�ص ُّور نهايتها ،وه��ي طراز من الق�ص�ص يطلقون عليه ا�سم Riddle
�أو «�أحجي��ة» .له عدد كبير من الق�ص�ص الخيالية والروايات ا َّلتي القت نجاحاً مقبوالً بين الق َّراء ،وبع�ضها
يمتّ �إلى الخيال العلمي مثل رواية« :نقابة الحرب العظمى .»The Great War Syndicate
ٍ
ٍ
خ�صب
بخيال
التوح�ش ،يتمت��ع
ُيحك��ى �أ ّن��ه في قديم الزم��ان عا�ش ملك ي�شوب طباع��ه
ّ
ٍ
و�سلط��ة ال يقدر على مقاومتها �أحد .وكانت خياالت��ه تتج�سد واقع ًا حالما ُي�صدر �أمر ًا بذلك.
كان ال ي�ست�شي��ر �أحد ًا على الإطالق في �أمر من �أم��وره ،فحينما يقرر القيام ب�أمرٍ ما ،ال ب ّد
�أن يت��م ذلك ال�شيء على الفور .وحينما ي�سير كلّ �ش��يء كما يهوى ،يعتدل مزاجه وي�صبح
ال
لطيف��اً ،لكن حينما تحدث م�شكلة �صغيرة �أو يعتر���ض �أمره عائق ما؛ يزداد مزاجه اعتدا ً
المعو ّج ،وتقوي�ض الأماكن غير
ولطف��اً ،وذلك لأن ال �شيء ُي�سعده �أكثر من تقويم ال�سلوك
َ
المنتظمة.

•

مرتجم �سوري.
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العامة ،الَّت��ي ُتعر�ض فيها �شجاعات
ومم��ا خطر في باله من الأف��كار الغريبة فكرة الحلبة
ّ
َّ
الرج��ال والوحو�ش ،وتتهذّب خ�لال م�شاهدتها عقول رعاياه و ُت ْ�صق��ل .وقد �أثبت الملك في
ه��ذا الأمر �أي�ض ًا �سعة خياله ووح�شيته ،ف�أمر ببناء هذه الحلبة ،ولم يكن هذا ليف�سح المجال �أمام
ّ
النظ��ارة �أن ي�سمعوا �أنا�شي��د الم�صارعين المحت�ضرين� ,أو يتيح له��م ح�ضور خاتمة ال�صراع
ويو�سع
المحتوم��ة بي��ن �أ�صحاب الدي��ن والفكوك الجائع��ة ،لكن هدف��ه كان لي�شحذ �أفكاره��م
ّ
الدائرية ،و�أقبيته الغام�ضة ،وممراته الخفية ،هو الو�سيلة
مداركهم .فالم َّدرج الكبير ب�أروقته
ّ
ويكاف�أ الب��ريء ،بمقت�ضى الم�صادفة
الَّت��ي تتحقق بها العدال��ة
ّ
الخيالية ,حيث ُيعاقب المجرمُ ،
المتجردة الَّتي ال يمكن �أن يف�سدها �شيء.
وحينم��ا ُي ّتهم �شخ�ص بجريم��ة فيها ما يكفي لإثارة انتباه الملك ،ي�ص��در �إعالن ًا عام ًا يق�ضي
بتحديد م�صير ذلك المتهم في يوم محدد وفي تلك الحلبة الَّتي لم ي�ؤ�س�سها الملك لهدف معروف
لوح�شيته.
إر�ضاء لنزواته وتحقيق ًا
� اّإل �
ّ
ً

كر�سيه الملكي
حينم��ا يجتم��ع النا�س في الأروقة ،يعط��ي الملك �إ�شارة ،وهو جال�س عل��ى
ّ
محاط ًا برجال البالط؛ فينفتح الباب من تحته في الحلبة ،ويخرج منه ال�شخ�ص الم َّتهم ,ويم�شي
داخ��ل حلبة الم��درج .وفي الجهة المقابلة �أمام��ه مبا�شرة �ضمن ذلك الحي��ز المدور المغلق،
يظهر بابان مت�شابهان قرب بع�ضهما تماماً .كان من واجب ال�شخ�ص الخا�ضع للمحاكمة وح ّقه
�أي�ض ًا �أن يم�شي من فوره باتجاه البابين و�أن يفتح واحد ًا منهما ،ولم يكن هناك �شيء ير�شده �أو
ال تلك الم�صادفة النزيهة الَّتي ال يمكن التدخل فيها .ف�إذا فتح �أحدهما؛ يخرج منه نمر
ي�ؤثر فيه �إ ّ
وي ّ
قطعه �إرب ًا كعقاب
جائع ،وهو �أ�ش ّد الحيوانات بط�ش ًا وافترا�س ًا وق�سوة ،ويثب عليه من فوره ُ
له على ما اقترفت يداه.
حديدية كئيبة ال�صوت،
ف��ي اللحظة الَّتي يحكم فيها على الجريمة المرتكبةُ ،تقرع �أجرا�س
ّ
الخارجي من الحلبة،
للتفجع ،يقفون ف��ي الطرف
ويعلو
ٌ
نحيب م��ن �أ�شخا�ص ُجلبوا خ�صي�ص ًا ّ
ّ
وين��زل النا�س جميع ًا مطرقين والحزن يرين على �صدوره��م ،ويتخذون �سبيلهم �إلى بيوتهم
ببطء وهم يندبون ّ
حظ ذلك ال�شاب الطيب� ،أو ذلك ال�شيخ الوقور الَّذي ال ي�ستحق ذلك الم�صير
البائ�س الَّذي تل ّقاه.
�إنما� ،إذا فتح المتهم الباب الآخر ،فتتقدم منه �سيدة ُمنا�سبة لعمره ومركزه ،اختارها جاللة
ِ
براءت��ه .وال يهم على
فيزوجهما عل��ى الفور كمكاف�أة على
المل��ك بنف�سه من �أف�ض��ل رعاياه،
ّ
الإطالق �إن كان ُمتزوج ًا ولديه �أ�سرة� ،أو كان قلبه معلّق ًا ب�شيء �آخر من اختياره هو .لم يدع
المل��ك مث��ل هذه الترتيبات تح��ول دون تحقيق خطته العظيمة في العق��اب والثواب ،فيجري
االحتفال على الفور في الحلبة� ،ش�أنه �ش�أن الأمور الأخرى.
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وثم��ة باب �آخر في الحلبة تحت رواق الملك ،يخرج منه كاهن تتبعه فرقة من المن�شدين،
ّ
وال�سيدة
ذهبية ،ويتق ّدمون جميع ًا حيث يقف الرجل
ِّ
وراق�صات على �أنغام مجلجلة تعزفها �أبواق ّ
النحا�سية ابتهاجاً،
جنب ًا �إلى جنب ،وتجري مرا�سم الزواج على الفور بفرح .و ُتقرع الأجرا�س
ّ
ي�ضج النا�س جميع ًا �ضجة �سرور وا�ستح�سان ،ويتقدم الرجل وعرو�سه متذارعين �إلى
ثم
ّ
ومن ّ
منزله والأطفال �أمامه ينثرون الورد في طريقه.
كان��ت هذه طريقة الملك (�شبه الهمجية) في تحقيق العدال��ة والإن�صاف الكامل فيها وا�ضح!
ي�سره ،دون
ل��م يكن للمجرم �أن يعرف من �أي باب �ستخ��رج ِّ
ال�سيدة ,فهو �سيفتح الباب الَّذي ّ
�أن تخطر في باله �أدنى فكرة� ،أنه في اللحظة التالية � ّإما �سيلتهمه مفتر�س و�إما �سيتزوج ،وكان
النم��ر في بع�ض الأحايين يخرج من ب��اب ،وفي �أحايين �أخرى من الباب الآخر .فالقرارات
إيجابي ًا في كلتا الحالتين .ويعاقب الم ّتهم في
الم ّتخ��ذة لي�ست عادلة فح�سب؛ لك ّنها حا�سمة ح�سم�� ًا � ّ
ويثاب في الحال �إن كان بريئاً� ،سواء �أحب المكاف�أة �أم لم يحبها� .إذ لي�س
الحال �إن كان مذنباًُ ،
هناك مهرب من �أحكام حلبة الملك؟
حق المعرفة .وحينما يجتم��ع النا�س مع بع�ضهم في يوم
وكان ه��ذا القان��ون يعرفه الجميع ّ
دموية �أو عر�س ًا بهيجاً .وقد
من �أيام المحاكمة العظيمة ،يت�ساءلون �إن كانوا �سي�شهدون مذبحة
ّ
إثارة لهذه المنا�سبة ,الَّتي دونه لم يكن لها �أن تحدث .وهكذا كانت
�أعطى عن�صر الغمو�ض هذا � ً
يوجهوا
الجماهير ت�ستمتع و ُت ّ
�سر بالحفل ،وكان المثقفون في هذا المجتمع ال ي�ستطيعون �أبد ًا �أن ّ
ا ّتهامهم بظلم هذه الطريقة في المحاكمة� ,ألي�ست الم�س�ألة كلّها في يد الرجل المذنب؟
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المنمقة ،ذات روح م ّتقدة
الهمجي ابنةً ن�ضرة مثل ن�ضارة خياالت��ه
كان��ت لهذا الملك �شب��ه
ّ
ّ
جم ًا لم يحبه لأحد
قرة عين �أبيها� ،إذ �أحبها ّ
وم�ستب�� ّدة مث��ل �أبيها .وكما هو معروف ،كانت ّ
حب ًا ّ
ب�سجية نبيلة ،لك ّن��ه كان فقيراً ،ي�شبه
ثمة �شاب �ضمن رج��ال البالط يتمتع
ّ
م��ن الب�شر .وكان ّ
والفرو�سية الَّذين يقعون في حب الأميرات .ول ََهت الأميرة به و�أعجبها
�أبط��ال ق�ص�ص الحب
ّ
لأ ّنه على درجة من الو�سامة وال�شجاعة قلّما تجدهما عند غيره في المملكة كلها ،وقد �أحبته كما
حب�� ًا فيه من االتقاد ما يكفي ليجعله قوي�� ًا م�سقم ًا  .ا�ستمر حبهما ب�سع��ادة ل�شهور ع ّدة� ،إلى
قلن��ا ّ
يتوان �أن يفعل بم��ا يجب عليه فعله .ف�أمر
�أن اكت�ش��ف الملك يوم ًا ه��ذه العالقة ،فلم يتردد �أو
َ
ب�سج��ن ال�شاب مبا�شرة ،وح ّدد يوم ًا من �أجل محاكمته في الحلبة المخ�ص�صة لذلك ,و�شكّ لَ هذا
بالطبع منا�سب��ة لها خ�صو�صيتها ،فقد كان جاللته ،و�شعبه �أي�ض��اً ،مهتمين كثير ًا بالإجراءات
والتطورات الَّتي �ستحدث في هذه المحاكمة� .إذ �إنه لم يحدث �شيء كهذا من قبل  -فلم يكن من
حب مع ابنة الملك .بعد ذلك ب�سنين طويلة �أ�صبحت
العام��ة من يتج��ر�أ على الخو�ض في عالقة ٍّ
ّ
عالقات كهذه �أمور ًا عادية ،لكن في ذلك الزمان ،كانت �أمر ًا جديد ًا ومرعب ًا.
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�شرعوا يبحثون في �أقفا�ص النمور الموجودة في المملكة عن �أكثر الوحو�ش �شرا�سة وق�سوة،
ال ومنزلة كي يتزوجها ال�شاب
واخت��اروا �أ�ش ّدها ليدخل الحلبة .كما بحثوا عن �أكثر البنات جما ً
في حال لم يحدد القدر له م�صير ًا �آخر غير هذا.
أح��ب ال�شاب الأميرة ،ول��م ينكر هو هذا ،وال هي �أنكرت��ه ،وال �أي �شخ�ص �آخر � .اّإل � ّأن
� ّ
المل��ك لم يكن ُيفكر في �أن ي�سمح لواقعة مثل ه��ذه� ،أن تحول دون القيام ب�إجراءات المحاكمة
الَّتي كان ي�شعر فيها ب�سعادة ور�ض ًا عظيمين .ومهما كانت نتائج المحاكمة ،ف�إ ّنه �سيتخلّ�ص من
ال�شاب ،و�سيكون �سعيد ًا وهو ُي�شاهد �سير الأحداث الَّتي �ستقرر �إن كان ال�شاب قد �أذنب �أو ال عندما
�سمح لنف�سه �أن يحب الأميرة.
حلّ الي��وم الموعود ،و�أتى النا�س جميع ًا وتجمعوا ف��ي الأروقة الكبيرة حول الحلبة،
الخارجية ،واتخذ الملك
� ّأما الجماهير المحت�شدة الَّتي لم ت�ستطع الدخول فوقفت مقابل الأ�سوار
ّ
وحا�شيته �أماكنهم مقابل البابين ,ذينك المدخلين الم�ش�ؤومين المخيفين في ت�شابههما.
الملكية،
�أ�صبح كلّ �شيء جاهزاً ،ومن ثم �أعطيت �إ�شارة البدء ،وانفتح باب تحت الجماعة
ّ
وم�ش��ى محبوب الأميرة باتج��اه الحلبة .كان ال�ش��اب طويل القامة ،ح�س��ن الطلعة ،رزيناً،
رافق��ت ظهوره في الحلبة همهمة خافتة ممزوج��ة بالإعجاب والقلق .لم يكن ن�صف الجمهور
ال�شخ�صية يعي�ش بينهم فال عجب �أن تحبه الأميرة.
ال بمثل هذه
عل��ى الأقل يع��رف � ّأن �شاب ًا جلي ً
ّ
كم كان الأمر فظيع ًا لهذا ال�شاب �أن يكون في مثل ذلك الموقف.
ف��ي �أثناء تقدمه �إلى الحلبة التفت ال�شاب ،كما جرت العادة� ،إلى الملك وحا�شيته وانحنى
�أمامه��م� .إال �أنه لم يكن ُيفكر قط في المل��ك ،لأ ّنه كان يحدق �إلى الأميرة الَّتي كانت تجل�س
�إلى يمين والدها .لم يمنعها من ح�ضور مثل هذا الحدث ،تلك النزعة المتوح�شة الَّتي ي�شتمل
عليه��ا �صدرها ،فروحها العنيفة المحمومة لن ت�سم��ح لها بالغياب عن منا�سبة خطرة كهذه،
فمن��ذ �أن �ص��در القرار ب�أ ّن��ه يتوجب على ال�شاب الَّ��ذي يحبها �أن يختار م�صي��ره في الحلبة
تفكر في �شيء في بيا�ض نهارها و�س��واد ليلها � اّإل في هذا الحدث الجلل وما
الملكي��ة ،لم تعد ّ
ّ
يترت��ب عليه من نتائج .وبما �أ ّنها تمتلك م��ن ال�سلطة والنفوذ وقوة ال�شخ�صية ما يفوق جميع
�سر
اهتم بهذه الق�ضية ،فعلت �أمر ًا لم يفعله �أي �شخ�ص من قبل ،فقد تو�صلت بنف�سها �إلى ّ
َم��ن ّ
هذي��ن البابين ،وعرفت ف��ي �أي غرفة خلف البابين يوجد قف���ص النمر بواجهته المفتوحة،
ال�سيدة ،وكان من الم�ستحيل لل�شخ�ص الَّذي يجب �أن يقترب ويرفع
ووراء �أي منهم��ا تقف ِّ
الخارجي لأحد البابين �أن ي�سمع �أي �ضو�ضاء �أو �صوت ي�صدر من خلفهما؛ لأ ّنهما
الم��زالج
ّ
�سمي��كان ومغطي��ان بجل�� ٍد �سميك من الداخ��ل .غير � ّأن الذه��ب ونفوذ الأمي��رة هما اللذان
ال�سيدة ح�سنة
ّ
ال�سر .لم تكن تع��رف الغرفة الَّتي كانت تقف فيه��ا ِّ
مكن��ا الأميرة من معرف��ة ّ
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المعارف ،ومتوردة الطلعة ،والم�ستعدة للخروج ما �إن ينفتح الباب فقط ،لك ّنها عرفت من
وتم اختيارها مكاف�أة لل�شاب
تك��ون �أي�ضاً .كانت من �أجمل فتيات الق�صر و�
ّ
أكثره��ن كيا�سةّ ,
�إن ثبت��ت براءته من جريرته الَّتي اقترفها حين تطلّع �إلى امر�أة تعلوه �ش�أناً ،وكانت الأميرة
خ ّيل �إليها �أ ّنها ر�أت -تلك المخلوقة الجميلة وهي ترمقتكره هذه الفتاة ،فكثير ًا ما ر�أت �أو ُ
فيرد
خيل �إليها �أحيان ًا � ّأن حبيبها يفهم هذه النظرات
ّ
محبوبها بنظرات حب وع�ش��ق ،وكان ُي ّ
�صحيح � ّأن ذلك كان
لها بمثلها .كانت تراهما من حين �إلى �آخر يتجاذبان �أطراف الحديث.
ٌ
يح��دث لفترات ق�صيرة � ،اّإل �أنه يمكن ق��ول الكثير في هنيهات .ربما كانا يتجاذبان �أطراف
تجر�أت
ال��كالم ف��ي �أمور تافهة� .إنم��ا كيف لها �أن تت�أكد م��ن ذلك؟ كانت فتاة جميل��ة لك ّنها ّ
وتطلّع��ت �إلى ال�شخ�ص الَّذي �أحب ّته الأميرة ,كانت الأميرة تكره تلك الفتاة الواقفة المرتعدة
خلف ذلك الباب ال�صامت �أ�ش ّد الكره.
لم��ا ا�ستدار حبيبها ال�ش��اب ناظر ًا �إليها التقت عيناهما حيث كان��ت تجل�س مت�ضع�ضعة �شاحبة
�شحوب ًا يفوق �شحوب �أي �شخ�ص في ذلك الح�شد الهائل من الوجوه القلقة المجتمعة من حولها،
قوة الفهم ال�سريع الَّتي يمتلكها �أولئ��ك الَّذين ت�آلفت قلوبهم �أدرك �أ ّنها تعرف وراء
وم��ن خالل ّ
�أي ب��اب يجثم النمر ،ووراء �أي ٍ
باب تقف الفتاة .كان يعرف طبيعتها ،وكان يعلم علم اليقين
�أ ّنها لن ترتاح �أبد ًا ح َّتى تتجلى الحقيقة �أمام ناظريها .وهي حقيقة ُتخ َفى عن جميع الم�شاهدين،
ثمة ب�صي�ص �أمل لل�ش��اب ،ف�إ ّنه يعتمد على نجاح الأميرة في
ح َّت��ى على الملك نف�سه .ف�إذا كان ّ
ال�س��ر ,ومن اللّحظة الَّتي وقع نظ��ره عليها ،عرف �أ ّنها نجحت ف��ي م�سعاها .حينئ ٍذ
اكت�ش��اف ّ
�ألقى عليها نظرة �سريعة قلقة ت�س�ألهاّ �« :أيهما؟» .كان ال�س�ؤال �صريح ًا بالن�سبة �إليها ك�أ ّنه ي�صرخ
ب��ه عالي ًا من حيث يقف ,ولم تكن هن��اك فر�صة لإ�ضاعة �أي لحظة .انطل��ق ال�س�ؤال �إليها في
وم�ضة ،وكان يجب �أن يرجع الجواب �إليه في وم�ضة.
ّ
المبطن الوثير �أمامه��ا .رفعت يدها ،وقامت
كان��ت ت�سند يدها اليمنى على حاج��ز ال�شرفة
بحرك��ة خفيفة و�سريع��ة نحو اليمين .لم يلحظ ذل��ك �أح ٌد �سوى ال�شاب .فال��كل كان يرنو �إلى
ال�شاب الواقف و�سط الحلبة.
ثم م�شى الم�سافة الفا�صلة بخطوات ثابتة و�سريعة .توقفت قلوب الحا�ضرين
ا�ست��دار ال�شاب ّ
ّ
وتقطعت الأنفا���س ،وتركّ زت الأنظار على ذل��ك ال�شخ�ص ال ت ُفارقه.
جميع�� ًا عن الخفقان،
توجه ال�شاب نحو الباب الأيمن وفتحه.
ودون تردد ّ
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� ّإن مغزى الق�صة الآن يكمن في ال�س�ؤال الآتي :هل وثب النمر من ذلك الباب� ،أو خرجت
الفتاة؟
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التفر�س في القلب
�إن ّن��ا كلّما فكرنا في هذا ال�س�ؤال وجدنا الإجابة عنه �أ�صعب؛ �إذ �إ ّنها تقت�ضي ّ
المتمعجة ،والَّتي ي�صعب فيها �أن نجد مخرجاً .فكّ ر �أيها
إن�ساني ،ما يقودنا عبر م�سالك الحب
ال
ّ
ّ
الق��ارئ المن�صف ،لي�س كمن �سيقرر م�صير ذاك ال�ش��اب ,بل كتلك الأميرة �سريعة الغ�ضب،
�شب��ه الهمجية في طبعها ،الَّتي كانت َت ْ�ض َر ُم في روحها ني��ران الي�أ�س والغيرة :هي فقدته...
لكن ِمن ّ
حظ َمن �سيكون؟

م��رة تملّكها الفزع في يقظتها وفي �أحالمها! كانت تغطي وجهها بيديها كلّما فكّ رت
كم من ّ
ف��ي حبيبه��ا وهو يفتح الب��اب الآخر الَّذي تنتظ��ره خلفه �أني��اب ذلك النمر المفتر���س� .إنما،
مرة تخيلته يفت��ح الباب الآخر! وكيف تحت��رق �ألم ًا نتيجة خياالته��ا الم�ؤلمة! وتتميز
ك��م من ّ
غيظ�� ًا وحنق�� ًا عندما تراه م�س��رور ًا منت�شي�� ًا حين يفتح الب��اب الَّذي تقف خلف��ه الفتاة! وكيف
كان��ت روحها تحت��رق عذاب ًا عندما كانت تتخيل��ه يندفع نحو تلك الفت��اة بوجنتيها المتوردتين
وعينيها الالمعتين من فرحة الن�صر .ثم تتخيله وهو يم�ضي بها ،وكيف � ّأن �شخ�صيته كلّها تتقد
ابتهاج ًا بحياته الجديدة ،عندما ت�سم��ع �صرخات فرح الجمهور ،والقرع الموح�ش لأجرا�س
ال�سع��ادة ،وتتخيل الكاهن مع �أتباعه الفرحين يتقدمون نح��و ال�شاب والفتاة ليعقدوا زواجهما
يغ�ص بالورد المنثور ويرافقهما
�أمام عينيها ،وتتخيلهما وهما يم�شيان مع بع�ضهما في طريق
ّ
�ضجي��ج الجمهور� ،ضجيج �سعادة وا�ستح�سان ،ت�ضيع فيه �صرخاتها اليائ�سة وتتال�شى� .ألي�س
الأف�ضل له �أن يموت من فوره؟ و�أن يم�ضي وينتظرها هناك في تلك البقاع المباركة من ذلك
الهمجي؟ لكن هن��اك �أي�ض ًا ذلك النمر المخيف ،وتلك ال�صرخات ،وذلك الدم!
الم�ستقب��ل �شبه
ّ
�صدر قرارها في لحظة ،لك ّنه ا�ستغرق منها �أيام ًا وليالي من التفكير المكروب .كانت تعرف
حركت يدها �إلى
�أ ّنه��ا �سوف ُت�س���أل ،لذلك قررت بماذا �ستجي��ب ،ومن دون �أدنى ت��رددًّ ،
ال ب�أن � ّأدعي �أ ّنني
مخو ً
اليمي��نَّ � .إن ال�س�ؤال الَّذي يتعلّق بقرارها ي�ستحق الت� ّأمل ّ
ملياً ،ف�أنا ل�ست ّ
الق��ادر على �أن �أُجيب عنه .لذلك� ،أترك الجواب لكم جميعاً :من الَّذي خرج من ذلك الباب
ال�سيدة �أو النمر؟ ◘
المفتوحِّ ..
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ج�سور ا إلبداع

ياريت�شف
ُع َمر دانيلبيكوفيت�ش ِ
ياريت�شف
ُع َمر دانيلبيكوفيت�ش ِ
ترجمة و�إعداد :د� .إبراهيم �إ�ستنبويل •
ولد عمر دانيلبيكوفيت�ش  Umar Denelbekovich Yarichevفي  22حزيران من عام  1941في قرية
كوالري من ناحية �أورو�س مارتانوف في جمهورية ال�شي�شان وانغو�شيتيا ال�سوفييتية ذات الحكم الذاتي.

لقد نجوت
لقد �سحقتني مدحلةُ القدر الظالم
َّ
وحطمتني...
ركبتي،
أنه�ض عن
لم ي�سمحوا لي �أن � َ
َّ
أج�ش ي�صرخ:
راح
�صوت � ُّ
ٌ
بل َ

«�أنا في حاجة �إلى العبيد!»
الع�صي
كنت من ال�صخر
ولك ّني ُ
ِّ

و�صية الأجداد،
حافظت على
وقد
ُ
َّ

الحرية
لم �أتمكَّ ن من مفارقة
َّ

•

مرتجم �سوري� ،صدر له حديثاً كتاب بعنوان :خمتارات من ال�شعر الرو�سي «�أنطولوجيا».
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ِ
القلب م ِّني.
التي كانت تحيا في
العالم فكان مثلَ فحم
� َّأما
ُ
يحترق في موقد،

من�صة راحت تحترق تمام ًا –
كما لو �أ َّنه َّ

كان خبيث ًا �إلى ح ِّد النفاق،

أ�صم وب�سيط ًا �إلى ح ِّد الجنون.
� َّ

ما التعاطف؟ �أو الف�ضيلة؟ �أو ال�شفقة؟
بل بد ًال منها – دناءة وخطايا.
أكتب
وكم كلَّفني كي � َ
جيدة؟
�أ�شعار ًا ِّ

كتبت( ...وبطريقة زاهدة عفيفة!)
ولك ِّني ُ
الحق والخيرِ الخال َدين،
عن
ِّ

الوفيات
الوفيات وغير
عن الزوجات
َّ
َّ

لديهن.
على مذبح الأ�سرة
َّ
الدنيوية،
كتبت عن الآثام
ُ
َّ

وعن الإيمان بالله،

م�سودات �أ�شعاري...
وعن َّ

�أ�سكن في بيت متوا�ضع من الطراز القديم،
بعيد ًا عن ال�ضجيج والجل ََبة الفارغة...

ناظري ب�شروق ال�شم�س...
�أم ِّتع
َّ

الفتوة...
كما لو �أ َّنني لم �أعرف مرحلة َّ

فعلت خالل كلِّ هذه ال�سنين؟!
ماذا ُ
حي ًا؟
وكيف نجحت في � ْأن ُ
بقيت ّ
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ُولد ُعمر دانيلبيكوفيت�ش في  22حزيران من عام  1941في قرية كوالري من ناحية �أورو�س – مارتانوف،
الذاتي.
في جمهور َّية ال�شي�شان و�أنغو�شيتيا ال�سوفييت َّية ،ذات الحكم
ّ
هُ ِّج ��ر ف ��ي �شهر �شباط البارد من عام  1944مع �أ�سرته �إل ��ى كازاخ�ستان .هناك تع َّلم اللغة الرو�س َّية في
المدر�سة االبتدائ َّية .بد�أ كتابة ِّ
ال�شعر في العا�شرة من عمره.
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ال�شي�شاني فامتلأ بهمومه وب�آماله وطموحاته.
عرف منذ نعومة �أظفاره مرارة الحياة التي عا�شها ال�شعب
ّ
ال�شي�شاني .وقد اجتمع هذا
راح ي�صغي ويحفظ في ذاكرته الحكايات والأ�ساطير التي يتناقلها �أبناء ال�شعب
ّ
ك ّله مع الجمال ال�ساحر الذي ي�صعب و�صفه لطبيعة بالده ،لي�ش ّكال مع ًا عال َمه ،ولي�صبحا جزء ًا ال يتج ّز�أ من
حياته الروح َّية ،وهذا ما وجد انعكا�س ًا وتعبير ًا عنه فيما بعد في �أ�شعاره.
الذاتي ،وحقَّق
التعليمي
وعل ��ى ال َّرغم من ظروف الحياة القا�سية وغير المالئمة ،تاب ��ع عمر تح�صيله
ّ
ّ
نجاح ��ات باهرة .تع� � َّرف ،في طفولته الباكرة� ،إب ��دا َع �شك�سبير الذي كان يقدِّ ره ويجلُّ ��ه كثير ًا� ،إلى جانب
�أ�شع ��ار الل ��ورد بايرون و�ألك�سن ��در بو�شكين وليرمنت ��وف .كان �ألك�سندر بلوك هو المث ��ال والقدوة لديه في
ال�شي�شاني فقد كان ال�شاعر �أحمد �سليمان ��وف .كما �أنَّ ُعمر كان
ال�شع ��ر الرو�س � ِّ�ي ،و�أ َّما قدوته في ال�شع ��ر
ّ
يع ّد مع ّلميه و�أ�ساتذته �شعراء ال�شرق ،من �أمثال عمر الخ َّيام ونا�صر خ�سرو وفخر الدين جرجاني ومختوم
قلل ��ي ...و�آخرين� ،إ�ضاف ًة �إلى ال�شاعري ��ن الفرن�سيين ال ّرائعين والفريدين� :آرتور رامبو و�شارل بودلير � .اّإل
ح�سه العميق الذي لم يكن يعرف الخط�أ كان ي�ساعده دائم ًا في تحا�شي الوقوع تحت � ِّأي ت�أثيرات غريبة
�أنَّ َّ
عنه وعن بيئته.
ُن�ش ��رت �أولى ق�صائده ،بح�سبانه �شاع ��ر ًا نا�ضج ًا ،تحت عنوان «الجبل َّية» في جري ��دة «و�صايا �إيليت�ش».
ياريت�شف في ابتداع �أعمال �إبداع َّي ��ة �سوف ت�صبح في وقت الحق منجز ًا
وابت ��دا ًء م ��ن عام  ،1960بد�أ عمر
ِ
ثقاف ّي ًا بارز ًا يحظى ب�أهم َّية بالغة بالن�سبة �إلى الثقافة في عموم رو�سيا االتحاد َّية.
الحكومي لالقت�صاد في مو�سكو.
�أنه ��ى بعد عودته �إلى موطنه من كازاخ�ستان ،بدرج ��ة امتياز ،المعهد
ّ
عا�ش وعمل في مدينة غروزني ،عا�صمة جمهور َّية ال�شي�شان ،حتى رحيله في  11حزيران من عام .2020
ه ��و ع�ض ��و ا ّتحاد الك َّت ��اب في االتحاد ال�سوفييت � ّ�ي ال�سابق ،وا ّتحاد ك َّت ��اب رو�سيا .حاز لق � َ�ب �شاعر ال�شعب في
جمهور َّية ال�شي�شان .ن�شر العديد من الدواوين ال�شعر َّيةُ .ن�شرت ق�صائده في كثير من الجرائد والمجلاَّ ت الأدب َّية.
ُقتلت زوجته عام  1999في �أثناء غارة جو َّية .وفي عام ُ ،2000قتلت والدته العجوز خالل الق�صف الذي
تع َّر�ض له المبنى الذي كانت تقطنه .وقد كان ك َّر�س لها ،وهي في قيد الحياة ،ق�صيد ًة بعنوان «�سامحيني»:
....

المق َّد�س
لقد كان ُّ
حبك ُ

لدي...
مثل النجم الهادي َّ
ما العمل؟ ح َّتى الطيور

أع�شا�شها بعد �أن تكبر.
تغادر �
َ

ِ
الم�سافات الطويلة
و�أنا �أ�شبه بع َّداء

تمام ًا ،وقد �أ�صبح في �آخر دورة له،

�سني
�إذ �أم�ضيت �أف�ضل ع�شرين �سنةً من َّ
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م�سافر في الطريق...
و�أنا
ٌ
�سامحيني ،يا � ِّأمي الغالية!
على جميع الإهانات

على جميع المرارات
وعلى الهجران.

متو�سطة عام  ،2000لك َّنه ا�ستم َّر في مناداته بال�سالم في �أ�شعاره.
كما �أُ�صيب ُعمر
ِ
ياريت�شف بجروح ّ
تم ْت يا قلمي.
ال ُ

ينبغي لنا �أن نحيا� ،أنا و�أنت،
ِ
�صديقان ح َّتى القبر!
فنحن

�سوف تحين لحظة الجمال الرائعة –
و�ست�صبح �أفئدة الب�شر خالية من
ال�ضغينة.
�سوف تمتلئ بالخير
وبالمحبة.
َّ

تم ْت ،يا قلمي!
فال ُ
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ث َّمة كتَّاب و�شعراء يكون قدرهم �أن يلعبوا دور ًا كبير ًا ،ال في تاريخ ال�شعر والأدب عند �شعوبهم فح�سب،
بل وفي الحياة الروح َّية لتلك ال�شعوب �أي�ض ًا� .إذ تجد الخ�صائ�ص القوم َّية لل�شعب ،و�صور ما�ضيه وحا�ضره،
بالإ�ضافة �إلى ُم ُثله ال�سامية وطموحاته الرفيعة في �أبهى �صورهاِّ ،
وبكل عمق وو�ضوح ،تجد تعبير ًا عنها في
�إبداعاتهم.
ياريت�شف واحد ًا من �أولئك ال�شعراء .كان �إن�سان ًا دمث ًا وكريم النف�س �إلى �أبعد حدٍّ � ،سريع
وقد كان عمر
ِ
الج ّد َّية العميقة .وكان ِّ
ال�شعر هو
البديهة ،مح ّب ًا للمرح والبهجة؛ وفي الوقت نف�سه كان يحافظ على نوع من ِ
المج ��ال الأكث ��ر ج ّد َّي ًة لديه .ويمكن القول �إ َّنه ا�ستطاع �أن َ
يجعل ِّ
ال�شع� � َر �أقرب �إلى النا�س من خالل �إبداعه
َ
ومواقف من الحياة اليوم َّية للنا�س ،كانت تبدو للوهلة
المرهف والرقيق� ،إذ راح ي�ستعمل في ق�صائده �صور ًا
الأول ��ى قليلة ال�ش� ��أن وب�سيطة ج� � ّد ًا .فالأبطال في ق�صائده عبارة ع ��ن �أنا�س عاديين ج� � ّد ًا ال يتمتَّعون ب�أيِّ
موا�صف ��ات ا�ستثنائ َّي ��ة � .اّإل �أنَّ ال�شاع� � َر كان ينجح في �إ�ضفاء ق َّوة هائلة عل ��ى �أرواحهم ،ال يمكن تحطيمها،
وي�ضفي عليها جما ًال وثرا ًء في الم�شاعر ،وحكمة ورهافة عميقة.
ياريت�ش ��ف يدرك �أنَّ الحياة ال تك ��ون لطيفة و�سهلة على الدوام ،و�أ َّنه ��ا كثير ًا ما تكون �صارمة
كان عم ��ر
ِ
�شاك ،لك َّنه مقنع ،بحيث ال يمكنهم
وقا�سي ��ة ...وعندئذ ي�صبح من
ال�ضروري مخاطب ��ة المحيطين ب�صوت ٍ
ّ
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تجاهل ��ه ب ��ل الإ�صغاء �إلي ��ه ...وهذا ما نجده ف ��ي ق�صيدته "ف ��ي دار العجزة" ،التي كتبها م ��ن عمق الألم
الروحي ،وعك�س فيها الواقع القاتم ،فراح يخاطب الأبناء:
ّ
نحن ال نحيا على هذه الأر�ض طويالً.
مجرد لحظة في عمر الزمن.
والقرن
ّ
الب�شري ّ

عجوز يحاول بطريقة خرقاء
ها هو ذا
ٌ
ع�صي ًا في خرم �إبرة
�أن ُيدخلَ خيط ًا
ّ

زر عينيه على ال�ضوء
وقد َّ

كي يرى ولو قليالً.

وي"
ها هو ذا بنطاله من الحرير ال�سميك "مكْ ٌّ

ع�سكري،
كما لو �أ َّنه ذاهب �إلى عر�ض
ّ
وها هي ذي �سترته مع الأو�سمة
الكر�سي.
مع َلّقة على
ّ

المتعبتان ب�سبب الرجفة المرهقة
تت�ش َّنج يداه ُ

ال�شقي في خرم الإبرة
دون �أن يدخلَ الخيط
ّ

ب� ّأي �شكل من الأ�شكال.

لدي ال َآن زوجي العجوز...
"�إيه ...لو كانت َّ

لتكن ذكراها خالدة...
الرحمة على روحها.
َّ

كانت خاطت لي ال�سترة بمنتهى الدقَّة –
يتنهد ويفكِّ ر –
راح العجوز َّ

ماهرة في قطع الخيط ب�أ�سنانها...
كم كانت
ً

الفطيرة التي ت�صنعها!...
لذيذة
كم كانت
ً
ُ
ح�ساء رائع ًا!".
كما كانت تطهو
ً
ال�ستائر في ذلك البيت نظيفة
�إلى �أق�صى درجة.
وخلف الزجاج البارد للنوافذ
تزهر داليةٌ على نحو كئيب.
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ِّ
أر�ضية بمعجون �أ�صفر
ينظفون ال
َّ
ح ّد اللمعان.

و� َّأما "الأجداد" الحزانى للحفداء

فينتظرون ،يحدوهم الأمل،

فهم يائ�سون مثل جذور �أ�شجار
تمت تعريتها بعد �أن قذفت عوا�صف الحياة
َّ
بجذوعها �إلى الظلمة الحالكة.

عجائز م�ؤمنون ب�أمل م�شرق
يقطن هنا
ُ
�أ َّنهم �سوف ي�أتون من �أجلهم

يحن بعد بب�ساطة...
َّ
لكن الوقت لم ْ

 ...يجب �أن تفهموا

تغرب ح َّتى الآن.
�شم�س الحياة لم
� َّأن
ْ
َ

يعو�ض
الدفء
و� َّأن
َ
الحكومي لن ِّ
َّ

عن بيت الأهل العزيز.

فال ت�ضعوا �شيوخكم في ُدور العجزة.
مثلما يفعلون مع الأ�شياء الجامدة

حين ي�ضعونها في محلٍّ للمرهونات.
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الحياتي،
ياريت�شف تقف م ��ن حيث م�ضمونها
م ��ن ناحية �أخرى� ،أعتق ��د �أنَّ �أ�شعار ًا كثيرة لل�شاعر عمر
ِ
ّ
�صف واحد م ��ع �أف�ضل نماذج ِّ
وعمقه ��ا الفل�سف � ّ�ي ،وكمال ال�ش ��كل والأ�سلوب ،في ٍّ
ال�شعر العالم � ِّ�ي .و�أجد �أنَّ
ياريت�شف غي ��ر معروف بدرجة كافية للقارئ في �شت ��ى �أنحاء العالم ،هو عدم
التف�سي ��ر الوحي ��د لكون عمر
ِ
إبداعي ،و�إلى لغات مختلفة.
وجود ترجمات مكافئة لل�سو َّية الفن َّية العالية لكثير من نتاجه ال ّ
ياريت�شف ...التي تمتاز بب�ساط ��ة وبعفو َّية الجملة ال�شعر َّية،
وه ��ذا ما �سي�شعر به ك ُّل ق ��ارئ لأ�شعار عمر
ِ
لك َّنها في الوقت نف�سه مفعمة بال�شاعر َّية وبالحكمة وبالوجدان َّية العميقة .مع العلم �أنَّ ال�شاعر نف�سه لطالما
كان متوا�ضع ًا في تقييم �إبداعاته ال�شعر ّية.
ياريت�شف �شاع َر منا�سبات ّ
خ�ضم الأحداث التي يعي�شها
يحب �أن يكونَ حا�ضر ًا في ِّ
لم يكن عمر ِ
قط .بل كان ُّ
يتح�س�س هموم و�آمال ال�شعب .وهذا ما وجد تعبير ًا له في ق�صائده .كان ال�شاعر يرى �أنَّ من واجبه
�شعبه ،و�أن َّ
العم ��ل با�ستم ��رار من �أجل �إحالل ال�سالم بين �شعوب بالده ،وكان يدع ��و ،دائم ًا� ،إلى ال�صداقة والحياة الآمنة
وال�سلم َّية .عا ّد ًا �أنَّ مبد�أ العقالن َّية والعدالة ،هو ال�سبيل الوحيد ِّ
لحل الخالفات بين ال�شعوب والدول.
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ياريت�شف يردِّد با�ستمرار �أنَّ المه َّمة الأ�سا�س للأدب تكمن في تعزيز عالقات المو َّدة واالحترام
كان عمر
ِ
المتب ��ادل وال�صداق ��ة بين ال�شعوب .وكان يق ��ول �إنَّ مح َّبته للغته الأ ّم ولتقاليد وثقاف ��ة �شعبه ال تتعار�ض مع
مح َّبته ل ّلغة الرو�س َّية ،التي �أ�صبحت ال ّلغة الثانية لديه ،فال يمكننا �أن نع ِّلم ال�شعوب الأخرى ال ّلغة ال�شي�شان َّية
الرائع ��ة والغالية ،لك ��ن ب�إمكاننا �أن َ
نك�شف عن جمالها وغناها بم�ساعدة ال ّلغ ��ة الرو�س َّية التي �أ�صبحت لغة
م�شتركة بين �شعوبنا الكثيرة.
ونح ��ن ن�شك ��ر اليوم تلك القرية الوادعة "كوداري" التي ُولد فيه ��ا َّ
ال�شاعر ،وقد خاطبها في واحدة من
ق�صائ ��ده ،بعنوان "�سنعود �إلى البيت" ،حيث ع َّب ��ر فيها عن مرارة الفراق مع موطنه العزيز حيث ولد ،في
�أ�سرة من خم�سة �أوالد وخم�س بنات.
1
خيار
العي�ش من دون مكياج،
تعلَّموا
َ
و�أن تروا الجوهر في الأفعال
ال في الكلمات...
مطلوب الو�ضوح في الأحوال كافّة،
�سيما الت�ش ّدد في اختيار الأ�صدقاء.
وال َّ

فالأ�صدقاء ال ُيعثر عليهم

حول ق�صعة من الطبيخ،
وال في وليمة ،وال في قعر ك�أ�س.
م�سوغ تمام ًا
�أعتقد � َّأن حذرك َّ

� ُّأيها الم�ست�شار – العقل...

تع َلّموا �أن تقولوا ما يجب...

تعلَّموا �أن تح�سنوا الإ�صغاء.
القلب
�أ�صغوا �إلى ما يقوله لكم
ُ
مما ين�صح به العقل.
�أكثر َّ
و�إذا ما حدث وراح �أحدهم

يح�شر نف�سه في الروح بعناد،
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ينبغي �أن تعرف:
ل ِّأي غاية؟  ...وما ال�سبب؟

ال تراهنوا كثير ًا على تخمين القدر.

ال�صديق لأم ٍد طويل،
ونحن نختار
َ
ولي�س ليوم...

ال تن�سوا � َّأن الع�صا العوجاء
ال تترك ظلاّ ً م�ستقيم ًا...

***

2
بال�ضد من كلِّ �شيء
ِّ
ها قد انتهى كلُّ �شيء...
دقَّت �صفَّارة المغادرة.
من حياتنا هذه �إلى حياة الآخرة.
كان فيها كلُّ �شيء،
والحب،
ألم
ُّ
كان ال ُ

ولم تحرمني ال�سنوات.
و�أنا (�أقول هذا وا�ضع ًا يدي على قلبي)
ل�ست حانق ًا على ما كان وما جرى...
ُ

و�أرجو الله �أن ي�شملني جناح الخلود

بكلِّ ما لهذا المعنى من �أمر جليل.
�أن تحملني �أعا�صير القدر

مثل ق�شَّ ة �إلى �أرجاء غير معروفة...
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ال ق َّدر الله � اَّأل �أتذكَّ ر نف�سي
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وال �أن � ِ
أن�ساك بين حطام الروح –

� َّأي ُتها المر�أة ،يا حبيبتي!

***

3
�أرجوكُّ � ،أيها الأمل� ،أط ِل ْق �سراحي

من الأ�سر ال�صامت للخ�سارات الما�ضية.

تذهب!" – �صاحت الجدران في �إثري.
"ال
ْ

وهم�س الليل من خلفي" :ال تذهب"...
أمر ما
ن�ش�أ بيننا فج�أة � ٌ
وغير معقول.
تافه
ٌ
ُ

وح َده الدرابزين على �أجزاء ال�ساللم

كان يحفظ الدفء من ِ
يديك.

***

4
�إلى �آ�سيا بيتوكاييفا
(من ع�شيرة((( كورت�شاال)
لقد انتظر ِتني �سنةً بع َد �أخرى

ويوم ًا بعد يوم،

بطريقة غام�ضة مثل �شعاع ال�شم�س
 ) 1وردت في النص األصلي مفردة تايب  Teipوهي منظمة أو قبيلة شيشانية وإنغوشية ،يتم تحديدها من خالل النسب
من س��لف مش��ترك أو موق��ع جغرافي .هناك حوالي  150قبيلة شيش��انية .وق��د لعبت  Teipsدوراً مهم��اً في الحياة
االجتماعية واالقتصادية للشعبين الشيشاني واإلنغوشى قبل العصور الوسطى وخاللها .المترجم
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من خلف الغيوم،

ومثل ومي�ض ال�ضوء من النجوم

ِ
الروحي
جمالك
من فرط
ِّ
ِ
الرمادية.
عينيك
ومن م�سحة
َّ
الحب والغيرة
حيث خفق
ُّ
في هيجان الرقَّة والحنان.

وهذا ما لمح ُته م�ستتر ًا في �صبرِ ك

أميرية بكلِّ الأمل
وطاعتك ال َّ
وقفت في الباب.
والقلقُ ،مذ
ُ
أدركت بح ْد�س ال�شاعر:
و�
ُ
درب واحد
لقد جمعنا
ٌ
لمئة عام،

مثل ن�صفين لعملة واحدة

تحمل ا�سم ًا رهيب ًا – القدر! ◘
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ج�سور ا إلبداع

ق�صائد خمتارة من ال�شعر الأمريكي
جون ران�سوم -روبرت بن وارن  -ريت�شارد ويلبر

جون ران�سوم
ترجمة :هند دويعر •
ج��ون ران�س��وم (� )1974 – 1888شاعر وكاتب مق��االت ،وناقد �أدبي من الواليات المتح��دة الأمريكية� ،أ�س�س
مجلة جامعة «كينون» وكان مقلاّ ً فيما �أنتجَ هُ من ال�شعر ،لكن �شعره امتاز بالجودة ،وقد انتقد توجه ال�شعراء
المعا�صرين نحو العقل والعلم بدالً من العاطفة حيث تفقد التجربة الإن�سانية بذلك �شيئاً من كليتها.
م�شه ٌد في رواق
�أنا رجلٌ نبيلٌ في معطفه الواقي من الغبار،
�أحاول جعلك ت�صغين
ال�س ّن،
�أذناك ال ّناعمتان ال ت�صغيان �إلى رجلٍ طاعنٍ في ّ
ال�شبان.
وتنهدات ّ
ال ّ
أف�ضلية ،لهم�سات ّ

انظري! ورد تعري�شتك يذبل

بحي للقمر،
�أ�صغي �إلى الغناء ال�شّ ّ

جميلتي ...ال ب ّد �أن �أحظى بك،

الرجل ال ّنبيل في معطفه الواقي من الغبار
�أناّ ،

•

مرتجمة �سورية.
العـددان � 21 - 20صيف وخريف 2020

349

يحاول...

دة يافعة الجمال
�سي ٌ
�أنا ّ

حب حياتي
�أنتظر ّ

الرجل الأ�شهب ،عند الكرمات؟
من هذا ّ

كلماته جافّةٌ باهتةٌ  ،كما في حلم.

�سيدي ،ابتعد عن تعري�شتي،
رجاء!! ّ
ً
و� اّإل �صرخت!

ال�سيدة يافعة الجمال
�أنا ّ

تنتظر.

1955 – 1919

المجاز الأخير

ال�شاعر روبرت بن وارن
ال�شاع��ر روب��رت بن وارن (  )1989 - 1905كان �شاع��راً �أمريكياً وروائياً وناقداً �أدبي��اً� ،إ�ضافة �إلى كونه
�أح��د م�ؤ�س�س��ي النقد الجديد .كان وارن �أي�ضاً ع�ض��واً في زمالة الكتَّاب الجنوبيي��ن� .أ�س�س وارن مجلة
ذا �ساوث��رن ريفيو عام  1935باال�شتراك مع الناق��د الأدبي الأمريكي كلينث بروك�س .ح�صل وارن على
جائ��زة بوليتزر عن فئة الأعم��ال الخيالية لعام  1947عن روايته (جميع رج��ال الملك  .)1946يُعدُّ
وارن ال�شخ�ص الوحيد الذي ح�صل على جائزة بوليتزر لفئتي الأعمال الخيالية وال�شعر على حد �سواء.
الريح �شلعت الأوراق
ّ

وحيدة ب�أ�شجارها،
وتركت اله�ضاب
ً
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حينها ،رجلٌ ما بب�ؤ�سه الفاني ،قال:
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«�س�أتبع الأوراق حيثما انجرفت

�إلى � ٍ
أودية ال يعك�س �سطحها � اّإل برودة الم�ساء؛
ٍ
رماديةٌ ،
مكان ،عاريةٌ �أ�شجاره،
�إلى
ّ

�سافرة �صخوره،
ٌ

حيث وق ُْع الخريف �أ�ش ّد ،هناك
ما من طائرٍ مت� ّأخرٍ

الريح تغ ّني» ...
وحدها ّ

هكذا م�ضى...

باردة عميقةٌ � ،صادفها ،بان خلفها
مياه
ٌ
ٌ

ق�صي
عنيف
غرب
ٌ
ٌ
ٌّ
�صخري ٍة،
قم ٍة
غابةٌ انت�صبت
ً
ّ
جامدة على ّ
الريح
هناك ،كما ّ
تنبـ�أ ،وحدها ّ

من تغ ّني...

�شاور قلبه ليهتدي في تلك الوح�شة،
الريح لل�صمت ،بد�أ يغ ّني:
ولما ركن ل�سان ّ
ّ

«الريح جرفت الأوراق
ّ

وتركت اله�ضاب ب�أ�شجارها،
�أفكاري ،هي الأخرى
أوراق للذّاكرة.
�
ٌ

ذكرى �شبح الربيع المنتهي،
ت�شبثها،
ريح تنزعهاٌّ ...
مر ّ
ال ٌ

�شجرة ال يفارقها ف�صلها» ...
�أنا
ٌ

�سمع نغمات الريح العميقة ،من جديد
المرة:
تابع بال مو�سيقا هذه ّ

ال�سنة بدق ٍّة،
«ميالن الكوكب
الحتمي ،يهز ّ
ّ

ٌ
ذبول،
وخ�ضرة ...يليها
يحمل لها براعم
ً
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من بعد ٍ
ربيع
�شتاء ،تنبثق رائحة
ٍ
�-أراها مزريةً -

ٍ
�صيف
مقيت؛ يليه ح�صاد
ع�شب ني�سان
ٌ
ٍ
ٍ
واهنة،
أوراق
خريفي ب�
رماد
قاتلٌ ؛
ٌ
ٌّ

تخبئ تحتها فرقعة بذور ثمر،
الآن ،الأ�شجار جافّةٌ خاوية،

ٍ
ٍ
�سرمدية
خ�ضرة ه�شّ ٍة،
تتوق �إلى ر�أفة
إلهية.
� ّ

طاهرة هي الأوراق،
ٌ

من �سلطة الأخ�ضر الدائمة

الهالك ،ال تعرف ي�أ�س ًا...
أبدية التج ّدد»...
� ّ

ٍ
بدعاء واح ٍد� ...أنهى
رياح من وراء � ٍ
أفق ما،
تم ّنى هبوب
ٍ

ٍ
ورقة ،وتحقّق
تك�سح �آخر
خال�ص الف�صل.

مما ما تفقده من الأوراق ،تبقى الأ�شجار
على الرغم َّ
واقفةً بكبريائها؛ لك ّنه...

تجاهلها حين رفع �صالته تلك،

ٍ
عاطفة ،مع حلول
خالي ًا من � ّأي
ّ
الظالم الثّقيل

�أقام مجازه الأخير.
1931
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ٌ
نبي
ن�صيحة �إلى ّ

ريت�شارد ويلرب
ال�شاع��ر ريت�شارد ويلبر ( ،)1921-2017كان �شاعراً �أمريكي��اً ومترجماً �أدبياً ،وواحداً من �أبرز
�شع��راء ع�صره� ،إذ �أ ّلف �شعره �أ�سا�ساً بهيئة تقليدي��ة ،وتميزت �أ�شعاره بلم�سة من الموهبة
وال�سحر والأناقةُ .عين في من�صب ملك ال�شعراء وم�ست�شار مكتبة الكونغر�س في �أمور ال�شعر
الثان��ي ع��ام  ،1987وح�صل على جائ��زة بوليتزر عن فئة ال�شعر مرتي��ن ،في عامي 1957
و1989على التوالي.
حين ت�أتي �إلى �شوارع مدينتنا

_ كما يجب �أن تفعل عاج ً
ال _
بالجلي،
�ساخط ًا من ال ّت�صريح
ّ

متو�س ً
ال �شفقتنا،
ال معلن ًا �سقوطنا� ،إ ّنما با�سم الله
ّ
قوتها ،مداها
اعفنا من الكالم عن الأ�سلحةّ ،
�صور،
�أعدادها فائقة ال ّت ّ

لأننا لن نخ�شى الغريب وقلوبنا البليدة ّ
الطائ�شة

�سنتجاهلها ،ال تحاول �إخافتنا بالحديث

نت�صور المكان
عن � َأجل جن�سنا ،فنحن ال
ّ
تتوهج
نتخيل ال�شّ م�س ّ
دوننا ،كيف لنا �أن ّ

مغزى� ،أو الحجر يح ّدق في وجه الحجر،
بال
ً

وما من �أح ٍد يقلق راحة الأوراق؟!
تغير العالم نف�سه،
ح ّدثنا عن ّ
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تخيلنا ،علّمتنا ال ّتجربة
على الرغم من عجز ّ

وت�سود الكرمات
كيف يتف ّتت الحلم،
ّ

ويتب ّدل الم�شهد.

�سن�ص ّدقك �إن قلت � ّإن الغزال �أبي�ض الذّيل

تام ،نما بخجلٍ تام،
�سين�سلّ �إلى ظلٍّ ٍّ

القبرة �ستتوارى عن �أنظارنا
ّ

وال�صنوبر المغرور �سيفقد براجمه عند حافّة البرد،
ّ
كلّ ّتيارٍ �سيوم�ض  -مثلما فعل «�إك�سانتو�س» -
�صاعق ًا �سلمونه الطائر.

من نحن بال وثبات ال ّدلفين وعودة الحمام؛

بال �أ�شياء لطالما ر�أيناها ولطالما تكلّمنا عنها؟!

النبي كيف لنا �أن ن�ستعيد ّ
الحي؟!
الطبيعة حين ي�ضيع ذاك الل�سان
ّ
ا�س�ألنا �أيها ّ
ّ
الحب
يت�شظى زجاج ما و�صفناه بوردة
حين
ّ
وح�صان ال�شّ جاعة ّ
الطاهر ،وما �أب�صرناه من وقع الجراد
الروح العارية ،كلّ ما عنيناه �أو تم ّنينا �أن نعنيه
في ّ

ا�س�ألنا ،ا�س�ألنا �إن كانت قلوبنا �ستخذلنا

ألح علينا بال�س�ؤال �إن كان ال�شموخ �سيبقى فينا بعد �أن ينطوي �أر�شيف
حي��ن تنقر�ض الوردةّ � ،

البرونزي� ،أو �أنه �سيكون وقوف ًا مديد ًا وح�سب..؟!.
ال�سنديان
ّ

◘ 1961
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م�ستلقياً على الع�شب
هريمان ه�سة
�صبا قا�سم •
كات��ب �سوي�سري من �أ�صل �ألمان��ي ح�صل على جائزة نوبل عام  1946من �أعمال��ه  :ق�صائد رومان�سية -
�ساعة بعد منت�صف الليل – دميان– �سد هارتا.

�أيكون هذا
هو كل �شيء,
أزهار تم�ضي كالوهم
� ٌ
ٍ
�صيف زاهية تبهت �ألوانها
ومروج
ُ
حالم يغطي ال�سماء
أزرق
و� ٌ
ٌ
و�أغنية النحل,

�أيكون كل هذا
مجرد حلم
يراود خالق ًا يئن,
�أيكون كل هذا
• مرتجمة �سورية.
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�صرخة الالوعي لأجل الخال�ص؟
�أيكون �أفق الجبل البعيد

الذي يرقد بهدوء وجر�أة في الأزرق
مجرد فتنة,

�أيكون مجرد �أثرٍ
وح�شي لطبيعة ثائرة,
ٍ

مجرد حزن
مجرد �ألم

مجرد �إح�سا�س خاوٍ ,
�أبد ًا ال ي�ستريح,

�أبد ًا ال يعرف ال�سكون؟
كال!

اتركني وحدي,

�إنك تدن�س حلم الكون
في الألم!

تتراق�ص الح�شرات ال�صغيرة لتغمرك
تحت �إ�شراقة الم�ساء

وتهدهدك زقزقات الطيور,

ريح عليلة جبهتي
وتلثم ن�سمة ٍ
لتكون عزائي.

اتركني وحدي,

يا حزن الب�شرِ العجوز

دع كل �شيء يت�ألم

دع كل �شيء ِ
يعان
دع كل �شيء بائ�س ًا

لكن اترك لي هذه اللحظة ال�سعيدة من �أيام ال�صيف
اترك لي رائحة الزنبق الأحمر
اترك لي �شهوتي
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الكامنة في �أعماق روحي◘.
العـددان � 21 - 20صيف وخريف 2020

ج�سور ا إلبداع

ق�صائد
�شعر� :سابانادزي نينو جورجيفنا
ترجمة :د.فريد حامت ال�شحف •
أغان ومترجمة وم�ؤلفة كثير من الكتب ،رو�س ّية من �أ� ٍصل جورجي.
�سابانادزي نينو جورجيفنا :كاتبة � ٍ
عظمة الحب
من يعرف عن عظمة الحب؟
هل هو ال�شخ�ص الذي �شعر بلم�سته؟
ال�شبق ما يولد في الدم
لي�س
ُ
بل حقيقة الوالدة العظيمة!
ِ
مر ًة واحدة فح�سب.
هو يجيئنا في
الحياة َّ
ويعرف تمام ًا ما هو الإخال�ص.
ُ

نقي مثلَ
ِ
الما�س ال�شم�سي
�إ َّن ُه ٌّ
ك�أجملِ و�أغلى الجواهر.

•

مرتجم �سوري.
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� َّإن عظم َة الحب ال ُتم َن ُح للجميع.

بل ت�أتي بنف�سها �إلى المختارين فح�سب.

�إنها اتحاد ،مثل النبيذ النا�ضج،

المرء عقله.
ُت�سكر من جراء ال�سعادة ،لك ّنها ال ُتف ِق ُد
َ

الحب عالم كامل من �ألوان الطيبة،
في
ِّ
دفئ الأر�ض.
وي ُ
�شع بنور ال�شم�س ُ
ُي ُّ
وقوة الطهارة الأبدية هذه

تتم َّت ُع باالن�سجام والقدرة على الخلق.
غري الآخرون جميع ًا ب�شغف العي�ش،
�أُ َ

وتبادل الج�سد والروح والم�شاعر.
وال ينبغي االعتزاز بهذا -

ختلق اختالق ًا.
فمثلُ هذا ال�شغف قد ُي ُ
ومثلُه الكثير من البدائل الم�أ�ساوية:
نريد �أن ُنن�سى �أو ُنخادع ...

ونحن ننتظر ال�سعادة -والتغييرات الجيدة،
لكننا ن�سقط مرة �أخرى في الخطيئة.

وال�شبق كثيران فقط لدى الذين
ال�شهوة
ُ
لم يخترهم الحب  -ون�سيهم.

وترك لأرواحهم الخطيئة فح�سب

وعلى الأر�ض � ،أبقاهم كالمت�سولين.
من يعرف عن عظمة الحب؟

هل هو ال�شخ�ص الذي �شعر بلم�سته؟

ال�شبق ما يولد في الدم
لي�س
ُ
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بل حقيقة الوالدة العظيمة!
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فرا�شات

تجمدت فرا�شتان تحت الزجاج.
ّ
ِ
للعر�ض.
ث ُّبتتا،

كانتا ترفرفان فوق البركة من قبل،

مثل ج ّنيتين �صغيرتين فوق الغروب.

جمالهما ثلجي ب�سيط

كانتا خفيفتين ،بدتا عديمتي الوزن.

وبدت لي ب�ساطة �أجنحتهما النا�صعة
م�ألوفةً جد ًا منذ زمن طويل.
ك�أن الحياة توقفت فج�أة:

مالكان في تابوت �شفاف

لقد �أغلقتا معهما دائرة �أفكاري،

بحيث لم �أ�ستطع �أن �أثق بالورقة.
نحن فرا�شات في ان�شغال �أبدي

ال نتذكر الم�صارحات العابرة.

�إننا ن�ستحم في الجمال بال مباالة

دون �أن نالحظ اللحظات الذائبة.
زغب جميل في مهب الريح

تودع؟
ربما هي النفو�س التي جاءت ّ

تفتتح ال�صباح
في �أ�شعة الفجر التي ُ

لي�س ُمق ّدر ًا لها �أن تبقى طوي ً
ف�ضية.
ال ّ
المجمدتين تحت الزجاج
في الفرا�شتين
َّ
واحدة:
مرة
ً
وم�ضت طفولتي كلّها ً
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الأقحوان في الحقل وبيت الأهل،

�شم�سي.
ما�س
والعنب الذي كلُّه ٌ
ّ

ٍ
ٍ
جميلة و�سهلة.
ب�صورة
تجمدت الحياة
مالكان في تابوت �شفاف

�شخ�ص ما ّثبتهما بب�ساطة
مجرد ظالل.
ٌ

على الورق مدى الحياة.

لعبة
ألعب لعبةً مع الم�صير.
�س� ُ

ربما �أج ُد نف�سي في اللعبة؟

ألعب مع نف�سي على رقعة ال�شطرنج.
� ُ
ال يوجد �شريك – و�أنا الخ�صم �أي�ض ًا.

من يجب �أن �أ�س�أل عن معنى الوجود؟
عن الإيمان بالخلود وبالله وبالحب.

الأر�ض تدور ليلَ نهار -

وما م�ضى لن يحدث مرة �أخرى.
�أنظر �إلى نف�سي كما �إلى مر�آة الآمال.
ال�صراع يكمن دائم ًا داخل الروح.
والوقت يقلِّب �سهامه بين

الأر�ض وال�سماء ،ودائم ًا في عجلة من �أمره ...
إيقاع الأزمنة
ي�سر ُع � َ
والقلب ِّ

ويتعجل لو�ضع ««ك�ش مات»» للقدر.
ّ
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لكن الحياة ُتحلِّق ،وقانونها قوي:
ال فدية – ولي�س هذا خط�أُ �أح ٍد.
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�ألعب لعبة مع الم�صير

على رقعة ال�شطرنج ليلَ نهار ...

�ألعب مع نف�سي ومع نف�سي فح�سب -
و�أنا الخ�صم فكيف �أ�ساعد نف�سي؟

�أنا الحياة والموت  -البداية والنهاية.

الأحجار-الأيام ،وال�سنوات الطائرة.
اللعبة اخترعها خالق حقيقي،
ٍ
إجابات �أبد ًا◘ .
كي ال ُيق ِّد َم �
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ج�سر الميرامار  -خوليو في�سكونتي مورينو
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طيور النار
ت�أليف� :آن بريير
ترجمة :جمال الورعة •
�آن بيير ( :)2017 - 1922كاتبة و�شاعرة �سوي�سرية  ،ولدت في لوزان.

I
لو كان العالم
عنب ًا بلوري ًا
من كان لينجو؟
*****

في الجانب الآخر من البحر
تزدحم الأ�شجار
بالطيور الوفية
*****

• مرتجم �سوري ،حا�صل على ماج�ستري يف الرتجمة التحريرية من جامعة دم�شق.
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جناح مالك

على نافذتي المظلمة
ثلج

*****

حذار يا قلبي!

�أي ت�أخر هذا العام

على �شجرة الن�سرينة
*****

في الجزء الخلفي من الفناء
زيزفونة من�سية
تعطر النحالت
*****

روح هذا الحجل بمعزل عن القمح
تلك �صخرة

تتهاوى
*****

أتال�ش
�آه! دعني � َ

في الدرب الوا�سع الأخ�ضر
ل�شرايينك
*****

ال�سالم

تحت�ضنه بين يديك
كبطيخة حمراء
*****
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ال�ساعة التي قاربت الظهيرة
تترك ظلها ينداح
لي ً
ال

*****

في الحديقة المقفرة
�شتلة خ�شا�ش بهية

ترق�ص لأجلك فقط
*****

كلما كان ال�صيف باذخ ًا
وكان فتاك ًا

تكون النحلة دوم ًا �أنقى

*****

في قرية الزيزان
جثة ترقد

هي من وا�ستني

قالت الطرقات:
لنفترق هنا

عند قدمي النهار الكري�ستاليتين
*****

ثمة قبر لو نب�شته
لوجدت

زرقة ال�سماء
*****

الع�صفور المعر�ض للموت
لإ�صابة جناحه الجريح
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اجتاز النهار
*****

والآن من يمكنه االحتفاظ
ببيا�ض � ّأخاذ

للرحيل نحو قلب �آ�سر
*****

عن الروح ...فوق القبور
لم نعد ن�سمع

�إال الحمامة الهادئة
*****

في عذوبة ال تعرف الرحمة
�أجني

لحالح ال�صمت
*****

�أطفو في قلب �شا�سع جد ًا

فهل البحر

هو الموت الذي �سبق �أن ا�سترقني
*****

هل �أنا الآن �شيء �آخر
ك�شاطئ رملي م�ستوٍ

مكر�س للمحيط
*****

في ال�سر الأزلي
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ثمة روح منيرة
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تعر�ضني لل�شم�س
*****

هيا يا قلبي دع كل �شيء
�أكنت تحلم ب�أ�سر

النيازك في قف�ص؟
*****

ها قد التقيت بالطيور البرية

� ّأو ُاه! فال تبحثوا عني بعد الآن

�إال في البعيد البعيد
*****

تعالي لي ً
ال �أيتها المتوهجة

(((

خذيني عندما تم�ضي الريح

على حافة النهار
*****

في �سماوات الطيور
وحدها تر�شدني
معالم النجوم

II
لو كنت زهرة

لدعوت للرق�ص لي ً
ال

المرج
َ

*****

غنى بالأل ��وان .وتزخر هذه ال�شجرة ب�أزهار مخروطي ��ة ال�شكل حمراء اللون.
 ) 1ال�شج ��رة المتوهج ��ة :واحدة من �أ�شج ��ار �أ�ستراليا و�أكثرها ً
[المترجم].
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يتفتح النهار كرمانة
و�س�أر�شف

من قلبها نجمة
*****

على حافة الع�شب ال�سعيد
�أتدلى� ،أترنح
مع الفرا�شات
*****

يكفي

�أن تم�ضي الن�سرينة على ر�ؤو�س �أ�صابعها
للأر�ض

*****

معروف �أن كل زهرة

تحفظ في قلبها الغيمة القزحية
لنحلة غائبة
*****

جميع تلك ال�ساعات ال�ضائعة
تنثرها الريح على المرج
بمنتهى ال�سرية
*****

غد ًا ليتني كنت �أنا

المذهب بالحوذان
كل هذا ال�ضحك
ّ

الدافق

*****
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ما تحلمين به يا حياتي

ما تحلمين به م�سجون

بين جدرانك الزعفرانية
*****

موجة الخزامى هناك
تناديني

مع �صوت البحر
*****

�أريد �أن ُيدعى ال�صيف
يوم يجرني الموت

نحو ب�ساتينه المرجانية
*****

عند الم�ساء

�شقائق النعمان التي كانت تغني في حقل ال�شوفان
باتت �صامتة
*****

�أتن�شق ف�أطوي

في قاع نهار من النعناع الأزرق
�سرير ًا نقي ًا

*****

في �أعلى الغ�صن

زهرة العزلة

ترتاح في ماء ال�سماء
*****
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في عالم الجذور القلق
ال�شتاء ناعم
كز َب َابة
َ

(((

*****

رحلت الزهرة في درب حيث

ترتفع بين ذهب المجرات نجمة
تتردد

III
بموت �شجرة التوت
�أورثتني ظلها
الفاكهي
*****

برفة جناح واحدة

يا ليتني �أقدر �أن �أثغر
عينيك

*****

حينها لو�ضعت فيك

و�ضوح برقوقة وبحرٍ

من النعيم
*****

الكلمة فردو�س

ثلج ال�صيف هذا على الروح
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 ) 2الزبابة :حيوان من الثدي ّيات ي�شبه الف�أر ،له �أنف طويل مد ّبب وعينان و�أذنان �صغيرتان ،ي�أكل الح�شرات[ .المترجم].
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يفتر�شها
*****

نايات غابات عذبة

عط�شى خيميات((( روحي
�أينما حللتم
*****

ريح حبات توت عدة ميتة
وابل فرا�شات باردة
هو ما يبقى في �آخر
*****

القلب الذي يريد �أن يحفظ بداخله
الزهرة

يحفظ �أي�ض ًا الأ�شواك
*****

فدع كل �شيء
� ّأما �أنت ْ

قبل �أن يحلّق الن�سر الذهبي
فوق �أرزاقنا

*****

بما �أن الطريق
تنقطع! وحده الهواء
هنا ي�ستطيع م�ساندة ذيل الح�صان((( ال�شفاف
*****

 ) 3الخيمي ��ات :ه ��ي رتبة من النباتات تتبع الطبقة النجمياوايات من طائفة ثنائيات الفلقة .م ��ن �أ�شهر ف�صائلها الخيمية التي ت�ضم نباتات
مثل البقدون�س والجزر والكمون واليان�سون والكرف�س[ .المترجم].
 ) 4ع�شبة ذيل الح�صان :وت�سمى �أي�ضا ع�شبة ذنب الخيل هي واحدة من النباتات الأكثر ا�ستخدام ًا للق�ضاء على احتبا�س ال�سوائل في الج�سم[ .المترجم].
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النور ال�ساطع يحملني
�أنا

حاملة الظل
*****

مرة �أخرى النحلة
المحبوبة ب�شغف

تتخطى النهار في الرق�ص
*****

العالم الهادىء جد ًا

مح�صود

تحت �أوراق الأبدية
*****

دعونا نجل�س بين العنبيات
حب ًا بب�ساطة حديثها

ين�ساب ا�سم ن�سيمها الجميل
*****

عيون الموتى

�أحداقها في الظل
زينات لحديقتي
*****

�إليكم يا من لن ت�ضيئوا

�أر�ض الم�شاعل المنطفئة �أتو�سل
النار

*****
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لم قد نخ�شى الليل
َ

بما �أنه يعيد

العندليب الفتان؟
*****

نفلة ندية

الخطى المتوهجة
المزيد من ُ
تناديني
*****

�آه! دعيني �أن�ضم �إليك �أي َّتها الغزالن
دعوني

�أتبدد معك في الرمال
*****

�إن تهت �أو عط�شت
ف�س�أحفر �آبار ًا

في ال�سماء
*****

و�سنرت�شف حياتي� ،سنرت�شف
من هذا الماء

حتى الموت◘ .
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ليلة النجوم  -فان كوخ
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ج�سور ا إلبداع

ق�صائدخمتارة
جان دومينيك �أمبري
ترجمة :فاروق احلميد •
جان دومينيك �أمبير �شاعر �سوي�سري.

ال�شجرة ،على الطريق
على الطريق تعلو الأ�شجار
ك�أنها تريد الم�شي في الطريق
يحمل في ذاته الوقت
و�صمت الحقول
ما اعتقدنا �أنه �ضاع
ك�سر:
يعود �إلينا ٍّ

اللُّحاء ،ب�شرة النهار
الظلُّ  ،النظرة

•

�شاعر ومرتجم �سوري .ع�ضو احتاد الكتاب العرب.
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واليد التي نم�سك بها
من ي�سمح لل�سماء بالمجيء
�سهم مجنح
هي ٌ

ما نحمله في الم�ساءات ال�صيفية

�شجر في الم�ساء
في الم�ساء يلقي مطر الأ�شجار
بنظراته

�سماء بال غيوم

في الماء ال�صافي في ال�صيف
الذي يبتعد
يعبر الليل

من فرجات الغابة
من �أين ت�أتي الغربة
حيث تعبر الن�ضارة

في �أوراق الم�ساء

الماء والنظرة
الماء في ال�سماء مثل ظلٍّ يرق�ص
بتمهل
كلَّمته ّ

بينما ذهبت �إلى �سريرها الأر�ض

وهي تحتفظ بالأ�سرار التي �صادفتها في عبورها

376

ي�أتي المطر دون كالم
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مع الخريف ،عابر ًا

ك�أغنية �أوراق ال�شجر
م�ساء
من ي�صغي �إليه
ً
�سيحظى بنظرته

�إلى �سماء الغابة

�إلى �سماء الغابة

ت�أتي �أوراق ال�شجر الأولى
يوم كامل قد احترق
الدرب ،فرجة الغابة

�أي �أر�ض �ستقول لك
عن وقت القراءة

ع�صارة الخريف الذي نرى
أبي�ض
يميل الدرب � َ

�أين �أ�ضاع رائحة �صوته

في الأ�شجار◘ .

الم�صدر:
جان دومينيك �أمبير (لحن ا�سمك و�أ�شعار �أخرى).
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الم�سيح في العا�صفة  -رامبراندت
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ق�صيدتان
الل�ش مريزا
ترجمة :منري خلف •
الل���ش ميرزا (يا�سين علي �أحمد) �شاعر �س��وري ّ
كردي ،ولد في مدينة الح�سكة  1968تخ ّرج في معهد
�إعداد المد ّر�سين ق�سم اللغة العرب ّية بالح�سكة عام .1991
بد�أ كتابة ال�شعر بالكردية عام ،1994هاجر �إلى �ألمانيا عام  ،2014له مخطوطان �شعريّان باللغة الكرديّة.
()1
بين الأ�صابع
أبحث
�س� ُ

أ�صابع
بين ال
ِ
َ
أبحث
� ُ

رغم �ضياعي،

ورغم ت�ش ّت ِ
تت ذاتي
على كلِّ
ٍ
درب

•

مرتجم �سوري.
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ُ
أحاول
�
لك ّنني

ال �أرى
أبحث
أبحث ُ � ..
و� ُ
أتعب
أتعب ُ � ..
� ُ
�أ�سقط �أر�ض ًا

ّف
أنه�ض ال �أتوق ُ
و� ُ
أنه�ض ..
� ُ

جدران خوفي،
�أه ِد ُم
َ
القفار
أجوب
� ُ
َ
و�أ�صع ُد كلَّ
ِ
الجبال
و�صو ًال

�إلى نقطة ِ
البدء

ِ
ِ
البدايات
درب

ٍ
رحلة م�شرق َْه
في
ُ
أحاول
�
لك ّنني

َ
الو�صول �إليها
ال �أجي ُد
فكلُّ الدروب مغلّقةٌ
 ..مغلق َْه

أعود
وحين � ُ
َــه
المطْ رِ ق ْ
ذاتي ُ
�إلى َ
ُ
أحاول ر�ؤيتها
�
من جديد
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ُ
فت�سقط كلّ الر�ؤى
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يدي
من َّ
و� ُ
تعبت
أدرك �أ ّني ُ
عدت
وما ُ
� ُ
ذاتي
أدرك َ

�سي المرهق َْه.
من ن ْف َ

الح�سكة 2020/1/29

()2
ورقة �صفراء
أطير
� ُ
ِ
الالمكان،
�أحل ُّق في
ُمرادي

نف�سي ال َآن
�أرى
َ
�أقر�أ ذاتي

أدو ُن كلَّ الق�صائ ِد
� ّ
أبحث عن � ّأول الحرف
� ُ
عن َر ْو ِ
أبجدي ِة
نق ال ّ
الحل ِْم،
زو َر ِق ُ
عن ْ

ِ
المرهقات
آالمي
� ُ
أ�سرد َم ْق َتلَ � َ
و�أ�سعى �إلى الفجر،

ال�شوق في �صفحاتي،
أمتحن
�
َ
ُ
أ�سودها
� ّ
أمز ُق � َ

تراكم
و�أبع ِث ُر ما قد
َ
مه َم َه ِ
ال�ضياع،
ات
ِ
ِم ْن ْ
أراه:
و� ُ
أ�سمع من �شاه ٍد ال � ُ
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ن�شيج �سبي ِل ْك ؟
�أهذا
ُ
�أرى ..

ال �أرى � َّأي �شيء،

ِ
ُ
اللحظات،
أقطف
�
أحاول �أن � َ
رة
�أرى ُ�ص ْف ً
ِ
عمري،
أوراق
بين �
َ
تبت فوقَها
قد كُ ْ

وقت رحي ِل ْك◘ .
حان ُ
َ
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قراءة يف كتاب:

ما العلمانية؟
معنى املثل الأعلى العلماين
�أحمد علي هالل •

العلمانية في �سياق مو�ضعتها و�صيرورتها ت�أخذنا �إلى دالالتها الأو�سع ،و�إلى «اختراعات» جدليتها حتى ن�صل
�إلى مفهومها المنفتح ،ومدى ما يرتبط به هذا المفهوم بالمثل الأعلى العلماني ،فهل يعاني تعريف العلمانية من
التبا� ��س بي ��ن فهم الحق والمبادئ التي ي�ستعملها بعيد ًا عن التف�سيرات المغلوطة للعلمانية التي تجعل منها حرب ًا
معلن ��ة على الدين ،و�أيديولوجية مثل غيرها من الأيديولوجيات ،و�إذا كان الكالم عن �سوء الفهم الذي يكمن في
تعريفها �أي –العلمانية -ف�سنذهب �إلى �أ�شكال و�ضع العلمانية ،بل كيف يمكن عي�ش االختالفات من دون التخلي
ع ��ن الت�ش ��ارك في مرجعيات م�شتركة ...وعليه ،ف� ��إن العلمانية بهذا المعنى لي�ست مج ��رد ف�صل �أو مجرد حياد
ديني ،فمثل هذه التميزات ال�سلبية المح�ضة لي�ست �إال نتائج لل�ضرورات الإيجابية التي تعطيها معنى.
تل ��ك ال�سياق ��ات التي انطوى عليها م�سار العولم ��ة في ف�ضاءات مختلفة ،كما ال�سع ��ي �إلى مو�ضعتها في
نط ��اق التفكير الجدل ��ي الذي يعي �صي ��رورة تاريخها ،كما التفكير به ��ا طريقة وخطاب ًا ،كم ��ا �سيتبدى لنا
الكت ��اب الذي و�ضع ��ه �أ�ستاذ الفل�سف ��ة «هنري بينا رويز» وترجم ��ه �إلى العربية د .محم ��د عرب �صا�صيال،
وف ��ي غم ��رة ال�س�ؤال الكبير الذي يحيلن ��ا �إلى النظرة الإجمالية لمبد�أ العلماني ��ة� ،سنقف على العلمانية في
الماهي ��ة والمفه ��وم ،يقول الم�ؤلف�« :إن العلماني ��ة المفهومة على هذا النحو ،لي�س ��ت نوع ًا من خيال روحي
خا�ص ،و�إنما هي �شرط لإمكان تحقق ما دعاه كانط بالإطار اال�ستعالئي ،وتجاهل هذا ال�شرط هو النقطة
العمي ��اء للمفاهيم التي تريد جعل العلماني ��ة با�ستمرار مو�ضع ًا لمفاو�ضات جدي ��دة تجري خ�صو�ص ًا تحت
رحمة تقلبات الم�شهد الديني ،وموازين القوى التي ت�ضمنها».

•

ناقد و�صحفي وع�ضو احتاد الكتاب والأدباء الفل�سطينني.
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ولعل الكاتب -رويز -ينزع هنا �إلى القول ب�إمكان وجود عالم م�شترك بين النا�س ،هو الذي ا�ستعمل من
ناحيتين ،فالعلمانية ال تكون حياد ًا واحتياط ًا �إال ب�سبب روح الوفاق المبدئي الذي يعرفها �إيجابي ًا� ،أما كيف
يمكن عي�ش االختالفات من دون التخلي عن الت�شارك في مرجعيات م�شتركة ...تلك هي الم�س�ألة الأ�سا�سية
التي يذهب الم�ؤلف فيها �إلى �أن يفرد ف�صوله االثني ع�شر مو�ضح ًا معنى المثل الأعلى العلماني في الق�سم
الأول و�صو ًال �إلى الق�سم الثاني الذي ي�ست�شرف فيه العلمانية اليوم ،انطالق ًا من جدلية الم�صطلح وتو�ضعه
ف ��ي ال ��ر�ؤى والأن�ساق والتفكي ��ر الناقد ،م�ؤك ��د ًا على ما يخ�ص العالقة بي ��ن العلمانية والدي ��ن� ،إذ يرى �أن
«الخل ��ط ال�شائع جد ًا بي ��ن التحرر العلماني والعداء للدين -كدين -كان يحدث كثير ًا ،وهو بالت�أكيد ي�شو�ش
الم�س ��ارات� ،إال حي ��ن ال ينجم عن قراءة ت�أملية قريبة �إلى التاريخ ...ذلك �أن من غير الممكن بالفعل خلط
المب ��ادئ �أو القي ��م بالن�ضاالت الالزمة من �أجل االعت ��راف بها� ،أو عبر هذا االعت ��راف» ،ومثاله الأ�سا�سي
�سيتجل ��ى ف ��ي الت�أكيد على التمييز بين الإن�سان الخا�ص وال�شخ�ص العام -المواطن -بمعنى ،وكما يقول –
روي ��ز� -إن هذا ال�شخ�ص لن يكون حالة ثقافية خا�صة بمقدار ما هو مك�سب لروح الحرية� ،أي �أن الح�ضارة
ل ��م تف ��رزه تلقائي ًا ،قد يكون من قبيل المجازفة الزع ��م ب�أن مثل هذا التمييز ال يمكن �أن يوجد �إال في بع�ض
الب� ��ؤر الثقافي ��ة ،وعلي ��ه ال يمكن �أن نطبق عل ��ى العلمانية ن�سبوية عل ��م االجتماع� ،أو عل ��م �أ�صول ال�سالالت
الب�شرية «الأثنولوجيا» ،التي تقوم غالب ًا على ر�ؤية �سكونية للح�ضارات.
ونذهب �أكثر مع –رويز� -إلى قرون من الآالم والظلم التي �أ�س�ست لالعتراف بالعلمانية ك�أمر م�شروع...
يكت�سب تمام ًا كما ُتظهر ذلك المجادالت المتواترة حول تعريفها،
ومع ذلك ف�إنه يبدو �أن هذا االعتراف لم َ
لي�ؤك ��د الم�ؤلف ف ��ي هذا المجال�« :أن الجميع �أو الجمي ��ع تقريب ًا ينت�سب �إلى العلماني ��ة ،لكن �أحيان ًا ب�شرط
فهمها بطريقة ال تغيب فيها عن النظر المتطلبات المكونة لها» ،لنجده مف�سر ًا انت�شار تعابير ت�ضفي عليها
طابع� � ًا ن�سبي ًا بحجة تجديدها ونف�ض الغبار عن مفهومها ومنه ��ا العلمانية الجمعية ،والعلمانية المنفتحة،
والعلمانية التداولية المثيرة للجدل.
لنق ��ف عل ��ى ا�ستنتاجه ب� ��أن العلمانية المكت�سب ��ة على ح�ساب �سم ��ات ثقافة بعينها ،تمث ��ل انقطاع ًا مع
الت ��راث الذي يربطها بع�ضهم به على نحو مت�سرع ،و�أمثلته في ما انتهى �إليه بـ «التفتي�ش التع�سفي والملكية
الم�ستن ��دة �إل ��ى الحق الإلهي في الحكم ،و�إدان ��ة الكني�سة لحرية ال�ضمير التي ا�ستم ��رت حتى بداية القرن
الع�شرين» ،وبر�أيه �أنها �شواهد معاك�سة لفكرة ظهور جيل تلقائي من العلمانية على �أر�ض الح�ضارة الغربية،
وينبه �إلى �أهمية هذه المالحظة بالقيا�س �إلى الحجج التي ن�شرها بع�ض �أن�صار الأ�صولية الإ�سالمية ،الذين
يخت�صرون العلمانية في ذاتية ثقافية ويخلطونها مع قاعدة معيارية غير قابلة للنقل �إلى بع�ض الثقافات.
و�إذا كانت تلك المالحظات ت�سمح بر�سم �إطار وتوجهات لتعريف مدرو�س للعلمانية –كما يرى الم�ؤلف-
ف�إنه ��ا في الوقت عينه ت�سمح بت�أمل في قيمتها م ��ن �أجل التمييز بين وجهات نظر الحق والتاريخ والالهوت
وال�سيا�س ��ة ،لن ��رى مو�ضعة البعد الإيجاب ��ي للعلمانية والتمييز بينها والعداء للدين ،ذل ��ك �أنه بالرجوع �إلى
مب ��د�أ العلماني ��ة يذهب الكاتب �إلى التاريخ الواقعي و�إلى الجغرافيا و�إل ��ى الف�ضاء العلماني ،و�إلى ما �أ�سماه
بالإن ��ارة اال�شتقاقية لمفه ��وم العلمانية من �أجل تعري ��ف �إيجابي لها يقول �إن العلمانية ه ��ي الت�أكيد الأولي
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لل�شع ��ب كاتح ��اد ب�شر �أحرار ومت�ساوي ��ن ،ويلفت الكاتب �إل ��ى �أن الحرية المق�صودة هنا ه ��ي �أ�سا�س ًا حرية
ال�ضمي ��ر ،الت ��ي ال تخ�ضع لأي عقي ��دة محتومة ،فحياد الف�ض ��اء العام العلماني ال يمكن �أن ي� ��ؤدي �إلى �سوء
الفه ��م ،وه ��و ال يعبر عن �أي نزع ��ة ن�سبية ،وال ُيخت�ص ��ر بالت�أكيد في عملية تحكي ��م يمار�سها جهاز قانوني
ب�سي ��ط ب�إدارة التعددية الدينية ،وبالعودة �إلى المثل الأعلى العلماني� ،أي فكرة الف�صل بين ما هو م�شترك
بي ��ن الجميع ،وما ه ��و متعلق بالحرية الفردية ،مثل ه ��ذا الف�صل يتطلع �إلى قيا�س ع ��ادل لميدان القانون،
وفكرة �سيادة الإرادة تعد م�صدر ًا لقواعد الحياة الم�شتركة ولل�ضمير والعقل الذين ينيرانها.
ثمة ا�ستنتاج ي�ؤكد �أن مرجعية العلمانية و�أ�سا�سها تكمن في ال�شيء الم�شترك بين الجميع الذي يتجاوز
اختالفاته ��م الروحي ��ة ،وتعبير ال�شيء الم�شت ��رك هو الم�صدر لكلمة الجمهورية ...ه ��ذه المرجعية تتطلب
وتفتر�ض وجود �أنا�س �ضميرهم متحرر من �أي خ�ضوع ،وقادرين على �إعطاء �أنف�سهم قانون ًا يوحدهم ...في
المث ��ل الأعلى للعلمانية تتالمح مفاهيم من مثل الكرامة الإن�ساني ��ة وحرية ال�ضمير والم�ساواة في الحقوق
والخي ��ر الم�شت ��رك المتجاوز لالختالفات والثق ��ة المبدئية باال�ستقالل الذاتي ،ذل ��ك ما يجعل من مفهوم
العلماني ��ة ذا ف�ض ��اءات تت�س ��ع للقول بعدم التناق� ��ض مع الأديان ،وبالنزع ��ة الإن�ساني ��ة بو�صفها المرجعية
الأول ��ى ،ما ي�ضف ��ي على �أطروحة العلمانية �سياق ًا يعيد االعتبار �إليه ��ا بالمعنى التاريخي وبالمعنى الجدلي
ف ��ي �آن مع� � ًا ،ووقوف ًا عند الأفق العلماني كما يذهب ال�س�ؤال الكبير م ��ا العلمانية؟ �إلى قابلية االنفتاح ،و�إلى
ف�ضيل ��ة العلماني ��ة ،و�إلى التحرر الذي ال يقي ��م تناق�ض ًا بين �سجل ب�شرية حرة وغي ��ر مرتبطة وذات كرامة
مت�ساوية لدى كل �إن�سان ،و�سجل الخ�صو�صيات الدينية والثقافية الذي يتطلب طريقة في الترابط تجعلهما
يتعاي�شان في ال�شخ�ص نف�سه بطريقة ت�ستبعد و�ضع التع�صب وعدم الت�سامح .وجوهر الفكرة هنا �أن يكون
من ينتمي �إلى المعتقدات والأديان ب�صفتهم الإن�سانية.
ف ��ي �سيرورة العلمن ��ة وم�صادرها ومرجعياتها واقتراحات مقارباته ��ا لم�صادرها الالهوتية ،ن�صل �إلى
بمعان مختلفة ،لنذهب �إلى ما يعنيه التحرر
ا�ستنتاج �ضروري يقول �إن الن�صو�ص المقد�سة يمكن �أن ُتلتم�س ٍ
العلمان ��ي ك�صي ��رورة تاريخية ف ��ي لحظتين كبيرتي ��ن ،قادت الأولى م ��ن الت�سامح المحدود �إل ��ى الت�سامح
الع ��ام ،وقطع ��ت الثانية العالقة مع الغمو� ��ض ال�سيا�سي لمفهوم الت�سامح وح ��دوده ،واتجهت لأن تقيم على
م�ستواه ��ا القانون ��ي الجوهري كمبد�أ د�ستوري ،بدء ًا م ��ن �سيرورة الم�ؤ�س�سات العامة و�ص ��و ًال �إلى ح�سبانها
حق� � ًا �سيا�سي� � ًا تعطي مث ًال �أعلى عمومي ًا لتنظيم الدولة وجهاز ًا قانوني� � ًا يت�أ�س�س عليه ويحققه ...و�إذا كانت
كلمة علمانية ت�شير �إلى وحدة ال�شعب كما ُتفهم كوحدة تت�أ�س�س على ثالثة متطلبات ال يمكن الف�صل بينها:
حري ��ة ال�ضمير ،الم�ساواة بين كل المواطنين مهما كانت معتقداته ��م الروحية وجن�سهم و�أ�صلهم ،والتطلع
�إل ��ى الم�صلحة العامة والخير الم�شترك للجميع ،ف�إن جوهرها يكمن في تحرير مجموع الدائرة العامة من
�أي نفوذ يمار�س با�سم دين �أو �أيديولوجية خا�صة.
يرى الكاتب �أن ذلك ما يحفظ الف�ضاء العام من كل تجزئة لتما�سك الجماعة ،الفت ًا �إلى الحياد الديني
الذي يت�أ�س�س على قيم معلنة بو�ضوح« ،فالدولة العلمانية لي�ست فراغ ًا لأنها تج�سد الخيار المتزامن لحرية
ال�ضمير والحرية ،وكذلك للعمومية التي ت�سمح لها بقبول كل الكائنات الب�شرية ،من دون �أي امتياز».
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في مدر�سة العلمانية وتراثها الم�ؤَ َ�س�س ب�سياقاته التاريخية والعقيدية وبف�ضاءاته الثقافية الأكثر انفتاح ًا
على الإن�سان ،وبامتيازه الإن�ساني ،ي�ؤكد –رويز -على �ضرورة و�ضع علم �أخالق علماني �أقرب �إلى حاجات
العق ��ل ،وامتح ��ان ما �إذا كان ��ت العلمانية مقبولة من وجهة نظر دينية ،وم ��ن �أي وجهة نظر �أخرى مرتبطة
بمفه ��وم م ��ا للحياة الروحية ،يبدو الره ��ان حا�سم ًا �إن تعلق بالتفكير في ال�ش ��روط واال�ستحقاقات و�أخالق
الت�سام ��ح وف�ض ��اء الحرية ،الت ��ي تتيح للعقل �أن يتكل ��م بمنطوقه الداللي� ،أي مع –روي ��ز� -سنجد �أن المثل
الأعل ��ى العلماني �سيمر عبر الوقاية من الالعقالنية ،ومن الآث ��ار ال�ضارة لنزعة ن�سبية ،فالوقاية الوحيدة
الت ��ي تك ��ون �صالحة قانوني ًا ف ��ي دولة علمانية هي التي تكمن ف ��ي التعليم والإعالم ،التعلي ��م للت�شجيع على
ا�ستقالل الر�أي والفكر النقدي لكل المواطنين ،والإعالم من �أجل �إثارة اليقظة �أمام التالعبات المقنعة.
وه ��ذا ما ي�ؤكده ا�ستخال� ��ص الكاتب �أن العلمانية لي�ست مرادفة لعالم خائ ��ب الأمل ،ومجرد من معالم
�أخالقي ��ة ومراج ��ع ،ليقول بو�ضوح «�إن المث ��ل الأعلى العلماني يوح ��د الب�شر عبر ما يربيه ��م ويطلقهم في
الوق ��ت نف�سه ،ي�صبح المرء �سيد �أفكاره كي يكون �أي�ض� � ًا �سيد �أعماله� ...إن التحرر الفكري كمهمة ت�ضطلع
به ��ا المدر�سة العلمانية يتزود فيها ب�شروطه ،وبالمعالم الت ��ي يقدمها ثقافة منفتحة على العالم» ،وهذا ما
يجعلها م�ضادة لل�شعوذة والو�صفات والحلول الجاهزة.
ينبني الكتاب على و�ضوح منهجي -بف�ضل ترجمته المهنية والمحترفة -وينطلق من مقدمات ،ويخل�ص
�إل ��ى نتائ ��ج ،وي�ستبط ��ن غير المف َّكر فيه م ��ن �أجل ا�شتقاق منهج مت ��وازن قائم على فت ��ح الآفاق في جدلية
العلمن ��ة و�سيروراتها ح�سب مقت�ضيات التاريخ والثقافة والعقيدة� ،إلى الإن�سان في قواعد حياته الم�شتركة،
�إلى القوانين الم� ِؤ�س�سة ،ليجهر بالرهان على التفكير النقدي المتحرر والقادر على عدم الخلط بين الظلم
االجتماع ��ي واال�ضطه ��اد الثقاف ��ي ،انطالق ًا من العقل ال ��ذي «ال يمكن اختزاله في ملك ��ة ح�سابية ،وي�سعى
�إل ��ى الح ��ق والعدل في ممار�سة الر�أي المطب ��ق على الغاية من الوجود الب�ش ��ري» للربط بين ميداني العقل
والإيم ��ان ،عل ��ى الرغم م ��ن تمايزهما ،بعيد ًا عن �سوء الفه ��م الذي يكمن في تعري ��ف العلمانية واختزالها
بالع ��داء للدين ،العلمانية بو�صفها مبد�أً �إيجابي� � ًا لت�أكيد الحرية والم�ساواة والقيم المنفتحة ،من �أجل ر�ؤية
تلك المبادئ والقواعد المعيارية القابلة للجدل ،وما يمكن تقييمه كتراث ثقافي ،كما المنظور الذي تحدد
فيه العلمانية الإطار الأكثر مالئمة لتلقي االختالفات الثقافية ،ما يعني �أن ثمة �إطار ًا مرجعي ًا «يذ ّكر الب�شر
ب�إن�سانيتهم الم�شتركة التي تتعلق بها اختالفاتهم المتقابلة».
والجدي ��ر بالقراءة في جمل ��ة المقاربات التي ينجزه ��ا الم�ؤلف ،وبالمعنى التاريخ ��ي الذي تتعالق فيه
حيثي ��ات العولمة ومجاالت ا�ستحقاقاتها و�أمداء مقارناتها انطالق ًا من وقائ ��ع بعينها� ،أن الت�أ�سي�س لثقافة
العولم ��ة وعلمنة الثقافة �سيذهب �إل ��ى ا�ستنطاق المدلوالت الح�ضارية ومدى م ��ا تتوا�شج به مع �أطروحات
جدلية تفتح الت�أمل لي�س على �أدبيات العولمة فح�سب ،بل على روح الم�سعى العلماني ،ويقول –رويز« :ي�سمح
كل م ��ن التاري ��خ والآداب وتاريخ الف ��ن والفل�سفة بطرائ ��ق مختلفة بالت�صدي للظواه ��ر المرتبطة بالأديان
المفهوم ��ة كوقائ ��ع ح�ضارية ،م ��ن دون نزعها عن �سياقها ،ف ��ي الوقت الذي تتجنب في ��ه الت�شهير بالإيمان
الدين ��ي وبالتب�شير ال ُمق ّن ��ع �أو المعلن» ولنلحظ ت�أثي ��ر المدر�سة العلمانية التي ت�ستدع ��ي رف�ض ًا متزامن ًا –
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ح�س ��ب الكات ��ب -للم�سعى المتح ��زب المعترف به �أم ال� ،أي المم ��وه بت�أثير ديني ،وللم�سع ��ى الجدالي الذي
يهدف �إلى الحط من قيمة الإيمان.
ولعلنا في الف�صل الأخير من الكتاب �سنقف عند الأ�شكال المختلفة للعالقة بين الدين وال�سيا�سة في �أوروبا،
ولقيمه ��ا وم�س�ألة حياد الدائرة العامة لن�صل �إل ��ى الطموح العلماني في �أوروبا ،الذي يقول فيه الكاتب –رويز-
يب ��دو �أن االعتراف بالعلمانية كفعل �ص ��ارم يتحقق تدريجي ًا ،ولهذا ف�إن من غير الم�ش ��روع اال�ستناد �إلى �أوروبا
من �أجل و�ضعها مو�ضع اتهام ،والمقارنة ما بين �ألمانيا وبلجيكا وبريطانيا و�إ�سبانيا� ،أي بالعلمنة وفق الطريقة
الفرن�سية �ستكون مو�ضع جدل �إذ �إن �أوروبا العلمانية ت�سير جنب ًا �إلى جنب مع �أوروبا ذات الثقافة المحررة التي
ر�سمت ب�شكل �إجمالي برنامجها في ع�صر الأنوار ،لكنها تتفق مع �أوروبا االجتماعية التي ينبغي بنا�ؤها.
وعل ��ى ذل ��ك يبقى �س�ؤال المثل الأعلى العلماني في مقابل عالم ت�أ�س ��ره ح ّمى الهويات الح�صرية ،ولعل
كثافة ال�س�ؤال الذي يطرحه –رويز« :هل �إن الفكرة العلمانية �إن كانت فكرة جديدة لن تكون �إال �أم ًال فاقد ًا
للرونق ،بل �ساخر ًا بالقيا�س �إلى دُوار االختالف والتقهقر الالهوتي الع�سكري الذي يجتاح الكرة الأر�ضية»،
لكنه يجيب ب�أن هذه الأ�سئلة ال تلغي المثل الأعلى العلماني وال القانون الذي ينجزه ويعبر عنه ،لكنها تدعو
�إل ��ى تقيي ��م �آفاق �إنج ��ازه� ،إذ �إن الأمر يتعلق ب�أن ن�ضع على محك التجربة مث�ل ً�ا �أعلى من �ش�أنه �إعطاء �أمل
جديد عبر التذكير بما يمكن �أن يوحد الب�شر على الرغم من اختالفاتهم.
�أ�سئلة ذات ا�ستحقاقات كثيرة ب�صدد ما يجري في عالمنا وفي غير مكان في العالم ،وهي تم�س الهوية
والحرية الروحية ،لكن الكاتب ال ينكر �صعوبات تحقيق ذلك المثل الأعلى العلماني جزئي ًا لأ�سباب يعزوها
�إل ��ى علو مقت�ضي ��ات التحرر ،على الرغم م ��ن �إرث العلمانية الم�ؤ�س�ساتية التي �أ�س�سته ��ا الجمهورية الثالثة
ف ��ي فرن�سا ،ذلك الإرث الذي ي�ستدعي ��ه الكاتب ليقف على ثقافة الم�سافة الت�أملية بين م�أثرة المثل الأعلى
العلماني و�سياقاته من �أجل العثور على ما ي�ؤ�س�س ب�شكل جوهري وحدة الب�شرية ،وبتعبيره «برنامج الأخوة».
وف ��ي ظ ��ل �شرط العولمة القادرة على �إحراز التوازن بين مكونات مجتمعية وثقافية ،من �أجل الم�شترك
الح�ض ��اري والثقاف ��ي ،تنطوي ف�صول الكت ��اب على ا�ستحقاق الأ�سئل ��ة ال كما الأجوبة ،بم ��ا ي�سمح للمتلقي
ا�ستق ��راء ذلك الج ��زء المقارني ومعطياته المعرفية والأخالقية في �آن مع� � ًا� ،أي بمعنى ثقافة ال�س�ؤال التي
تحتاجه ��ا نظري ��ة المعرفة ب�صدد «عي�ش االختالف ��ات» وقيا�س مبد�أ العلمانية والمث ��ل الأعلى الذي يلهمها
بالنظ ��ر �إلى تحديات الق ��رن ،وال �سيما تحدي العولم ��ة ،وبتعبير –رويز «�إن قيا�س المث ��ل الأعلى العلماني
�سيكون ممكن ًا �ضمن �إطار مثل هذا الت�سا�ؤل».
وفي الأرجح� ،إن القيمة النظرية لأطروحة العلمنة� ،أو هي كما تتجلى في بنيتها وماهيتها لي�ست بو�صفها
�أداة قيا� ��س ،بل بو�صفه ��ا طريقة للعي�ش مت�آزرة مع مكون ��ات تاريخية وعقدية وثقافي ��ة ،يذهب در�سها �إلى
الت�أم ��ل واال�ستخال�ص بقوة المثال الذي ال ينف�صل ع ��ن الواقع ،بل يجد طريقة في تنظيمه ال ُتدرك �إال من
خالل الم�ؤ�س�سات التي تعلي من �ش�أن الإن�سان ،وترتقي بوظائفه الحيوية من �أجل فهم �أو�سع لتنوير عقالني
ال تزال غايته الإن�سان �أو ًال و�آخر ًا ،ولعل د�أب غير كتاب و�ضع من �أجل العلمنة وخطابها الفكري /العقالني
و�سياقاتها التاريخية هي من �أجل م�شترك ال منا�ص منه◘ .
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ج�سور الألفة

قراءة يف كتاب:

الواقعية الغرائبية والبحث عن جذور التعا�سة
في رواية (فتاة الترومبون) للكاتب الت�شيلي �سكارميتا

خليل البيطار •

اجت ��از �أدب ��اء �أميركا الالتيني ��ة ج�سور معاناة طويل ��ة ،و�أبحروا بعي ��د ًا �صوب الجهات جميعه ��ا ،بحث ًا عن
مح ��ار الده�شة و�أ�سرار ال�سرد المتق ��ن ،وغا�صوا عميق ًا في القاع االجتماعي المفقر والم�ضطهد ،كي يكت�شفوا
لغ ��ة ناب�ض ��ة باللون والإيقاع ،ويبتك ��روا �صور ًا م�شعة ع�صية عل ��ى التروي�ض ،وظلوا �أوفي ��اء لمحليتهم وتراثهم
وح�ضاراته ��م المطمو�سة� ،أو لما نجا منها ،وانفتحوا على الجديد و�سعوا �إليه ،وطوروا واقعية �سحرية غرائبية
م�شوقة ،وقدموا نتاج ًا ناف�سوا فيه �أعالم الرواية في �أوروبا والعالم ،وح�صدوا �أرفع الجوائز بجدارة.
و�أنطونيو �سكارميتا �أحد �أعالم الرواية في القارة ،وهو ت�شيلي من �أ�صول كرواتية ،ولد في مدينة �أنتوفاغا�ستا
الت�شيلية عام  ،1940ودر�س الفل�سفة ،واهتم ب�أعمال �سارتر وكامو وهايدجر ،وغادر م�سقط ر�أ�سه �إلى الأرجنتين،
ث ��م ح�صل على منحة فولبرايت في الواليات المتحدة لمدة �سنتين ،وح�صل بعدها على منحة الآداب والفنون من
�ألمانيا الغربية ،وكان لهاتين الرحلتين �أثر مهم في �إغناء تجربته الفكرية والأدبية ،وفي �صقل �أدواته الفنية.
ق�ضى في المنفى �ستة ع�شر عام ًا بعد انقالب الجنرال بينو�شيه على الرئي�س اال�شتراكي المنتخب �سيلفادور
الليندي ،وعاد �إلى ت�شيلي عام  ،1989ثم عين عام � 2000سفير ًا لت�شيلي في �ألمانيا.
كت ��ب �سكارميتا الرواية والق�صة والمقالة ال�سيا�سية وال�سيناري ��و ال�سينمائي ،وكان ع�ضو ًا في حركة العمل
ال�شعبي الموحد (مايو) الي�سارية ،لكنه انتقد الدوغمائية والجمود و(ال�شعارية) الجوفاء ب�سخريات الذعة.
نال ��ت �أعمال ��ه الروائي ��ة والق�ص�صية اهتم ��ام النقاد ،ومن عناوي ��ن رواياته :عارية عل ��ى ال�سطح -رق�صة
الن�صر� -أيام قو�س قزح -ال�صبر المتحرق -فتاة الترومبون.

•

ع�ضو احتاد الك ّتاب العرب.
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ومن عناوين مجموعاته الق�ص�صية :الحما�سة -واحد ًا تلو الآخر -ركلة حرة.
ترجم ��ت �أعماله �إلى لغات عدة ،ونال عنها �أرفع الجوائ ��ز ،بينها :و�سام الفار�س من فرن�سا ،وجائزة نوبل
في الآداب من ال�سويد عام . 1996
رواي ��ة (فت ��اة الترومبون) �أ�شه ��ر روايات ��ه� ،أنجزها ع ��ام  ،1970وترجمها �إل ��ى العربية �صال ��ح علماني،
و�صدرت عن دار المدى بدم�شق عام  ،1997وتتحدث عن حفداء الرحالة والمحاربين �ضد النازية من مدينة
�أنتوفاغا�ستا ،والنازحين �إليها من جحيم المجازر وراء البحار.
يروي �سكارميت ��ا بحرفية حكاية ج ّد وتمرد طفلة مدينته �أنتوفاغا�ستا في عقدي الخم�سينيات وال�ستينيات
م ��ن القرن الما�ض ��ي ،وي�سرد حكاي ��ات الت�شيليين ف ��ي �ضواحي العا�صم ��ة �سانتياغو المحا�صري ��ن بالتهمي�ش
والأعم ��ال الم�ضني ��ة ،والموزعين بي ��ن حلم العدالة ف ��ي الوطن ،والحل ��م الأميركي والرحيل �إل ��ى مدن المال
النجومية في الواليات المتحدة.
الطفل ��ة مجدلينا ال�شقراء المولودة ف ��ي �أوروبا ،قتل �أبوها وهو يواجه النازيين ،وتوفيت �أمها ،وحملها ق�س
في �سلة وعمرها �سنتان ،و�سلمها �إلى جدها �ستيبان كابيتا ،المحا�صر بالم�آ�سي منذ نزوح �أ�سرته ذات الأ�صول
الكرواتي ��ة �إلى �سواحل الق ��ارة الالتينية ،التي ظلت تحن �إلى جذورها ،لكنه تج ��ذر معها في الأر�ض الجديدة
و�صار محور االهتمام في المدينة.
وع ��ت الحفيدة مجدلينا الذكريات الحلوة والمرة منذ �أدخلت المدر�س ��ة الإنكليزية ،وروت �سيرة طفولتها
ومراهقتها ،وتذكرت ما حفظته من حكايات جدها ،وما احتفظت به من �أ�شيائه وهداياه ،را�صدة تحوالتها في
هذه المرحلة ال�صاخبة ،وتحوالت مدينتها ووطنها ت�شيلي ،والأحالم المنك�سرة وال�صراعات القارية والدولية
التي لم ترحم بلدها ،ولم ترحم الدول اله�شة حديثة اال�ستقالل كافة.
عان ��ى الجد �ستيبان من �إ�صابة في الرئتين ،لكنه قاوم المر�ض ورعى الطفلة ،ووجد فيها ا�ستمرار ًا لدماء
�أ�س ��رة كابيتا ،ف�أوق ��ف التدخين والكحول ،وظل يردد دائم ًا « :النا�س الذين لديهم م�سوغ للعي�ش ال يموتون» �ص
 . 14ا�ستفزت ��ه ر�سال ��ة الق�س الت ��ي وجدها في ال�سلة يوم ت�س ّل ��م الطفلة� :أقنع نف�سك �أن ��ك �صاحب ال�ش�أن �أيها
الجب ��ان ،وه ��و ال يذكر �أنه جبن �إال مرة واحدة ،حين توجه مع �أخيه مهاجري ��ن �إلى الواليات المتحدة بطريقة
غير �شرعية ،وكان عليهما �أن يغادرا القارب وي�سبحا �إلى ال�شاطئ ،فقفز �أخوه ،وعدل هو في اللحظة الأخيرة
وعاد �إلى موطنه ،وانقطعت �أخبار الأخ ،وقيل �إنه غرق.
�سردت مجدلينا ما وعته من �أحداث ،ومن خبرات الجد والمعلمين وزمالء اللعب �أمام دار ال�سينما في �ساحة
البرازي ��ل� ،إذ يعيد الأطف ��ال تمثيل ما حفظوه من مواقف و�أحداث في الأفالم ،ويقل ��دون ال�شخ�صيات المحبوبة،
ويحلمون ب�أن ي�صبحوا م�شهورين ،ويذهبوا �إلى هوليوود ،لأن البو�صالت كلها ت�شير �إلى الواليات المتحدة� .ص46
مجدلينا التي غدا ا�سمها �آليا �إيمار ،كا�سم جدتها ،منذ عمدها تجمع �أطفال �ساحة البرازيل للرق�ص والتمثيل
بهذا اال�سم« ،وكان كل طفل يختار ا�سم ًا م�ستعار ًا له ويحتاج �إلى موافقة الأطفال عليه» ،واجهت فراق الجد و�ضغوط
عمته ��ا العان� ��س وو�صايتها عليها ،وا�ضطرت �إل ��ى م�ساومتها لتقا�سم غرفتي المن ��زل ،وواجهت تحر�شات ال�صبيان
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وتناف�سهم على ك�سب قلبها ،وناف�ست �صديقتها �إ�سبينوزا ذات الج�سد المثير ،كما واجهت تحر�شات �آرينا�س مدر�س
اللغ ��ة الفرن�سية ،التي كرهتها ،وتحر�شات عامل محط ��ة الوقود الذي علمها قيادة الدراجة النارية التي ورثتها عن
جدها ،وعلمها قيادة ال�سيارة التي �أهديت �إليها من �صديق الجد حين قدومه للتعزية ورد الجميل ل�صديق عمره.
تعلق ��ت �آليا �إيم ��ار بباالثيو�س ،الفتى الحال ��م المتمرد المخل�ص له ��ا ،وا�ستفادت من �سيارته ��ا الجذابة بت�أجيرها
ل�سياح وعا�شقين مقابل مدخرات �أمنت لها ول�صديقها نفقات الهجرة �إلى هوليوود ،وبد�أت تفهم طبيعة ال�صراع الدائر
ف ��ي ت�شيلي ،وعرفت مكانة جدها و�أ�سرة كابيتا من �أ�صدقاء الج ��د :ال�صديق الذي �أهداها ال�سيارة ،وال�صحافي روكي
بافلوفيت�ش المتابع لما يدور من �صراعات ،ومنا�صر الرئي�س اليميني �ألي�ساندري ،لأن ال�صحيفة التي يعمل فيها تغازل
اليمين ،وقد كتب مقالة عن �ستيبان و�أر�سل ن�سخة منها �إلى الحفيدة ،وقال فيها� «:إن معاناة ح�سرة الحب م�ضاف ًا �إليها
التعلق ب�أمل واهم ،ي�سرع ال�شيخوخة �أكثر من �إدمان ال�شراب ،و�ستيبان محترف في هاتين الريا�ضتين»� .ص124
التوت ��ر الدرام ��ي وال�ص ��راع يتوا�صالن عب ��ر �صفحات الرواي ��ة ب�أ�شكال متع ��ددة :مواجهة �ضغ ��وط الحا�ضر
و�إرث الما�ض ��ي المخفي والمعلن ،والخيارات الم�ستقبلية المتعث ��رة ب�ش�أن الدرا�سة والحب وال�سفر ،وال�صراعات
المت�صل ��ة بتطور بلد متخلف مفقر ،تتجاور فيه قلة مترفة مع �أكثرية بائ�سة ،والد باالثيو�س عامل طباعة منا�صر
للي�س ��ار ،لكنه يعمل في م�ؤ�س�س ��ة ت�ساند اليمين ،وتحمل ب�ؤ�سه وحرج موقفه ب�صمت ،وال ي�شارك في االحتجاجات
العمالية خ�شية ت�سريحه� .سخر بافلوفيت�ش من هذه المواقف المتناق�ضة ،وقال« :ال تنق�صني حا�سة ال�شم لأدرك
�أي ��ن يطب ��خ التاريخ»�� � .ص� .140سخر من كث ��رة الإعالنات في بلد لي�س في ��ه فائ�ض من �أي �ش ��يء ،و�س ّوغ ت�أييده
لمر�شح اليمين وهو عارف بف�ضائح ال�شركات الأجنبية وف�ساد الحكومة و�إداراتها في مناظرة مع �ألليندي مر�شح
الي�س ��ار ال ��ذي خ�سر مرات بفارق �ضئيل مزيف من الأ�صوات ،وقال «:قدري �أن �أعي�ش في بلد �صغير� ،أطاحوا فيه
بع�سكري �أول الأمر ،ثم اختاروه بعدها ديموقراطي ًا ،كي يعودوا �إلى التخل�ص منه بهذه االنتخابات»� .ص137
ال�صبي ��ة �آلي ��ا �إيمار الم�شتهاة والم�ستقلة في خياراتها واكت�شافاته ��ا لتحوالت ج�سدها الجميل� ،أ�صغت �إلى
الآراء المتباين ��ة :المحبط ��ة �أو الحالمة ،والم�ستاءة �أو العميقة ،حبيبه ��ا باالثيو�س قال لها في ر�سالته« :العالم
جائ ��ر وجمي ��ل ،وغابرييال مي�سترال ال�شاعرة الت�شيلية المعروفة كتبت :يا ي�سوع �أطبق جفني  /و�ضع ثلج ًا على
فم ��ي /فال�ساعات كلها �صارت فائ�ضة عن الحاجة /والكلمات كلها قد قيلت .وال�سيد �سينيوريت عاتب حبيبها
حي ��ن عرف نيته الهج ��رة ،وقال :لي�س عد ًال �أن يكون كل �شيء �أعوج على ه ��ذا النحو ،لكن مفتاح ال�سر موجود
هنا في هذه الجبال الجرداء»� .ص146
وع ��ازف الترومبون بات�شوك ��و ياك�سيك الذي �أو�صل الطفل ��ة مجدلينا �إلى جدها مت�أرجح ��ة على �آلته ،عاد
ثاني ��ة �إل ��ى ت�شيلي ليجدها �صبية جميلة ،و�أحيا حفلة جاز ،وقدم لل�صبي ��ة بطاقتي دعوة ،ومو�سيقاه والأغنيات
الإ�سباني ��ة والإنكليزية التي حفظتها ال�صبية �صقل ��ت �شخ�صيتها و�أغنت تجربتها ،فالحياة ت�ؤرجح النا�س على
�أكثر من تجربة قبل �أن ت�ضعهم على ال�سكة.
لما �أغرمت مجدلينا (�آليا �إيمار) بباالثيو�س ،وانجذب �إليها ،اكت�شفت قدرتها على �إطالق طاقاته الكامنة،
قالت «:كان فيه �شيء رقيق جد ًا وهائل ال�شبق في الوقت نف�سه ،بدا كما لو �أنه ي�أ�س هذه الجدران قد �صاغه من
قوة مكبوحة ،وراودني خاطر مجنون ب�أنني القادرة على �إطالق العنان لتلك القوة»� .ص181
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و�ص ��ف �سكارميتا على ل�س ��ان ال�صبية اللقاء الحميم ��ي الأول بين العا�شقين �آلي ��ا وباالثيو�س في �سيارتها،
وكانت قد خيرته بين ا�ستئجار غرفة فندق �أو النوم في ال�سيارة ،وقالت« :كان باالثيو�س وح�ش ًا حبي�س ًا ،وبكلماته
وحدها ينال الحرية ،ال حاجة لأن تكون تلك الكلمات ل�شك�سبير �أو نيرودا ،يكفي �أن يقول �شيئ ًا حتى يمزق رداء
الروتي ��ن الرم ��ادي ،وتدخل �شهب ال�شم�س من كل الأنحاء ،و�إن كان ��ت الحروف ت�شكل في �آخر المطاف كلمات
تخلو من �أي فخامة»� .ص202
تحدث ��ت �آلي ��ا عن م�شاعرها بعد اللقاء ،ث ��م م�ضت مع حبيبها باالثيو�س بال�سي ��ارة �صوب البحر ،وقالت« :
للمرة الأولى في حياتي ان�صهر الزمن لي في وهلة واحدة ،غمامة �ضباب من الما�ضي متحللة في دفقة �شم�س،
الم�ستقبل يمكنه �أن ينتظر ،ربما لأنه مت�ضمن في هذا الحا�ضر الذي يمتد على طول الطريق العام»� .ص203
وتك ��ررت لقاءات ال�شابين ،وكان لهما لقاء حميمي �أجمل في بيت ال�شاعر الت�شيلي المحبوب نيرودا ،وعبر
باالثيو� ��س ع ��ن فرحه وخ�شيته م ��ن فقدان هذا النعي ��م بت�سا�ؤل م�شوب بالح ��زن� «:آليا �إيم ��ار �أتظنين �أن هذا
�سيدوم؟ ف�أجابت بثقة� :سيدوم �إلى �أن ينتهي»� .ص224
اتج ��ه باالثيو� ��س �صوب معهد الم�سرح ،ودخلت �آليا الجامعة ،وظل حلم ال�ش ��اب بال�سفر �إلى الواليات المتحدة ً
قائما،
وحدث ��ت تطورات �صغيرة ودرامية كثيرة� :إ�سبينو�سا �صديق ��ة �آليا حملت من �صديقها الذي هجرها ،وهي تنوي �أن ت�سقط
الجنين ،وجوفانا الو�صية عليها �أغرمت باال�شتراكي �سبوليبيدا النا�شط في حملة �ألليندي مر�شح الي�سار ،وقدم �ألي�ساندري
�شيئا ً
ك�شتبانا �صغير ًا من الآم ��ال« :عر�ض ً
ً
قريبا
مر�ش ��ح اليمي ��ن وعود ًا براقة مزجها بالتهديد ،في حي ��ن عر�ض �ألليندي
م ��ن النا�س لكنهم ال ي�ستطعون ر�ؤيته ،عر�ض كنز ج ��رة حكاياتنا العربية ،الزيت الذي ي�ضيء م�صباح عالء الدين ،المن
ال�ساقط من ال�سماء على الأنهار الميتة ،و�إح�صاءات رقمية ب�ش�أن �إ�صالح الغذاء والتعليم وال�صحة»� .ص276
وعال ��ج د� .أللين ��دي مر�ضاه في تالل بالباراي�س ��و ،وكانت �آليا �إلى جانبه ،ور�أت كي ��ف رد المر�ضى الجميل
لطبيبهم المر�شح عبر �إغراقه ب�أ�صواتهم.
وتلقى باالثيو�س ر�سالة من �صديقه �سينيوريت يبلغه فيها قبوله في معهد الم�سرح الأميركي ،و�أبلغ �آليا التي
حمل ��ت من ��ه ولم تبلغه بذلك ،ول ��م تعتر�ض على �سفره وحيد ًا ،وليلة موعد الرحل ��ة �ألغى �سفره وظل �إلى جانب
حبيبته ،ون�شطا ل�صالح حملة �ألليندي ،الذي فاز �أخير ًا بالرئا�سة بعد ثالث هزائم.
مزج �سكارميتا ال�سيرة الغرائبية بتحليل �إيقاع الأحداث والحراك االجتماعي في بلد نهبته االحتكارات و�شطرته
ال�صراع ��ات ،فهن ��ا جماهير وا�سعة مفق ��رة ومقموعة ،وهناك نخ ��ب يمينية كومبرادورية بولي�سي ��ة حاكمة ،تزيف
االنتخاب ��ات وت�ست�أث ��ر بالثروات ،وتهدد بحرب �أهلي ��ة �إذا ت�ضررت م�صالحها و�سلطته ��ا ،ور�سم ببراعة �شخ�صيات
غريب ��ة الأط ��وار لكنها واقعية وواثقة ،و�سخر بم ��رارة ودقة من نظام التعليم التلقيني وم ��ن التبعية الذليلة ،وانتقد
�آلي ��ات العم ��ل ال�سيا�سي الجامدة وتقاليد الوالء الأعمى للأ�شخا�ص ،وحذر م ��ن ب�ؤ�س ثقافة الجيل ال�شاب المركزة
على الأفالم والأغنيات الأجنبية ،في حين ت�شكل المدر�سة المحلية ممر عبور نحو الأفق البعيد في �أميركا و�أوروبا.
و�شغ ��ف �سكارميت ��ا بو�صف الطبيعة من جه ��ة ،وبتحليل عالم ال�شخ�صيات الداخل ��ي من جهة �أخرى ،وبرز
ذلك في تحليالت �آليا �إيمار الف�ضولية ،والتقاطها لإيماءات الأ�شخا�ص وحواراتهم ،وفي الحوارات الكثيرة بين
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ال�شخ�صي ��ات المر�سومة بعناية فائق ��ة .وا�ستخدم الدعابة في انتقاده لتوظيف ��ات ال�شهرة :فالمالكم الت�شيلي
ذو القب�ض ��ة القوي ��ة معجب ب�ألليندي وال �ش�أن له ب�أفكاره ،وي�سانده في االنتخابات ،ويتناقل النا�س طرفة تقول:
المالكم يربح مبارياته كلها ،ومر�شحه في االنتخابات يخ�سر دائم ًا.
و�أظه ��ر �أ�سل ��وب �سكارميتا ن�سيج ًا منمنم� � ًا تتزاحم فيه ال�ص ��ور ،وي�سل�س له ال�سرد الم�ش ��وق ،وتتعانق فيه
ح�ض ��ارات قديمة ومعا�ص ��رة :مثال ذلك ت�صويره لميناء بالباراي�سو بثقله ال�ضاغ ��ط« :كان ملح البارود يح�شو
رئاتن ��ا ،وكن ��ا �أ�سطوانتي �ضوء مترعتي ��ن يمكن لنا �أن ننفجر في لحظة لعجزنا ع ��ن مراكمة مزيد من الطاقة
(�آلي ��ا وحبيبه ��ا) ،كان لدينا هذا بالطب ��ع ،ولكن (هذا) المدينة كانت تهز (ه ��ذا الخا�ص بنا) كذلك بحنانه
الفظ ،كما لو �أن لدى بالباراي�سو تفهم خا�ص للع�شاق»� .ص222
وه ��ذه �ص ��ورة طريفة للرقم �سبع ��ة ،العالمة التي تطمح �آليا �إلى نيلها في اللغ ��ة الفرن�سية ،هذا الرقم النحيل
ذو الق ّبعة في �أعاله ،والخنجر المغرو�س في كبده ،وهي �صورة ت�شير �إلى ال�سيد الم�سيح في �أثناء �صلبه� .ص219
وهناك �سخريات كثيرة من �ضيق الأفق والنفاق واالنخالع من الجذور مبثوثة في ثنايا الرواية :منها ر�سالة
ال�صحافي اليميني بافلوفيت�ش �إلى الرئي�س �ألي�ساندري ،فقد عينه محافظ ًا لمدينة �أنتوفاغا�ستا لمكاف�أته على
منا�صرته ول�شراء قلمه ،فاعتذر ال�صحافي عن عدم قبول المن�صب.
نقلتنا الرواية من تداعيات المرحلة النازية المظلمة وكوارثها وفو�ضاها �إلى عقد ال�ستينيات الم�ضطرب،
حي ��ث الإفقار المنهج ��ي والب�ؤ�س المعمم والخيارات ال�صعبة ،بين خال�ص ف ��ردي يقامر فيه الفرد بكل �شيء:
خ�سارة هويته وكرامته و�أحبته ،وبين كفاح جماعي طويل موجع ومحا�صر بالخيبات.
ق ��دم �سكارميتا �شخ�صيات تنتم ��ي �إلى �شجرة واحدة هي �شجرة الإن�سانية المكافحة �ضد الظلم :الجد �ستيبان
ال ��ذي حفظ تراث الأ�سرة ومقاومتها للنازية ،والحفيدة �آليا الم�شكوك في ن�سبها ،التي عا�شت في كنفه ،وتخرجت
ف ��ي مدر�ست ��ه م�ستقلة فكري ًا و�شعوري ًا ،و�أبية وم�ستعدة لتحمل نتائج ت�صرفاتها دون هلع �أو ندم .وقدم ر�ؤيته لأهمية
دور الم�سرح في �إيقاظ الوعي االجتماعي من خالل متابعة تمثيل الأطفال في �ساحة البرازيل ،ومن خالل �شخ�صية
باالثيو�س العا�شقة للم�سرح ،و ّثمن الروائي دور المو�سيقى في تهذيب النفو�س وترقيق الم�شاعر ،واختار �شخ�صيات
قلق ��ة ت�سي ��ر على حافة المخاطر ،لكنها توا�ص ��ل ال�سير م�ستعينة بع�صا توازن غير مرئي ��ة ،ف�آليا �إيمار (مجدلينا)
ع�شق ��ت الم�سرح الذي يحب ��ه باالثيو�س ،وحفظت تراث الج ��د ومقتنياته الطريفة ،و�شقت طريقه ��ا دون و�صاية �أو
�إمالء من �أحد ،ووقفت قرب عتبة الأحداث والتغيرات الكبيرة تحاول فهمها وتحديد موقعها منها ،فوجدت نف�سها
قريب ��ة من الطبيب �سلفادور (ومعنى اال�س ��م بالإ�سبانية المخل�ص) المر�شح القريب �إل ��ى النا�س ،الذي يخاطبهم
بلغتهم ،وي�صارحهم دون تالعب بعواطفهم ،وقد توقفت الرواية عند لحظة نجاح الي�سار ديموقراطي ًا في انتخابات
الرئا�س ��ة ،وو�ص ��ول �ألليندي �إلى الق�صر ،لكن ن ��ذر الم�آ�سي الالحقة باتت معروفة للكب ��ار وال�صغار في ت�شيلي وفي
العالم� ،إذ انقلبت الديكتاتورية الدموية على الحكومة المنتخبة ،و�أدخلت البالد في نفق مظلم.
�سكارميت ��ا الفيل�س ��وف والحكواتي ،والتروبادور وال�س ��ارد المبدع� ،أ�ضافت دعابات ��ه و�سخرياته المرة �إلى
الواقعي ��ة ال�سحري ��ة عبق ًا و�سال�س ��ة وت�شويق ًا وبع ��د ًا �إن�ساني ًا ،واحتلت �أعمال ��ه ال�صدارة في الق ��ارة الالتينية
وخارجها ،و�س ّوغت الجوائز التي نالها◘ .
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ج�سور الألفة

ا�صدارات عاملية يف درا�سات الرتجمة
�إعداد وتقدمي� :أمينة التحرير

الترجمة والإبداع
تناق� ��ش كير�ستن مالم ��ار (� )Kirsten Malmkjærأنه يمكن ،بل يجب ،ع ُّد
الترجمة �شك ًال فني ًا ق ّيم ًا ،م ��ن خالل درا�سة مفاهيم الإبداع وعالقتها بالترجمة،
والتركيز على كيفية �إظهار �أ�صالة الترجمة في الن�صو�ص.
وت�ستعر� ��ض الم�ؤلف ��ة مجموعة من الن�صو� ��ص وترجماتها ،م ��ن �أجل تو�ضيح
الترجمة الأ�صيلة مقابل الترجمة الم�شتقة ،فت�شير �إلى حديث ثالثين مترجم ًا عن
ن�صو�صهم الأ�صيلة ،و�إلى تجربتها الخا�صة في ترجمة ن�ص ق�صير.
كما ت�ستك�شف مالمار نظرية الإبداع والجماليات الفل�سفية وفل�سفة اللغة ودرا�سات
الترجم ��ة التجريبية والنظرية ،و�أحاديث مترجمين حول عملهم .وت�ستعر�ض ال�صلة
الوثيق ��ة لهذه المو�ضوعات المتنوعة بدرا�س ��ة الترجمة والترجمات ،التي ت�ؤكد مدى
تعقيد وات�ساع الفهم الم�ستثمر ب�شكل اعتيادي في الترجمات.
يقترح ه ��ذا العمل �إعادة التفكير ف ��ي مفاهيم الإب ��داع والأ�صالة بالكامل كما
ه ��ي مطبقة على الترجمة ،وه ��و قراءة حيوية للط�ل�اب المتقدمين والباحثين في
درا�سات الترجمة والأدب المقارن.

عند حافة الترجمة
دخل حق ��ل درا�سات الترجمة ،من ��ذ �سبعينيات القرن الما�ض ��ي ،في حوار مع
مجموع ��ة من التخ�ص�صات الأخرى ،محافظ ًا على عالقة وثيقة لكن مثيرة للجدل
مع الترجمة الأدبية.
العـددان � 21 - 20صيف وخريف 2020

397

يو�س ��ع كت ��اب عن ��د حاف ��ة الترجمة هذا الح ��وار؛ بتن ��اول �أ�سئل ��ة الترجمة من خ�ل�ال المج ��االت الفرعية و�ضمن
ّ
التخ�ص�صات ،بما في ذلك درا�سات الأفالم والإعالم والأدب المقارن والتاريخ والتعليم وغيرها.
وبالن�سب ��ة �إلى الم�شاركين في هذا الكت ��ابُ ،تف َهم الترجمة بمعناها الأكثر �شمولي ��ة والم�شترك بين التخ�ص�صات
المتعددة على �أنها( :تبادل وهجرة وتنقل) ،وم�شتمل ًة كذلك التوا�صل بين الثقافات والتداول عبر و�سائل الإعالم.
و�س ��واء كان هذا الكتاب ي�ستعر� ��ض الإعالن العالمي لحقوق الإن�سان �أو العناوي ��ن الفرعية للأفالم ال�صامتة ،فهو
يجم ��ع عم ��ل الباحثي ��ن الهادفين �إلى معالج ��ة حدود درا�س ��ات الترجمة �أثناء التعام ��ل مع اللغات الرئي�س ��ة والثانوية،
ودرا�سات اال�ستعمار وما بعد اال�ستعمار ،ومع درا�سات الن�سوية والإعاقة ،ونظريات العولمة والإمبراطورية .

الترجمة في �آداب ال�شتات
يبح ��ث هذا الكتاب في ق�ضاي ��ا الترجمة والباقي م ��ن �أدب ال�شتات والثقافات
المتع ��ددة ،جامع ًا بين نظريات الترجمة ال�صيني ��ة والغربية ،ليناق�ش قوى الطرد
والج ��ذب المت� ّأ�صل ��ة ل ��دى الكت ��اب ال�صينيي ��ن ف ��ي ال�شت ��ات  ،متخطي� � ًا الفل�سفة
وال�سيميائية ودرا�سات الترجمة وكتابات ال�شتات.
يعال ��ج الكتاب تعقي ��د الترجمة بو�صفها �أداة �أ�سا�سية لإع ��ادة قراءة ديناميات
المواجهات الأدبية الأنغلو�صينية ،التي تعيد �ضبط معايير ال�شرق – غرب.
ويقدم هذا الكتاب مجموعة من المجاالت المتخ�ص�صة في الترجمة الثقافية
والكتاب ��ات المتعلق ��ة بال�صي ��ن� .إنه ق ��راءة �أ�سا�سية لعلم ��اء الترجم ��ة والكتابات
عب ��ر الثقافات والدرا�س ��ات العرقية ودرا�سات ما بعد اال�ستعم ��ار ودرا�سات الأدب
الأمريكي والأ�سترالي ودرا�سات الأدب ال�صيني العالمي◘ .
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�آخر اجل�سور

الرتجمة يف احتاد الكتاب العرب لي�ست بخري
ح�سام الدين خ�ضور •

ت ��كاد الترجمة في اتحاد الكتاب الع ��رب تقت�صر على ما تن�شره الزميلة مجلة الآداب العالمية ،الف�صلية
�أي�ض ًا .وهذا �شيء م�ؤ�سف يدفعنا �إلى الت�سا�ؤل عن الأ�سباب الذاتية والمو�ضوعية وراء هذا الو�ضع البائ�س.
للعل ��م ،ثمة جمعية للترجمة في اتح ��اد الكتاب العرب ت�ضم ع�شرات المترجمين .يجتمع بع�ض �أع�ضائها
دوري� � ًا ،يتدار�سون ،من حي ��ن �إلى �آخر ،و�ضع الجمعي ��ة ومهنة الترجمة ،ويرفع ��ون مقترحاتهم �إلى المكتب
التنفي ��ذي .الأمر ال�سار ه ��و �أن المكتب التنفيذي يرد بالإيجاب على المقترح ��ات؛ لكن الم�ؤ�سف �أن ال �شيء
ُي َن َّفذ.
الم�شكل ��ة ،باخت�ص ��ار ،تكمن� ،أو ًال ،في �أنه ال توجد خطة للترجمة في االتحاد ،لأن مجرد التفكير في
و�ض ��ع خط ��ة �سيدفع �إلى التفكير ب�أهداف الخطة والموارد الب�شري ��ة والميزانية والزمن ،وغير ذلك من
�أ�شياء تفتر�ض الخطة توفرها .وتكمن ،ثاني ًا ،في ال�شروط التي و�ضعها االتحاد لن�شر الكتب المترجمة،
وهي:
� .1أن يح�ص ��ل المترج ��م على الحق بترجمة الكتاب الذي يقدمه �إل ��ى الن�شر في االتحاد ،وهذا ال�شرط،
بذات ��ه ،يعطل عمل الترجم ��ة بالكامل؛ لأن الح�صول على الحق بالترجمة من الجهة الأجنبية �صاحبة حقوق
الن�ش ��ر ،لي�س عمل المترجم بل عمل النا�شر ،وه ��و هنا اتحاد الكتاب العرب .لأن حقوق الن�شر م�سائل تتعلق
بالملكية وتعوي�ضات مالية ال تخ�ص المترجم ال من قريب وال من بعيد.

•

كاتب ومرتجم �سوري.
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 .2و�ضع �سقف للتعوي�ض ال يتعدى مئة خم�سين �ألف ليرة �سورية.
ح�سب كلمات في بع�ض اللغات
 .3ح ��ذف م ��ا ن�سبته نحو  % 10من عدد كلمات الن�ص المترج ��م لأن ما ُي َ
الأجنبية هو حروف في اللغة العربية ،مثل الـ التعريف ،وحرف الواو ،والباء ،وحرف الالم...
 .4التعرف ��ة التي يعتمده ��ا اتحاد الكتاب العرب ،ه ��ي تعرفة مخالفة للقوانين المرعي ��ة في الجمهورية
العربية ال�سورية� ،إذا افتر�ضنا �أن تعرفة وزارة الثقافة هي التعرفة الر�سمية.
�إن وجود جمعية للترجمة في اتحاد الكتاب العرب مك�سب للمترجمين �إذا �أتيح لها �أن تعمل ،ويمكنها �أن
تكون بمثابة نقابة للمترجمين الكتاب وغير الكتاب �إذا �أح�سن االتحاد تفعيلها ورعى عملها بطريقة خالقة.
لكن �أحد ًا ال يعير هذه الم�شكلة المزمنةاهتمام ًا.
�إن �ضع ��ف تعرف ��ة الترجمة في اتحاد الكت ��اب العرب ي�ضعف موق ��ف المترجمي ��ن ال�سوريين ،ويجعلهم
نهب� � ًا للعم ��ل لدى م�ؤ�س�سات بلدان �أخرى تناف�س م�ؤ�س�ساتنا الوطنية ف ��ي �صناعة الترجمة في ال�سوق العربية
والدولية .ويدفع مواردنا الب�شرية الم�ؤهلة ت�أهي ًال عالي ًا �إلى الهجرة.
�إن �صناع ��ة الترجمة تتطور وتتو�سع ب�سرعة كبيرة ،وتلع ��ب التعرفة دور ًا فاع ًال في الحفاظ على مواردنا
الب�شرية العاملة في �صناعة الن�شر العامة والخا�صة.
ن�أم ��ل م ��ن العه ��د الجديد ،في اتح ��اد الكتاب الع ��رب� ،أن يعال ��ج هذه الم�س�أل ��ة بطريق ��ة �سليمة تعطي
المترجمين حقوقهم المن�صو�ص عليها في الأنظمة والقوانين �سارية المفعول في وزارة الثقافة التي يعطيها
النظام الداخلي لالتحاد �صفة المرجعية القانونية◘ .
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