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ُمف َت َتح اجل�سور

الرتجمة بني التنظري والتطبيق
الدكتورة لبانة م�ش ّوح
وزيرة الثقافة
ومعرف���ي بين ال�شع���وب� ،أي �إزالة
�إذا كان مم���ا يُ���رام م���ن الترجمة �إقام���ة توا�صل فكري
ّ

الحواج���ز الثقافي���ة بتج���اوز العوائ���ق اللغوية ،ف����إ ّن تع��� ّدد النظري���ات والمقارب���ات والر�ؤى

الترجمي وما نج����م عنها من تعقي����دات وتداخالت تنظيري����ة و�إبهام
الت���ي تتناول الفع����ل
ّ
م�صطلحي و�سوء فهم� ،أوجد نوعا ً �آخر من الحواجز بين المترجم والن�ص ،ما �أدى في كثير

م���ن الأحي���ان ،وال �سيما لدى المترجمين المبتدئين �أو لنق���ل غير ال�ضليعين بتلك المهنة

النبيلة� ،إلى نوع من الت�ش ّتت وال�ضياع في معرفة معاييرها الدقيقة التي يمكن �أن تكون

توجههم لتب ّني �أف�ضل الخيارات و�أ�سلم الممار�سة.
بو�صلة
ِّ

الترجمي ال ب ّد له من
يرى بع�ض المنظرين �أن الترجمة عملية ل�سانية بحتة ،و�أ ّن العمل
ّ

�أن ينتقل من مفهوم «الفن» �إلى كونه فعال ً ممنهجا ً خا�ضعا ً لأ�س�س وقواعد اللغة الأ�صل

عرف منذ خم�سينيات القرن الما�ضي بالنظرية الل�سانية للترجمة،
واللغة الهدف؛ وهو ما ُ

الترجم���ي .انبثقت هذه النظرية من رحم
والت���ي اعتم���دت الجملة وحدة �أ�سا�سية للعمل
ّ
أ�س�سه���ا �شارل بالي� .أ ّما �أوّل من �أطل���ق النظرية الل�سانية في
الأ�سلوبي���ات الحديثة التي � ّ

الترجمة فهما الكنديان جان داربلني ( )Jean Darbelnetو جان بول فين (.)Jean،Paul Vinay

وم���ن جهة �أخ���رى ،يرى �أ�صح���اب النظرية الـت�أويلي���ة في الترجمة ،الت���ي هي امتداد

للنظري���ة الل�ساني���ة ،وج���وب مقارنة اللغات من حي���ث نظامها الل�سان���ي ،مع التركيز

الأكبر على الترجمة ال�سياقية وعلى تحليل المعنى كما يظهر في الن�ص �أو الخطـاب،

فابتعدوا بذلك عن الل�سـانيات البنيويـة والتوليديـة ليقتربوا من الل�سـانيات الن�صيـة.
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ظه���رت النظرية الت�أويلية في المدر�سة العليا للترجمة والترجمة الفورية في باري�س،

ّ
منظريه���ا دانيكا
أه���م
وتبل���ورت ف���ي نهاي���ة ال�سبعيني���ات من الق���رن الما�ض���ي .ومن �
ّ

�سيلي�سكوفيت�ش وماريان ليدرير.

أ�س�سها الل�ساني الألمان���ي هانز فرمر
�أ ّم���ا نظري���ة الهدف ،فهي �أق���رب �إلى الوظيفي���ةّ � .

إرادي له
( )2010 ،1930ال���ذي ر�أى �أ ّن الترجم���ة ب�شقيه���ا التحري���ري والفوري فعل �
إن�سان���ي � ّ
ّ
ّ
ّ
وتوقعاته
وي�شكل المتلق���ي واحتياجاته التوا�صلي���ة
هدف مح��� ّدد يُمليه موقف مح��� ّدد،

دد الهدف على �أ�سا�سها.
وثقافت���ه وم���دى معرفته بالعالم �أحد �أهم العوامل التي يُح��� َّ
وبما �أن الفائدة من الترجمة هي الهدف ،ف�إن «نظرية الهدف» يمكن �أن تنطبق على �أي نوع

من �أنواع الترجمة.

وال نن�س���ى م���ا ي�سم���ى بالدرا�س���ات الترجمي���ة والنظري���ات متع���ددة النظ���م ،والنظرية

ت�صح في الترجمة
ال�سيميائي���ة في الترجمة ،والمقارب���ات الرديفة للنظريات الأدبية التي
ّ

الأدبية دون �سواها� ،إلخ...

ممها كي يعتمدها المترجمون ليخرجوا
واقع الأمر �أن �أحدا ً ال يملك و�صفة �سحرية يع ِّ

ب�أف�ض���ل النتائ���ج .ذل���ك �أ ّن لكل ن���وع من �أن���واع الترجم���ة خ�صائ�صه الممي���زة ومق ّوماته

و�شروطه التي ينبغي التق ّيد بها والعمل بموجبها؛ وهي خ�صائ�ص متغ ّيرة بح�سب اللغة
الم�صدر واللغة الهدف .كما �أنها متب ّدلة تبعا ً لنوع الن�ص الم�صدر المراد نقله �إلى اللغة

علمي تخ�ض���ع لمعايير مع ّينة ال ب ّد للمترجم م���ن �أن يتق ّيد بها،
اله���دف؛ فترجم���ة ن�ص
ّ

إعالمي الذي ي ّت�صف
الن�ص ال
وهي تختلف اختالفا ً جذريا ً عن تلك التي تخ�ضع لها ترجمة
ّ
ّ

خا�ص���ة تم ّيزه عن �سواه من الن�صو�ص،ال بل ت���كاد تجعله مع الن�ص العلمي على
ب�سم���ات
ّ

طرف���ي نقي�ض ،وتقت�ضي ترجمت���ه معرفة تلك ال�سمات ،واتّباع منه���ج دقيق مح ّدد يتيح
ّ

التعامل معها للخروج ب�أف�ضل النتائج وبما يتنا�سب وخ�صائ�ص اللغة الهدف.

أدبي الذي ل���ه مق ّوماته و�سماته .ب���ل �إ ّن الن�ص
وك���ذا ه���ي الح���ال بالن�سبة �إلى
ّ
الن����ص ال ّ

أدبي
الأدب���ي يختلف باختالف جن�س���ه؛ ال بل باختالف �أ�سلوب الأديب ولغت���ه في الجن�س ال ّ
الواحد� ،أي باختالف �سمات �إبداعه .ولدى ُم ّ
نظر مثل �إدموند كاري ،لي�ست الترجمة عملية
ل�ساني���ة بل عملية �أدبية� ،أي �أن مترج���م الق�صيدة ال ب ّد �أن يكون �شاعراً .وبما �أ ّن الق�صيدة

نقي����ض اللغ���ة العادية وو�سيلة لإي�ص���ال ما ال يمكن للغة العادي���ة� ،إي�صاله ،ال ب ّد �أن تكون

ح�صيلة الترجمة وفق ال�سوية عينها من الإبداع والتجديد.

6

ق�صة �أخرى◘ ....
ولترجمة ال�شعر ّ
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�أول اجل�سور

الرتجمة واقع و�آفاق
ح�سام الدين خ�ضور
رئي�س التحرير
ت����زداد �أهمي����ة الترجم����ة وتتو�سع دائرة عملها ،وه����ي جزء من عمل اللغ����ة في حياتنا

المعا�ص����رة ،وهو الجزء الأكثر حيوية وفعال ً في الواقع لأنه الجزء الم�شترك بين اللغات

كاف����ة .و�إذا حاولن����ا �أن ن�شبهها بالم�شت����ركات بين الدول وال�شع����وب ولغاتها ،فيمكننا
�أن ن�صفه����ا ب�أنها لغة العالم .فالنا�����س مختلفو اللغة يتوا�صلون ويتفاهمون بو�ساطة

الترجمة .لوال الترجمة لما فهم النا�س بع�ضهم بع�ضاً ،ولما تبادلوا معارفهم و�آدابهم

وثقافاته����م ،وربما لأفنته����م الحروب والنزاعات .لندع هذا يت�أمل����ه الباحثون في العلوم
الإن�سانية ،ون�أتي �إلى مو�ضوعنا :الترجمة واقع و�آفاق في جزء عزيز من العالم هو وطننا،
ه����و الدولة ال�سورية المعترف بها عربيا ً ودولياً ،التي بموجب القانون الدولي يجب على
يهب للدفاع عنها وحماية �سيادتها ،مع �أن الواقع ي�شهد خالف ذلك.
العالم �أن
َّ
الواقع :تتوزع الترجمة في بلدنا على مجموعة من الأعمال ،هي:

 .1الترجم���ة التحريري���ة ،وتعم���ل ل�صالح دُور الن�ش���ر العامة والخا�ص���ة ولل�سوق

العربية والدولي���ة ،ويعمل من ال�سوريين في هذا الحقل المئات ،في لغات مختلفة

وال �سيما الإنكليزية والفرن�سية والرو�سية والإ�سبانية وقلة قليلة في لغات �أخرى.

ي�ض���اف �إلى ه����ؤالء ،المترجمون الموظفون ف���ي الم�ؤ�س�سات العام���ة والخا�صة،

الذي���ن يعمل���ون لديها ب�صف���ة مترجم ،ويحت���اج عملها �إل���ى ترجمة الوثائ���ق ،و�إلى

المرا�سالت مع نظيراتها في دول �أخرى.

العـدد � 22شتاء 2021
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ي�ض���اف �إلى ه�ؤالء �أي�ض���اً ،العاملون ف���ي الجامعات الوطنية والمعاه���د التي تدر�س

الترجم���ة ب�أنواعه���ا ،والتي ترفد �سوق الترجمة بعاملين م�ؤهلي���ن �أكاديميا ً للعمل في
حقل الترجمة.

ي�ض���اف �إلى ه����ؤالء �أي�ضاً ،العامل���ون في الترجم���ة المحلفة ،وقد تو�س���ع عمل هذا

الجزء ب�سبب �أزمة الالجئين التي فتحت �سوقا ً وا�سعة للعاملين في هذا الحقل.

 .2الترجمة الفورية ،تعمل هذه الفئة ل�صالح الم�ؤتمرات والمنتديات واللقاءات مع

الوفود ،وفي الإعالم المرئي والمحكي.

يُ�ض���اف �إل���ى هذه الفئة ،العاملون ف���ي ال�سياحة ك�أدالء �سياحيي���ن ،وقد تدهور هذا

القطاع كثيرا ً بفعل الحرب الإرهابية على بلدنا.

الهيكلي���ة التنظيمية،ال يوجد هيكل تنظيمي له���ذه المهنة الإبداعية في وطننا

�إال من �إطار غير فاعل في اتحاد الكتاب العرب ،ي�ضم ع�شرات المترجمين في جمعية

الترجمة .هم كت���اب ،ويعملون ح�صرا ً في الترجمة التحريرية ،في مجال الكتاب على
�أنواعه :الأدبي والفكري والعلمي والفني.

الم���وارد المالية متباينة �إلى درجة كبي���رة .فالدخل يتوقف على الجهة التي يعمل

المترجم معها :داخلية ،خارجية ،عربية �أم �أجنبية ،وفي هذا الإطار �أي�ضا ً ثمة �سما�سرة

ووكالء ينهبون المترجمين.

ف���ي ال�سوق الداخلية ،الت���ي ينبغي �أن تكون الأجور فيها موح���دة للمهنة الواحدة،

يوجد تباين بين م�ؤ�س�سة و�أخرى حتى في القطاع العام .تعرفة الترجمة والكتابة في

اتحاد الكتاب العرب �أدنى منها في الهيئة العامة ال�سورية للكتاب بنحو �ستة �أمثال.
الخال�ص���ة ،ال يوج���د قانون ينظم �ش����ؤون هذه المهن���ة الإبداعية الت���ي يعمل فيها

المئات ،وربما �أكثر كثيراً ،كليا ً �أو جزئياً .وت�سهم في الدخل الوطني قليال ً �أو كثيرا ً من

خالل م�ساهمتها في �صناعة الن�شر التي تعتمد في جانب منها على الترجمة.

ف���ي الآفاق ،الآفاق تتوقف على انت�صارنا في الحرب التي ت�شنها الإمبريالية الدولية

على بلدنا باالحتالل المبا�شر ودعم المنظمات الإرهابية.

ف�إذا ت�سنى لنا �أن ننت�صر ،و�سننت�صر ،يمكننا �أن نقول ،بثقة ،توجد �آفاق رحبة لتطوير
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مهنة الترجمة ت�سهم فيه بدعم الدخل الوطني من خالل �صناعة الم�ؤتمرات ،فموقع
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بلدنا ومناخه ومواردنا الب�شرية تمكننا من اال�ستثمار في هذا الميدان .ربما ثمة نق�ص
في البنية التحتية ،لكنها �سرعان ما تتوافر.

�إن تو�س���ع الترجم���ة �سيدف���ع باتجاه ن�ش���وء مهنة جدي���دة في الكتاب���ة ،هي مهنة

التحري���ر .ف���ي الواقع لدين���ا كفاءات عالي���ة في اللغ���ات الأجنبية ،لك���ن �أ�صحاب تلك

الكفاءات يفتقرون �إل���ى معرفة العربية و�أ�صولها و�أ�ساليبها .الترجمة التحريرية جزء

م���ن مهنة الكتابة ،وه�ؤالء ال يجيدون الكتابة بالعربية .الحاجة �إلى الترجمة �ستدفع
ف���ي هذا االتجاه حتم���اً .ونحن الآن في مديري���ة الترجمة ،في الهيئ���ة العامة ال�سورية

للكت���اب ،نالح���ظ هذا الخلل ونعم���ل على معالجته بما تي�سر ،لك���ن الحل العملي

ه���و مكتب تحرير يتكون من خبراء في اللغة العربية يمكنه معالجة الن�ص المترجم
بطريقة تخل�صه من عيوبه.

�إن تو�سع الترجمة وتزايد �أهميتها يفتر�ضان ت�أ�سي�س مركز وطني للترجمة يحررها

من التنازع في الم�صالح مع الت�أليف ،الذي غالبا ً ما يحل ل�صالح الت�أليف .ي�ضاف �إلى

ذلك �أن الترجمة عمل والت�أليف عمل �آخر ،فطرائق التعامل معهما مختلفة.

ف���ي الآفاق المرئية ،يمك���ن ت�أ�سي�س اتحاد خا�ص للمترجمي���ن يرعى المهنة ويرعى

حق���وق العاملي���ن فيها .ه���ذا االتحاد خير �آلي���ة لتوحيد ترجمة الم�صطل���ح في الأقل
وطني���اً ،حيث ت���وكل �إلى لجنة خا�صة في االتحاد العمل على هذه الم�س�ألة التي ت�ؤرق

المهتمين باللغة العربية◘ .
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تعريف الفنان

بطاقة فنان:
�إدوارد مانيه

Édouard Manet

( 23كانون الثاني  30 - 1832ني�سان 1883م)

ُيع� � ُّد ماني ��ه من �أكث ��ر الف َّنانين �إث ��ار ًة للجدل في ع�ص ��ره ،وقد تر َّفع ع ��ن �آراء منتقدي ��ه ليثبت موهبته
الحقيق َّية التي ا�ستح َّقت االقتداء.
لنتع� � َّرف الآن ه ��ذا الف َّنان الذي و�صل �إلى ذروة النجاح على ال َّرغ ��م من االنتقادات الهائلة التي ُو ِّجهت
�إليه...
ُولد في باري�س ،في كنف �أ�سرة بورجواز َّية مي�سورة الحال.
يع� � ُّد ماني ��ه �أحد �أوائل ف َّناني الق ��رن التا�سع ع�شر ،الذي ��ن قاربوا مو�ضوعات الحي ��اة المعا�صرة ،وكان
�شخ�ص َّية محور َّية في االنتقال من الواقع َّية �إلى االنطباع َّية.
بحار ًا م َّد ًة من الزمن،
حاول مانيه درا�سة الفنِّ في بداية حياته ،لكنَّ والديه رف�ضا ذلك ،فعمل تلميذ ًا َّ
ث � َّ�م ح ��اول بعدها دخ ��ول المدر�سة البحر َّية لك َّن ��ه �أخفق في اجتي ��از االمتحان ،فق َّرر و ْق ��ف حياته على فنِّ
الت�صوير.
در� ��س مانيه مع �أنتون ��ان برو�ست ،وزار بالد ًا ع َّدة ،منه ��ا هولندا و�ألمانيا والنم�س ��ا و�إيطاليا و�إ�سبانيا،
ومتاحفها و�أماكن الفنّ فيها ،وك َّون عالقات ط ّيبة مع رجاالت الفكر والأدب� ،أمثال َّ
ال�شاعر بودلير والكاتب
�إميل زوال .در�س الفنَّ في مر�سم توما�س كوتورو ،والزم متحف اللوڤر.
�أث ��ارت بواكير �أعمال ��ه؛ لوحتا الغداء على الع�ش ��ب و �أوليمبيا جد ًال عظيم ًا ،لك ��ن كانتا بمنزلة نقطة
للر�سامين ال�ش َّبان ا َّلذين �سيخلقون االنطباع َّية الحق ًا.
تجميع َّ
على ال َّرغم من �أ َّنه ابتد�أ حياته كال�سيك ّي ًا� ،إلاَّ �أ َّنه تمتَّع بالجر�أة ال�ضرور َّية ِّ
لكل ف َّنان مبدع ،وو�صلت جر�أته
�إلى درجة التحدّي ،فعدّه الف َّنانون ال�ش َّبان زعيم ًا وقائد ًا روح ّي ًا لهم .وكان مانيه يقول لهم« :في �أيّ �شكل ترونه
ابحثوا عن النور القويّ والظ ّل القويّ � ،أمَّا الباقي فهو �آتٍ من تلقاء نف�سه »...لذا كان هو مركز الدائرة التي
تح َّلق الف َّنانون ال�ش َّبان حولها� ،أولئك الذين ن�ش�أت عن مناق�شاتهم و�أعمالهم المدر�سة االنطباع َّية.
العـدد � 22شتاء 2021
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َّ
وط ��د مانيه �أف ��كا َر مع ِّلمه غو�ست ��اف كوربيه ،ا َّلذي كان يدع ��و الف َّنانين �إلى الخروج م ��ن المرا�سم �إلى
الطبيعة ،ال بل زاد عليها� ،إذ قال« :حينما �أ�ص ُل �إلى المر�سم فك�أ َّنني �أدخل قبراً».
اهت � َّ�م بالمو�ضوع ��ات الواقع َّية؛ فكان ي�ص ��ف حياة البورجوازيي ��ن اليوم َّية حتَّى ُ�س ِّم ��ي (م�ص ِّور الحياة
الحديثة) ،و�ص َّور لوحة «المو�سيقا في حديقة التويلري» ،وهي الحدائق التابعة لق�صر اللوڤر ،وفي لوحته
ُي�شاهد بو�ضوحّ :
والمو�سيقي باخ.
ال�شاعر بودلير ،والكاتب غوته،
ّ
الحقيقي للفنِّ الحديث ،والزعيم الواعي لالنطباع َّية
تع َّددت اتّجاهات مانيه الفن َّية كثير ًا؛ فهو المبدع
ّ
م ��ن جهة ،وهو الوج ��ه الأخير في الفنِّ الكال�سيك � ّ�ي العظيم من جهة �أخرى ،ذلك الف ��نّ الذي ا�ستقى منه
مو�ضوعاته ،لكنَّ تقاليد الع�صر كانت تنظر بكراهية �إلى �إفراطه في ا�ستعمال حر َّيته الثقاف َّية.
ا�شترك مانيه في �صالون باري�س لعام  1861بلوحته «كيتاررو» ،وح�صل على لقب ال�شرف.
ت�أ َّث ��ر مانيه باالنطباعيي ��ن و�أقنعوه ببع�ض �آرائهم ،ففي عام  1874ذهب مع رونوار ومونيه �إلى �ضاحية
باري�س َّي ��ة قائم ��ة على �ضفاف نهر ال�سي ��ن ،حيث ر�سم بع�ض اللوحات ح�سب مفاهي ��م االنطباع َّية ،و�أه ّمها
«موع ��د البح ��ار» ،وه ��ي في متحف الفن ��ون الجميلة
ف ��ي تورني ،كما تُع ُّد لوحاته «البار في ملهى
الفول ��ي برجي ��ه» و«�أرغانت ��وي» و«�س ّكة
الحدي ��د» من اللوح ��ات االنطباع َّية
ال�صرفة �أي�ض� � ًا .كما عر�ض مانيه
ِّ
في �صالة نادار مع �أفراد الجمع َّية
المغفل ��ة للت�صوي ��ر والنح ��ت
والحف ��ر ،وقد بدا في هذه المرحلة
�أكثر ارتباط ًا بذاتيته وبالع�صر الذي
يعي�ش فيه ،ف�صارت �ألوان ��ه �أ�ش َّد �إ�شراق ًا
و�أكثر ت�أ ّثر ًا بنور ال�شم�س ،و�إن �أنكر في البداية
Manet, The Railway ,1873
كونه انطباع ّي ًا.
�إ َّنما ،لم يهمل مانيه المو�ضوع على ح�ساب ال�شكل ،بخالف االنطباعيين الذين كانوا �أ َّول من اتَّجه نحو
ال�شكل و�أهملوا المو�ضوع ،وا�ستم ُّروا فيه حتَّى كان الفنّ المج َّرد.
ا�شته ��ر مانيه في ِّ
كل الأو�ساط الراقية ،حتّى �إنَّ كليمن�صو نف�سه كان يدافع عنه ويو�صي ب�شراء لوحاته.
وفي عام  ،1881ل َّما �صار �صديقه برو�ست وزير ًا منحه و�سام جوقة ال�شرف بدرجة فار�س.
الحقيقي ال ��ذي ا�ستط ��اع �أن يرينا ويفهمنا ك ��م نحن عظماء
ق ��ال عن ��ه بودلير�« :إ َّن ��ه الف َّنان ،الف َّن ��ان
ّ
و�شعراء ح ّتى ونحن ن�ضع ربطات العنق ونلب�س الجزمات الالمعة».
اختيرت لوحات العدد من ر�سومات الفنان مانيه◘ .
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ج�ســـور الفكـر

ترجمة املعارف العلمية �إىل العربية:
الواقع ،والتحديات والآفاق
ت�أليف :د� .أكرم عودة
ترجمة :د .حممد عرب �صا�صيال •
د� .أكرم عودة (� )Akram Odehأ�ستاذ في كلية اللغات الأجنبية بالجامعة الأردنية.

 - 1مقدمة
تبق ��ى الترجم ��ة الو�سيلة الرئي�سة ال�ستيراد كل �أن ��واع المعارف العلمية �إلى اللغ ��ة العربية .وقد �أ�صبح و�ضع
الترجم ��ة من العربي ��ة و�إليها من الأم ��ور ال ُم ْ�ست َِج َّدة منذ عقدي ��ن من الزمن .وكما َّ
لخ� ��ص الأمر جاكموند
( ،)Jacquemondف� ��إن بع� ��ض تقارير الهيئات الدولية والعربي ��ة كانت توحي ب�أن «الترجم ��ة �إلى العربية كانت
ترجم قط كما ينبغي»
ترجم مطلق ًا� ،أو �أنها لم ُت َ
دائم ًا قليلة ،ومت� ِّأخرة ،جد ًا ،و�أن الكتب التي ينبغي ترجمتها لم ُت َ
� .)Jacquemond)،2012إلاَّ �أن تقاري ��ر �أخ ��رى ر�سمت واقع ًا �إيجابي ًا ،ف�أ�شارت �إل ��ى �أن عدد ًا تراوح بين 1500
و 2000عنوان ُت ْر َجم �إلى العربية� ،سنوي ًا� ،إ َّبان ال�سنوات الع�شر الأخيرة (.)Glasson Deschaumes,2012: 15
�إلاَّ �أن ��ه ق ��د يكون من الحكم ��ة التذكير ب�أن نقل المعارف �إل ��ى لغة المجتمع العرب ��ي الإ�سالمي ال يتعلق
بحال ��ة متجان�س ��ة واحدة .فالأمر هنا يتعل ��ق ،بالعك�س ،بعا َلم مع َّق ��د م�ؤ َّلف من كل �أن ��واع النظم ال�سيا�سية
واالقت�صادية ،ومن جماعات لغوية وثقافية ودينية (� .)Béligh, 2013: 17إن من الم�ؤ َّكد �أن العا َلم العربي
مجموعة جغرافية ممت ّدة جد ًا� ،إلاَّ �أن هذا الف�ضاء َّ
مو�شى بتناق�ضات ديموغرافية و�أخرى مت�صلة بم�ستويات
التعليم والأ ّم ّية والغنى بالموارد الطبيعية.
ومرتجم �سوري.
• �أ�ستاذ جامعي
ِ
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 – 2تجربة معي�شة
ه ��ل �سيكون العالم العربي ق ��ادر ًا على مواجهة تحدي ترجمة المعارف العلمي ��ة الحديثة؟ وهو الذي ال يمر
الآن ف ��ي تجربت ��ه الأولى لنقل المعارف �إلى اللغة والثقافة العربيتين؟ لقد �ش َرع العرب ،في القرنين الثامن
والتا�سع ،في م�شروع ترجمة م�ؤ َّلفات علمية وفل�سفية فار�سية وهندية ويونانية د ُِم َجت في الح�ضارة العربية،
وع َّد بيت الحكمة العبا�سي
و�أ ّدت �إلى ما ُي َ�س َّمى تقليدي ًا «حركة البناء العلمي» (ُ .)Salama-Carr, 1990: 30
�إح ��دى �أول ��ى مدار� ��س الترجمة ف ��ي التاري ��خ الإن�سان ��ي ( .)Yasa, 2003 :213وقد �سمحت ه ��ذه الحركة
بت�أ�سي� ��س ح�ضارة �ساطعة في الق ��رون الو�سطى ،التي انتقل مركز الترجمة العالمي ،في نهايتها ،من بغداد
�إل ��ى طليطل ��ة ( .)Delisle, 1995 :123بع ��د ذل ��ك بقرون ِع َّدة ،بزغ ��ت «حركة البعث العلم ��ي» في القرن
التا�س ��ع ع�ش ��ر .و ُب ِن َيت هذه الحركة عبر اللجوء �إلى ترجمة الم�ؤلفات العلمي ��ة الأوروبية ،وال �س َّيما المكتوبة
منه ��ا بالفرن�سي ��ة والإنجليزية� .إلاَّ �أنَّ هذا الم�شروع لم ُي�ؤ ِّد �إلى النتائ ��ج المتوقعة منه .فالعا َلم العربي كان
يعي�ش جمود ًا علمي ًا ناجم ًا عن انحطاط الإمبراطورية العثمانية ،ويته ّي�أ لدخول ع�صر اال�ستعمار والتجزئة
الجغرافية ال�سيا�سية.
تنه� ��ض بجه ��ود ترجمة المعارف العلمية �إل ��ى اللغة العربية ،في الوقت الحا�ضر ،ب ��ر�أي �ش َّدادي� ،أربعة
نم ��اذج من الم�شاري ��ع ( .)Cheddadi,2009: 98فث ّمة� ،أو ًال ،ترجمات الأف ��راد والم�ؤ�س�سات على الم�ستوى
بلد ما .وت�أتيِ ،من َث َّم ،عمليات النقل التي تبادر �إلى القيام بها وتقودها الحكومات على ال�صعيد
المحلي في ٍ
متخ�ص�صة في الترجمة ،نا�شئة ع ��ن م�شروعات ترجمة تم ِّولها
الوطن ��ي .وهنا يجري الحديث ع ��ن مراكز
ِّ
الدول ��ة .وثمة� ،أي�ض ًا ،منتجات الهيئات التابعة لجامعة ال ��دول العربية ،كالمنظمة العربية للتربية والثقافة
والعل ��وم (�أليك�سو) .وتن�ص � ُّ�ب جهود هذه الهيئات عل ��ى ترجمة الم�صطلحات العلمي ��ة العربية وتوحيدها،
ون�ش ��ر الم�ؤلفات التي تعنى بالم�صطلحات .و�أخير ًا ،ث َّمة ترجمات تب ��ادر �إليها وتم ِّولها الم�ؤ�س�سات الدولية
وال�سفارات الأجنبية في العوا�صم العربية .وقد م َّول معهد غوته بين عامي  1995و 2011ترجمة  89عنوان ًا
م ��ن الألمانية �إلى العربية ( .)Naggar, 2011وينبغي� ،أي�ض� � ًا ،الإ�شارة �إلى الترجمات التي دعمها االتحاد
ال�سوفييتي ،و�أغنت المكتبة العربية بالعديد من الم�ؤلفات ،وال �س َّيما تلك التي تن�شر الأيديولوجية ال�شيوعية.
�أما م�شروع الترجمة الأخير فهو برنامج تراد�أراب ( ،)Tradarabeوهو م�شروع دعم للترجمة من الفرن�سية
�إل ��ى العربية ،بادرت �إليه وقادته وزارة الخارجية الفرن�سي ��ة .وي�شتمل على قاعدة بيانات تح�صي العناوين
المترجمة من الفرن�سية �إلى العربية ،ونا�شريها ،ومترجميها (.)MAE, 2013
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ع ��رف العقد الأخير مناق�شات وا�سعة على نحو غير م�سبوق ح ��ول الحالة الراهنة للترجمة من العربية
و�إليه ��ا ،وانتقال المع ��ارف .ومن الممكن ت�صنيف الدرا�سات التي جرت في ه ��ذه المرحلة في فئتين .فمن
جهة �أولى ،نجد الدرا�سات ال ُم ِنذرة بالخطر والمت�شائمة .وهذه ،بين درا�سات �أخرى ،حالة تقريري برنامج
الأمم المتحدة للتنمية لعامي  1999و ،2003وتقرير اليون�سكو لعام  .2006ومن جهة �أخرى ،نالحظ وجود
العـدد � 22شتاء 2021

بحوث ُم َطمئنة تخل�ص �إلى القول بواقع �إيجابي ،في الوقت الذي ت�شير فيه �إلى عوائق نقل العلوم �إلى اللغة
العربي ��ة .وهذه ،في �سبيل المثال ،حالة درا�سة م�ؤ�س�سة الملك عب ��د العزيز التي �أُ ِنجزَ ت عام  ،2012ون�شر
ريت�شارد جاكموند تقرير ًا عنها في مجلة (.)Transeuropéennes Jacquemond, 2012

 - 1-3التقارير المت�شائمة
ن�شر برنامج الأمم المتحدة للتنمية ،في  1999و ،2003تقريرين �سلبيين جد ًا عن الترجمة من العربية
و�إليه ��ا ،اعتر�ضت عليهما ب�شدة النخبة العربي ��ة والم�ستعربة .وي�ؤكد تقرير عام � 1999أن «العدد الإجمالي
للم�ؤ َّلف ��ات
المترج َمة ف ��ي العالم العربي منذ عه ��د الخليفة الم�أمون ( 833-786بع ��د الميالد) في القرن
َ
الح ��ادي ع�شر ،بلغ نحو ع�ش ��رة �أالف ،وهو ما يعادل حجم الترجمات ال ُم ْن َجزَ ة ف ��ي �إ�سبانيا في عام واحد»
(� .)Badran, 2006:171أما تقرير عام  2003في�ؤكد �أن «اليونان ،بلد الأحد ع�شر مليون ًا من ال�سكان ،وهو
م ��ا يع ��ادل �أقل بخم�س وع�شرين مرة عدد �سكان العالم العرب ��ي ( 285مليون ن�سمة في  ،)2003تترجم من
الكتب �إلى لغتها �أكثر من االثنتين والع�شرين دولة عربية» (.)PNUD, 2003
ويذك ��ر جنج ��ار (( )Janjarعام  )2013درا�سات �أخ ��رى كارثية بمقدار �أكبر .الأول ��ى ،الم�ستمدة من
رجم في العالم
بح ��ث ظهر ع ��ام  1999لجالل �شوقي ،ت�شير �إلى �أن ��ه «في �سنة  ،1986في �سبيل المث ��الُ ،ت ِ
العرب ��ي  268عنوان� � ًا مقابل  462عنوان ًا ف ��ي «الكيان ال�صهيوني» ،الذي يقل ع ��دد �سكانه خم�سين مرة عن
ع ��دد �سكان العالم العربي» (� .)Shawqi, 1999: 2أما الثانية فم�أخوذة من م�ؤ َّلف بعنوان «الخطة القومية
للترجم ��ة» ،ن�شرته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( ،)ALECSO, 1997: 124وهي هيئة ت�شكل
ج ��زء ًا من الجامع ��ة العربية .وت�شير هذه الدرا�سة �إلى �أن كمية الم�ؤ َّلف ��ات المترجمة �إلى العربية منذ عهد
الخالفة العبا�سية ت�ساوي عدد الكتب
المترج َمة في �إ�سبانيا في �سنة واحدة (.)ALECSO, 1997:124
َ
وف ��ي  ،2006ن�ش ��رت اليون�سكو تقرير ًا عن العل ��م في العالم العربي ،ر�سم م�ؤ ِّلف ��ه ،عدنان بدران ،لوحة
مت�شائمة تتعلق بواقع العلوم في المنطقة العربية .و�ش َّدد على �أهمية الترجمة لمعالجة تخ ّلفه .ولما فح�ص
بدران حالة الترجمة في المنطقة العربية ق َّدم �إح�صاءات وذكر مقارنات مثيرة للقلق.
المترجمة �إلى العربية نحو خم�سة لكل مليون �ساكن .وفي �سبيل المقارنة،
واليوم ،يبلغ عدد الم�ؤ َّلفات
َ
يترجم حالي ًا في �إ�سبانيا �إلى اللغة الإ�سبانية  920م�ؤ َّلف ًا لكل مليون �ساكن .ولأخذ مثال �آخر ،ين�شر الم�ؤ ِّلفون
َ
الع ��رب في المنطقة العربية نح ��و  6500م�ؤ َّلف� ،سنوي ًا ،مقابل  102.000في �أمري ��كا ال�شمالية (Badran,
.)2006: 171-172
غي ��ر �أن بع� ��ض الباحثين دح�ض الدرا�س ��ات �سابقة الذكر بن ��ا ًء على حجج ع ��دة .فجاكموند ()2007
ي�ست�شه ��د بالم�ش ��روع القومي للترجمة في م�صر في عهد عبد النا�ص ��ر ،الذي �أف�ضى �إلى ترجمة �ألف كتاب
بين  1955و .1970وي�شكل ك ُّل من م�شروع م�ؤ�س�سة محمد بن را�شد �آل مكتوم ،حاكم دبي ،الذي يهدف �إلى
ترجم ��ة �أل ��ف م�ؤ َّلف في ثالثة �أعوام� ،أي بمعدل كتاب واحد يومي ًا ،وم�شروع كلمة الذي �أطلقته ،عام ،2007
ال�سلطات الثقافية في �إمارة �أبو ظبي ،و ُت ْر ِجم بموجبه  500كتاب حتى عام  ،2010بر�أي جنجار (،)2013
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�شاهدي ��ن جيدين على حرك ��ة الترجمة .ومن الممكن� ،أي�ض� � ًا� ،أن ن�ضيف �إليهما برام ��ج �أخرى مثل �أعمال
المنظم ��ة العربية للترجمة في لبنان ،والم�شروع القومي للترجمة ف ��ي القاهرة ،والمركز الوطني للترجمة
في تون�س ،وم�ؤ�س�سة �شومان في الأردن.
ويف�س ��ر جاكمون ��د ( )Jacquemond, 2007: 178النب ��رة الت�شا�ؤمي ��ة الم�سيط ��رة فيم ��ا يتعل ��ق بحالة
الترجم ��ة من العربية و�إليها بواقع �أن الم�ص ��ادر الإح�صائية الكارثية �صادرة عن هيئات دولية مثل برنامج
الأم ��م المتحدة للتنمية� ،أو فهر�س الترجمة ( )Translationumال�صادر عن اليون�سكو ،والذي ُي َع ّد فهر�س ًا
المترج َمة في العا َلم ب�أ�سره� .إلاَّ �أن المعطيات المدرج ��ة في قواعد بيانات هذه الم�ؤ�س�سات �أعطتها
للكت ��ب
َ
له ��ا ال�سلطات الر�سمية في ال ��دول العربية ،وهي معطيات ّ
يدل جمع �إح�صاءاتها المجز�أ والمرتجل على �أن
من قام بها قطاع قليل االحترافية .كما ي�شير ،عالوة على ذلك� ،إلى �أن هذه الهيئات ارتكبت خط ًا ج�سيم ًا
تم ّثل في مقارنتها بين و�ضع الترجمة في المنطقة العربية وو�ضعها في البلدان الأوروبية ،ولي�س في البلدان
النا�شئ ��ة في �آ�سيا و�أمريكا الالتينية ،وهما ف�ضاءان ثقافيان يق ��ارن بهما العالم العربي با�ستمرار لتحديد
م�ؤ�شرات التنمية الأخرى ،وال �س ّيما التنمية الب�شرية.
ف�إذا ما قار ّنا ،في �سبيل المثال ،بين �إجمالي الترجمات المن�شورة (بح�سب فهر�س الترجمة للفترة بين
مترجم ًا لكل مليون من ال�سكان
 1978و )2003والع ��دد الحالي لل�سكان لح�صلنا ،بالت�أكيد ،عل ��ى  28م�ؤ َّلف ًا َ
في العالم العربي (�أقل من كتاب واحد �سنوي ًا لكل مليون �ساكن).
كما يقول التقرير� ،إنه مقابل  17كتاب ًا في �إندوني�سيا ،و 19في تايالند ،و 50في ماليزيا ،و 424في كوريا،
و 702ف ��ي الياب ��ان� ،إنما مقاب ��ل  132فقط في الواليات المتح ��دة ،و 2250في فرن�س ��ا ،و 2750في �ألمانيا،
ونح ��و ع�شرة �أالف في الدانمرك .وباخت�صار ،ف�إن الأمور �أكث ��ر تعقيد ًا مما ي�شير �إليه تقري ُر برنامج الأمم
المتحدة للتنمية و�إح�صاءات اليون�سكو (.)Jacquemond,2007: 180
دي�س ��ا ( )Dessaوجنجار ه ��ذه الإح�صاءات فح�سب ،و�إنم ��ا انتقدا� ،أي�ض� � ًا ،الجدل الدائر
ول ��م ينتقد َّ
المترج َمة من العربية و�إليها .ويرى هذان الم�ؤ ِّلفان �أن م�س�ألة الترجمة رِهان
ح ��ول �إح�صاءات عدد الكت ��ب
َ
ثقافي كبير يواجه عقبات متنوعة ومن طبيعة مختلفة� .إلاَّ �أنهما ي�شيران ،على الرغم من الطابع المغلوط
والمرفو� ��ض لإح�ص ��اءات الهيئ ��ات الدولية� ،إلى �أن ��ه بف�ضلها ُع ِّم َم الوع ��ي ب�أهمية نقل المع ��ارف العلمية،
وبالت�أخ ��ر ال ُمالح ��ظ في هذا الميدان ،الأمر ال ��ذي �أثار جد ًال حامي ًا لدى ال ُن َخب عل ��ى الأقل .وفي ما وراء
دي�سا وجنجار ،مثلهما مثل جاكموند ،ب�أن الأرقام ال ُم َق َّدمة عن عدد الكتب ُت ْظهر جيد ًا
م�س�ألة الترجمة ذ َّكر ّ
�إفال�س النظم الإح�صائية العربية.

الم َط ْمئنة
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ُت َع� � ّد م�ؤ�س�س ��ة المل ��ك عبد العزيز ،في الريا� ��ض� ،إحدى �أول ��ى الم�ؤ�س�سات العربية الت ��ي عملت ح�صر ًا
عل ��ى م�س�أل ��ة الترجمة في العال ��م العربي .ونفذت ه ��ذه الم�ؤ�س�سة العديد من البح ��وث باللغة العربية حول
دي�سا وجنج ��ار ( )3 :2010خال�صاتها بالفرن�سية في التقرير
حال ��ة الترجمة من العربية و�إليها .وقد ن�شر ّ
العـدد � 22شتاء 2021

الذي ن�شرته م�ؤ�س�س ��ة �أ ّنا لينده ( )Anna Lindhومجلة  .Transeuropéennesوق َّدما عر�ض ًا لواقع ترجمة
م�ؤ ّلف ��ات العل ��وم الإن�ساني ��ة واالجتماعية �إلى العربي ��ة ،باال�ستناد �إلى �أح ��دث الدرا�س ��ات والمد َّونات التي
�أنجزته ��ا الم�ؤ�س�سة المذك ��ورة .وتعود �أهمية درا�ستهما �إلى كونها تناولت نقل المعارف في العلوم الإن�سانية
واالجتماعي ��ة ،التي ُت َع ّد ركن ًا حقيقي ًا لكل تنمية ثقافية ،م ��ن جهة �أولى ،ولكون تقريرهما ي�ستمد «معطياته
م ��ن قائمة م�ؤ َّلفات من�شورة ،ولي�س فقط من ن�شرات وكاالت الفهر�سة الوطنية �أو من قوائم النا�شرين ،من
جهة �أخرى»( .)Dessa et Janjar, 2010: 7و ُت ْظهِ ر نتائج هذه التحقيقات تطور ًا ال ُي ْن َكر.
وت�سم ��ح العودة �إلى قاعدة بيان ��ات الم�ؤ�س�سة في �شه َري �أيار-حزيران  2010ب�إح�صاء نحو  2670عنوان ًا
ن�شرها نا�شرون عرب في الفترة من � 2000إلى  ،2009بمعدل  268عنوان ًا �سنوي ًا� .أما في العقد ال�سابق فكان
المع ��دل ال�سن ��وي بحدود  198عنوان ًا� ،أي �أن الزيادة كانت بن�سبة  .% 34علم ًا ب�أن ترجمة م�ؤلفات العلوم
الإن�سانية واالجتماعية تم ّثل  % 13و % 18من مجموع الترجمات العربية (.)Dessa et Janjar, 2010: 6
وير ّك ��ز هذا البح ��ث على بع�ض الم�شكالت ف ��ي نقل العل ��وم الإن�سانية واالجتماعية �إل ��ى اللغة العربية،
مث ��ل عدم احترام حقوق الم�ؤ ِّلف ،وقلة االهتمام بنق ��ل الم�ؤلفات الإ�سبانية والألمانية والرو�سية والأ�سيوية.
وي�شي ��ر الم�ؤ ِّلف ��ان �إلى ظاهرات ِع َّدة ت�ستحق الإ�شارة �إليها .وهي :الأهمي ��ة الن�سبية لترجمة م�ؤ َّلفات العلوم
المترج َمة كانت من الفرن�سية،
االجتماعي ��ة والإن�سانية من الفرن�سي ��ة �إلى العربية ،لأن  % 33من العناوين
َ
مقاب ��ل  % 48من الإنجليزية؛ ازدهار نقل الم�ؤلفات الإيرانية �إلى العربية؛ �سيطرة ترجمة م�ؤ ِّل َف ْين ال يمكن
تج ّنبهما ،هما :نعوم ت�شوم�سكي و�إدوارد �سعيد؛ واتجاه �إلى جعل الترجمة في العلوم االجتماعية احترافية.
وتتج َّل ��ى �أثار هذه االحترافية في �إدراج «�أداة نقدي ��ة» تت�ض ّمن مراجعة ومقدمة تعطي للقارئ معلومات عن
المترج َمة ،من جهة �أولى ،وفي ترجم ��ة ن�صو�ص و�سيطة تلخ�ص
المترج ��م وم�ؤ ِّلفه في الن�صو� ��ص
الكت ��اب
َ
َ
الم�ؤلفات الكبرى الكال�سيكية والأ�سا�سية ،من جهة �أخرى.
وق ��د �أطلقت مجلة  Transeuropéennesوم�ؤ�س�سة �أ َّنا لينده� ،ضم ��ن منظور تفاعل ثقافي ،وب�شراكة مع
خم� ��س ع�شرة م�ؤ�س�س ��ة تنتمي �إلى بلدان �أورو -متو�سطية ،وقادت م�شروع ًا جماعي ًا لمدة �سنتين ،من 2010
�إل ��ى  ،2012يهدف �إلى تحدي ��د واقع الترجمة في البلدان المتو�سطية .وتحت ��ل حركة الترجمة بين العربية
والتركي ��ة والعبرية ولغ ��ات االتحاد الأوروبي مكان ًا مهم ًا فيه .ويتعلق الأمر بم�شروع �ضخم ال �سابق له ،يقوم
في ��ه  64مترجم ًا وباحث ًا بـت�سع و�ستين درا�سة تتناول �أزواج ًا من اللغات والمو�ضوعات ال ُم ْن َجزة .وي�أخذ هذا
الم�شروع في الح�سبان ،الذي يخفي الق�صور في الدرا�سات النقدية للمبادالت الثقافية الأورو – متو�سطية ،
�سل�سلة كاملة من الترجمة :م�ؤلفون ،مترجمون ،نا�شرون ،مكتبات خا�صة وعامة ،برامج م�ساعدة للترجمة،
و�سائ ��ل �إع�ل�ام ( .)Glasson Deschaumes, 2012: 9وم ��ن البديه ��ي �أنه ي�ؤدي �إلى معرف ��ة �أف�ضل بواقع
الترجمة في هذه المنطقة ،الأمر الذي �سي�سمح بتحديد ا�ستراتيجيات والنظر في برامج الم�ستقبل.
وكان ��ت نتائ ��ج الدرا�سات التي �أجرتها مجلة  Transeuropéennesعن واقع الترجمة من العربية و�إليها
�إيجابية ،فقد و�صلت التقديرات حول متو�سط الكتب المترجمة في ال�سنوات الع�شر الأخيرة �إلى 2000-1500
عنوان في ال�سنة ،وهو متو�سط �أ�ضعف مما كان عليه في العقد ال�سابق (.)Glasson Deschaumes, 2012: 15
العـدد � 22شتاء 2021
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ترجم منهما� .أم ��ا المو�ضوعات الأكثر ترجمة فتتعلق
و ُت َع� � ّد الإنجليزية والفرن�سي ��ة اللغتين الرئي�ستين اللتين ُي َ
بالعل ��وم االجتماعي ��ة .و�أما البل ��دان العربية الأكثر ترجمة فه ��ي لبنان و�سورية وم�صر والمغ ��رب .و ُيعزى هذا
التطور ،بح�سب الدرا�سة� ،إلى عوامل ِعدَّة ،مثل نمو الن�شر الخا�ص وبروز هيئات عربية للترجمة االحترافية.

 – 4التحديات وال�صعوبات

20

تر�س ��م الدرا�س ��ات الم�شار �إليه ��ا �أعاله ،المت�شائم ��ة والمتفائلة منه ��ا على ح ّد �س ��واء ،ك�شف ًا بعدد من
ال�صعوب ��ات المعر ِقل ��ة لتكوي ��ن كتلة حا�سمة م ��ن الترجمات القادرة عل ��ى التمهيد للبدء ف ��ي نه�ضة علمية
عربي ��ة .وه ��ذه ال�صعوبات عديدة ومتنوعة م ��ن حيث طبيعته ��ا� .إن معالجة مجموع ه ��ذه العقبات تتجاوز
�إط ��ار ه ��ذه الم�ساهمة .غير �أن من الممكن درا�سة بع�ض مظاهر ه ��ذه التحديات من زاويتين .في البداية،
يج ��ب الإ�شارة �إلى الم�شكالت المالزمة ل�سل�سلة �صناعة الترجم ��ة كلها :مهنة المترجم ،دور الن�شر و�إدارة
الترجمة .بعد ذلك ،ينبغي مالحظة �أن ال�سياق االجتماعي الثقافي في المنطقة العربية غير م�ؤات للترجمة
نظ ��ر ًا� ،أو ًال ،لع ��دم توافر اال�ستقرار ال�سيا�سي وال�سلم االجتماعي و�سيا�س ��ة تعريب عقالني ومتد ّرج للتعليم
العلمي الجامعي ،وثاني ًا لعدم تعريب كثير من برمجيات المعلوماتية و�أدواتها.
على الرغم من ذلك ،ف�إن ال�سعي �إلى �إزالة ال�صعوبات الم�شار �إليها بغية النجاح في نقل المعارف العلمية
�إلى العالم العربي يجب �أن يجري عبر ا�ستلهام بع�ض النماذج .والأنموذج الأول الذي يمكن اتباعه يمكن �أن
يك ��ون ذاك ال ُم َط َّبق في الفترة التي �شه ��دت �أوج الح�ضارة العربية الإ�سالمية� .إلاَّ �أن هذا الأنموذج لن يكون
مثم ��ر ًا عل ��ى ما يبدو (Zakariya, 1990؛  .)Baccouche, 2000فم ��ن الم�ؤ ّكد �أن ال�سياقات وال�شروط التي
�سمحت بتفتح الح�ضارة العربية في الما�ضي ال توجد لها �أثار في العالم العربي الحالي .وفي �سبيل المثال،
ف� ��إن رم ��ز فترة الأوج في الترجمة كان يتج�سد في الخليفة الم�أمون ،الذي �شجع المترجمين و�أجزل لهم في
العطاء .وهذا الرجل كان يحكم بمفرده �إمبراطورية م�ستقرة ومتناغمة .وكانت المجموعات اللغوية والدينية
تتمت ��ع ب�سلم اجتماعي ي�سمح لكل منها بالتفتح والتقدم ف ��ي الم�ستويات ك ّلها .غير �أن العالم العربي الحالي
مغاير لذلك الواقع .فهو غير م�ستقر ،ومتناق�ض ،وممزَّق ،وت�صيبه في مقتل �صراعات داخلية وخارجية من
مختل ��ف الأن ��واع :اقت�صادية ،و�سيا�سية ،ودينية ،ولغوية .و�إذا كان ف ��ي ا�ستطاعة مترجم عبا�سي �أن يبد�أ في
ترجمة مخطوط في ق�سنطينة ،بالجزائر ،فكيف له �أن ينهيها في فا�س ،بالمغرب ،في �أيامنا هذه ،والحدود
بين هاتين الدولتين مغلقة منذ عقود ثالثة .الأمر الذي يمنع المترجم والترجمة من التنقل بينهما!
وي ��رى با ّكو�ش �أن كلاَّ من مثال الت ��راث العربي والنه�ضة الأوروبية ال ي�ش ّكل مثا ًال �صالح ًا لترجمة العلوم
الحديثة �إلى العربية:
«من البديهي �أن الأمر في الحالتين الأولى والثانية (الترجمة العربية من اليونانية ،والترجمة الأوروبية
من العربية) كان يتعلق بترجمة النتاج الكامل لح�ضارة توقفت عن النمو عبر الإبداع المتوا�صل .لهذا كان
م ��ن ال�سهل ا�ستعرا�ض ��ه ،وا�ستيعابه وال�شروع في عم ��ل التجاوز والإبداع� .أما ف ��ي الحالة الأخيرة (ترجمة
العل ��وم الحالية �إلى العربي ��ة) ف�إن الترجمة تطال ُمنت ََج ًا يتو�سع ويتقدم وينمو بوتيرة �أ�سرع بكثير من وتيرة
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ترجمته .ومن جهة �أخرى ،ف�إن هذا العمل التحديثي التي ُ�ش ِرع فيه مع بداية القرن التا�سع ع�شر ،وال �س ّيما
ف ��ي م�صر و�سورية ولبنان وتون�س� ،شهد ّ
تحطم انطالقته ب ِفعل اال�ستعمار الذي ا�ستبدل بالعربية الفرن�سية
والإنجليزية اللتين �أ�صبحتا اللغتين الحاملتين للثقافة والتعليم» (.)Baccouche: 2000، 398
بنا ًء عليه ،كان ينبغي ا�ستلهام تجارب معي�شة ونماذج ناجحة من التاريخ الحديث المتفق مع ذاكرة
الناطقين بالعربية ِم َّمن هم في قيد الحياة� .إن نماذج البلدان النا�شئة الجديدة التي يمكن �أن تكون بعيدة
جغرافي� � ًا وثقافي ًا عن المنطق ��ة العربية� ،إلاَّ �أن تجربتها �أكث ��ر ُق ْرب ًا من العالم العرب ��ي ،وب�إمكانه تل ّم�سها،
ت�ش� � ّكل نقط� � ًة لمقارن ٍة �أكثر واقعية .لقد ا�ستغرق العرب والأوروبي ��ون قرون ًا من الزمن للنجاح في ما �أنجزه
الياباني ��ون ف ��ي قرن واحد .وها هي ذي البلدان النا�شئة ،مث ��ل كوريا وتركيا ،تنجز في عقود قليلة ما �أكمله
اليابانيون في قرن.

 - 1 - 4التحديات المت�صلة بعلم الترجمة
بغ�ض النظر عن دورها الرئي�س في نقل المعارف �إلى العالم العربي ،ت�أخذ الترجمة في �أيامنا �أهمية ال
�سابق لها كو�سيط في الفهم المتبادل والتوا�صل الثقافي بين الف�ضاء العربي وبقية العالم ،وال �س ّيما الغرب.
وم ��ن الم�ؤك ��د �أن بداية هذه الألفي ��ة ُو ِ�س َمت باندالع الحرب �ضد الإرهاب في �إث ��ر �أحداث  9/11الم�أ�ساوية
التي تب ّنتها القاعدة.
غداة هذا الحدث الخطيرَ ،خ َلق منا ٌخ من �ضعف الثقة ،واالرتياب ،والرف�ض �شبه ال ُم َع َّمم لكل ما يمكن
فعل انطوائي كبير لدى ه�ؤالء (.)116-Basalamah: 2011, 115
�أن ُي ْ�س َند �إلى الإ�سالم والم�سلمين ،ر َّد ٍ
و�أ�سه ��م ق ��دوم «الربيع العربي»� ،أي�ض� � ًا ،في تو�سيع ه ّوة ع ��دم الفهم في التوا�صل الثقاف ��ي بين ال�شرق
العربي والغرب.
وبا�ستلهامه ��ا لقيم ديمقراطي ��ة غربية تمكنت «الثورات العربية» في بداياتها من قلب نظم ديكتاتورية،
�إلاَّ �أنها �أ ّدت �أي�ض ًا �إلى حروب �أهلية ،و�إلى والدة منظمات �إ�سالموية جديدة �شديدة التع�صب زرعت الموت
في جزء كبير من العا َلم العربي.
والملح ،بذل جهد كبير ف ��ي ترجمة ما له «عالقة بالإ�س�ل�ام والم�سلمين،
بع ��د ذل ��ك ،كان من الواج ��ب
ّ
بالإ�س�ل�ام في حدِّ ذات ��ه» ( )Basalamah, 2011: 115للرد على الت�س ��ا�ؤالت الم�شروعة وال�شكوك و�أ�سباب
القلق التي يثيرها غير الم�سلمين في مو�ضوع هذا الدين.
�إن ترجم ��ة المنتجات الثقافية والدينية التي يمكنها �أن تعك�س ال�ص ��ورة الحقيقية للإ�سالم وللم�ؤمنين
به �إلى اللغات الأجنبية ،وت�سمح بتمييزها من الت�أويالت المتطرفة والت�صرفات الدموية لبع�ض الم�سلمين،
مهم ��ة �شاق ��ة وطويلة الأمد .على الرغم من ذلك ،ف�إن الترجم ��ة ب�صفتها عمل توا�صل وو�ساطة بين اللغات
والثقاف ��ات تبقى طريق ًا ال منا�ص م ��ن �سلوكه لبناء ج�سور الفهم المتبادل بين العا َلم العربي وبقية العالم،
�شريط ��ة �ألاَّ تكون مك َّب َلة بالرقابة� .إن م ��ن الم�ؤكد �أن الترجمة عمل توا�صل مزدوج يكمن في نقل الم�ضمون
المفهومي والثقافي للر�سالة الم�صدر �إلى القارئ الهدف ،وذلك للتقريب بينهما� .إلاَّ �أن تم ُّكن المترجم من
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معرفة لغات العمل وح�سب ال ت�سمح له ب�أداء وظيفته كو�سيط بالكامل� .إذ ُيف َت َر�ض فيه� ،أي�ض ًا ،معرفة مراجع
الثقاف ��ة الم�صدر والت�ص ��ورات الثقافية التي تعي�شه ��ا وتت�شارك فيها في الواق ��ع االجتماعي والأيديولوجي
وال�سيا�س ��ي ليتمك ��ن من نقلها و�شرحها للقارئ الذي ي�ستهدفه .كما ال ُيف َت َر�ض فيه ،بالفعل ،تف�سير ما ُيقال
وجلي� ،أي المعنى الذي تحمله الكلمات فح�سب .بل يجب �أن يتدخل في ح�ساب
ف ��ي الن�ص على نحو �صريح ّ
المعن ��ى� ،أي�ض� � ًا ،م ��ا لم ت ُق ْله الر�سالة م ��ن محتوى ثقافي �ضمن ��ي� ،أي ك ّل ما لم ي ُق ْله معن ��ى الكلمات ،مثل:
ال ُم ْف َت َر�ض ،ال ُم ْ�ض َمر ،الإيماءة ،والداللة غير المبا�شرة.
و�ض ��ع تقري ��ر مجل ��ة  Transeuropéennesلع ��ام  2012قائم ��ة طويل ��ة بالتحديات المتعلق ��ة بالترجمة
وبمختل ��ف الفاعلين الم�شاركين في هذا الن�شاط .ومنه ��ا الت�أخر في و�ضع �صيغة احترافية لعمل المترجم،
ال ��ذي لم يح�صل بعد على ما يح ��قّ له من و�ضع قانوني واعتراف و�أجر .فف ��ي العديد من البلدان العربية،
كالأردن ،ف ��ي �سبي ��ل المثال ،ال توجد قوننة نوعي ��ة مخت�صة بمهنة المترجم ال ُم َح َّل ��ف ،وبعملية الت�صديق،
والتكوين ،والخبرة ،و�أدبيات المهنة ،وغيرها.
وع�ل�اوة عل ��ى ذلك ،ف�إن هذه المهن ��ة ينق�صها اعتراف اجتماعي .فمهنة المترج ��م ال ُي ْن َظر �إليها،
عموم ًا ،كمهنة حقيقية .فهي مج َّرد «عمل �صغير» يهدف �إلى دعم الراتب ال�شهري بدخل �إ�ضافي� .إن الأجر
مترج َمة من نوعية جيدة .والتفاو�ض
ال�ضعيف الذي تقدمه دور الن�شر للمترجم يعوق ،غالب ًا ،ن�شر م�ؤ َّلفات َ
ح ��ول �أج ��ر ال�صفحة الواحدة يمك ��ن �أن يدور حول ع�شرة دوالرات في �سوري ��ة �أو م�صر ،وثالثين دوالر ًا في
الخليج.
احترام لحقوق الم�ؤ ِّلف.
وبح�س ��ب مجلة  ،Transeuropéennesف�إن كثير ًا من الترجمات ُي ْن َجز من دون
ٍ
المترجم ،تجاري ًا ،من دون مراجعة �أو مقدمة .وي�صل الأمر �إلى ح ّد
كما �أن من غير النادر ت�سويق العمل
َ
ع ��دم الإعالن عن العنوان الأ�صلي �أو اللغة الم�صدر للترجم ��ة العربية .ويالحظ جاكموند (Jacquemond,
والح َرف ّية وتابعة للدولة .ويعني هذا الأمر و�سائل مالية
� )2012أن غالبية دور الن�شر العربية �ضعيفة االنتاج ِ
المترجم
مح ��دودة ،وعدم احترام لحقوق الم�ؤ ِّلف ،ونوعية ن�شر رديئة ،ونق�ص في القدرة على ن�شر الكتاب
َ
وت�سويقه تجاري ًا.
ومنذ ح�صولها على اال�ستقالل ،لم تنجح البلدان العربية في و�ضع ا�ستراتيجية للترجمة على الم�ستوى
العربي� ،أو على م�ستوى المناطق ،والم�ستوى الوطني .و ُي�ضاف �إلى هذا الأمر نق�ص في التن�سيق والتوا�صل
الح َرف ّية للترجمة .ونظر ًا لعدم متابعة ما يجري في مادة الترجمة يح�صل �أن ُيت ْر َجم
بي ��ن حلقات ال�سل�سلة ِ
كتاب ُت ْر ِج َم �سابق ًا .ومن الم�ؤ َّكد �أن �إحدى خ�صائ�ص العا َلم العربي تكمن في �أن �صالته مع الدول الأجنبية
ي�ص ّح هذا الأمر في الترجم ��ة فح�سب ،بل في كل ما
�أكث ��ر متان ��ة وثبات ًا مم ��ا بين الكيانات الم�ؤ ِّلفة ل ��ه .وال ُ
يت�صل بالمبادالت التجارية وال�سيا�سية والثقافية� ،أي�ض ًا.
�أخي ��ر ًا ،ف� ��إن م�س�ألة الت� ّأخر ف ��ي ترجمة الم�ؤ َّلفات �إلى العربية ُت�ش ِّكل مع�ضل ��ة حقيقية ،وال �س ّيما حين
يتع ّل ��ق الأمر بنق ��ل م�ؤ َّلفات علمية �أ�سا�سي ��ة .فهذه الم�ؤ َّلفات ت�صب ��ح باطلة بعد �سن ��وات قليلة من ظهورها.
والت�أخ ��ر ف ��ي الترجمة يعوق متابعة تطور الأف ��كار الناتجة عنها ،ويع ِّقدها .وترجم ��ة الم�ؤ َّلف الم� ِّؤ�س�س لعلم
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�سو�سير ( )Saussureف ��ي الل�سانيات العامة ِمثال بلي ��غ على ذلك .فقد
الل�ساني ��ات الحديث ��ة ،ومحا�ض ��رات ّ
ُن ِ�ش ��ر ه ��ذا الم�ؤ َّل ��ف عام  ،1917وعلى الرغم من ذلك ،ف� ��إن ترجمته �إلى العربية لم ُي ْ�ش� � َرع بها �إلاَّ مع بداية
الثمانينيات .وفي �أقل من ع�شرة �أعوام ،عرفت اللغة العربية خم�س ترجمات متتالية ،بفارق �سنة �أحيان ًا .وقد
رج َمت الن�س ��خ التون�سية والمغربية وال�سورية عن الفرن�سية� ،أما الن�سختان الفل�سطينية والعراقية فترجمتا
ُت ِ
عن با�سكن ( )Baskinالإنجليزية .وكانت نوعية الترجمة في اثنتين منها �ضعيفة جد ًا .وهكذا ُح ِر َم القارئ
العرب ��ي ،على �صعيد المع ��ارف ،ولمدة �ستة عقود ،من القواعد الأ�سا�سية للبنائي ��ة .كما كانت النتائج ،على
�صعيد الم�صطلحاتُ ،م ِ�ض َّرة بنقل الم�صطلحات الل�سانية الحديثة �إلى اللغة العربية (.)Odeh, 1998: 165
لق ��د كان العم ��ل الذي ينبغ ��ي ترجمته �ضخم الحجم ،ومتنوع� � ًا ،وتطوري ًا .وي�شي ��ر جنجار ()4 :2013
�إل ��ى �أن النتائج الم�أمولة كانت �ست�ؤتي ثمارها لو اقت�ص ��ر النقل ،في فترة �أولى ،على الم�ؤ َّلفات ذات ال�صلة
بق�ضاي ��ا المجتمع واالقت�ص ��اد .وقد اقترح مقاربة من ثالثة م�ستويات :ترجم ��ة الن�صو�ص الأ�سا�سية ،جعل
م�ضمونه ��ا الفكري في متن ��اول الجميع ،وترجم ��ة الأدوات التربوية التي من �ش�أنها �إدخ ��ال هذه العلوم في
المنظومة التربوية.

 - 2 - 4تحديات ال�سياق االجتماعي الثقافي وال�سيا�سي
�إن العقب ��ات والتحديات المالزمة للمجتمعات العربية ،الت ��ي ت�ؤ ّثر كثير ًا ،و�إن على نحو غير مبا�شر،
في النجاح في نقل المعارف �إلى اللغة العربية ،كثيرة ومتنوعة� .أما العقبات الم�شار �إليها هنا فقد اختيرت
تبع� � ًا لطابعها غي ��ر ال ُمنت ََظر� ،أو لأن الباحثين ق َّلما �أ�شاروا �إليها� ،أو ل ��م يفعلوا ذلك ّ
قط .وعليه ،ف�إن �إعادة
التذكير بالتحديات الم�شار �إليها ت�س ِّوغه �ضرورة �إيجاد عالج لها على وجه ال�سرعة.
وال ي�سعن ��ا هنا �إغفال ذكر عاملي ��ن مه َّمين على نحو خا�ص :اال�ستقرار ال�سيا�س ��ي وال�سلم االجتماعي.
ه ��ذان العام�ل�ان ي�ش ��كالن �شرط ًا ال غنى عن ��ه للبدء في تنمية علمي ��ة حقيقية تبقى ترجم ��ة المعارف �إلى
العربي ��ة الطري ��ق الرئي�س �إليه ��ا .الأمر الذي ي�سم ��ح ب�أن ُيعاد ف ��ي التربية ا�ستثمار جزء ،عل ��ى الأقل ،من
المخ�ص�صة للأمن والت�س ّلح ،وتوفي ��ر الو�سائل لإنجاز ما دعاه جنجار «ا�ستئناف
الم ��وارد المالية والمادية
َّ
�سيرورة التحديث الثقافي» التي انطلقت في بع�ض البلدان مع حركة النه�ضة في �أواخر القرن التا�سع ع�شر،
وتوطيدها (.)Janjar, 2013
و ُيط ��رح ،هن ��ا� ،س� ��ؤال :هل يمكن ال�شروع ف ��ي نقل المع ��ارف العالمية �إلى العربية ف ��ي ِّ
ظل �صراعات
داخلي ��ة وخارجي ��ة ،والنجاح في ذلك؟ �إن ه ��ذه ال�صراعات تمزّق ،في �أيامنا ه ��ذه ،بلدان ًا وتقتل �شعوب ًا.
والمراك ��ز الثقافي ��ة العربية الرئي�س ��ة ،وهي بغداد ودم�ش ��ق وتون�س والقاهرة ،ه ��ي الم�ستهدفة على نحو
خا�ص .فمن دون هذه المراكز لن يكون هذا الم�شروع الثقافي الكبير واقعي ًا� .إن درو�س التاريخ والحا�ضر
تعطينا �أمثلة متناق�ضة �إلى ح ّد ما .فتجربة الترجمة العربية في القرون الو�سطى تثبت ،تاريخي ًا� ،ضرورة
اال�ستق ��رار ال�سيا�س ��ي والرخاء االجتماعي� .أما قرن الأنوار في�شهد عل ��ى �أن الترجمة وتطور الأفكار غير
متناق�ضي ��ن مع التمزق ال�سيا�س ��ي والجهل االجتماعي .كما �أن تجارب البلدان النا�شئة في وقتنا الراهن،
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الت ��ي قد تك ��ون مثا ًال يحتذى ،تثبت �أن الغالبية ال�ساحقة من البل ��دان التي تجاوزت مرحلة التخلف كانت
تتمت ��ع با�ستقرار �سيا�سي واجتماعي .فتركيا وال�صين والبرازيل وماليزيا و�إندوني�سيا والأرجنتين ما كان
ف ��ي ا�ستطاعتها ال�شروع في تنميتها العلمية لو لم ت�ضع ح ��د ًا لنظمها الديكتاتورية ولمختلف ال�صراعات
التي كانت تمزق مجتمعاتها.
�إن الم�س�أل ��ة الحيوية لتعزيز عمليات ترجمة المعارف العالمي ��ة ونقلها �إلى الثقافة العربية ،وت�سريعها،
تكمن في �أن نعيد �إلى اللغة العربية المكانة التي ت�ستحقها كلغة للتعليم العالي في الكليات العلمية
ف ��ي الجامع ��ات العربية (ال�سباع ��ي13 :1993 ،؛ مهيب عبد اهلل78 :2005 ،؛ الح ��اج .)2009 ،فهذه اللغة
لي�ست لغة تعليم المواد العلمية في غالبية الجامعات العربية ،التي تُ�ستعمل فيها الإنجليزية �أو الفرن�سية.
�أم ��ا ا�ستعم ��ال اللغة العربي ��ة فيقت�صر على تعليم العل ��وم الإن�سانية واالجتماعي ��ة� .إلاَّ �أن اللغة العربية التي
�أثبت ��ت قيمتها كلغة م�شتركة للعلوم يج ��ب �أن ُت�ستعمل و ُتع َّمم كلغة للتعليم والتعلُّم والبحث .وهي ،على غرار
ك ّل لغ ��ة ب�شري ��ة طبيعية ،تحمل في ذاته ��ا الطاقة القادرة عل ��ى و�ضعها في م�ستوى لغ ��ات العلوم الحديثة
الأخرى� .إن تجربة التعليم العالي في �سورية يمكنها �إقناع المت�شائمين والم�شككين؛ ف�أول كلية عربية للطب
ف ��ي الع�صر الحديث افتتحت ف ��ي دم�شق بعد الحرب العالمية الأولى .ومنذ نحو قرن ُت�ستعمل اللغة العربية
فيها لتكوين �أ�ساتذة وطالب الطب.
�إن ا�ستعم ��ال العربي ��ة كلغة لنقل العل ��وم وتبادلها في م�ؤ�س�سات التعليم العلم ��ي ُي�سهم كثير ًا في الإغناء
اللغ ��وي والمو�سوعي للعربية ،وي�ساعد ف ��ي تح�سين م�ستوى حملة ال�شهادات الجامعي ��ة� .أما التعليم العلمي
الجامع ��ي الذي ُين�شر ح�صر ًا بلغ ��ة �أجنبية فال ي�أخذ في الح�سبان حقيق ��ة �أن الطالب المعنيين ي�أتون من
مدار� ��س ُتع ِّلم باللغ ��ة العربية ،من جهة �أولى ،و�أن اللغة الأجنبية قلي ًال ما ُت�ستعمل في �أثناء ممار�سة المهنة
عملي ًا في �سوق العمل العربي.
وكمث ��ال عل ��ى ذلك ،ف�إن التعليم يجري باللغ ��ة الإنجليزية في كلية العلوم بالجامع ��ة الأردنية .و�سيكون
عل ��ى طالب ��ة مقبولة في ق�سم الكيمي ��اء ،في �سبيل المث ��ال� ،أن تتابع محا�ضراته ��ا بالإنجليزية من دون �أي
تمهيد ،في حين �أنها كانت قد در�ست العلوم كلها في المدر�سة باللغة العربية فقط .ومن دون امتالك اللغة
الإنجليزي ��ة العلمي ��ة بتراكيب جملها وم�صطلحاته ��ا �سيكون من ال�صعب على هذه الطالب ��ة �أن تفهم جيد ًا
�أ�ساتذته ��ا ،وال �س َّيما في الفت ��رة الأولى من درا�ستها ،و�سيكون عليها تم�ضية كثير من الوقت في البحث عن
ح ّل للم�شكالت اللغوية على ح�ساب اكت�ساب المعارف والكفايات العلمية .وبعد جهد لغوي كبير �ستنهي هذه
بتخ�ص�صها .وحينما ُتع َّين ُم َد ِّر�س ًة
الطالب ��ة درا�ستها على نحو جيد تقريب ًا وهي تتقن الإنجليزية الخا�ص ��ة ّ
للعل ��وم ف ��ي مدر�سة تع ِّلم باللغة العربية ُيطل ��ب �إليها �أن تعود �إلى نقطة البداي ��ة و�إن تع ٍّلم بالعربية ما كانت
تع َّلمته بالإنجليزية.
�إن ا�ستعم ��ال العربي ��ة في التعليم العالي يجب �ألاَّ يف�سد الم�ستوى العلم ��ي للتعليم والبحث الجامعيين،
و�ألاَّ يتعار�ض مع االنفتاح على المجتمع العلمي الدولي ( ,Rahalذكره  .)Mahiou 2012: 314كما يجب على
التعريب �أن يترافق مع تقوية تعليم اللغات الأجنبية ،وال �س ّيما الإنجليزية والفرن�سية� .إلاَّ �أنه ال ينبغي ن�سيان
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المح�صلة ،ف�إنه
تعليم لغات البلدان النا�شئة ،وال �س ّيما ال�صينية والهندية ،خ�صو�ص ًا و�أنه ثانوي حالي ًا .وفي
ِّ
يجب تعزيز مكانة هذه اللغات لتكوين مترجمين يمكنهم الترجمة مبا�شرة منها و�إليها ،نظر ًا لكونها ت�ؤدي
�أدوار ًا اقت�صادي ��ة وتقني ��ة متزايدة الأهمية .وقد ق� � َّدر التقرير الأخير لبرنامج الأم ��م المتحدة للتنمية �أن
الناتج الإجمالي الداخلي لل�صين والهند �سيكون ،بعد �إ�ضافة الناتج الإجمالي الداخلي للبرازيل �إليه� ،أعلى
م ��ن الناتج الإجمالي لألمانيا وكندا وفرن�سا والوالي ��ات المتحدة و�إيطاليا والمملكة المتحدة ،و�سي�شكل،
في  % 40 ،2015من الناتج الإجمالي العالمي (.)PNUD 2013
�إن �إحدى الطرق التي ينبغي �سلوكها لتعزيز م�شروع ترجمة المعارف �إلى اللغة العربية تم ّر عبر تح�سين
البنية التحتية الرقمية لهذه اللغة ،و�إغناء و�ضعها على ال�شابكة .وي�ؤكد حبيب عبد الرب ،الباحث في ميدان
المعلوماتي ��ة في المركز الوطني للبح ��ث العلمي ،في درا�سة مت�شائمة �أن و�ضع اللغ ��ة العربية على ال�شابكة
ُيرثى له .فهي تعاني ،بح�سب تعبير الباحث« ،من �ست م�صائب كبرى» (حبيب عبد الرب .)2009 ،الثالث
الأول ��ى منها تتعلق ،مبا�ش ��رة ،بالترجمة .وهو ي�ؤكد� ،أو ًال� ،أن العربية ال تمل ��ك برمجيات للتع ّرف الب�صري
ذات ح ��روف ُم َج ِّلي ��ة تترجم �صور الن�صو�ص ف ��ي �شكل بطاقات ن�ص َّية .ويمكن له ��ذه البرمجيات �أن ت�سمح
بو�ض ��ع �أنواع الم�ؤلفات المطبوع ��ة ،معلوماتي ًا ،على الخط (حبيب عبد ال ��رب .)2009 ،ثاني ًا ،ينق�ص هذه
اللغ ��ة قواعد بيانات تحتوي كل المعلومات المتعلق ��ة بالميادين التقنية ،وت�سمح بتخزينها ،وا�ستح�ضارها،
و�إر�ساله ��ا عبر الن�صو�ص الت�شعبية �إلى قواعد بيانات �أخرى .كم ��ا ُي َع ّد غياب ُم َ�ص ِّححي الكتابة ومحركات
البحث المالئمة مظهر ًا �أخر من مظاهر �ضعف اللغة العربية في مجال المعلوماتية .وتنعك�س هذه العيوب
الت ��ي تعرقل مبا�شر ًة بحث المترجم عن الم�صطلحات والوثائ ��ق ،على نحو �سلبي ،على الأدوات الم�ساعدة
في الترجمة ،وال �س ّيما على برمجيات الترجمة بم�ساعدة الحا�سوب ،وذاكرات الترجمة والترجمة الآلية.
ولنذك ��ر� ،أخي ��ر ًا ،عام ًال غير ُم ْنت ََظر :من المقبول ،كما هو �شائع� ،أن العولم ��ة �أ ّدت �إلى َل ْب َررة الأ�سواق،
أف�ضل للمعلومات والمع ��ارف .غير �أن جاكموند يقارن بين �إح�صاءات الترجمة في عهد
ن�شر � ٍ
و�أ�سهم ��ت في ٍ
الرئي� ��س الم�صري عبد النا�ص ��ر ( ،)1970-1955المتميز باالنغالق االقت�ص ��ادي وال�سيا�سي على الغرب
و�إح�ص ��اءات االنفتاح ((( االقت�صادي ،الذي اعتمده خليفت ��ه ال�سادات و ُت ْر ِجم ،اليوم ،بالعولمة .وقد الحظ
�أن االنعزال ال�سيا�سي يمكن �أن يكون خ ّير ًا للترجمة �إلى اللغة القومية.
ف�س ��ر ازده ��ار الترجم ��ة (في عهد نا�ص ��ر) �أو ًال ،بالطب ��ع ،بالتراجع الإجمال ��ي للت�أثير الأجنبي:
و ُي َّ
فنظر ًا للتزايد في �صعوبة الو�صول ،مادي ًا ورمزي ًا� ،إلى الكتاب الأجنبي ،فر�ضت الترجمة نف�سها �أكثر ف�أكثر
كنقطة عبور �إلزامية للو�صول �إلى االنتاج الفكري الأجنبي.
 )1و�ص ��و ًال �إل ��ى التنمي ��ة ،اخت ��ارت م�صر في عهد عبد النا�ص ��ر ،بعد ثورة  1952التي ق�ض ��ت على الحكم الملكي� ،سل ��وك طريق االقت�صاد
الموج ��ه� .إلاَّ �أن الرئي�س ال�سادات ق ّرر ع ��ام  ،1973بعد و�صوله �إلى ال�سلطة في  ،1970تغيي ��ر الطريق واختيار االقت�صاد
اال�شتراك ��ي َّ
الر�أ�سمال ��ي .ففتح اقت�صاد الب�ل�اد على الخارج ،ولم ي�سمح للر�سامي ��ل الأجنبية بالدخول بحرية �إلى القطاع ��ات االقت�صادية الم�صرية
وح�سب ،بل منحها� ،أي�ض ًا ،امتيازات ،كالإعفاءات ال�ضريبية والمالية.
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كتاب ما بلغته الأ�صلية الفرن�سية
وبالفعل ،ف�إن العربي الذي يعرف لغتين �أو �أكثر يميل �إلى قراءة ٍ
�أو الإنجليزي ��ة .كم ��ا يميل ،عند االقت�ض ��اء� ،إلى قراءة الترجم ��ة الإنجليزية �أو الفرن�سي ��ة لم�ؤ َّلف ُك ِت َب بلغة
�أخرى �أكثر من قراءة ترجمته �إلى اللغة العربية.

 - 5الخال�صة
ُت ْظهِ ��ر المناق�ش ��ات الحامية والدرا�سات الم�ش ��ار �إليها ،جيد ًا� ،أن ث َّمة وعي ًا لأهمي ��ة الترجمة .وقد �أدى
هذا الوعي �إلى تطور ترجمة الم�ؤ َّلفات �إلى اللغة العربية� .أما الم�شكالت المالزمة ل�سل�سلة الترجمة الم�شار
�إليه ��ا �سابق� � ًا فيمكن �أن ت َُح َّل� .إن الأمر يتعلق با�ستثمار الأموال في �صناعة الترجمة .والعالم العربي
ال تنق�صه الو�سائل المالية لفعل ذلك.
غي ��ر �أن عل ��ى ترجم ��ة المع ��ارف العلمية ف ��ي المنطقة العربي ��ة �أن تقطع طريق� � ًا طويلة قب ��ل �أن ت�شبع
طموحاته ��ا .و�إذا افتر�ضن ��ا �أن نق ��ل المع ��ارف الإن�سانية �سيك ��ون م�شروع ًا ناجح ًا ،ف�إن تط ��ور المجتمعات
العربية ال يمكن ت�ص ّوره من دون تنمية ب�شرية حقيقية .ومن دون هذه التنمية �ستكون الوظيفة الوحيدة لكل
عم ��ل ُم َت ْر َجم م ��لء رفوف المكتبات العربية ،وتزيينها� .إن اال�ستثمار ف ��ي الإن�سان العربي يم ُر ،حتم ًا،
عبر �إقامة �سلم اجتماعي وا�ستقرار �سيا�سي◘ .
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ج�ســـور الفكـر

النظريّات اال�ستدالليّة
يف خدمة تعريب امل�صطلح
د .ورد ح�سن •
ريتا رماح••
مقّدمة
درج النا� ��س عل ��ى الق ��ول �إن الم�صطلح ��ات مفاتي ��ح العلوم ،فه ��ي الطريق الت ��ي ن�سلكه ��ا للو�صول �إلى
ُ
واال�ضطراب ُح ِرمنا م ��ن الو�صول �إلى الحقيقة المن�شودة.
الت�شوي�ش
�شاب الطريقَ
ُ
الحقيق ��ة ،و�إذا َ
فم ��ا مفهوم الم�صطلح؟ وم ��ا العقباتُ التي تعتر�ض َ
�سبيل المع ّربين في هذا المجال؟ وما الفائدة المرج ّوة
من النظر ّيات اال�ستدالل ّية لتذليل هذه العقبات؟

مفهوم الم�صطلح
المدلول المعجمي لكلمة «الم�صطلح» ،وفق ًا للدكتور ممدوح خ�سارة ،هو الت�صالح والت�سالم ،فك�أن
النا� ��س اختلف ��وا على ت�سمية مدل ��ول جديد حين ظهوره ،فذه ��ب فريق من القوم �إل ��ى �إعطائه ا�سم ًا،
ُ
اختالف
واقت ��رح فري ��ق �آخ ��ر دا ًال مغاي ��ر ًا ،وارت�أى فري ٌق ثال ��ثٌ ت�سمية ُمباين ��ة ،وكان من نتيج ��ة هذا
واحتدام ما بينهم� ،إلى �أن ت�صالحوا وت�سالموا على ت�سمية واحدة لذلك المدلول .فاال�صطالح
الق ��وم
ُ
يتطلب االتفاق ،لأن الت�سمية الجديدة ال يمكن �أن تدخل حيز اللغة �إال �إذا كانت محل اتفاق �أ�صحابها.
(خ�سارة� ،٢٠٠٨ ،ص)٩
مرتجم �سوريٌ ،
حا�صل على الدكتوراه يف الرتجمة من جامعة ليون الثانية يف فرن�سا ،من �أعماله :امل�شاركة يف �إعداد العبارة واال�صطالح
•
ال�سيا�سي وال�صحفي (درا�سة وترجمة).
حما�ضرة يف كلية الآداب والعلوم الإن�سانية ،جامعة دم�شق.
•• مرتجمة �سورية ،حا�صلة على لي�سان�س يف اللغة الفرن�سية و�آدابهاِ ،
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الح عموم ًا� ،إذ ُيع ّرفه
�أما ال ُمنج ُد في اللغة العرب ّية المعا�صرة فيقدم تو�ضيح ًا �آخ َر لمفهوم ال ُم�صطلح �أو ِ
اال�صط ِ
ب�أن ��ه« :كلمة لها مدلو ٌل ُمح ّد ٌد �ضمن مب � َ
ا�صطالحه»،
خا�ص ُمتف ٌق عليه« :لك ّل ِع ٍلم
ُ
�ادئ ِعلم ّي ٍة ُمتفق عليهاُ ،وع ْر ٌف ّ
«ا�صطال ٌح ُل َغويّ » (ح�شيمة� ،٢٠٠١ ،ص )٨٤٨
«ا�صطال ٌح
فل�سفي»« ،ا�صطال ٌح ط ّب ّي»ِ ،
«ا�صطال ٌح ِت ْق ّني»ِ ،
ّ
وق ��د �شاع مفه ��و ٌم مغل � ٌ
يح�ص� � ُر الم�صطلح بالعل ��وم التطبيق ّي ��ة ،كالط ��ب ،والفيزي ��اء ،والكيمياء،
�وط ُ
التنظيري ال�شا�س َع في الآداب والعل ��وم الإن�سان ّية يت�ض ّمنُ ك ّم ًا ال ُيح�صى ِمن
الجانب
والمعلومات ّي ��ة ،بي � َ�د �أنّ
ّ
َ
المب ��ادئ والمفاهيم التخ�ص�ص ّية ،التي تع ّب ُر عنها م�صطلحاتٌ مح� � ّددة في �شتى اللغات ،ينطبق عليها ك ّل
م�صطلحات طب ّية،
ما ينطبق على ترجمة الم�صطلحات التخ�ص�صية في العلوم التطبيق ّية .فكما �أنّ هناك
ٍ
وجيولوج ّي ��ة ،و َرقم ّية ،هناك م�صطلح ��اتٌ فل�سف ّية ،وتربو ّيةَ ،وم�سرح ّية .فهذه الأخيرة مث ًال ت�شير �إلى �أنواع
الم�ستخدمة في كتابة الن�صو�ص الم�سرح ّية و�إخراجها� ،إ�ضافة �إلى البنى التحت ّية
والتقنيات
فنون الم�سرح،
َ
ِ
الح ْبكة،
الت ��ي توف ُر �إمكان تقدي ��م العرو�ض الم�سرح ّية .ن�سوق على ذلك الأمثلة التالية« :ال َملهاة ،الم�أ�ساةَ ،
ال ِغ�ستو�سَ ،وحدة الزمانَ ،وحدة المكان ،ال ُمل ّقنَ ،
ال�ستارة� ...إلخ».
خ�شبة الم�سرحِّ ،

إنجازات والعقبات
تعريب الم�صطلح :بين ال
ِ
ُ
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�ازات حثيثة في مجال تعري ��ب الم�صطلح ،ما َم ّه � َ�د الطريق للتعامل
لق ��د �شهِ ��دت ال�ساحة العربية �إنج � ٍ
عج َم الألفاظ الزراع ّي� � ِة بالفرن�سي ِة والعرب ّي ِة للأمير
وفهم دالال ِته .ونذكر بين هذه الجه ��ود الجليلة ُم َ
مع ��ه ِ
الم�صطلحات المال ّية والتجار ّي ِة ،فرن�سي �إنكليزي عربي ،لعبد اللطيف ح�سين
وقامو�س
م�صطفى ال�شهابي،
ِ
َ
التربوي �،إنكليزي عربي ،للدكتور فريد جبرائيل النجار� .إنما
وعلم النف�س
وح�س ��ن لبيب،
ّ
َ
وقامو�س التربية ِ
ي�صطدم تعريب الم�صطلح بعقبات عدة ،نذكر �أهمها:
�أ� -ضع ��ف خب ��رة المترجم في اللغة العربية� ،أو ف ��ي اللغة المترجم عنها� ،أو ف ��ي االثنتين مع ًا( .نجم،
)https://alarab.co.uk
ب -غياب الم�صطلح المقابل في اللغة العرب ّية ،فالأ�صعب هو غياب المفهوم في اللغة المترجم �إليها،
�إذ مت ��ى انع ��دم الم�صطلح فيها �شكل ��ت الترجمة الم�صطلحي ��ة� ،أي ترجمة المفاهيم ،عن�ص ��ر ًا رئي�س ًا في
عملية النقل التي ينبغي �أال يت�صدى لها �سوى مترجم قادر على الإلمام بالمو�ضوع ومتمر�س في ترجمته،
�أو اخت�صا�صي له ركيزة لغوية متينة ومقدرة على النقل( .مزغي�ش)https://jilrc.com ،
ت -الت ��رادف ف ��ي ترجم ��ة الم�صطلح :فق ��د �أنكر معظ ��م اللغويي ��ن ال ُم َحدِّ ثين الت ��رادف الحا�صل في
الم�صطلح ��ات الل�سان ّي ��ة العربية المقابلة للم�صطلح ��ات الأجنبية ،فمنهم من ع ّده �إح ��دى �صعوبات و�ضع
تفر�ض نف�سها على واقع الم�صطلح العربي الذي يبين ا�ضطراب بع�ض
م�صطلحات الل�سانيات .وهي حقيقة ِ
رجم الم�صطلح نف�سه م ّرة �أُخرى
ُرجم الم�صطلح الأوروبي بلفظ معين م ّرة ،ثم ُت ِ
الم�ؤلفين والمترجمين ،فت ِ
في الكت ��اب نف�سه بلفظ �آخر .ويرجع ذلك �إلى اختالف ترجمات الم�صطلح باختالف المترجمين ور�ؤاهم
ومناهجهم في اختيار الم�صطلح الأن�سب ،غير �أن لذلك تداعيا ِت ِه ب�سبب ما �آل �إليه و�ضع وترجمة الم�صطلح
العـدد � 22شتاء 2021

ف ��ي العربي ��ة؛ �إذ يرى محمود فهمي حج ��ازي �أنّ ا�ستعمال كلمتين مختلفتي ��ن� ،أو كلمات عدة لمفهوم واحد
م ��ن الم�ش ��كالت الم�صطلحية التي تحت ��اج الح�سم من طرف الهيئات والمخت�صي ��ن في مجال الم�صطلح.
(مزغي�ش)https://jilrc.com ،
وتب ��دو هذه الم�شكل ��ة وا�ضحة في الن ��دوات والم�ؤتمرات والم�ؤ�س�س ��ات واللقاءات والم�ؤلف ��ات الل�سانية
العربية .فكل م�ؤتمر �أو لقاء �أو م�ؤ َّل ٍف له م�صطلحاته ،التي هي عبارة عن جهود �شخ�صية وت�أويالت فردية،
فبالنظر �إلى م�صطلح  linguisticsالإنجليزي �أو  linguistiqueالفرن�سي نجد �أن المقابالت العربية تختلف
بح�س ��ب المترجمين ِومنهجهم ف ��ي و�ضع الم�صطلح المقاب ��ل ،ومن مقابالت الم�صطل ��ح المذكور هناك:
َ
الل�ساني ��ات ،الأل�سنية ،علم الأل�س ��ن ،علم الل�سان ،علم اللغة ،اللغويات�...إل ��خ .ومن ترجمات الم�صطلح
 synchronieنج ��د :المنه ��ج المتزامن ،والمتعا�صر ،المتواقت ،الآني ��ة ،وال�سنكرونية .وكذلك م�صطلح
 diachronieفل��ه المقابالت الآتية :المنهج التطوري ،المتعاق ��ب ،التاريخي ،الزماني ،والدياكروني�...إلخ.
وه ��ذا يبين االختالف الوا�س ��ع بين الترجمات العربية ف ��ي الحقل الل�ساني ،والتي تقاب ��ل م�صطلح ًا �أجنبي ًا
واح ��د ًا( .مزغي�ش )https://jilrc.com ،علم� � ًا �أنّ هذا الت�ضارب في تعريب الم�صطلحات يطال �أي�ض ًا باقي
المجاالت التخ�ص�ص ّية .فهل يمكن للنظريات اال�ستدالل ّية في الترجمة �أن تمثل بداية الطريق نحو حل هذه
ع�ضلة؟
ال ُم ِ

النظر ّيات اال�ستدالل ّية في الترجمة
اال�ستداللي الذي يعني َوفق� � ًا للمنجد في اللغة
ت�ستن ��د النظري ��اتُ اال�ستدالل ّية في الترجمة �إل ��ى المبد�أ
ّ
عقلي منظم لبلوغ حقيقة مجهول ��ة انطالق ًا من حقيقة معلومة ،وانتقال
العرب ّي ��ة المعا�ص ��رة ما يلي« :بحث ّ
ِّ
الذهن من �أمر معلوم �إلى �أمر مجهول» (ح�شيمة� ،٢٠٠١ ،ص)٤٨٠
بحتَ ،يعتمد فيه المترجم
بحثي ٌ
ه ��ذا يعن ��ي �أنّ النظر ّيات اال�ستدالل ّية تتناول الترجمة ب�أنها عم� � ٌل ّ
َ
نتبح َر �أكث َر
عل ��ى معلوماته� ،سواء
أ�صلي �أو ل ُيع ّب َر عنه باللغة المنقول �إليها .وكي ّ
ليدرك معنى الن� ��ص ال ّ
ف ��ي تفا�صي ��ل النظر ّيات اال�ستدالل ّية ،نق � ُ
�ول �إنها تتبنى فكرتي ��ن �أطلقتهما النظري ��ة التف�سير ّية ،وهما
الهدف ،وتمحو ُر الترجمة حول المعن ��ى ولي�س حول اللغة.
الم�صدر واللغ ��ة َ
االنف�ص ��ال الت ��ام بين اللغة َ
غي� � َر �أنّ النظري ��ات اال�ستدالل ّية تعار�ض مب ��د�أ «عزل المعنى عن اللغة الأ�صل ّي ��ة» الذي تق ّدمه النظرية
التف�سير ّي ��ة لت�ش� � َر َح به الفكرتي ��ن المذكورتين �آنف� � ًا� .إذ �إنّ النظر ّي ��ات اال�ستدالل ّية ت�ستن ��د �إلى العلوم
ُ
لغوي ُيع ِّب ُر عنها .لذا ف�إنّ النظر ّيات اال�ستدالل ّية
الإدراك ّية التي
تدح�ض �إمكان ورود فكر ٍة ما دون حامل ّ
اال�ستداللي لتف�سير االنف�صال بين لغتي العم ��ل في الترجمة وتمحور هذه
تعتم ��د بالأحرى على المب ��د�أ
ّ
الأخيرة حول المعنى.
وثقافي م�ؤلفة م ��ن �سل�سل ٍة من
�وي
�إنّ الترجم ��ةَ ،وفق� � ًا للنظر ّي ��ات اال�ستدالل ّي ��ة ،هي عمل ّي ��ة توا�صل لغ � ّ
ّ
الق ��رارات ،منه ��ا ما يتخذه المترجم بالالوعي ،ومنها ما يتخذه المترج ��م َعمد ًا .فالقرارات التي يتخذها
أ�صلي� ،أما الق ��رارات التي يتخذها المترجم
المترج ��م بالالوع ��ي ،تكون في مرحلة فهمِ ه لمعن ��ى الن�ص ال ّ
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َعم ��د ًا فت�أت ��ي في مرحل ��ة التعبير عن المعن ��ى الأ�صلي باللغة المنق ��ول �إليها ،حيث ينبغي ل ��ه االختيار بين
�ردات و�أ�سالي ��ب متع ّددة لبلوغ �أف�ض ��ل �صياغ ٍة ممكنة .فالمترج ��م لي�س ملزم ًا ُحكم� � ًا بتبني المقابالت
مف � ٍ
مقابالت جديدة في
الواردة في المعاجم مهما ذاع �صيتها ،بل �إنّ له مطلقَ الحر ّية في العدول عنها وتبني
ٍ
أن�سب ل�سياق ن�صه بنا ًء على البحث الذي يجريه.
حال َ
وجدها � َ
وتب ّين النظر ّيات اال�ستدالل ّية ماه ّية البحث الذي ُيجريه المترجم قائلة �إنّ الغاية منه «بنا ُء معنى الن�ص
يجب �أال تف َه َم عبارة «بناء المعنى» ب�أنّ هذا الأخي َر ناج ٌم عن ح�صيلة معاني الكلمات التي
الأ�صل � ّ�ي»� .إنماُ ،
نف�س ِه
تفكير
منطقي معتمِ ٍد في ِ
الوقت ِ
أ�صلي ،بل هو بالأحرى نتيجة «عمل ّي ٍة ا�ستدالل ّية»� ،أي ٍ
ّ
ت�ؤل ��ف الن� ��ص ال ّ
�ات المترجم اللغو ّية وعلى معلوما ِت ِه غير اللغو ّية (فحوى المو�ضوع الذي يعالجه الن�ص ،عوامل
على معلوم � ِ
وظ ��روف التوا�صل الذي تمثله عمل ّي ��ة ترجمة هذا الن�ص ،م�ؤلف الن�ص ،دار الن�شر ،مكان وتاريخ الن�شر...
�إل ��خ) .وبنا ًء عليهَ ،يعمل ِذهنُ المترجم َوفق ًا للآل ّي ��ة التالية :ماذا لو؟ وهي الآل ّية عينها المتبعة في الذكاء
معلومات خارجة عن الن� ��ص ،وتدمجها في المعلومات الواردة
اال�صطناع ��ي� ،إذ ت�سترج ��ع ذاكرة المترجم
ٍ
�ضم ��نَ الن� ��ص ،ما ي�ؤدي �إلى بناء معناه ف ��ي ذهن المترجم .بيد �أنّ هذا البناء ال يت ��م َوفق ًا لعمل ّي ٍة ح�ساب ّي ٍة
المعلومات للمو�ضوع»
طويل� � ٍة ،ب ��ل بطريق ٍة عفوي ٍة ت�ؤدي �إل ��ى �إدراك المترجم للمعنى ِطبق ًا لمبد�أ « ُمالءم� � ِة
ِ
عام .١٩٨٦
الذي ذك َر ُه كل من �سبير َبر وويل�سون َ
لكنن ��ا ن ��رى �أنّ عمل المترجم ال يقت�صر على بناء معنى الن�ص الأ�صل � ّ�ي ،بل ال بد �أي�ض ًا من التعبير عن
قرارات ذات طبيعة
ه ��ذا المعن ��ى باللغة المنقول �إليها .وه ��ذه مرحلة جديدة يتخذ فيها المترجم �سل�سل ��ة
ٍ
مختلف ��ة عن طبيعة القرارات المتخذة في مرحلة بن ��اء المعنى .ففي المرحلة الأولى يجري عمل المترجم
ب�أ�سل ��وب عفوي ،تتفاعل فيه معلوماته الخارجة عن الن�ص م ��ع المعلومات الواردة في الن�ص بهدف ت�ص ّور
المعن ��ى� .أما في المرحلة الثانية ،ف�إنّ ذاكرة المترج ��م ت�سترجع معلوماتها باللغة الهدف ،ويقوم المترجم
أ�صلي ،الأمر الذي يقوده في نهاية المطاف
بعمل ّي� � ٍة ح�ساب ّي ٍة دقيق ٍة لر�ؤية �إمكان دمجها ف ��ي �سياق الن�ص ال ّ
أ�صلي من حيث المعنى.
�إلى «بناء ن�ص جديد» بلغة مختلفة ،لكنه يكافئ الن�ص ال ّ
ا�ستن ��اد ًا �إلى ما تق ّدم ،تتمحور النظر ّيات اال�ستدالل ّية َ
المعلومات التي ال بد من البحث عنها لبناء
حول
ِ
معن ��ى الن� ��ص الأ�صل ��ي وبناء ن�ص مكافئ ل ��ه باللغة الهدف .وه ��ذه المعلوماتُ لها نوع ��ان :النوع الأول هو
أ�صلي ومقابالته ��ا المحتملة في اللغة
المعلوم ��ات اللغو ّي ��ة المتعلقة بمعان ��ي الكلمات الواردة في الن� ��ص ال ّ
المنقول �إليها� ،أما النوع الثاني فهو المعلومات غير اللغو ّية المتعلقة بفحوى المو�ضوع الذي يعالجه الن�ص،
لمي ،رواي ��ة ،م�سرح ّية،
وا�س ��م الم�ؤل ��ف ،وطبيع ��ة الن�ص (مقالة ف ��ي �صحيفة ،مقال ��ة �إلكترون ّية ،كت ��اب ِع ّ
ق�صي ��دة ...ال ��خ) ،ودار الن�ش ��ر ،ومكان وتاري ��خ الن�شر ،وهوية الجمه ��ور الذي يوجه الن� ��ص الأ�صلي �إليه،
�إ�ضاف ��ة �إلى دفتر �شروط ن�شر الترجمة (ن�شر ورقي �أم �إلكترون ��ي ،المهلة المعطاة للمترجم لإنجاز العمل،
دار الن�ش ��ر ،هوي ��ة الجمهور الذي �ستوج ��ه الترجمة �إليه� ...إل ��خ) .وللح�صول على ه ��ذه المعلومات� ،سوا ٌء
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�أكانت لغوية �أم غير لغو ّية ،ي�ستند المترجم �إلى ذاكرته بالدرجة الأ�سا�س ّية� ،إ�ضافة �إلى �أنواع �أخرى متع ّددة
من المراجع ،نذكر منها ما يلي:
�أ -المعاجم �أحاد ّية اللغة :وهي تق ّد ُم �شرح ًا مو�سع ًا لمختلف معاني المفردات مع �أمثل ٍة على كل منها.
�ات عدة في لغ ٍة
ب -المعاج ��م ثنائ ّي ��ة اللغ ��ة :وهي تق ّدم ل ��كل كلمة من لغ ٍة م ��ا مرادف ًا واحد ًا �أو مرادف � ٍ
�أخ ��رى ،وبع�ض ه ��ذه المعاجم يق� � ّدم �أي�ض ًا �أمثلة عل ��ى ا�ستخدامات ه ��ذه المقابالت ،لكنه ��ا لي�ست وافية
كالأمثلة وال�شروح الواردة في المعاجم �أحاد ّية اللغة.
ت -المعاج ��م التخ�ص�صي ��ة �أحاد ّي ��ة اللغ ��ة :وه ��ي تت�ض ّم ��ن تعاريف وا�ضح ��ة ومح� � ّددة للم�صطلحات
التخ�ص�صية �ضمن مجال مع ّين كالقانون ،واالقت�صاد ،والعلوم الع�سكر ّية�...إلخ.
�ات تخ�ص�صية �ضمن مجال محدد مع
ث -المعاج ��م التخ�ص�صي ��ة ثنائية اللغة :وهي تحتوي م�صطلح � ٍ
مرادفاته ��ا في لغة �أخ ��رى ،لكنّ ق�سم ًا من هذه المعاجم ال يق ّدم تو�ضيحات ح ��ول ماه ّية الأفكار التي تع ّبر
عنها هذه الم�صطلحات.
ج -الكت � ُ�ب والمق ��االت التخ�ص�صية :وهي مراج ��ع ث ّرة تق ّدم للمترجم كل المعلوم ��ات غير اللغو ّية التي
أ�صلي ،علم ًا �أنّ الكتب والمقاالت المخت�ص ��ة باللغة ت�ساعد المترجم في
يحت ��اج �إليها لبناء معن ��ى الن�ص ال ّ
فه ��م ال�صي ��غ اللغوية المعقدة �أو الملتب�سة الواردة في الن�ص الأ�صل ��ي ،كما ت�ساعده في �ضبط �أدائه اللغوي
المترجم.
حين بناء الن�ص
َ
ح -ال�شابك ��ة :تت�ضم ��ن مجموعة هائلة م ��ن المواقع الإلكترون ّية التي توفر للمترج ��م كم ًا ال ُيح�صى من
ح�سنَ الت�أكد من �أنّ المواقع التي يزورها موثو ٌق
المعلومات اللغو ّية والمعلومات غير اللغو ّية� .إنما ،عليه �أن ُي ِ
بها ،حر�ص ًا على دقة المعلومات التي �سيوظفها في عملية الترجمة.
أ�شخا�ص مخت�صون �إما باللغة الم�صدر� ،أو باللغة الهدف� ،أو بالترجمة،
خ -االخت�صا�صيون :وه ��م �
ٌ
أ�صلي .وي�ستطيع ه� ��ؤالء ت�سريع عمل المترجم من خ�ل�ال الإجابة عن
�أو بالمج ��ال ال ��ذي يتناوله الن� ��ص ال ّ
�أ�سئلت ��ه التي يج ��ب �أن تكون محددة ،ووا�ضحة ح ��ول ق�ضايا لغوية مرتبطة بالن� ��ص الأ�صلي� ،أو بالن�ص
َ
م�سائل متعلق ٍة بطبيعة المو�ضوع الذي يعالجه الن�ص الأ�صلي.
الهدف� ،أو حول
�اف بين النظري ��ات الأل�سن ّية
�إنّ ه ��ذه المجموع ��ة الوا�سع ��ة والمتنوعة من المراج ��ع تمثل نقطة اخت�ل ٍ
واحترام كل
والنظري ��ات اال�ستداللية ،فالنظريات الأل�سنية ترى �أنّ على المترج ��م الخ�ضو َع لهذه المراجع
َ
م ��ا ي ��ر ُد فيه ��ا دون �أي تغيير� .أما النظري ��ات اال�ستداللية ،ف�إنه ��ا ت�ضع هذه المراجع ف ��ي خدمة المترجم،
وتدعوه �إلى«اال�ستئنا�س» بها ،وتكييف المعلومات التي تقدمها له مع �سياق الن�ص الذي يريد ترجمته .لذا،
ف�إنن ��ا نرى في النظريات اال�ستداللية مقارب ��ة �أكثر مو�ضوع ّية و�أكثر ديناميكية ،تتيح للمترجم تطوير عمله
با�ستمرار وجعله على الدوام �أكثر قدرة على تذليل العقبات التي تعتر�ض �سبيله .فلن َر الآن كيفية اال�ستفادة
من النظريات اال�ستداللية لتعريب الم�صطلحات.
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النظر ّي ُ
وتطوير تعريب الم�صطلح
ات اال�ستدالل ّية
ُ
�ستخل�صة م ��ن النظر ّيات اال�ستدالل ّية ه ��ي «البحث والتوثيق» .ل ��ذا ،يج ُد ُر بنا
�إنّ ال ِعب ��رة الرئي�س ��ة ال ُم
َ
عربي من
ؤ�س�ساتي .فعلى الم�ستوى
الفردي والم�
اال�ستفادة منها على الم�ستويين
ّ
ّ
الفردي ،ال ب ّد لكل مترجم ّ
ّ
�أن يتبع الخطوات التالية:
�أ -تعزيز معارفه بلغات عمله� ،سواء �أكانت العرب ّية �أم اللغات الأجنب ّية التي ُيري ُد الترجمة منها.
ونحت ،ومجازٍ  ،واقتبا�س.
ب� -إتقان �أ�ساليب تعريب الم�صطلحات من ا�شتقاقٍ ،
البحث عن مقابالتها
التبحر في فهم دالالتها والتو�س ُع في
ِ
تُ -
عدم الت�س ّرع في نقل الم�صطلحات ،بل ّ
العرب ّية التي يمكن �أن تكون موجودة �سلف ًا ،وذلك باال�ستعانة ب�أنواع المراجع كافة التي �أ�شرنا �إليها �آنف ًا.
ث -امت�ل ُ
�ات للم�صطلحات التي لم ي�سبق
الجر�أة في توظي ��ف �أ�ساليب التعريب �سواء لو�ضع مقاب�ل ٍ
�اك ُ
مقابالت جديدة ُف�ضلى للم�صطلحات الت ��ي �سبق �أن ُع ّربت وال بد �أي�ض ًا في هذا ال�سياق
تعري ُبه ��ا �أم لطرح
ٍ
�ات ُم َع ّرب ٍة جدي ��د ٍة مع االحتفاظ
م ��ن
الحج ��ة القو ّية للدف ��اع عما ُيق ّدم ��ه المترجم من م�صطلح � ٍ
ِ
امتالك ُ
اقتراحات المترجمين الآخرين حول هذا المو�ضوع.
بالمرونة ال�ضرور ّية لال�ستفادة من
ِ
ج -توثي ��ق المترجم الم�صطلحات الأجنب ّية كافة التي ُيع ّربها م ��ع مقابالتها العرب ّية ،م�ستعين ًا ببرامج
الحا�س ��وب ،بطريق ��ة ُم َي ّ�سرة ودقيق ��ة ،ت�س ّهل عليه الرجوع �إل ��ى هذه الم�صطلح ��ات ومقابالتها كلما دعت
َ
والتناق�ض في عمله.
الت�ضارب
الحاجة ،فيتفادى بذلك
َ
الكم الهائل م ��ن الم�صطلحات الجدي ��دة التي تن�ش� ��أ يومي ًا في
�أم ��ا عل ��ى ال�صعي ��د الم�
ؤ�س�ساتي ،ف� ��إنّ ّ
ّ
والت�ضخم ال�سكاني في الوطن العربي ،والحدو َد
مختل ��ف الميادين من جراء التطور العلمي غير المحدود،
َ
ُ
تف�س ُر فو�ضى تعريب الم�صطلحات في ع�صرنا الراهن؛ لذا ،ال غنى
ال�سيا�س ّية القائمة بين �أقطاره،
عوامل ّ
العربي ،من مجامع لغو ّية،
عن زيادة دور الم�ؤ�س�سات الر�سم ّية المعن ّية بالإ�شراف على الترجمة في الوطن
ّ
وجامعات ،وغيره ��ا� .إذ ال َمف ّر من �أن تعزز التعاون فيما بينها ،وتنفتح انفتاح ًا �أو�سع على
ووزارات ثقاف ��ة،
ٍ
�ات �إلكترون ّية يتبادل عبره ��ا المخت�صون والأكاديميون
جمه ��ور المترجمي ��ن �إلى العرب ّية ،من خالل ِمن�ص � ٍ
والمترجم ��ون �آراءه ��م واقتراحاتهم حول تعري ��ب الم�صطلحات ،ما �سيكون كفي�ل ً�ا بتقريب ِو ْجهات النظر
ح ��ول ه ��ذه الم�س�ألة ،والحد تدريجي� � ًا من ظاهرة فو�ضى تعري ��ب الم�صطلحات ،وت�سري ِعه ��ا لمجاراة ركب
التطور في العالم الذي نعي�ش فيه.

الخاتمة
�أيه ��ا ال�سادة ،الترجمة قب ��ل كل �شيءٍ عمل ّية بحث وتوثيق وتدقيق ،وال يمك ��ن لأي �أمة �أن تنه�ض بحركة
الترجمة لديها دون اال�ستناد �إلى هذه الأ�س�س الثالثة◘ .
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ج�ســـور الفكـر

نظريات اكت�ساب اللغة
ت�أليف� :سوزان غولدن مايدو
ترجمة� :صفاء طعمة غزول •
�س��وزان غولدن -مايدو ,جامعة �ش��يكاغو Unitary ,ق�س��م علم النف�س والتنمية الب�شرية المقارنة,
�شيكاغو ,الواليات المتحدة الأمريكية.

�إن �أ�سه ��ل طريقة لدرا�سة تقنية تع ّلم اللغات تكون فقط بمراقبة الأطفال والإ�صغاء �إليهم وهم يتحدثون.
ف ��ي الدرا�س ��ات التي كانت تجري ف ��ي الما�ضي كان الأهل الباحث ��ون ي�سجلون مذك ��رات �أو مالحظات يومية
للألفاظ التي ينطق بها طفلهم (في �سبيل المثال.)Stern and Stern, 1907; Leopold, .–1949-1939:
كان اله ��دف م ��ن ه ��ذه اليوميات تدوين جمي ��ع الألفاظ الجديدة الت ��ي ت�صدر عن الطف ��ل .ا�ستبدلت هذه
اليوميات في الدرا�سات الالحقة بت�سجيل مقاطع �صوتية �أو ت�صوير مقاطع فيديو لكالم عدد من الأطفال,
وعل ��ى مدى عدة �سنوات من الزمن� .أ�شهر ه ��ذه الدرا�سات الحديثة هي الت�سجيالت الطولية روجر براون
عام  1973لآدم وحواء و�سارة.
ولأن كتاب ��ة وتحلي ��ل حديث الطف ��ل يتطلب جهدا كبيرا ومتابع ��ة مكثفة ,كان ��ت كل الدرا�سات الفردية
الت ��ي تتن ��اول اكت�ساب اللغة ترتكز على عدد محدود جدا من الأطف ��ال ,الذين يتفاعلون مع ال�شخ�ص الذي
يقدم لهم الرعاية الأ�سا�سية في المنزل� .إال �أن التقنيات الحديثة �أتاحت للباحثين م�شاركة الن�صو�ص التي
جمعوه ��ا من �أحاديث الطفل عبر نظام تبادل بيانات لغ ��ة الطفل عن طريق الحا�سوب (https://childes.
.)talkbank.org
• مرتجمة �سورية.
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ونظ ��را لأن النظام يتي ��ح الو�صول �إلى الكثير من الن�صو�ص التي جمعها باحثون مختلفون ومن �أماكن
مختلف ��ة ,لذلك يمكن للباحث الف ��ردي الآن �أن يطلب البيانات التي جمعها م ��ن التفاعالت التلقائية في
المواق ��ف التي تحدث عل ��ى نحو طبيعي وفي عدة لغات .عالوة على ذلك ،ف�إن ��ه من الممكن دائم ًا ,وهو
م ��ا يحدث غالبا ,ا�ستكمال المالحظات الطبيعية لمحادثات الأطفال بو�ساطة الم�سابير التجريبية التي
ت�ستخ ��دم ف ��ي عدد كبير من المو�ضوعات .ل ��ذا ،يمكننا تو�صيف ما يفعله الأطف ��ال حين اكت�سابهم اللغة
عل ��ى الرغم م ��ن الوقت الطويل الذي ي�ستغرقه هذا الأمر� .إال �أن المهم ��ة الأ�صعب هنا هي معرفة كيف
تتم هذه العملية.
ثمة هناك كثير من النظريات التي ت�شرح طريقة تفاعل الأطفال في �أثناء عملية تع ّلم اللغة ،والبداية
ف ��ي هذا الف�صل ه ��ي مراجعة العوام ��ل والأ�سباب الرئي�سة .و�سنج ��د �أنه على الرغم م ��ن االختالفات في
التفا�صي ��ل التي تظهر بين النظريات الت ��ي ت�شرح عوامل �أ�سباب التع ّلم � ,إال �أن جميعها تعترف بحقيقة �أن
الطفل يكون مح�ضر ًا تماما لعملية التع ّلم عندما ي�صل الى هذه المرحلة �أي مرحلة تع ّلم اللغة .بينما يكمن
االختالف في الأمور التي تطلب كل نظرية �أن يتمتع بها الطفل ليكون م�ستعدا للتعلم .فهل يبلغ الأطفال هذه
المرحل ��ة مزودين بمخطط عام ي�ش ��رح ماه ّية اللغة؟ �أم �أنها ت�أتي بدال من ذلك مع مجموعة عمليات ت�ؤدي
�إل ��ى اكت�ساب اللغة (واللغة فق ��ط)؟ �أو تترافق مع مجموعة من العمليات التي ت�ؤدي �إلى اكت�ساب مهارة ما,
بما فيها مهارة اللغة؟ يناق�ش هذا الف�صل المفاهيم النظرية والتجريبية التي كانت والتزال تطبق لتحديد
العوائ ��ق �أو الم�ش ��اكل التي تواجه الطفل في عملي ��ة تع ّلمه اللغة .ونختم بتحليل م ��ا نق�صد من خالله �شرح
نظرية ان( اللغة م�س�ألة فطرية).

الروايات النظرية لتع ّلم اللغة:
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نظرية تحليل ال�سلوك :Behaviorits Accounts
تت�ألف نظرية تحليل ال�سلوك من النظريات النف�سية التابعة لتلك الحقبة ,فاللغة قبل �أواخر الخم�سينات
م ��ن القرن الما�ض ��ي كانت عبارة عن �سلوك �آخر يمكن اكت�سابه من خ�ل�ال القوانين ال�سلوكية العامة ,مثل
التعلي ��م الترابطي والمحاكاة ,وعلين ��ا �أن ن�ضع في ح�سباننا ,في �سبيل المث ��ال �أن التعليم الترابطي ,الذي
يكمن تعريفه في �أنه عملية تعلم عامة ترتبط فيها كل ا�ستجابة جديدة بحافز محدد� .إن هذا االرتباط يبدو
ك�أن ��ه طريقة طبيعية ل�شرح الطريق ��ة التي يتعلم من خاللها الأطفال الكلمات ف ��ي لغتهم– يتعلم الأطفال
الت�سميات عن طريق ربط لكلمة الم�سموعة بج�سم مرئي.
لك ��ن ،الأم ��ر لي�س به ��ذه الب�ساطة ،ت�ض ��يء نظرية الأحجي ��ة ال�شهيرة ف ��ي كتاب ( كوي ��ن  )1960على
ه ��ذه الم�شكل ��ة تخيل �أنك غريب في بل ��د �أجنبي ولي�س لديك �أبدا �أي معرفة باللغ ��ة المحلية ت�سمع ال�سكان
المحليين وهم ينادون « »gavagaiفي نف�س الوقت الذي ي�شيرون فيه �إلى �أرنب يجري من بعيد ،فتحاول ربط
ا�ستجابت ��ك الجدي ��دة « »gavagaiمع منبه معين ،ولكن �أي منبه علي ��ك �أن تختار بال�ضبط؟ هل هو الأرنب
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كل ��ه؟ ه ��ل المق�صود هو ذنبه؟ هل هما �أذناه؟ هل يق�صدون فع ��ل الرك�ض؟ الخيارات هنا غير محدودة وال
تعطي اجابة �إال عن جزء ي�سير من الأ�سئلة التي تطرحها عملية التعلم.
يمك ��ن التفكير في كل من �أ�سلوب المحاكاة �أو التكرار ك�آلية تمكن الأطفال من تعلم «العادات» النحوية
الت ��ي تتك ��ون منها اللغة� .إنما ،مع ذلك� ,إن �أي نظرة خاطفة �إلى طريقة تعلم الأطفال للغة �سوف تك�شف لنا
�أن �أي ��ا من هاتي ��ن الآليتين لي�ست كافية لتحقيق عملية تع ّلم اللغة .فالأطف ��ال يتعلمون اللغة التي يتعر�ضون
له ��ا �أو يتعاملون معها� ,إي بهذا المعنى الوا�سع ,ه ��م يتعلمونها عن طريق المحاكاة .لكن هل يقلد الأطفال
الجمل ��ة الت ��ي ينطقونها بع ��د الجملة التي ي�سمعونه ��ا؟ قد يفعل بع�ضه ��م ذلك ,لكن �أغل ��ب الأطفال لي�سوا
مقلدي ��ن ( .)Bloom et al. 1974ف�ض ًال عن ذلك ,ف� ��إن الأطفال المقلدين ال يتعلمون اللغة بطريقة �أ�سرع
من الطريقة التي يتبعها الأطفال غير المقلدين .حتى الأطفال المقلدون عادة ,ال تراهم يرددون كل �شيء
ي�سمعون ��ه– نجد �أنهم انتقائيون� ,أي �أنهم يقلدون فقط مقطع ًا من الجملة ،الذي ي�ستطيعون التعامل معه
في الوقت الحا�ضر .لذا ف�إن عملية المحاكاة تعتمد على كل من الطفل والجملة التي ي�سمعها في �آن مع ًا.
ماذا عن ردة فعل الآخرين على الجمل التي يقولها الأطفال؟ هل يتعلم الطفل ا�ستخدام ا�سلوب �صياغة
الجمل الذي يدعمه الأهل؟ قد يعزز الأهل بطريقة �إيجابية الجمل ال�صحيحة نحوي ًا التي يتلفظ بها الطفل
 ,في حين يكون دعمهم �سلبيا للجمل غير ال�صحيحة قواعدي ًا .يمكن بهذه الطريقة �أن ن�شجع الأطفال على
التلفظ بالجمل ال�صحيحة ونثنيهم عن التلفظ بالجمل المغلوطة .نواجه هنا م�شكلتان في هذا الخ�صو�ص:
الأول ��ى ،ه ��ي �أن الآباء ال ي�ستجيبون ع ��ادة للجمل التي يتلف ��ظ بها طفلهم كنوع م ��ن الت�صحيح اللغوي
القواع ��دي له ��ذه الجم ��ل(.)Brown and Hanlon, 1970في حين تظهر ردة فع ��ل الأهل في الغالب تجاه
معاني الجمل التي يتلفظ بها �أطفالهم.
والثانية ,هي �أنه حتى لو تعامل الأهل مع الجمل ال�صحيحة قواعدي ًا بطريقة تختلف عن تعاملهم مع الجمل
غير ال�صحيحة قواعدي ًا ,يبقى الطفل هو من يحدد المقومات ومعايير �صحة الجمل ال�صحيحة .مثال� :إذا
قال الطفل جملة �صحيحة قواعدي ًا «�أنا لونت الحائط بالأزرق »,وكانت ا�ستجابة الأم �إيجابية(وتالي ًا تجاهل
المحتوى الملتب�س للجملة والتركيز على �صيغتها) ,ال يزال يتعين على الطفل �أن يعرف كيف ي�ستخدم هذه
الجمل ��ة على نحو عام؛ بعبارة �أخرى ,ال يزال هن ��اك الكثير من العمل اال�ستقرائي الذي يجب انجازه حتى
لوتع ّلم الأطفال مجموعة من الجمل ال�صحيحة التي يمكن تعميمها.
لك ��ن نظري ��ة التحليل ال�سلوكي ف ��ي اللغة تعر�ضت ل�ضرب ��ة قا�ضية في  1959بعد ن�ش ��ر نعوم ت�شوم�سكي
مراجعته لكتاب «ال�سلوك اللفظي» للكاتب �سكينر .
يق ��ول ت�شوم�سك ��ي :ال يمك ��ن و�صف طريقة ا�ستخ ��دام اللغة ل ��دى البالغين على نح ��و منا�سب من حيث
ت�سل�س ��ل ال�سل ��وكات �أو اال�ستجابات .كما �أن عملية المعرفة وا�ستخ ��دام اللغة لدى كل فرد ترتكز على نظام
م ��ن القواعد المجردة ,وه ��ذه القواعد هي ما يكت�سبها الأطفال حين تعلمهم اللغ ��ة .بعد مقاربة المو�ضوع
بهذه الطريقة ,نجد �أن م�س�ألة اكت�ساب اللغة تتطلب نوع ًا مختلف ًا تمام ًا من الإجابات.
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النظرية المتعلقة بالأ�صول : Nativist Accounts
�إن الفر�ضي ��ة الت ��ي طرحه ��ا ت�شوم�سك ��ي ,هي �أن الأطف ��ال يتعلمون نظام� � ًا لغوي ًا تحكم ��ه مبادئ خفية
ومج ��ردة وم ��ن دون تعليمات وا�ضحة ,حتى �إنها في الواقع ال تحتوي معلوم ��ات كافية من المدخالت لدعم
ا�ستق ��راء ه ��ذه المبادئ الخا�صة (على عك� ��س المبادئ الأخ ��رى) – وتفتقر �إلى �أي داف ��ع للتحفيز .يتابع
ت�شوم�سك ��ي مناق�شته بفر�ضية �أنه �إذا لم تتوافر معلومات كافية عن المالحظات التي جمعت ل�شرح طريقة
تع ّل ��م االطفال للغة ،عندئذ تكون عملية اللغة مدعوم ��ة بالمعرفة النحو ّية الفطرية و�إجراءات خا�صة تتعلق
بتع ّلم اللغة (ت�شوم�سكي.)١٩٦٥،
ت�ص ��وغ نظرية القواعد العالمية ( )Universal Grammarه ��ذه المعرفة االبتدائية من حيث المبادئ
والمعايي ��ر التي تحدد مجموعة اللغات الب�شرية المحتملة .م ��ن المفتر�ض �أن تكون القواعد العالمية جز ًءا
م ��ن المعرفة الفطري ��ة للب�شر .كما ت�ضع مبادئ ه ��ذه المعرفة العالمية (� )UGأط ��ار ًا محدد ًا لخ�صائ�ص
اللغ ��ة ،وغال ًبا ما تترك العديد من الخيارات (المقيدة) مفتوحة لتقرر البيانات لدى الطفل فيما بعد كيف
تتوا�ص ��ل معها .ف ��ي �سبيل المثال ،حرية ترتي ��ب الكلمات هي معيار لالختالف (االخت�ل�اف بين اللغات).
تفر� ��ض بع�ض اللغات (الإنجليزية) قواعد �صارمة ف ��ي ترتيب الكلمات؛ في حين تدرج اللغات الأخرى مثل
(الرو�سي ��ة والياباني ��ة) مجموعة من القواعد المقبولة؛ فيما ال تزال هن ��اك لغات �أخرى ( ،Warlpiriوهي
لغة �أ�سترالية لل�سكان الأ�صليين) ت�سمح بالخلط على نحو كامل تقري ًبا في ترتيب الكلمات داخل عبارة ما.
يحتاج اال�شخا�ص الذين يتعلمون لغة ما �إلى لمعرفة المدخالت فيها من �أجل تحديد معايير تلك اللغة.
من الجوانب المهمة لهذه النظرية �أن تعيين معيار وحيد قد يت�سبب في ظهور مجموعة من الخ�صائ�ص
النحوي ��ة غير المرتبطة ظاهري ًا �ضم ��ن هذه اللغة .في �سبيل المثال :ي�شم ��ل المعيار «عدم وجود فاعل في
الجمل ��ة» �أو«  » null-subjectعددًا من الخ�صائ�ص :وجوب وجود الفاعل الظاهر في جميع الجمل الخبرية
(الج ��واب هو نع ��م بالإنجليزية ،وال بالإيطالية)� ،أو ظهور ال�ضمائر الم�ستت ��رة مثل « »itفي «» it seems
�أو « »thereف ��ي «( »there isالج ��واب ه ��و نعم في اللغة الإنجليزية ،وال في اللغ ��ة الإيطالية)� ،أو كان ي�سمح
با�ستبدال ع�شوائي للفاعل في الجمل الب�سيطة (الجواب ال في اللغة الإنجليزية،ونعم في اللغة الإيطالية)،
وهكذا.
ين�ش� ��أ ع ��ن توقع ماه ّية المدخ�ل�ات ال�ضرورية لتحديد معي ��ار «عدم وجود الفاعل ف ��ي الجملة» في لغة
م ��ا ,محاذاة متزامنة لجميع ه ��ذه الجوانب داخل قواعد اللغة لدى الطفل (هيامز .)1989 ،كما �أن هناك
ج ��دل وا�س ��ع في وقتنا الحا�ضر ،فيم ��ا �إذا كانت بيانات لغة الطفل ت�ستطيع التعام ��ل مع مثل هذا النوع من
دعم من خالل وجه ��ة النظر القائلة ب�أن
التوقع ��ات .ع�ل�اوة على ذلك ،ف�إن �أي بحث ف ��ي النظرية اللغوية ُي ً
المعرفة اللغوية الفطرية تقل�ص من هذا النظام قدر الإمكان ( Minimalist Programالبرنامج المعتدل,
ت�شوم�سكي.)1993 ،
وم ��ع ذلك ،ف�إن المعرف ��ة الفطرية للمبادئ الأ�سا�سي ��ة في اللغة لي�ست كافي ��ة لتف�سير طريقة اكت�ساب
الأطفال للغة .كيف يميز الأطفال اال�سم �أو الفاعل في اللغة المحددة التي يتعلمونها؟
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م ��ن الوا�ض ��ح �أن الأطفال يحتاجون �إلى تحديد الفاعل والفعل ف ��ي لغتهم قبل �أن يتمكنوا من تحديد ما
�إذا كان ترتيبهما نهائي في تلك اللغة ،وقبل �أن ي�ستخدموا �أي معرفة فطرية قد يمتلكونها بخ�صو�ص طريقة
بن ��اء اللغة .وتالي ًا ،و�إلى جانب المعرفة النحوية الفطرية ،يحتاج الأطف ��ال �أي�ض ًا �إلى �أ�ساليب تتعلق بعملية
التعلم ،بح�سب خ�صو�صية كل لغة على حدة.
يمكن ذكر مثال �آخرعن الأ�ساليب التعليمية المحتملة ،وهو مجموعة قواعد تربط بين الفئات الداللية
والنحوي ��ة ( .)Pinker, 1989بموج ��ب هذه الفر�ضيةُ ،يفتر�ض �أن الأطف ��ال �سيعرفون بالفطرة �أن من قام
بالفعل قد ي�سمى «فاع ًال» ،و�أن العنا�صر التي وقع عليها الفعل من المحتمل �أن ت�سمى «مفعو ًال به» ،وما �إلى
ذل ��ك .كل ما يحتاجون �إليه هو تحديد من ق ��ام بالفعل في الم�شهد (با�ستخدام �سياق الكالم)؛ كما ت�سمح
له ��م قواعد الرب ��ط باال�ستنتاج �أن الم�صطل ��ح الم�ستخدم للإ�شارة �إليه هو الفاعل ف ��ي الجملة .يمكن بعد
ذلك �أن تتولى معرفتهم الفطرية كيفية ال�سماح بترتيب وتنظيم هذه العنا�صر .مرة �أخرى ،ثمة ت�ضارب في
الآراء ح ��ول ما �إذا كانت بيانات لغة الطفل تدعم هذه االفترا�ضات (في �سبيل المثال� ،إن اللغات التوافقية
 ergative languagesال تربط بين العامل الم�سبب والمو�ضوع على نحو مبا�شر ,ومع ذلك نرى �أن الأطفال
ال�صغار يتعلمونها ب�سهولة).
النظرية المعرفية /االجتماعية :Cognitive Accounts. Social
يترتب على وجودالفر�ضية الخا�صة بالأ�صول تحقيق نقطتين �أ�سا�سيتين:
( )1تكون بع�ض المبادئ ،على الأقل التي تخ�ص م�س�ألة تنظيم اللغة،خا�صة بها فقط ,وال تت�شارك مع
الأنظمة المعرفية الأخرى.
(� )2إن الأ�سالي ��ب الم�ؤدي ��ة �إل ��ى تنفيذ هذه المبادئ ه ��ي فطرية في حدِّ ذاته ��ا� ،أي �إنها تتمحور حول
الطفل ولي�س حول بيئته.
�إذا الحظت �إنه وعلى الرغم من وجود هاتين الفر�ضيتين في بع�ض الأحيان� ,إال �أن هذا لي�س بال�ضرورة.
يمك ��ن للم ��رء �أن يتخيل �أن المبادئ الكامنة وراء المعرفة اللغوية قد تكون خا�صة باللغة ،وفي الوقت نف�سه،
يتم تنفيذها من خالل �آليات التعلم العامة لجميع الأغرا�ض.
ف ��ي �سبيل المثال ،يمكننا في �أغلب الأحي ��ان ,ومن خالل مراقبة �سلوكات الآخرين �إلى �أين ينظرون،
�أو كي ��ف يقفون� ،أو كيف يحرك ��ون �أيديهم ووجوههم ،تخمين نواياهم .يمك ��ن للأطفال ال�صغار ا�ستخدام
هذه المعلومات لم�ساعدتهم في ت�ضييق نطاق تخميناتهم عن معنى الكلمة .في الواقع� ،إذا نظر المتحدث
�إلى �شيء ما في �أثناء نطق كلمة جديدة ،ف�سيفتر�ض الطفل �أن كلمة المتحدث ت�شير �إلى ذلك ال�شيء ،حتى
ل ��و كان الطفل نف�س ��ه ال ينظر �إليه(بالدوي ��ن� .)1993 ،أي بمعنى �آخر ،يمكن للأطف ��ال ا�ستخدام التلميح
�أوالإ�شارات العامة لما يق�صده المتحدث ,من �أجل توجيه تخميناتهم عن معنى الكلمة في اللغة.
يمك ��ن للأطف ��ال �أي�ض ًا ا�ستخدام اللغة نف�سه ��ا كتلميح للداللة على المعن ��ى� .إذا كان التراكيب النحوية
للجم ��ل الت ��ي ي�سمعها الأطفال تعك�س معانيه ��ا� ،إلى حد ما على الأقل(كما وج ��دت جليتمان وزمال�ؤها ،في
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�سبيل المثال Landau and Gleitman , 1985،؛  ،)Fisher et al. , 1991عندئذ يمكن للأطفال ا�ستخدام
تلك التراكيب لتمهيد طريقهم �إلى المعنى،تدعى هذه العملية با�سم «التمهيد النحوي».
�أثبت ��ت براهين عدة ف ��ي وقتنا الحا�ضر �أنه حتى الأطف ��ال ال�صغار بامكانهم اقتح ��ام اللغة عن طريق
عملي ��ة التمهي ��د النحوي.لكنهم ،طبعا ،لي�سوا مث ��ل البالغين عندما يبد�أون في تعل ��م الكالم -من الوا�ضح
�أن تط ��ورا ما يجب �أن ينجز .ال�س� ��ؤال هناهو :ما نوع العمل المطلوب؟ �أحد االحتماالت التي يف�ضلها بع�ض
�أتباع نظرية الأ�صول �أو الفطرة� ،أن الأطفال لديهم كل الفئات والمبادئ النحوية التي يحتاجون �إليها؛�إنما
تنق�صهم �أنظمة الت�شغيل التي ت�سمح لهذه المبادئ بالعمل .في هذا ال�سياق ،ينطوي العمل التطوري الذي
يتعين فعله� ،ضمن هذا الر�أي ،على تغيير النظام النحوي.
كم ��ا ت�شير وجهة نظر �أخرى �إلى التغيي ��ر الكبير الذي يطر�أ على لغة الطفل في �أثناء نموه ،حيث تتحول من
نظام قائم على الدالالت اللفظية �إلى نظام يعتمد على الفئات النحوية .يتكون هذا التحول ب�سبب الن�ضج اللغوي
او اتب ��اع قواع ��د الربط الفطرية .ومع ذلك ،يمك ��ن �أن ينتج � ً
أي�ضا عن قفزة ا�ستقرائية يق ��وم بها الأطفال على
�أ�سا�س البيانات اللغوية المتاحة لهم ،جن ًبا �إلى جنب مع المهارات المعرفية و�/أو االجتماعية التي يجلبونها �إلى
المهمة -وهذه القفزة اال�ستقرائية هي من �صميم النظرية االجتماعية /المعرفية في اكت�ساب اللغة.
م ��ن الوا�ض ��ح �أهمية دورالدعام ��ات المعرفية،لكنها قد ال تكون كافية لبد�أ تع ّل ��م المهارات اللغوية .في
�سبي ��ل المث ��ال� ،إن البدء بالتراكيب(الإيماءات  +الكالم) التي تنقل عن�صرين من اقتراح («فتح» �أ�شر الى
ال�صن ��دوق) ت�سب ��ق بداية التركيب المكون من كلمتين («افتح ال�صن ��دوق») ب�أ�شهر عدة ،مما ي�شير �إلى �أن
الق ��درة المعرفي ��ة للتعبير عن عن�صرين دالليي ��ن لي�ست حجر العثرة الآخير ف ��ي التراكيب التي تتكون من
كلمتي ��ن (� .)Iverson and Goldin-Meadow , 2005إن الم�شكل ��ة الأكب ��ر تك ��ون ف ��ي الأرجح في �صعوبة
ا�ستخراج الأنماط اللغوية من المدخالت.
تزع ��م النظري ��ة االجتماعية-المعرفية �أن هن ��اك معلومات كافية في المدخ�ل�ات اللغوية التي ي�سمعها
الأطفال ،وال �سيما �ضمن البيئة االجتماعية الداعمة التي يعي�شون فيها ،لتحفيزالنظام النحوي.
ت�شي ��ر الأبحاث الم�ستفي�ضة �إل ��ى �أن البالغين يغيرون طريقة الكالم الذي يوجهونه �إلى �أطفالهم .يكون
ه ��ذا الحديث (غالب� � ًا ما ي�سمى الكالم الموجه �إل ��ى الأطفال �أو اللغة الأمومية) �أبط� ��أ ،و�أق�صر ،وذو نبرة
�أعل ��ى ،مع مبالغة في التنغي ��م ،وبت�شكيل �صحيح نحوي ًا،وي�ستخدمون فيه الزم ��ن الحا�ضر �أكثر من الكالم
ال ��ذي يوج ��ه �إل ��ى البالغين (�سن ��و .)1972 ،ويول ��ي الأطف ��ال اهتمام ًا خا�ص� � ًا بهذه المدخ�ل�ات الدقيقة،
ويف�سرونها من حيث التحيزات الخا�صة بهم �أو مبادئ الت�شغيل.
بي ��د �أن� ،إحدىالم�ش ��كالت التي تن�ش� ��أ من فر�ضية عدِّ اللغ ��ة الأمومية المح ��رك الأول لتعلم اللغة لدى
الطفل ،هي �أن الكالم الموجه �إلى الأطفال قد ال يكون �شام ًال .ففي العديد من الثقافات ،ي�شارك الأطفال
ف ��ي التفاعالت االت�صالية ب�صفتهم م�ستمعين (ولي�س كمخاطبين) والخطاب الذي ي�سمعونه في الأغلب
يب�س ��ط بالأ�سل ��وب نف�س ��ه .ومع ذلك،ي�صب ��ح الأطفال في هذه الثقاف ��ات م�ستخدمين �أكفي ��اء لأنظمتهم
ال ّ
النحوية في �أطر زمنية مماثلة تقريب ًا.
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ت�شيرالمالحظ ��ات الم�أخوذة �إل ��ى �أنه قديكون هناك العديد من الم�سارات المتطورة ت�صب في الفكرة
عينه ��ا– وهو تف�سير منطقي ينتج م ��ن ترابط ومتانة اللغة� .أحداالحتماالت المثيرة لالهتمام،التي تتجنب
م�شكلة عدم تلقي الأطفال على نحو عامل مدخالت مب�سطة� ،أن الأطفال قد يقومون بالتب�سيط ب�أنف�سهم.
ف ��ي �سبيل المثال� ،إن محدودية الذاكرة لدى الأطفال ال�صغار قد تجعلهم �أقل قدرة على تذكر �شريحة
كامل ��ة من الكلم ��ات �أو جميع الأ�صوات التي تتك ��ون منها الكلمات الفردية .ونتيج ��ة لذلك ،ف�إنهم يقومون
بالعم ��ل التحليلي المطلوب لتجري ��د االنتظام اللغوي على قاعدة بيانات �أ�صغ ��ر وبطريقة مفلترة (فر�ضية
الأقل ��ه والأكثر ،نيوب ��ورت 1990 ،؛انظر�أي�ض� � ًا  .)Elman , 1993ربما كان هذا التغيي ��ر هو ما يحتاج �إليه
الأطف ��ال للو�صول �إل ��ى �أنظمتهم اللغوية� .أ�ضف �إلى ذلك �إن مثل ه ��ذه العملية هي عمليةعامة و ُيفتر�ض �أن
ي�ستح�ضرها الأطفال حول العالم �أينما كانوا ،في طريقتهم لتع ّلم اللغة◘ .
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ج�ســـور الفكـر

نزار عيون ال�سود...
ق�صة �أربعين عاماً من ع�شق ّ
َّ
لغوي
حوار :غري�س عبا�س •

ولد في حم�ص عام  ،1945وهناك تلقى تعليمه االبتدائي والثانوي ،ثم �أوفد �إلى االتحاد ال�سوفييتي
عام  1965و�أنهى درا�سته الجامعية عام .1970
تابع درا�س��ته العليا عام  1978في االتحاد ال�س��وفييتي وح�ص��ل عام  1983على الدكتوراه في علم
النف�س االجتماعي وكانت ر�سالته بعنوان «ن�شوء وتطور الفكر النف�سي  -االجتماعي عند العرب».
عاد �إلى الوطن عام  1983عين مديراً للمكتبات بجامعة دم�ش��ق ثم مديراً لل�ش�ؤون الثقافية ،يعمل
حالياً �أ�ستاذاً محا�ضراً في كليتي الآداب والتربية بجامعة دم�شق.
من �أهم �أعماله  :درا�سات في الأدب والم�سرح ،اال�شتراكية والنزعة الإن�سانية ،من الأدب الرو�سي ال�ساخر.

ق�صة ع�شق عريقة مع الترجمة تجاوز عمرها الأربعين عام ًا� ...أنجب منها ،حتَّى
يعي� ��ش �ضيف حوارنا َّ
الآن ،ما يقارب الخم�سين كتاب ًا مترجم ًا �ضمن اخت�صا�صات �أكاديم َّية متن ّوعة در�سها على مدار حياته.
انبثق ��ت �ش ��رارة ح ِّبه الأولى للغ ��ة الفرن�س َّية بعد �إعجاب ��ه بق�صيدة (من �أجلك يا ح ِّب ��ي) لل�شاعر جاك
التخ�ص�ص باللغ ��ة الفرن�س َّية حالت
بريدي ��ر ،فكان ��ت هذه الق�صيدة باك ��ورة نتاجه الترجم � ّ�ي ...ول َّما ق َّرر
ُّ
�صعوبة ظروفه دون �إتمام درا�سته لها ...لكنَّ العا�شق ال ييئ�س لذا ،عاد الحق ًا �إلى درا�ستها في فرن�سا.
اخت�صا�صي المكتب ��ات والوثائق وعلم النف�س
�أ َّم ��ا عالقت ��ه باللغة الرو�س َّية فكانت �أعم ��ق� ،إذ �إ َّنه در�س
َ
االجتماعي في االتحاد ال�سوفييتي ،وتز َّوج امر�أ ًة رو�س َّية فغدا تعامله مع هذه اللغة نمط حياة.
ّ
• �صحافية �سورية.
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�إ َّنه الباحث والمترجم الدكتور نزار عيون ال�سود ،ومعه كان لنا الحوار التالي:
 تختل ��ف بع� ��ض الدرا�س ��ات حول ت�صنيف الترجم ��ة بكونها علماً �أو ف ّناً .كيف تع� � ّرف الترجمة وفقتجربتك الطويلة؟
الطب �أو الهند�س ��ة والفنون
 �أن ��ا �أرى �أنَّ الترجم ��ة عل ��م وفنّ ف ��ي الآن نف�س ��ه ،فالترجمة مثلها مث ��ل ّكالمو�سيقا �أو العمارة� ،إلاَّ �أنَّ الممار�سة تبقى عمادها.
تخ�ص�ص ��ك الأكاديم � ّ�ي ف ��ي علم النف� ��س االجتماع � ّ�ي ،وهو
 ق َّدم ��ت العدي ��د م ��ن الترجم ��ات �ضم ��ن ّاخت�صا�صك الأ�سا�س ،كيف ت�ساعد الترجمة في االخت�صا�ص نف�سه في ترجمة �أف�ضل؟
 بالن�سبة � َّإلي ،الترجمة واالخت�صا�ص تفاعال مع ًا في اختياراتي لكتب من منحى مع ّين ،كاختيار الكتبوالفل�سفي .فقد �ساعدني اخت�صا�صي في قراءة وا�ستيعاب
والنف�سي-االجتماع � ّ�ي،
أدبي،
ّ
ّ
ذات الم�ضم ��ون ال ّ
م�ؤ َّلف ��ات دو�ستويف�سك ��ي الروائ َّي ��ة ،وترجمة الدرا�سات الأدب َّي ��ة والنف�س َّية عن �إبداعه ،مث ��ل ترجمة الكتاب
مهم في �شخ�ص َّية هذا
بحثي ّ
المه � ّ�م (�شخ�ص َّية دو�ستويف�سكي) للباحث الكبير بوري�س بور�سوف ،وهو ِ�سفر ّ
الكاتب العمالق ،وقد �صدر عن الهيئة العا َّمة ال�سور َّية للكتاب عام  ،2017في (� )900صفحة.
�أي�ض� � ًا �ساعدن ��ي اخت�صا�ص ��ي في ترجمة كثي ��ر من الم�ؤ َّلف ��ات والكتب في مجال عل ��م النف�س والتحليل
ال�سيكولوجي .وقد
أدبي ،وترجم ��ة الأعمال الروائ َّية الم�شبعة بالم�ضم ��ون
ّ
النف�س � ّ�ي والدرا�سات والتحليل ال ّ
قارب مجموع ما ترجمته الخم�سين كتاب ًا عدا كثير من المقاالت والدرا�سات والبحوث المترجمة المن�شورة
في مختلف الدور َّيات العرب َّية.
 ُي َّتخذ قرار الترجمة وفق اعتبارات عدَّة ،مثل :مو�ضوع الكتاب �أو رواجه� ،أهم َّية الكاتب �أو �شهرته،اختيار المترجم �أو دار الن�شر ...ما االعتبار الأه ّم لديك؟
 ٍّلكل م َّما ورد ذكره دوره في اتخاذ قرار الترجمة� .أ َّما �أنا ،ف�أختار �أو ًال ما �أراه مفيد ًا ومنا�سب ًا للق َّراء
وللمكتب ��ة العرب َّية من حيث المو�ضوع و�أهميته .وال َّ
�شك في �أنَّ لأهم َّية الكاتب و�شهرته ،ودار الن�شر دورهما
لدي.
�أي�ض ًا في عمل َّية االختيارَ ،
بيد �أنَّ م�ضمون الكتاب المزمع ترجمته هو العامل الرئي�سَّ ،
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 ال يعترف بع�ض المترجمين العرب بدور المح ِّرر ،فهل ت�س ّلم ن�صو�صك �إلى مح ِّرر؟ م ��ن الم�ؤ�س ��ف حق� � ًا �أنَّ دور الن�ش ��ر العرب َّي ��ة ،وال �س َّيم ��ا لدينا في �سوري ��ة ،ال تجري عمل َّي ��ة التحريروالمراجع ��ة� .أن ��ا �أرى المراجعة والتحري ��ر (�ضرورة) ،لأنَّ المترج ��م مهما كان دقيق ًا ف ��ي عمله ،ال ب َّد �أن
يق ��ع في بع�ض الأخطاء .لك ّن ��ي �شخ�ص ّي ًا ال �أ�س ِّلم ن�صو�صي �إلى مح ِّرر ،لأ َّنني �أتح َّرى الد َّقة في اللغة العرب َّية
أرحب عندما ي�سمح نظام دار الن�شر بوجود مح ِّرر �أو ُمراجع.
والأمانة في الترجمة .و� ِّ
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 ما �أه ّم �صعوبات الترجمة من اللغة الرو�س َّية �إلى العرب َّية؟ ث َّم ��ة مجموعة م ��ن ال�صعوبات في الترجمة م ��ن ال ّلغة الرو�س َّي ��ة �إلى العرب َّية :بع�ضه ��ا يتع َّلق بترجمة�أ�سم ��اء العلم كـ (�أ�سم ��اء الأ�شخا�ص والمدن والأماك ��ن ،و�أ�سماء الأع�شاب الطب َّي ��ة والنباتات ،والم�أكوالت
والم�شروب ��ات الرو�س َّي ��ة ،)...وبع�ضها الآخر يتع َّل ��ق بالتعبيرات ال�شعب َّية والمخت�ص ��رات الدارجة ،والأمثلة
ال�شعب َّية ،والم�صطلحات المعتمدة ،ويكمن وجه ال�صعوبة في �ضرورة �إيجاد المقابل المنا�سب لها في اللغة
العرب َّية .هذا بالإ�ضافة �إلى ال�صور والت�شبيهات والتعبيرات الأدب َّية الرو�س َّية التي قد تتط َّلب العثور على ما يقابلها
في ال ّلغة العرب َّية من حيث ال�شكل والم�ضمون �إن �أمكن.
 هل ترجمت �إ�صدارات عرب َّية �إلى الرو�س َّية؟ وهل تف ِّكر في خطوة كهذه؟ ترجم ��ت كتاب� � ًا واحد ًا من العرب َّية �إلى الرو�س َّية بتكليف من �إحدى دور الن�شر العرب َّية منذ نحو خم�سرو�سي يح ِّرر
�سن ��وات ،وق ��د �ص ��در الكتاب بال ّلغ ��ة الرو�س َّية .لكن ف ��ي هذه الحالة ،ال ب� � َّد من وجود مح� � ِّرر ّ
أجنبي مهما كانت درجة �إتقانه للغة الرو�س َّية ال يمكنه �صياغة
الترجم ��ة �إلى ال ّلغة الرو�س َّية ،لأنَّ المترجم ال َّ
الرو�سي.
الن�ص بالطريقة الأدب َّية المنا�سبة مثل المح ِّرر
ّ
ّ
 م ��ن �أ�سالي ��ب الترجمة :الحرف َّية والدالل َّية والتف�سير َّي ��ة والتوا�صل َّية والح َّرة �أو بت�صرف...ما الأ�سلوب الذي تعتمده في الترجمة؟
 �أبتع ��د قدر الإم ��كان عن الترجم ��ة الحرف َّية لأ َّنني ل�ست ترجمان� � ًا مح َّلف ًا ،كما �أتج َّن ��ب الت�ص ُّرف فيالن�ص
للن�ص المترجم ،وخيانة للم�ؤ ِّلف ،و�أختار الأ�سلوب المنا�سب بح�سب ّ
الترجم ��ة ،لأنَّ الت�ص ُّرف خيانة ّ
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ال ��ذي �أتعامل معه ،و�أترجمه كالترجم ��ة الدالل َّية والتوا�صل َّية ،وحين ال�ضرورة �ألج�أ �إلى الترجمة التف�سير َّية
ل�شرح ما هو غام�ض.
 للعولمة ت�أثيرات �إيجاب َّية و�سلب َّية في الترجمة ،من ال�سلب َّيات التهمي�ش اللغويّ والخلط والت�ش ّتتفي المفاهيم .كيف يتفادى المترجم هذه ال�سلب َّيات ؟
 للعولم ��ة -كم ��ا ورد -ت�أثي ��رات �إيجاب َّية و�سلب َّي ��ة� .أنا �أرى �أنَّ عل ��ى المترجم �أن ي�ستفي ��د قدر الإمكانم ��ن ت�أثيرات العولمة وفوائدها ،كتوافر القوامي�س والمو�سوعات الإلكترون َّية المختلفة و�سهولة الو�صول �إلى
المراج ��ع المتن ّوعة المتاح ��ة والقوائم الببليوغراف َّي ��ة ،وبيانات الن�شر لدور الن�ش ��ر المختلفة ،وغيرها من
المعطي ��ات المه َّمة في �شبك ��ة الإنترنت بو�ساطة مح ِّركات البحث والمواق ��ع الإلكترون َّية المختلفة؛ لكن في
الوق ��ت نف�س ��ه ،عليه �أن يتح َّرى الدقة ال�شديدة في تعامله مع المفاهيم واللغات والبيانات والمعلومات ،و�أن
يراجعه ��ا ويت�أ ّك ��د منها قبل الأخذ بها� ،إذ �إنَّ كثير ًا من هذه المعلومات ال يتَّ�سم بالدقة ،وال �س ّيما ما يرد في
الويكيبيديا والمواقع غير الموثقة وغير المحققة.
 م ��ا �أن ��واع الكت ��ب الت ��ي ت ��رى �أ َّن من المه� � ّم العمل عل ��ى ترجمتها ف ��ي الوقت الحالي؟ وم ��ا العملالمرتقب لك؟
المهم العمل على ترجمة �آداب ال�شعوب التي لم ُيترجم منها �إلاَّ القليل �إلى اللغة العرب َّية،
 �أرى �أنَّ من ّ�دي ،في �سبيل المثال ،و�آداب ال�شعوب الأفريق َّية والآ�سيو َّي ��ة ،و�أدب البلدان اال�سكندناف َّية.
كالأدب الهن � ّ
لدي عمل �سيرى النور قريب ًا يتع َّلق بالأديب الكبير والفيل�سوف ليف تول�ستوي.
َّ
 ما ر�أيك بمج َّلة ج�سور ثقاف َّية ،وما مقترحاتك لتطوير عملنا فيها؟ مج َّلة «ج�سور ثقاف َّية» مج َّلة ف�صل َّية مه َّمة ،وقد عا�صرتها منذ �صدورها عام  ،2014المج َّلة ج ّيدة منحي ��ث الم�ستوى والم�ضمون والإخراج .و�أقترح ن�شر رواية م ��ن الروايات المه َّمة المترجمة في �شكل حلقات
فيه ��ا .فهذا يو ِّفر لها عن�ص ��ر الت�شويق والمتابعة ،ويمكن لهذه الرواية ،بعد اكتم ��ال حلقاتها� ،أن ُتن�شر من
جديد ككتاب م�ستق ّل .وهذا ما تفعله مجلاَّ ت كثيرة من هذا الجن�س في البلدان الأخرى◘ .
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ِتري ايغلتن
		 «مقدمة :ماالأدب؟»
ت�أليفِ :تري �إيغلتن
ترجمة :د .عدنان عزوز •
ِ Terence Francis Eagletonت��ري �إيغلت��ن (ّ )...- 1943
منظ��ر �أدب��ي بريطاني وناقد
ومثقف عام .يعمل حالياً �أ�ستاذاً في الأدب الإنكليزي في جامعة النك�ستر .ن�شر �إيغلتن �أكثر
من �أربعين كتاباً ،لكنه ال يزال معروفاً بالنظرية الأدبية.

�إذا كان هنال ��ك �أم ٌر ما ُيدع ��ى بالنظرية الأدبية ،فمن الم�س ّلم به �أن يك ��ون هنالك �شي ٌء ُيدعى بالأدب
وتكون له نظري ٌة ما .و�إ ّذاك ف�إنه في و�سعنا �أن نبد�أ بطرح ال�س�ؤال :ما الأدب؟
م�ساع �شتّى لتعري ��ف الأدب ،فيمكنك تعريفه ،في �سبيل المث ��ال ،ب�أنه كتابة «خيالية»
لق ��د كان ��ت هناك ٍ
بمعن ��ى الكتابة الخيالية التي لي�ست حقيقية بالمعنى الحرفي للكلمة� .إنما حتى الت�أمل الب�سيط في ما يدرجه
النا�س عاد ًة تحت عنوان الأدب يوحي ب�أن هذا التعريف لن يجدي نفع ًا .ي�شمل الأدب الإنجليزي في القرن
ال�ساب ��ع ع�شر ك ًال م ��ن �شك�سبير ووب�ستر ومارفيل وميلت ��ون ،لكنه يمتد �أي�ض ًا �إلى مق ��االت فران�سي�س بيكون
وخط ��ب جون دون وال�سيرة الذاتية الروحية لبوني ��ان ،و�أي كان ما كتبه ال�سير توما�س براون .وقد يمت ّد،
حت ��ى حين ال�ض ��رورة ،لي�شمل رواي ��ة لفياثان له ��وب �أو تاريخ الث ��ورة لكالريندون .وب ��دوره ،يحتوي الأدب
الفرن�س ��ي في القرن ال�سابع ع�شر ،جنب ًا �إلى جنب مع كومي ��ل ورا�سين� ،أقوال الرو�شيفوكولد وخطب جنازة
بو�سي ��ه و�أطروح ��ة بويلو عن ال�شعر ور�سائل مدام دي �سيفيني �إلى ابنته ��ا وفل�سفة ديكارت وبا�سكال .وعاد ًة
• عميد كلية الآداب-رئي�س ق�سم اللغة الإنجليزية في جامعة قا�سيون الخا�صة بدم�شق.
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م ��ا يت�ضم ��ن الأدب الإنجليزي في الق ��رن التا�سع ع�شر كتابات المب (و�إن لم تك ��ن كتابات بنثام) وكتابات
ماكوالي (لكن لي�ست كتابات مارك�س) وكتابات ميل (لكن لي�ست كتابات داروين �أو هربرت �سبن�سر).
ف� ��إذ ًا ،ال يبدو �أن و�ضع معيار التمييز بين «الحقيق ��ة» و«الخيال» يقودنا بعيد ًا جد ًا عن التعريف ال�سليم
أ�سباب لي�س �أق ّلها �أن التمييز نف�سه غالب ًا ما يكون م�شكوك ًا فيه .فلقد قيل ،في �سبيل المثال،
للأدب ،وذلك ل ٍ
�إن تمييزنا ما بين الحقيقة «التاريخية» والحقيقة «الفنية» ال ينطبق على الإطالق على المالحم الآي�سلندية
المبكرة .وفي بريطانيا ،في �أواخر القرن ال�ساد�س ع�شر و�أوائل القرن ال�سابع ع�شر ،يبدو �أن كلمة (رواية)
قد ا�ستُخدمت للداللة على كل من الأحداث الحقيقية والأحداث الخيالية ،حتى �إن التقارير الإخبارية كانت
ت ��كاد ال تع� � ُّد واقعية .لم تكن الروايات والتقاري ��ر الإخبارية م�صنفة على نحو وا�ض ��ح ب�أنها �أحداث واقعية
�أو خيالي ��ة :ف� ��إذ ًا ،تمييزنا الحاد بين هذه الفئ ��ات لي�س منطقي ًا .ال �شك في �أن جيب ��ون كان يعتقد �أنه كان
يخ � ّ�ط حقيق ��ة تاريخية ،وكذلك ربما فعل م�ؤلفو �سفر التكوين ،لكن يقر�أ بع�ضهم هذه الكتب الآن على �أنها
�ضرب من �ضروب «الخي ��ال» .و�أكاد �أجزم ب�أن نيومان
«حقيقة»واقعي ��ة ،في حين ينظر �آخ ��رون �إليها ب�أنها ٌ
كان يعتقد �أن ت�أمالته الالهوتية كانت حقيقية بينما ينظر �إليهاالآن العديد من الق ّراء ب�أنها تحفة «�أدبية».
وع�ل�اوة على ذل ��ك� ،إذا كان «الأدب» يت�ضمن كثير ًا م ��ن الكتابات «الواقعية» ف�سيعني ه ��ذا الأمر �أي�ض ًا �أنه
ي�ستبع ��د �أي�ض ًا الكثي ��ر من الأدب الخيالي� .إذ تع ُّد ق�ص�ص �سوبرمان الم�ص ��ورة وروايات ميلز وبون كتابات
خيالية لكنها ال تع ُّد �أدب ًا على نحو عام ،وبالت�أكيد هي لي�ست �أدب ًا .و�إذا كان الأدب عبار ًة عن كتابة «�إبداعية»
�أو «خيالية» ،فهل هذا يعني �أن التاريخ والفل�سفة والعلوم الطبيعية �أمور تفتقر �إلى الإبداع �أو الخيال؟
وهن ��ا ق ��د يحتاج المرء �إلى اتباع نوع مختلف تمام ًا من النهج لح ّل هذه المع�ضلة� .إذ ربما يمكن تعريف
الأدب لي� ��س وفق� � ًا لمعي ��ار ما �إذا كان ��ت الكتابة خيالي ��ة �أو «متخيلة» ،لكن ق ��د يك ��ون لأن الأدب ي�سعى �إلى
ا�ستخدام اللغة ب�أ�ساليب غريبة .ووفق ًا لهذه النظرية ،وح�سب تعبير الناقد الرو�سي رومان جاكوب�سون ،ف�إن
عندئذ ،يحول الأدب اللغة
يتم في الخط ��اب العادي».
ٍ
الأدب يع� � ُّد نوع� � ًا من الكتابة التي تم ّثل «عنف ًا منظم ًا ّ
العادي ��ة ويكثفها ،وينحرف بها على نحو منهجي عن الكالم اليومي .ف�إذا اقتربت مني ذات يوم في محطة
زلت عرو�س ًا لل�سكينة)،
أنت ما ِ
للحافالت وتمتمت قائ ًال «ِ �( »Thou still unravished bride of quietness
ف�إنن ��ي �أدرك على الفور �أنني في ح�ض ��رة الأدب� .أعرف هذا لأن ن�سيج كلماتك و�إيقاعه و�صداه يفوق معناه
المج ��رد � -أو كما قد ي�صفه اللغويون عل ��ى نحو �أكثر تقنية ب�أن هناك تفاوت ًا بين الداالت والمدلوالت .ت�ش ّد
لغت ��ك االنتب ��اه �إلى ذاته ��ا ،وتتباهى بوجوده ��ا المادي ،في حين ال تق ��وم عبارات �أخرى بذل ��ك ،في �سبيل
المثال�« :أال تعرف �أن ال�سائقين م�ضربون؟».
ف ��ي الواقع ،كان ه ��ذا تعريف «الأدب» الذي قدم ��ه منظرو النظرية ال�شكلية الرو� ��س ،الذين �شملوا في
�صفوفه ��م فيكت ��ور �شكلوف�سكي وروم ��ان جاكوب�س ��ون و�أو�سيب بريك وي ��وري تينيانوف وبوري� ��س �إيت�شنباوم
وبوري� ��س توما�شيف�سكي .ظهر منظرو النظرية ال�شكلية في رو�سيا في ال�سنوات التي �سبقت الثورة البل�شفية
ع ��ام  ،1917وذاع �صيتهم طوال ع�شرينيات القرن الما�ضي ،حتى �أخم ��دت ال�سلطات ال�ستالينية �أ�صواتهم
فعلي� � ًا .لقد كانوا مجموعة من النقاد المنا�ضلين والمجادلين� :إذ رف�ضوا المذاهب الرمزية �شبه ال�صوفية
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الت ��ي �أثرت في النقد الأدبي ال ��ذي �سبقهم ،ووجهوا االنتباه بروح علمية وعملي ��ة �إلى الواقع المادي للن�ص
الأدب ��ي نف�سه .ينبغي للنقد �أن يف�صل الفن عن الغمو� ��ض ويهتم بكيفية �أداء الن�صو�ص الأدبية بالفعل :فلم
يك ��ن الأدب دين ًا زائف ًا �أو علم نف�س �أو عل ��م اجتماع ،بل كان توليف ًة معين ًة للغة ،كانت لها قوانينها وهياكلها
و�أدواته ��ا الخا�صة ،الت ��ي ينبغي درا�ستها في حد ذاتها بد ًال من اختزالها ف ��ي �أي �شيء �آخر .لم يكن العمل
الأدب ��ي و�سيلة للأفكار �أو انعكا�س ًا للواقع االجتماعي ،وال تج�سيد ًا لبع�ض الحقيقة المتعالية :بل كان حقيقة
مادية يمكن تحليل �أدائها تمام ًا كما يمكن فح�ص �أي �آلة .لقد تم بناء العمل الأدبي من الكلمات ولي�س من
الأ�شي ��اء �أو الم�شاع ��ر ،وكان من الخط�أ ح�سبانه تعبير ًا عن �إبداع الم�ؤلف .حتى �إن �أو�سيب بريك �أ�شار ذات
مرة �إلى �أنه كانت رواية يوجين �أونيجين لبو�شكين �ستُكتب حتى لو لم ي�أتي بو�شكين �إلى الحياة.
كان ��ت النظرية ال�شكلية في جوهرها تطبي ��ق علم اللغة على درا�سة الأدب .ولأن اللغة المعنية كانت من
الن ��وع الر�سم ��ي ،وتهتم بهياكل اللغة عو�ض ًا ع َّما قد يقوله المرء في الواق ��ع ،فقد تجاوز ال�شكالنيون تحليل
«المحت ��وى» الأدبي (حيث يمكن دائم ًا �إغراء المرء بعلم النف� ��س �أو علم االجتماع) لدرا�سة ال�شكل الأدبي.
وبعي ��د ًا عن ر�ؤية ال�شكل على �أنه تعبير ع ��ن المحتوى ،فقد �أقاموا العالقة ر�أ�س ًا على عقب� :أي �أن المحتوى
كان مج ��رد «الداف ��ع» لل�ش ��كل� ،أو المنا�سبة �أو المالءمة لن ��وع معين من التمارين الر�سمي ��ة .ال تتعلق رواية
دون كيخوت ��ه ب�شخ�صي ��ة له ��ا هذا اال�س ��م :فال�شخ�صية هي مج ��رد �أداة لتجميع �أنواع مختلف ��ة من تقنيات
ال�س ��رد .ولن تك ��ون رواية مزرعة الحيوانات بالن�سب ��ة �إلى ال�شكالنيين رمز ًا لل�ستاليني ��ة .وعلى العك�س من
ذل ��ك� ،ستوفر ال�ستالينية بب�ساطة فر�صة مفيدة لبن ��اء ق�صة رمزية .كان هذا الإ�صرار المنحرف هو الذي
من ��ح ال�شكالنيي ��ن ا�سمهم المهين م ��ن خ�صومهم .وعلى الرغم من �أنهم لم ينف ��وا �أن للفن عالقة بالواقع
االجتماعي –�إذ في الواقع كان بع�ضهم مرتبط ًا ارتباط ًا وثيق ًا بالبال�شفة  -فقد زعموا على نحو ا�ستفزازي
�أن هذه العالقة لم تكن من �صميم اخت�صا�ص الناقد.
بد�أ ال�شكالنيون بر�ؤية العمل الأدبي ب�أنه تجميع تع�سفي �إلى حد ما لـ «الأدوات» ،ولم يتمكنوا �إلاّ الحق ًامن
ر�ؤي ��ة هذه الأدوات كعنا�ص ��ر مترابطة �أو «وظائف» �ضم ��ن نظام ن�صي كامل .ت�ضمن ��ت «الأدوات» ال�صوت
وال�ص ��ور والإيق ��اع والنحو وبح ��ور ال�شعر والقوافي والتقني ��ات ال�سردية ،وفي الواقع المخ ��زون الكامل من
العنا�ص ��ر الأدبية الر�سمية؛ لكن م ��ا كانت ت�شترك فيه كل هذه العنا�صر هو ت�أثير «اغترابها» �أو «ت�شويهها».
وم ��ا كان خا�ص� � ًا باللغة الأدبية وما يميزها عن �أ�شكال الخطاب الأخ ��رى �أنها �ش ّوهت اللغة العادية بطرائق
ع� � ّدة .وتح ��ت وط�أة الأدوات الأدبي ��ة تم تكثيف اللغة العادي ��ة وتثبيتها وتركيزها و�ش ّده ��ا وقلبها ر�أ�س ًا على
عق ��ب .لقد �أ�ضحت لغة «غريبة» .وفج� ��أة ،وب�سبب هذه القطيعة� ،أ�صبح العالم اليوم ��ي غير م�ألوف �أي�ض ًا.
وف ��ي روتي ��ن الكالم اليوم ��ي ت�صبح ت�صوراتن ��ا وا�ستجاباتنا للواقع بالي ��ة �أو �ضعيفة �أو «�آلي ��ة» كما يدعوها
ال�شكالني ��ون .ومن خالل �إجبارنا على الوعي الدرامي للغة ينع�ش الأدب هذه اال�ستجابات المعتادة ،ويجعل
الأ�شي ��اء �أكث ��ر «�إدراك ًا» .ومن خالل اال�ضطرار �إل ��ى التعامل مع اللغة بطريقة �أكثر �ش ��دة ووعي ًا للذات من
جلي .ق ��د يق ّدم �شعر جيرارد مانلي هوبكنز مثا ًال
المعت ��اد ،يتج ��دد العالم الذي تحتويه تلك اللغة على نحو ّ
بياني� � ًا خا�ص ًا عن ذلك الأم ��ر .يغترب الخطاب الأدبي عن الكالم العادي �أو ين ّفره ،لكن من المفارقات �أنه
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يجعلنا بذلك نمتلك خبرة �أكبر وحميمية �أكثر .ففي �سبيل المثال ،ف�إننا في معظم الأوقات ن�ستن�شق الهواء
دون �أن ن ��درك ذل ��ك :كذلك اللغة ،فه ��ي الو�سيلة التي نم�ضي من خاللها� .إنم ��ا� ،إذا �أ�صبح الهواء كثيف ًا �أو
ملتهب� � ًا فج� ��أة ،ف�إننا ن�ضطر �إل ��ى االهتمام بتنف�سنا بيقظ ��ة جديدة ،وقد يكون ت�أثير ذل ��ك تجربة متزايدة
لحياتن ��ا الج�سدي ��ة ،فنحن نقر�أ مالحظة مكتوبة من �صديق دون �أن نعير اهتمام ًا �إلى بنية ال�سرد؛ لكن �إذا
م ��ا انقطعت الق�صة وب ��د�أت مرة �أخرى ،وانتقلت با�ستم ��رار من م�ستوى �سردي �إلى �آخ ��ر ،و� ّأخرت ذروتها
لإبقائن ��ا ف ��ي حالة ت�شويق ،ف�إننا ن ��درك تمام ًا كيف يتم بنا�ؤه ��ا في الوقت نف�سه الذي ق ��د يتم فيه تكثيف
تفاعلن ��ا معها .وكما يرى ال�شكالني ��ون ،ت�ستخدم الق�صة و�سائل «مع ّوقة» �أو «مث ّبط ��ة» ل�ش ّد انتباهنا؛ ووفق ًا
للغ ��ة الأدبية ف�إنه يت ��م «�إي�ضاح» هذه الأدوات .كان هذا هو ما دفع فيكت ��ور �شلوف�سكي �إلى التعليق على نحو
م� ��ؤذ على رواي ��ة «تري�سترام �شاندي» للورن�س �ستيرن ،وهي رواية تعوق خ ��ط الق�صة الخا�ص بها �إلى درجة
�أنها تكاد ال تنطلق من �أر�ض الواقع� ،إلى درجة �أنها كانت «الرواية الأكثر �أنموذجي ًة في الأدب العالمي».
ف� ��إذ ًا ،لق ��د ر�أى ال�شكالنيون اللغة الأدبية ب�أنها مجموعة من االنحرافات عن القاعدة� ،أي �أنها نوع من
العن ��ف اللغوي :الأدب هو «نوع خا� ��ص» من اللغة ،على عك�س اللغة «العادية» الت ��ي ي�شيع ا�ستخدامها� .إنما،
لتتمك ��ن م ��ن اكت�شاف االنحراف فهذا يعني �أن يكون في و�سعك تحدي ��د القاعدة التي ينحرف عنها .وعلى
الرغ ��م من �أن «اللغ ��ة العادية» مفهوم محبوب لدى بع�ض فال�سفة �أك�سف ��ورد� ،إال �أن اللغة العادية لفال�سفة
�أك�سف ��ورد ال تتف ��ق كثير ًا مع اللغة العادية لعم ��ال �أر�صفة غال�سكو .فعادة ما تختل ��ف اللغة التي ت�ستخدمها
كلتا المجموعتين االجتماعيتين لكتابة ر�سائل الحب عن الطريقة التي يتحدثون بها �إلى الق�س المحلي� .إن
فك ��رة وج ��ود لغة واحدة «عادية» ت�ش ّكل عملة م�شتركة بالت�ساوي م ��ع جميع �أفراد المجتمع هي وه ٌم مح�ض.
تتكون �أي لغة فعلية من مجموعة �شديدة التعقيد من الخطابات ،وهي لغة متباينة وفق ًا للطبقة االجتماعية
والمنطقة والجن�س والحالة العامة وما �إلى ذلك ،التي ال يمكن في �أي حال توحيدها بدقة في مجتمع لغوي
واح ��د متجان�س� .إذ قد يك ��ون معيار �شخ�ص ما هو انحراف بالن�سبة �إلى الآخ ��ر :فقد تكون كلمة «»ginnel
لـكلمة «( »alleywayزقاق) �شاعرية في برايتون لكنها كلمة عادية في بارن�سلي .حتى �أكثر الن�صو�ص «نثر ًا»
ف ��ي الق ��رن الخام�س ع�شر قد تبدو «�شاعرية» لنا اليوم بعدما عف ��ا عليها الزمن� .إذا حالفنا الحظ وتع ّثرنا
بق�صا�صة من الكتابة المعزولة من بع�ض الح�ضارات التي اختفت منذ �أمد بعيد ،فلن نتمكن من معرفة ما
�إذا كان ذلك «�شعر ًا» �أو ال بمجرد فح�صه� ،إذ �إننا قد ال نتمكن من الو�صول �إلى الخطابات «العادية» لذلك
المجتمع؛ حتى لو ك�شفت الأبحاث الإ�ضافية �أن تلك الكتابات «منحرفة» عن الكتابة الطبيعية ،ف�إن هذا لن
يثب ��ت �أنها كانت �شعر ًا ،حيث لي�ست كل االنحرافات اللغوية لغة �شعرية .وقد يقال عنها �إنها لغة عامية ،في
�سبي ��ل المث ��ال .لن يكون في و�سعنا �أن نقول �إنها لم تكن قطعة م ��ن الأدب «الواقعي» فقط من خالل النظر
�إليها ،دون �أن يكون لدينا المزيد من المعلومات حول الطريقة التي ت�ؤدي فيها هذه الكتابات دورها بالفعل
كنوع من الكتابة داخل المجتمع المعني.
لي�س الأمر �أن منظري النظرية ال�شكلية الرو�س لم يدركوا كل هذا .لقد �أدركوا �أن الأعراف واالنحرافات
تحول ��ت م ��ن �سياق اجتماعي �أو تاريخ ��ي �إلى �سياق �آخر –وب�أن معنى «ال�شعر' به ��ذا الإطار يعتمد على مكان
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وجودك في ذلك الوقت� .إن حقيقة �أن قطعة من اللغة كانت «اغتراب ًا' ال يعني �أنها كانت دائم ًا كذلك ،وفي كل
مكان :فقد تكون نافرة فقط عك�س خلفية لغوية معيارية معينة ،و�إذا تغير هذا الأمر فقد تتوقف الكتابة عن
�أن تك ��ون كتابة �أدبي ��ة� .إذا ا�ستخدم الجميع عبارات مثل «عرو�س الهدوء غير المنجرفة» في محادثة الحانة
العادية ،فقد يتوقف هذا النوع من اللغة عن �أن يكون كالم ًا �شعري ًا .وبعبارة �أخرى ،لدى ال�شكالنيين ،كانت
الأ�ش ��كال «الأدبي ��ة» دال ًة عن العالقات التفا�ضلية بين نوع من الخطاب ون ��وع �آخر .لم تكن ملك ّي ًةمقدّمة �إلى
الأب ��د .ل ��م يهدفوا �إلى تعريف «الأدب» ،لكن �إلى تعريف اللغ ��ة «الأدبية»  -اال�ستخدامات الخا�صة للغة ،التي
يمكن العثور عليها في الن�صو�ص «الأدبية» ،و�أي�ض ًا في �أماكن عدّة خارجها .على �أي �شخ�ص يعتقد �أنه يمكن
تعريف «الأدب» من خالل مثل هذه اال�ستخدامات الخا�صة للغة �أن يواجه حقيقة �أن هناك ا�ستعارة في كالم
�أه ��ل منطقة مان�ش�ستر �أكث ��ر مما يوجد في مارفيل .ال يوجد جهاز «�أدب ��ي» –�أو التماثل �أوالتزامن �أوالفتات
�أوالت�صالب وما �إلى ذلك  -التي ال ُت�ستخدم على نحو مكثف في الخطاب اليومي.
وم ��ع ذل ��ك ،ال يزال ال�شكالنيون يفتر�ضون �أن «�صناعة الغرابة» هي جوهر الأدب .كل ما في الأمر �أنهم
جعل ��وا ه ��ذا اال�ستخدام للغة ن�سبي ًا ،ور�أوا �أنها م�س�ألة تباين بي ��ن نوع واحد من الكالم و�آخر .لكن ،ماذا لو
�سمع ��ت �شخ�ص ًا م ��ا على طاولة الحانة المقابل ��ة يق ��ول ''!This is awfully squiggly handwriting
«ه ��ذا خط متع ��رج للغاية!» هل هذه لغة «�أدبية» �أو «غير �أدبية»؟ في الواق ��ع� ،إنها لغة «�أدبية» لأنها ت�أتي من
رواية الجوع لنوت هام�سون .لكن كيف لي �أن �أعرف �أنها لغة �أدبية؟ وبعد كل �شيء فاللغة ال تركز �أي اهتمام
خا�ص على نف�سها ك�أداء لفظي .هنالك �إجابة واحدة عن �س�ؤال كيف لي �أن �أعرف �أن هذا المقطع �أدبي �أو
ال؟ والإجاب ��ة هي �أنه من رواية الجوع لنوت هام�س ��ون� .إنه جزء من ن�ص قر�أته على �أنه ن�ص «خيالي» يعلن
ن�ص
ع ��ن نف�س ��ه ب�أنه «رواية» يمكن �إدراجها في مناهج الأدب الجامعي وم ��ا �إلى ذلك .يخبرني ال�سياق �أنه ٌ
�أدب ��ي� .إنما ،لي�س للغة نف�سه ��ا خ�صائ�ص �أو �صفات مت�أ�صلة يمكن �أن تميزها ع ��ن �أنواع الخطاب الأخرى،
وق ��د يقول �شخ�ص ما هذه العبارة في �إحدى الحانات دون الإعجاب بمهارته الأدبية� .إن التفكير في الأدب
كما يفعل ال�شكالنيون هو في الحقيقة ح�سبان الأدب كله �شعر ًا .من الجدير بالذكر �أنه لما بد�أ ال�شكالنيون
يفك ��رون في كتابة النثر ،ف�إنهم غالب ًا م ��ا �أ�ضفوا �إليه بب�ساطة �أنواع الأ�ساليب التي ا�ستخدموها في ال�شعر.
لك ��ن ع ��ادة ما ُيحكم عل ��ى الأدب ب�أنه يحتوي عل ��ى الكثير �إلى جان ��ب ال�شعر  -لي�شمل ،ف ��ي �سبيل المثال،
الكتاب ��ة الواقعية �أو الطبيعية التي ال تتمت ��ع بالوعي الذاتي اللغوي �أو �إظهار الذات ب�أي طريقة الفتة للنظر.
و�أحيان� � ًا ي�سم ��ي النا�س الكتابة «جيدة» على وجه التحديد لأنها ال تجذب انتباه ًا ال داعي له �إلى ذاتها :فهم
معجب ��ون بب�ساطتها المقت�ضب ��ة �أو ر�صانتها منخف�ض ��ة الم�ستوى .و�إ ّذاك فماذا عن الن ��كات وهتافات كرة
القدم وال�شعارات وعناوين ال�صحف والإعالنات التي غالب ًا ما تكون مبهرجة لفظي ًا لكنها ال ُت�صنف عموم ًا
ب�أنها من �صنوف الأدب؟
هنال ��ك م�شكل ��ة �أخرى في ق�ضية «االغتراب» وهي �أنه ال يوج ��د نوع من الكتابة ال يمكن �أن ُيقر�أ على �أنه
اغت ��راب وذلك في ظل براعة كافية .فلنفكر ف ��ي عبارة عادية ال لب�س فيها ،مثل تلك التي نراها �أحيان ًا في
نظام مترو الأنفاق في لندن« '.Dogs must be carried on the escalator' :ينبغي حمل الكالب على ال�سلم
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المتحرك» .ربما ال تكون هذه العبارة وا�ضحة تمام ًا كما تبدو للوهلة الأولى :هل يعني ذلك �أنه يجب عليك
حم ��ل كل ��ب على ال�سلم المتحرك؟ ه ��ل من المحتمل �أن يتم منع ��ك من الم�صعد ما لم تج ��د هجين ًا �ضا ًال
يم�س ��ك بذراعي ��ك في طريقك �إل ��ى الأعلى؟ وعلى ما يبدو تحت ��وي العديد من الإخط ��ارات الوا�ضحة على
مث ��ل ه ��ذه االلتبا�سات :في �سبي ��ل المث ��ال'« ',Refuse to be put in this basketارف�ض �أن تو�ضع في هذه
ال�سل ��ة»� ،أو الفتة الطريق البريطانية «« »Way Outالطريق �إلى الخارج «كما قر�أها �أحد �سكان كاليفورنيا.
لك ��ن ،حتى ل ��و تركنا مثل هذا الغمو�ض المقلق جانب ًا ،فمن الوا�ضح بالت�أكي ��د �أنه يمكن قراءة �إ�شعار قطار
الأنفاق ب�أنه �أدب.يمكن للمرء �أن يترك نف�سه على �سجيتها فيقوم المقطع المفاجئ والمتقطع من المقاطع
الأحادي ��ة المك ّونة الأولى باال�ستحواذ عليه .وحينها يج ��د المرء �أن عقله ينجرف بحلول الوقت الذي ي�صل
في ��ه �إلى التلمي ��ح الثري لكلم ��ة «(»carriedمحمولة)� ،إلى �أ�ص ��داء موحية بم�ساعدة ال ��كالب العرجاء في
حياته ��ا؛ وربما حتى اكت�شاف االنحناء واالنقالب في كلم ��ة «(»escalatorال�سلم المتحرك) تقليد ًا للحركة
المتدحرج ��ة �صعود ًا وهبوط� � ًا لل�شيء نف�سه .وقد يكون هذا نوع ًا من ال�سعي غي ��ر المجدي ،لكنه لي�س �أكثر
عقم� � ًا م ��ن االدعاء ب�سماع �صليل وطعن ال�سي ��وف في بع�ض الو�صف ال�شعري للمب ��ارزة .وله في الأقل مزية
الإيحاء ب�أن «الأدب» قد يكون م�س�ألة ما يفعله النا�س بالكتابة بقدر ما تفعله الكتابة لهم.
�إنم ��ا ،حتى لو ق ��ر�أ �شخ�ص ما الإ�شعار بهذه الطريق ��ة ،ف�سيظل الأمر يتعلق بقراءت ��ه ك�شعر ،وهو جزء
ي�سير مما ُيدرج عادة في الأدب .لذلك ،دعونا نفكر في طريقة �أخرى «ل�سوء قراءة» الالفتة التي قد تدفعنا
�إل ��ى �أبعد من ذلك بقليل .تخيل �أن �شخ�ص� � ًا مخمور ًا في وقت مت�أخر من الليل ي�ضغط على درابزين ال�سلم
�شديد لدقائق عدة ثم يتمتم في نف�سه قائ ًال« :ك ��م الأمر حقيقي ًا!» ما نوع
المتح ��رك فيقر�أ الالفتة بتم ّع � ٍ�ن ٍ
الخط�أ الذي يرتكب هنا؟ في الواقع �إن ما يفعله المخمور هو قراءة الالفتة على �أنها عبارة لها �أهمية عامة
ب ��ل حتى �أهمي ��ة كونية .ومن خالل تطبيقه لتقالي ��د معينة من القراءة لكلماتها ،فه ��و يحررها من �سياقها
المبا�ش ��ر ويعممها بما يتجاوز هدفها الواقعي �إلى �أمر �أو�سع ،وربما �أعمق .من الم�ؤكد �أن هذا الفعل يندرج
تحت �إطار عملية واحدة يطلق عليها النا�س ا�سم «الأدب» .وحينما يخبرنا ال�شاعر �أن ع�شقه كوردة حمراء،
ف�إنن ��ا ن ��درك حقيقة �أن ��ه ي�ضع هذه العبارة ف ��ي �سياق ال ُيفتر�ض في ��ه �أن ن�س�أل عما �إذا كان ��ت لديه حبيبة
بالفعل ،التي ،ل�سبب غريب ،بدت له �أنها ت�شبه الوردة� .إنه يخبرنا ب�شيء عن المر�أة والحب على نحو عام.
ق ��د نق ��ول �إذ ًا �إن الأدب هو خط ��اب «غير براغماتي» :فعلى عك�س كتب علم الأحي ��اء والمالحظات �إلى بائع
الحليب ،ف�إن الأدب ال يخدم �أي غر�ض عملي مبا�شر ،لكن يجب �أن ُينظر �إليه ب�أنه ي�شير �إلى الحالة العامة
للأمور .ي�ستخدم الأدب في بع�ض الأحيان� ،إن لم يكن دائم ًا ،لغة غريبة كما لو كانت لتو�ضيح هذه الحقيقة
 للإ�ش ��ارة �إل ��ى �أن ما هو على المحك هو طريقة التحدث عن المر�أة بد ًال من التحدث عن �أي امر�أة معينةفي الحياة الواقعية .ي�ؤخذ هذا التركيز �أحيان ًا عن طريقة الحديث ،ولي�س عن حقيقة ما يتم الحديث عنه،
للإ�شارة �إلى �أننا نعني بالأدب نوع ًا من اللغة المرجعية الذاتية ،وهي اللغة التي تتحدث عن نف�سها.
وم ��ع ذلك ف�إن ثمة م�شكالت �أي�ض ًا في هذه الطريقة لتعريف الأدب .ويعود ذلك �إلى �سبب واحد ،فربما
كان م ��ن المفاجئ �أن يتناهى �إلى �سمع ج ��ورج �أورويل �أن �أحدهم كان ليقر�أ مقاالته كما لو �أن المو�ضوعات
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الت ��ي ناق�شه ��ا كانت ذات �أهمية �أقل من الطريقة الت ��ي ناق�شها بها .وفي الكثير مما ُي�صنف ب�أنه �أدب ،ف�إن
قيم ��ة الحقيق ��ة والمالءمة العملية لما يقال تع� � ُّد مهمة للت�أثير الكلي ،لكن حتى ل ��و كانت معالجة الخطاب
«غي ��ر البراغمات ��ي» جزء ًا مما تعني ��ه كلمة «الأدب» ،ف�إنه يتبع م ��ن هذا «التعريف» في الواق ��ع �أنه ال يمكن
تعريف الأدب «بمو�ضوعية» .وعندئذ يعود تعريف الأدب �إلى الكيفية التي يقرر بها �إمر�ؤ ما قراءة ن�ص ما،
ولي� ��س �إلى طبيعة ما هو مكتوب .وثمة �أنواع معينة م ��ن الكتابة ،كالق�صائد والم�سرحيات والروايات ،والتي
م ��ن الجل � ّ�ي �إلى حد ما �أن المق�صود منها بهذا المعنى �أن تكون «غير براغماتية» ،لكن هذا الأمر ال ي�ضمن
�أنه ��ا �س ُتق ��ر�أ بالفعل بهذه الطريقة .فقد �أقر�أ جيد ًا و�صف جيبون للإمبراطورية الرومانية ،لكن لي�س لأنني
م�ضل ��ل بما يكفي لالعتق ��اد ب�أنها �ستكون م�صدر ًا موثوق ًا به عن روما القديمة ،و�إنما لأنني �أ�ستمتع ب�أ�سلوب
نث ��ر جيبون� ،أو لأنني �أ�ستمت ��ع ب�صور الف�ساد الب�شري مهما كان م�صدرها التاريخي� .إنما ،قد �أقر�أ ق�صيدة
�دي ،ب�صفتي عالم ب�ستنة ياباني ًا ،ما �إذا كانت الوردة الحمراء
روب ��رت بيرنز لأنه لي�س من الوا�ضح ل � َّ
ق ��د ازده ��رت في القرن الثامن ع�شر في بريطانيا �أو ال .و�سيقال عندئذ �إن ما �أفعله ال يع ّد قراءة «للأدب»؛
لك ��ن ه ��ل تع ُّد قراءتي لمق ��االت �أورويل ق ��راءة «�أدب» فح�سب �إذا م ��ا ع ّممتُ ما يقوله ع ��ن الحرب الأهلية
الإ�سباني ��ة عل ��ى بع�ض جوانب الكالم الكوني عن الحياة الب�شرية؟ �صحيح �أن العديد من الأعمال التي تمت
درا�ستها ك�أدب في الم�ؤ�س�سات الأكاديمية ُ
«�ش ّيدت» لتُقر�أ ك�أدب ،لكن من الحقيقي �أي�ض ًا �أن العديد منها لم
يكن كذلك .قد يبد�أ تمييز ن�ص ما على �أنه ن�ص تاريخي �أو فل�سفي ومن ثم ُي�ص َّنف ب�أنه من �صنوف الأدب.
�أو ق ��د يب ��د�أ تمييزه ك�أدب ثم يتم تقييمه لأهميت ��ه الأثرية .تولد بع�ض الن�صو�ص عل ��ى �أنها ن�صو�ص �أدبية،
وبع�ضه ��ا ي�ص ��ل �إلى م�ستوى الن�ص الأدبي ،وبع�ضها الآخر تُلحق به �صفة الن�ص الأدبي .وفي هذا ال�صدد
ق ��د يك ��ون للتن�شئة �أهمية �أكبر من الوالدة .فما يهم قد ال يكون م ��ن �أين �أتيت لكن كيف يعاملك النا�س.
ف�إذا ما قرروا �أنك �أدب ،ف�إنك تبدو كذلك ،بغ�ض النظر عما كنت تعتقد �أنك عليه.
وبه ��ذا المعنى ،ال يمك ��ن للمرء �أن يفكر ف ��ي الأدب بح�سبانه نوع ًا من ال�صف ��ات المت�أ�صلة �أو مجموعة
م ��ن ال�صفات الت ��ي تعر�ضها �أنواع معينة من الكتاب ��ة على طول الطريق من بيوولف �إل ��ى فيرجينيا وولف،
�أكث ��ر م ��ن ح�سبانه عدد ًا م ��ن الطرائق التي يربط بها النا� ��س �أنف�سهم بالكتابة .لن يك ��ون من ال�سهل عزل
مجموع ��ة ثابتة من ال�سمات المت�أ�صلة ع ��ن كل ما يطلق عليه «الأدب» .وفي الواقع� ،سيكون من المحال فعل
ذل ��ك كمحاول ��ة تحديد ال�سمة المميزة الوحيدة التي ت�شترك فيها جمي ��ع الألعاب .ال يوجد «جوهر» للأدب
عل ��ى الإطالق .يمكن قراءة �أي جزء من الكتاب ��ة «بطريقة غير براغماتية» �إذا كان هذا هو ما تعنيه قراءة
الن�ص ك�أدب ،تمام ًا كما يمكن قراءة �أي كتابة «على نحو �شاعري»� .إذا ّ
اطلعت على الجدول الزمني لل�سكك
الحديدية ،لي�س الكت�شاف نقاط الربط للقطار لكن لأحفز بنف�سي ت�أمالت عامة حول �سرعة وتعقيد الوجود
الحدي ��ث ،فق ��د يقال �إنني �أقر�ؤه كنوع من الأدب .يرى ج ��ون �إم �إلي�س �أن م�صطلح «الأدب» ي�شبه �إلى حد ما
كلم ��ة «(»weedالأع�شاب ال�ضارة)� :إذ �إن الأع�شاب ال�ض ��ا ّرة لي�ست �أنواع ًا معينة من النباتات ،لكنها مجرد
�أي ن ��وع م ��ن النباتات ال يريد الب�ستاني وجودها ل�سبب �أو لآخر .فربم ��ا يعني «الأدب» �شيئ ًا من هذا القبيل� :أي
ن ��وع م ��ن الكتابة التي يقدّرها �شخ�ص ما على نحو هائل ل�سبب ما �أو لآخر .وكما قد يحلو للفال�سفة القول ،ف�إن
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كلمتي «الأدب» و«الح�شي�ش» هي من م�صطلحات «( »functionalوظيفية) ولي�ست «( »ontologicalوجودية):
فهم ��ا يخبراننا عما نفعل ��ه ولي�س عن الخا�صية الثابتة للأ�شياء� .إنهما يخبرانن ��ا عن دور الن�ص �أو ال�شوك
ف ��ي ال�سي ��اق االجتماعي ،وعالقاته مع محيط ��ه واختالفه عنها ،والطرائق التي يت�ص ��رف بها ،والأغرا�ض
التي يمكن �أن يو�ضع من �أجلها ،والممار�سات الب�شرية المتجمعة حوله .وبهذا المعنى ،ف�إن «الأدب» تعريف
�شكلي خال�ص فارغ من معناه .حتى �إذا ادعينا �أن الأدب هو معالجة غير براغماتية للغة ،فما زلنا لم نتو�صل
�إل ��ى «جوهر» الأدب لأن هذا ينطبق �أي�ض ًا على الممار�سات اللغوية الأخرى مثل النكات .وفي �أي حال ،فمن
غي ��ر الوا�ضح على الإطالق م ��ا �إذا كان في و�سعنا التمييز بدقة ما بين الطرائ ��ق «العملية» و«غير العملية»
لرب ��ط �أنف�سنا باللغة .من ال ُم�س ّلم به �أن قراءة رواية للمتعة تختلف عن قراءة الفتات طرقية للح�صول على
معلومات ،لكن ماذا عن قراءة كتاب علم الأحياء لزيادة معرفتك؟ �أال يع ُّد ذلك معالجة براغماتية للغة �أم
ال؟ ف ��ي العديد من المجتمعات �أ ّدى «الأدب» وظائف عملي ��ة للغاية مثل الوظائف الدينية .قد يكون التمييز
الح ��اد بي ��ن الأمر «العملي» و«غي ��ر العملي» ممكن ًا فقط في مجتمع كمجتمعنا ،حي ��ث لم تعد للأدب وظيفة
عملية على الإطالق .فقد نقدم كتعريف عام المعنى «الأدبي» الذي هو في الواقع محدد تاريخي ًا.
�إذ ًا ،ما زلنا لم نكت�شف ال�سر الكامن وراء ح�سبان كتابات المب وماكوالي وميل �أدب ًا ،لكن على نحو عام،
لي�س ��ت كتابات بينث ��ام ومارك�س وداروين .قد يكون الجواب الب�سيط هنا ه ��و �أن كتابات الثالثة الأوائل تع ُّد
�أمثلة عن «الكتابة الجيدة» ،في حين �أن كتابات الثالثة الأخيرين لي�ست كذلك .في الواقع� ،إن لهذه الإجابة
م�ساوئ ع ّدة لأنها تجافي الحقيقة �إلى حد كبير� ،أق ّله في تقديري ،لكن لها �أي�ض ًا مزية اقتراح �أن ي�ستخدم
الكثي ��ر من النا�س م�صطلح الكتاب ��ة «الأدبية» لما يعتقدون �أنها كتابة جيدة .وهنا ،ف�إن االعترا�ض الوا�ضح
له ��ذا ال ��ر�أي هو �أن ��ه �إذا كان �صحيح ًاحق ًا فلن يكون هناك �أي �شيء يدع ��ى «الأدب ال�سيئ» .فقد �أح�سب
�أن كتاب ��ات المب وماكاوالي مبال ٌغ فيها ،لك ��ن ال يعني هذا بال�ضرورة �أن �أتوقف عن ع ّدها �أدب ًا .يمكنك ع ُّد
ريموند ت�شاندلر «جيد ًا في نوعه» ،لكن لي�س �أدب ًا بال�ضبط .ومن ناحية �أخرى� ،إذا كان ماكوالي كاتب ًا �سيئ ًا
حق ًا–�أي �إذا لم يكن لديه فهم على الإطالق للقواعد وبدا �أنه لي�س مهتم ًا ب�أي �شيء �سوى الفئران البي�ض -
فقد ال يطلق النا�س على عمله �أدب ًا على الإطالق ،وال حتى لقب الأدب ال�سيئ .يبدو بما ال يدع مجا ًال ّ
لل�شك
�أن للأح ��كام الق ّيمي ��ة عالقة كبيرة بما ُيحكم عليه بالأدب ،وما هو لي�س كذلك –�أي لي�س بال�ضرورة بمعنى
�أن الكتابة يجب �أن تكون «جيدة ' لتكون �أدبية ،لكن يجب �أن تكون من النوع الذي ُيحكم عليه على نحو جيد:
فق ��د يكون مثا ًال �أدنى م ��ن الو�ضع ذي القيمة العامة .لن يزعج �أحد نف�س ��ه بالقول �إن تذكرة الحافلة كانت
مث ��ا ًال عل ��ى الأدب المتدني ،لكن قد يقول �أحده ��م �إن �شعر �إرن�ست داو�سون كان كذل ��ك ،لذا ف�إن م�صطلح
«الكتاب ��ة الجيدة» يبدو غام�ض ًا بهذا المعن ��ى :فهو ي�شير �إلى نوع من الكتابة تحظى بتقدير كبير عا ّم ًة،
في حين ال يلزمك بال�ضرورة بالر�أي القائل �إن عينة معينة منها هي عينة «جيدة».
ومع هذا التحفظ ف�إن الإيحاء ب�أن «الأدب» هو نوع من الكتابة ذات القيمة العالية هو اقتراح ن ّير�،إنما له
عاقبة وخيمة �إلى حد ما� .إذ �إنه يعني �أنه يمكننا التخلي مرة واحدة ،و�إلى الأبد ،عن الوهم ب�أن فئة «الأدب»
ه ��ي �أم ��ر «مو�ضوعي» ،بمعنى �أن ��ه م�س ّلم بها �إلى الأبد وغير قابلة للتغيير .فيمك ��ن �أن يكون �أي �شيء �أدب ًا،
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و�أي �ش ��يء يع ُّد �أدب ًا غي ��ر قابل للتغيير وال ريب فيه قد يتوقف عن كون ��ه �أدب ًا–ككتابات �شك�سبير ،في �سبيل
جلي كما �أن علم الح�شرات
المثال -و�أي اعتقاد ب�أن درا�سة الأدب هي درا�سة كيان م�ستقر ومح ّدد على نحو ّ
هو درا�سة الح�شرات ،هو اعتقاد يمكن التخلي عنه بح�سبانه وهم ًا .بع�ض �أنواع الروايات هو �أدب ،وبع�ضها
الآخر لي�س كذلك .يوجد بع�ض الأدب الخيالي وبع�ضه الآخر لي�س كذلك .بع�ض الأدب يحترم نف�سه لفظي ًا،
ف ��ي حي ��ن �أن بع�ض الخط ��اب الم�شغول للغاي ��ة لي�س �أدب� � ًا� .إن الأدب بمعنى مجموعة الأعم ��ال ذات القيمة
الم�ضمون ��ة وغير القابلة للتغيير ،الت ��ي تتميز ببع�ض الخ�صائ�ص المت�أ�صل ��ة الم�شتركة ،لي�س له �أي وجود.
حينما �أ�ستخدم كلمتي «�أدبي«و «�أدب» من هنا ف�صاعد ًا ،ف�إنني �أ�ضعهما تحت عالمة غير مرئية م�شطوبة،
للإ�شارة �إلى �أن هذين الم�صطلحين لي�سا منا�سبين حق ًا لكن لي�س لدينا �أف�ضل منهما في الوقت الحالي.
وهن ��ا ،ف� ��إن ال�سبب الذي يجعل من تعريف الأدب ب�أنه كتابة ذات قيمة عالية �إذا لم تكن كيان ًا م�ستقر ًا،
ه ��و �أن �أح ��كام القيم ��ة متغي ��رة على نحو ال يخفى عل ��ى �أحد .تمثل عب ��ارة «الزمن يتغير ف ��ي حين ال تتغير
القي ��م» �إعالنا ل�صحيفة يومية كما لو �أننا ما زلنا نعتق ��د بحتمية قتل الر�ضع العاجزين �أو عر�ض المر�ضى
النف�سيي ��ن عل ��ى الملأ .تمام ًا كما قد يتعامل النا�س مع عمل فني ما عل ��ى �أنه فل�سفة في قرن ما وك�أدب في
القرن التالي �أو العك�س ،فقد يغ ّيرون �آراءهم �إزاء الكتابة التي يع ُّدونها ق ّيمة .حتى �إنهم قد يغ ّيرون �آراءهم
�إزاء المعايي ��ر الت ��ي ي�ستخدمونه ��ا للحكم على ما هو ذو قيمة وما هو مغاير لذل ��ك .وكما �أ�شرت ،فال يعني
ه ��ذا الأم ��ر بال�ضرورة �أنهم �سيرف�ض ��ون �إ�ضفاء عنوان الأدب �إلى العمل الذي يع ُّدون ��ه �أقل �ش�أن ًا :فهم ربما
�سيظل ��ون ي�سمونه �أدب� � ًا ،بمعنى �أنه �سيبقى منتمي ًا تقريب ًا �إلى نوع الكتابة الت ��ي عموم ًا ي�ضفون �إليها القيمة
الت ��ي ت�ستح ��ق� .إنما ،ما �أعنيه �أن هذا الأم ��ر يعني �أن ما ي�سمى بـ «القانون الأدب ��ي» ،وهو «التقليد العظيم»
ال ��ذي ال ج ��دال فيه ل� �ـ «الأدب الوطني» ،يجب االعتراف ب ��ه ب�أنه بناء ما �صنعه �أ�شخا� ��ص معينون لأ�سباب
معينة في زمان معين� .أي �أنه ال يوجد �شيء ماكعمل �أو تقليد �أدبي يكون ذا قيمة في حد ذاته ،بغ�ض النظر
عما قد يقوله �أي �شخ�ص �أو ي�أتي ليقوله عنه .فـ«القيمة» م�صطلح متع ّد� :أي �أنه يعني كل ما يفعله �أ�شخا�ص
معين ��ون من تقييم في مواق ��ف محددة تبع ًا لمعايير معينة ،وفي �ضوء �أغرا� ٍ��ض معينة .وتالي ًا فمن الممكن
تمام� � ًا ف ��ي ظل تحول عميق بما فيه الكفاية في تاريخنا �أن ننتج ف ��ي الم�ستقبل مجتمع ًا ال يمكن �أن ي�ستمتع
ب� ��أي �ش ��يء على الإطالق من كتابات �شك�سبي ��ر .فبب�ساطة ،قد تبدو �أعماله خارجة ع ��ن الم�ألوف على نحو
تمت �إليه ب�أي
يائ� ��س ومح�شوة ب�أ�سالي ��ب التفكير وال�شعور التي قد يجدها مثل هذا المجتمع مح ��دودة �أو ال ُّ
�صلة .وفي مثل هذه الحالة ،لن يكون لكتابات �شك�سبير قيمة �أكثر من قيمة كثير من الكتابات على الجدران
في وقتنا الحا�ضر .وعلى الرغم من �أن كثير ًا من النا�س قد يع ُّدون مثل هذه الحالة االجتماعية بائ�سة على
نحو م�أ�ساوي� ،إال �أنه يبدو لي �أنه من اليقين عدم التفكير في احتمال �أن تن�ش�أ نتيجة �إثراء ب�شري عام .لقد
كان كارل مارك�س محتار ًا من ال�سبب الكامن وراء احتفاظ الفن اليوناني القديم بـ «ال�سحر الأبدي» ،وذلك
عل ��ى الرغ ��م من �أن الظ ��روف االجتماعية التي �أنتجته قد و ّلت؛ لكن كيف لن ��ا �أن نجزم �أنه �سيبقى �ساحر ًا
«�إلى الأبد» و�إلى الآن لم ي�أفل التاريخ بعد؟ دعونا نتخيل �أنه بف�ضل بع�ض الأبحاث الأثرية الرائعة ،اكت�شفنا
الكثي ��ر ح ��ول ما تعنيه الم�أ�ساة اليونانية القديمة في الواقع لجمهوره ��ا الأ�صلي ،و�أدركنا �أن هذه المخاوف
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كان ��ت بعيدة تمام� � ًا عن اهتماماتنا ،وبد�أنا ب�إع ��ادة قراءة الم�سرحيات مرة �أخرى ف ��ي �ضوء هذه المعرفة
العميق ��ة .قد تك ��ون �إحدى النتائج المت�أتية عن هذه المعرفة �أننا �سنتوق ��ف عن اال�ستمتاع بها .فقد نتو�صل
�إل ��ى ر�ؤي ��ة �أننا ا�ستمتعنا في ذلك الوقت ف ��ي ال�سابق لأننا كنا نقر�ؤها عن غير ق�ص ��د في �ضوء اهتماماتنا
الخا�صة؛ وبمجرد �أن ي�صبح هذا �أقل احتما ًال فقد تتوقف الدراما عن مخاطبتنا ب�أي �شيء له �أي مغزى.
ق ��د يكون �أحد الأ�سباب التي تجعل بع�ض الأعمال الأدبية تبدو ك�أنها تحتفظ بقيمتها عبر الع�صور �أننا
نف�سر الأعمال الأدبي ��ة �إلى حد ما تبع ًا الهتماماتنا  -وفي الواقع ف�إنن ��ا غير قادرين على القيام
م ��ا فتئن ��ا ّ
ب� ��أي �شيء �آخ ��ر  -بمعنى �آخر–«مخاوفنا الخا�صة» .قد يكون الأمر بالطبع �أننا ما زلنا ن�شارك الكثير من
التقاطع ��ات م ��ع العمل نف�سه؛ لكن قد يكون الأمر �أي�ض ًا �أن النا� ��س لم ُيق ّدروا في الواقع ذلك العمل الأدبي
«عين ��ه» عل ��ى الإطالق ،على الرغم من اعتقاده ��م �أنهم فعلوا بذلك� .إن هوميرو� ��س «بالن�سبة �إلينا» لي�س
هوميرو�س نف�سه في فترة الع�صور الو�سطى ،ولي�س �شك�سبيرنا نف�سه لدى معا�صريه؛ بل بالأحرى �إن فترات
تاريخية مختلفة قد �شيدت هوميرو�س و�شك�سبير «مختلفين» ،وذلك لأغرا�ضهم الخا�صة ،ووجدت في هذه
الن�صو� ��ص عنا�ص ��ر تق ّدرها �أو تقلل من قيمته ��ا ،على الرغم من �أنها لي�ست بال�ض ��رورة العنا�صر نف�سها.
وبعبارة �أخرى ،عمدت المجتمعات التي تقر�أ جميع الأعمال الأدبية �إلى «�إعادة كتابتها» ،ولو على نحو غير
واع؛ وفي الواقع ،تعني �إعادة قراءة �أي عمل في «�إعادة كتابة» له �أي�ض ًا .ال يمكن �أن يمتد �أي عمل ،وال يوجد
ٍ
تقيي ��م حالي ل ��ه �إلى مجموعات جديدة من الأ�شخا� ��ص دون �أن يتم تغييره ،وربم ��ا على نحو غير معروف
تقريب ًا في هذه العملية؛ وهذا �أحد الأ�سباب التي تجعل ما يع ُّد �أدب ًا �أمر ًا غير م�ستقر على نحو ملحوظ.
ال �أعن ��ي بعب ��ارة �أن الأدب غي ��ر م�ستقر �أن حك ��م القيم هو �أم ��ر «�شخ�صي» .فوفق ًا لوجه ��ة النظر هذه
ف� ��إن العالم منق�سم بين حقائق �صلبة «موجودة ' مثل محطة غران ��د �سنترال ،و�أحكام تقيمية ع�شوائية «ها
هن ��ا» مثل الإعجاب بالموز �أو ال�شعور ب�أن نغمة ق�صيدة ييت� ��س تنحرف من التهويل الدفاعي �إلى اال�ستقالة
المرن ��ة� .إن الحقائ ��ق علنية وال يمك ��ن م�ساءلتها في حين القيم خا�صة وال م�س� � ّوغ لها .ثمة فرق وا�ضح بين
�س ��رد الحقيقة مث ��ل « ُبنيت هذه الكاتدرائية ع ��ام  ،»1612وما بين ت�سجيل حكم القيم ��ة من قبيل «�إن هذه
الكاتدرائية �أنموذج رائع لعمارة الباروك»� .إنما ،لنفتر�ض �أنني قلت النوع الأول من الت�صريحات و�أنا �أُطلع
ووجدتُ �أن عبارتي حيرتها �إلى ح ��د كبير ،وقد ت�س�ألني لماذا
زائ ��رة من خارج البالد عل ��ى معالم �إنكلتراَ ،
ت�ستم ��ر في �إخب ��اري بتواريخ ت�أ�سي�س كل هذه المبان ��ي؟ لماذا هذا الهو�س بالأ�صول؟ وق ��د تم�ضي قائلة �إن
ف ��ي المجتمع ال ��ذي �أعي�ش فيه ال نحتفظ ب�أي �سجالت عن جميع الأحداث المماثلة� :إذ �إننا ن�صنف مبانينا
عو�ض� � ًا ع ��ن ذلك وفق ًا لما �إذا كانت تواجه ال�شمال الغربي �أو الجن ��وب ال�شرقي .ما قد يفعله هذا الأمر هو
�إظهار جزء من النظام الالواعي لأحكام القيم ،الذي ي�شكل �أ�سا�س عباراتي الو�صفية .لي�ست �أحكام القيم
ه ��ذه بال�ض ��رورة من النوع نف�سه ،مثل «�إن هذه الكاتدرائية �أنموذج رائ ��ع لعمارة الباروك» ،لكنها مع ذلك
�أح ��كام تقيمي ��ة ،وال يمكن لأي بيان واقعي �أن يفلت منها� .إن �أق ��وال الحقيقة هي في النهاية �أقوال تفتر�ض
ع ��دد ًا م ��ن الأحكام القابلة للنقا�ش� :إن تل ��ك العبارات ت�ستحق الإدالء بها ،وربم ��ا ي�ستحق بع�ضها �أكثر من
بع�ضه ��ا الآخ ��ر ،و�إنني من النوع الذي يح ��ق لي �إ�صدارها ،وربم ��ا كنت قادر ًا على �ضم ��ان حقيقتها ،و�إنك
العـدد � 22شتاء 2021

م ��ن النوع الذي ي�ستح ��ق �أن يفعل ذلك ،و�إن �شيئ ًا مفيد ًا �سيتم تحقيقه من خ�ل�ال �إطالقها ،وما �إلى ذلك.
ق ��د تنق ��ل المحادثة التي تجري في الحانة المعلومات على نحو جيد ،لكن م ��ا هو هائل� ،أي�ض ًا في مثل هذا
ين�صب بفعل
الح ��وار ،وج ��ود عن�صر قوي مما قد ي�سميه اللغوي ��ون «( »phaticتو�صيل ��ي)� ،أي �أن االهتمام
ّ
االت�صال نف�سه .ففي �أثناء حديثي معك حول الطق�س ،ف�إنني �أ�شير �أي�ض ًا �إلى �أنني �أع ُّد المحادثة معك ذات
قيم ��ة ،و�أنني �أح�سبك �شخ�ص ًا ي�ستحق عن ��اء التحدث �إليه ،و�أنني نف�سي �شخ�ص اجتماعي ،و�أنني لن �أ�شرع
في نقد تف�صيلي لمظهرك الخارجي.
وبه ��ذا المعنى ال توج ��د قدرة لوجود بيان مج ّرد تمام ًا من �أي اهتم ��ام .وبالطبع ُيح�سب �أن ذكر الوقت
ال ��ذي ج ��رى بن ��اء الكاتدرائية يك ��ون �أكثر تجري ��د ًا في ثقافتن ��ا الخا�صة م ��ن تمرير ر�أي ح ��ول هند�ستها
المعماري ��ة ،لكن يمكن للمرء �أي�ض ًا �أن يتخيل المواقف التي يك ��ون فيها البيان الأول «محم ًال بالقيمة» �أكثر
من الأخير .فربما �أ�صبحت كلمتا «باروك» و«رائعة» مترادفتين �إلى حد ما ،في حين نتم�سك فقط بر ّد عنيد
منا لالعتقاد ب�أن التاريخ الذي جرى �إن�شاء المبنى مهم ،ويتم �أخذ بياني كطريقة م�شفرة للإ�شارة �إلى هذه
الجزئي ��ة .تنتقل جمي ��ع عباراتنا الو�صفية �ضمن �شبكة غير مرئية غالب ًا م ��ن فئات-القيم ،وفي الواقع من
دون هذه الفئات لن يكون لدينا ما يقوله �أحدنا للآخر على الإطالق .لي�س الأمر كما لو �أن لدينا �شيئ ًا ي�سمى
المعرف ��ة الواقعي ��ة ،ما قد يتم ت�شويهه بعد ذلك من خالل اهتمامات و�أحكام معينة على الرغم من �أن هذا
الأمر ممكن بال �أدنى �شك؛ �أي �أنه �أي�ض ًا من دون اهتمامات معينة لن تكون لدينا معرفة على الإطالق ،لأننا
لن نرى فائدة عناء ت ُّعرف �أي �شيء .الم�صالح مكونة لمعرفتنا ولي�ست مجرد تحيزات تعر�ضها للخطر� .إن
االدعاء ب�أن المعرفة يجب �أن تكون «خالية من القيمة» هو في حد ذاته حكم على القيم.
ق ��د يك ��ون الإعجاب بالموز �أمر ًا �شخ�صي ًا فح�سب ،على الرغم من �أن هذا في الواقع �أمر قابل للنقا�ش.
�إذ م ��ن المحتمل �أن يك�شف التحليل ال�شامل لأذواقي ف ��ي الطعام عن مدى ارتباطها بعمق ببع�ض التجارب
والدي و�إخوتي ،وبالعديد من العوامل الثقافية الأخرى
التكوينية في مرحلة الطفولة المبكرة وعالقاتي مع ّ
الت ��ي تع ُّد اجتماعية و«غير ذاتي ��ة» ،كمحطات �سكك الحديد .وهذا ينطبق على نح ��و �أكبر على تلك البنية
علي �أن �أ�سعى
الأ�سا�سي ��ة للمعتق ��دات واالهتمامات التي ولدت فيها كع�ضو في مجتمع معين ،كاالعتقاد ب�أنه ّ
جاهد ًا للحفاظ على �صحة جيدة ،وفيما �إذا كانت االختالفات في الدور الجن�سي متجذرة في علم الأحياء
الب�ش ��ري �أو �أن الب�ش ��ر �أهم من التما�سي ��ح ،في �سبيل المثال .قد نختلف على ه ��ذا �أو ذاك لكن ال يمكننا
فع ��ل ذلك �إال لأننا نت�شارك �أ�ساليب «غام�ضة» معينة في الر�ؤية والتقييم المرتبطة بحيواتنا االجتماعية،
الت ��ي ال يمك ��ن تغييرها دون تغيير تل ��ك الحياة .لن يعمد �أحد �إلى توبيخي ب�ش ��دة �إذا كرهت ق�صيدة معينة
لدون ،لكن �إذا جادلت في �أن كتابات دون لي�ست �أدب ًا على الإطالق ،فقد �أخاطر بفقدان وظيفتي في ظروف
معين ��ة� .أن ��ا ح ٌّر ف ��ي الت�صويت لحزب العم ��ال �أو حزب المحافظي ��ن ،لكن �إذا حاولت الت�ص ��رف بنا ًء على
االعتق ��اد ب�أن هذا الخيار في حد ذاته يخفي فقط تحيز ًا �أعم ��ق  -التحيز ب�أن معنى الديمقراطية يقت�صر
عل ��ى و�ض ��ع عالمة على ورقة االقتراع كل ب�ضع �سنوات –فعندئذ في ظروف معينة غير عادية قد ينتهي بي
المطاف في ال�سجن.
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خطر بياناتن ��ا الواقعية وتقوم عليها تع ُّد جزء ًا مما ُيق�صد
�إن بني ��ة القيم المخفية �إلى حد كبير ،التي ُت ِ
ب� �ـ «الأيديولوجي ��ا»� .أعني بكلمة «الأيديولوجي ��ا» تقريب ًا كل ال�سبل التي من خالله ��ا يرتبط ما نقوله ون�ؤمن
ب ��ه بهي ��كل القوة وعالق ��ات القوة ف ��ي المجتمع الذي نعي� ��ش فيه .وينتج ع ��ن مثل هذا التعري ��ف التقريبي
للأيديولوجي ��ا �أنه ال يمكن القول ب�أن جميع الأحكام والفئات ه ��ي �أمور �أيديولوجية .من الرا�سخ بعمق فينا
�أن نتخي ��ل �أنف�سن ��ا نتحرك �إلى الأم ��ام نحو الم�ستقبل (في الأقل ،يرى مجتمع �آخ ��ر نف�سه ب�أنه يتراجع �إلى
الوراء للو�صول �إليه) .لكن على الرغم من �أن طريقة الر�ؤية هذه قد ترتبط على نحو كبير بهيكل القوة في
مجتمعنا� ،إال �أنها ال تحتاج �إلى فعل ذلك دائم ًا ،وفي كل مكان .ف�أنا ال �أق�صد من خالل كلمة «الأيديولوجيا»
المعتق ��دات الرا�سخ ��ة بعمق فح�سب ،الت ��ي غالب ًا ما تكون غير واعية ،ويعتنقها النا� ��س؛ �إذ �إنني �أعني على
نح ��و خا�ص �أنم ��اط ال�شعور والتقدي ��ر والإدراك واالعتقاد ،التي لها نوع من العالق ��ة للحفاظ على ال�سلطة
االجتماعي ��ة و�إعادة �إنتاجها .يمكن تو�ضيح حقيقة �أن مث ��ل هذه المعتقدات لي�ست في �أي حال من الأحوال
مجرد مراوغات خا�صة بطرح مثال �أدبي.
�سع ��ى الناقد في جامعة كامبري ��دج �آي�.أ.ريت�شاردز في درا�سته ال�شهي ��رة «النقد العملي» (� )1929إلى
�إظه ��ار كي ��ف يمكن �أن تك ��ون �أحكام القي ��م الأدبية غريبة الأط ��وار وذاتية .وقد فعل ذل ��ك من خالل منح
طالب ��ه الجامعيين مجموعة م ��ن الق�صائد وحجب عناوينها و�أ�سماء الم�ؤلفين عنها ،وطلب �إليهم تقييمها.
والم�س َّلم به ��ا متغيرة للغاية :فقد ت ��م تقييم ال�شع ��راء الم�شهورين بعالمات
كان ��ت الأح ��كام الناتجة
َ
متدني ��ة ،وت ��م االحتف ��ال بالم�ؤلفين المغمورين .وم ��ع ذلك ،ففي ر�أي ��ي �إن الجانب الأكثر �إث ��ارة لالهتمام
ف ��ي هذا الم�ش ��روع ،الذي يبدو �أنه لم يكن ظاه ��ر ًا تمام ًا لريت�شاردز نف�سه ،هو م ��دى ت�شديد الإجماع على
التقييم ��ات الالواعي ��ة وراء ه ��ذه االختالفات الخا�صة في ال ��ر�أي .وبقراءة المرء ل�س ��رد طالب ريت�شاردز
الجامعيي ��ن للأعمال الأدبي ��ة ف�إنه ي�صاب بالذهول من عادات الإدراك والتف�سير التي ي�شاركونها تلقائي ًا–
�أي م ��ا يتوقعون �أن يكون �أدب ًا ،وما االفترا�ضات التي يجلبونها �إلى الق�صيدة ،وما الإ�شباع الذي يتوقعون �أن
ي�ستمدوه منها .في الواقع ،ال �شيء من هذا مثير للده�شة حق ًا :فقد كان جميع الم�شاركين في هذه التجربة،
ف ��ي الأرج ��ح ،من ال�شبان الإنجليز البي�ض ،م ��ن الطبقة الو�سطى العليا �أو العلي ��ا ،وهم من المتعلمين على
�أي ��دي مدر�سي ��ن خ�صو�صيين ،وذلك في ع�شريني ��ات القرن الما�ضي� .أما عن الطريق ��ة التي ا�ستجابوابها
للق�صي ��دة فقد كانت تعتمد على ق ��در كبير من العوامل تفوق العوامل «الأدبية» فح�سب .لقد كانت ردودهم
النقدي ��ة مت�شابكة ب�شدة مع تحيزاتهم ومعتقداتهم الأو�س ��ع ،وهذه لي�ست م�س�ألة يالمون عليها� :إذ ال توجد
ا�ستجاب ��ة نقدي ��ة غير مت�شابكة ،وتالي ًا ال يوجد �أمر ك�إ�صدار حكم �أو تف�سير نقدي �أدبي «خال�ص» .و�إذا كان
يجب �إلقاء اللوم على �شخ�ص ما فهو �آي�.أ.ريت�شاردز نف�سه ،والذي كان في كامبريدج �شاب ًا �أبي�ض الب�شرة،
م ��ن الطبق ��ة المتو�سطة العليا ،ولم يكن قادر ًا على تج�سيد �سي ��اق الم�صالح التي �شاركها هو نف�سه �إلى حد
كبير ،وتالي ًا لم يكن قادر ًا على التمييز التام لطريقة �أداء تلك االختالفات «الذاتية» المحلية للتقييم �ضمن
طريقة معينة منظمة اجتماعي ًا لإدراك العالم.
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�إذا ل ��م يكن من الطائل ر�ؤية الأدب بح�سبانه فئ ��ة و�صفية «مو�ضوعية» ،فلن يكون من الطائل �أي�ض ًا
الق ��ول �إن الأدب ه ��و بال�ضبط ما يخت ��اره النا�س وعلى نحو غريب لت�سميته ب ��الأدب .لأنه ال يوجد �شيء
غري ��ب الأط ��وار على الإطالق في مثل ه ��ذه الأنواع من �أح ��كام القيم :فهي لها جذوره ��ا ال�ضاربة في
البن ��ى الموغل ��ة في عوالم المعتقدات التي تبدو را�سخة كمبنى �إمباي ��ر �ستيت .ف�إذ ًا ،ما ك�شفنا الغطاء
عن ��ه حت ��ى الآن لي� ��س �أن الأدب غير موجود بالمعنى ال ��ذي توجد فيه الح�شرات ،فح�س ��ب وب�أن �أحكام
القي ��م الت ��ي يتم تكوين نظرتنا للأدب من خاللها متغيرة تاريخي ًا ،لكن �أن لأحكام القيم نف�سها عالقة
وثيق ��ة بالأيديولوجي ��ات االجتماعية� .إذ �إنه ��اال ت�شير في النهاية �إلى الذوق الخا� ��ص فح�سب ،لكن �إلى
االفترا�ض ��ات التي تمار�س من خالله ��ا مجموعات اجتماعية معينة �سلطته ��ا وتُبقي عليها متفوقة على
�سلط ��ات �أخ ��رى .و�إذا بدا هذا ت�أكيد ًا بعيد المنال وم�س�ألة تحي ��ز خا�صة ففي و�سعنا اختباره من خالل
النظر �إلى بروز «الأدب» في �إنجلترا◘ .
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�شخ�صية العدد

م�أزقنا لي�س مزحة:
()1
في «فكاهة» ِتري �إيغلتن
ت�أليف :كيران �سيتيا
ترجمة :رزان يو�سف �سلمان •
كيران �س��يتيا �أ�ستاذ الفل�س��فة في معهد ما�سات�شو�س��ت�س للتكنولوجيا .وهو م�ؤلف كتب عدة ،منها:
( ،Reasons without Rationalism (2009و(.Knowing Right from Wrong (2013

دخل ناقد وكوميدي وم�ؤرخ وفيل�سوف وعالم الهوت ها ٍو حانة .قال النادل" :مرحب ًا �أ�ستاذ �إيغلتن ،ماذا
�أقدِّ م لك؟"
تق ��ود هذه النكت ��ة المرء �إلى توقع تفاعل بين خم�سة �أ�شخا�ص ،يظهر في النهاية ،وعلى نحو ال منطقي،
�أنهم واحد .كيف يمكن ل�شخ�ص واحد �أن يكون ه�ؤالء جميع ًا؟ لكنها لي�ست نكتة �أ�صلية في �أي حال.
�أظهرنا هنا �أن النكات تقع في نطاق التف�سير العقالني .يمكننا �أن نعطي �أ�سباب ًا لكون �شيء ما م�ضحك ًا،
�أو لماذا لي�س كذلك .لي�ست هذه الأ�سباب مجرد بواعث� ،أو مح ِّفزات تثير �ضحك ًا غير مفهوم؛ بل هي التي
ت�ساعدنا في فهم روح الدعابة.
مثل العديد من الكتَّاب في هذا المو�ضوع ،بد�أ ِتري �إيغلتن كتابه الجديد( ،الفكاهة((() ،بال�شكوى من
�أن تحلي ��ل الفكاه ��ة يعني الق�ضاء عليها .في الواقع ،يذهب �إيغلت ��ن �إلى �أبعد من ذلك :ي�شير �إلى �أن العديد
• مترجمة �سورية.
 )1العنوان الأ�صلي للمقال:
Our Predicament Is No Joke: Terry Eagleton’s “Humour”, By Kieran Setiya, Los Angeles Review of Books, July 2019.

2) Humour (2019), by Terry Eagleton. Published by Yale University Press.
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م ��ن الكتَّاب يب ��د�ؤون بهذه ال�شك ��وى ،ولكنه يالحظ �أنها لي�س ��ت �صحيحة دائم ًا .في �سبي ��ل المثال ،الممثل
البريطان ��ي �ستي ��وارت لي� ،صاحب العرو�ض الهزلي ��ة الأ�شهر اليوم ،ي�صنع عالم ��ة تجارية بتحليله النكات
على الم�سرح من �أجل تحري�ض ا�ستجابة الجمهور .فنحن حينما نحاول �شرح مزحة ما ،ت�ستمر المزحة مع
ال�شرح؛ هذا ما يفعله على نحو رائع الممثل الهزلي �ستورات غولد�سميث في عرو�ضه.
�إذا ل ��م يكن م ��ن الخط�أ �شرح النكات ،ف�إن �شيئ� � ًا مختلف ًا تمام ًا �سيحدث عندم ��ا يدخل ِّ
منظر الفكاهة
ف ��ي الم�شه ��د ويغامر ب�شرح جوهر ال�ضح ��ك� .إنها محاولة مربكة ،تم ِّثل ت�صادم ًا هزلي� � ًا بين الميتافيزيقيا
والمرح .ال يتج َّنب �إيغلتن المزالق في كتابه الذي يدور حول �سيميائية ال�ضحك وتاريخ الفكاهة ،وال يكتفي
بذك ��ر م ��ا يعنيه �أن تكون م�ضح ��ك ًا فح�سب .يتنقل �إيغلتن في رح ��اب كتابه بين هنا وهن ��اك ،دون �أن يكون
حا�سم� � ًا ،لكنه ٍّ
م�سل ككل .في الف�صل االفتتاحي ،يبد�أ �إيغلتن بع�شر �صفحات عن ال�ضحك ،مو�ضوع الكتاب
الر�سمي ،قبل �أن ينتقل عبر فرويد ومفكرين �آخرين ليعر�ض �آراءهم .يبدو اال�ستمتاع بالرحلة عبر ف�صول
الكتاب �سه ًال.
يتحدث الف�صل الختامي عن �سيا�سة الفكاهة ب�إلهام من عمل ِّ
المنظر الرو�سي ميخائيل باختين ،ويتتبع
الع ��داء للفكاهة في �أوروبا القديمة والع�صور الو�سطى من خالل احتفال باختين بالمرح ال�صاخب ،والذي
�أ�ش ��اد ب ��ه بح�سبانه "حر ًا وغير مق َّي ��د ،مفعم ًا بال�ضحك ال ��ذي يت�أرجح بين العواط ��ف المتناق�ضة ،زاخر ًا
بالتجديف وتدني�س كل �شيء مقد�س ،م�شبع ًا بالإذالل والبذاءة ،يربط بالألفة بين الجميع وكل �شيء".يكتب
�إيغلت ��ن" :من وجهة نظر باختين ،يكون الج�س ��م الغريب �أو المبهرج غير مكتمل ،مفتوح النهاية ،في عملية
م�ستم ��رة .وعلى هذا النحو ،يك ��ون رد ًا على الخلود والو�ضع المطل ��ق للأيديولوجيات الر�سمية ".هل يمكن
لله ��زل �أن يك ��ون ثورة؟ يتبع �إيغلت ��ن باختين �إلى الحافة تقريب ًا ،قبل �أن ينحرف ف ��ي لعبة البذاءة الفكرية.
علين ��ا �أن نتقبل "الحقيقة الأكث ��ر �ضجر ًا" �أن الفكاهة يمكنها �أن تعزز الأمر الواقع كما يمكنها �أن تق ِّو�ضه،
و�أن المعايير التي تق ِّو�ضها ربما كانت تلك التي ن�أمل في الحفاظ عليها" :ربما كان المرح ال�صاخب �شك ًال
المدمرة ".هذا ما يخل�ص �إليه ب�أ�سف.
خيالي ًا من التمرد ،لكنه يوفر �أي�ض ًا �صمام �أمان لمثل هذه الطاقات ِّ
من المحبط �أن ُتقا َبل بهذا الحكم المتوازن :ي�شتهر �إيغلتن ب�أفكاره الم�ستفزِّ ة والمثيرة للجدل العنيف.
و ُيع ��رف بتفكيكه لما بعد الحداثة من جهة ،و"الملحدين الجدد" -ملحدي القرن الحادي والع�شرين -من
جه ��ة �أخرى .يب ��دو هذا الكتاب �أكثر مرح ًا ،ل ��ذا ي�صعب العثور على جوهره� .إن �أكثر م ��ا يثير الف�ضول في
كت ��اب "الفكاهة" ،كما �أعتقد ،لي�س الإعداد �أو "القفلة" ،البداية �أو النهاية ،بل النظرية المترددة للفكاهة
في الو�سط؛ حتى عندها ،الأمر الأكثر �إثارة لالهتمام هو البحث حول نوع النظرية المنا�سب للفكاهة.
***
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قب ��ل ع�ص ��ر التنوير ،كان ��ت الفل�سفة الغربية غير مبالي ��ة �إلى حد كبير� ،أو حتى معادي ��ة للفكاهة .نجد
�أفالطون يربط ال�ضحك بفقدان القدرة على �ضبط النف�س ،في حين ينادي �أر�سطو بالتو�سط بين التهريج
والفظاظ ��ة� .أم ��ا �إيبكتيتو�س ،الفيل�سوف الرواقي الكبير ،ف ُعرف عنه �أنه لم ي�ضحك ّ
قط .ال يعني ذلك عدم
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وج ��ود فال�سفة م�ضحكين .ل َّما �سمع ديوجين الكلبي قول �أفالط ��ون �إن الإن�سان ذو قدمين وال يمتلك ري�ش ًا،
�أح�ض ��ر دجاج ��ة ُن ِتف ري�شه ��ا وقال" :هذا ه ��و �إن�سان �أفالطون ".عل ��ى الرغم من ذلك ،ل ��م تكن الفكاهة
مو�ضوع ًا مهم ًا في الفل�سفة القديمة.
ُت�شت ��ق النظريات الفل�سفية القيا�سي ��ة للفكاهة من فال�سفة القرنين الثامن ع�ش ��ر والتا�سع ع�شر .ظهر
�أول ا�ستخدام لـ "الفكاهة" بمعناها الحديث لدى �شافت�سبري في كتابه (الفطرة ال�سليمة :مقال عن حرية
الفطنة والفكاهة((() عام  ،1709الذي يتوقع النظرية الفرويدية لل�ضحك كتحفيف للتوتر المكبوت .ابتكر
الفيل�س ��وف اال�سكتلندي فران�سي�س هات�ش�سون نظرية الفكاه ��ة المناف�سة -بح�سبانها تناق�ض ًا -عام ،1725
ال�سخرية"
قبل �أن تجتذب الفكاهة �شخ�صيات ثقيلة الوزن مثل كانط و�شوبنهاور .قد تكون ذروتها "نظرية ُّ
لـ �شوبنهاور ،حيث ي�شرح الفيل�سوف الكئيب �سل�سلة من النكات .في �سبيل المثال:
"�سم ��ح ح َّرا� ��س ال�سجن لأحد ال�سجناء �أن ي�شاركه ��م لعبة الورق .غ�ش ال�سجين في اللعبة ،فت�شاجر
مع ��ه الحرا�س وطردوه خارج� � ًا ".هنا �سمح الحرا�س لأنف�سهم باال�ستر�شاد بالمفه ��وم العام "�إبعاد الرفاق
ال�سيئين" ،لكنهم ن�سوا في الوقت نف�سه �أن الرفيق ال�سيئ هو �سجين رهن االعتقال ،ف�أطلقوه خارج ًا".
كان الخ�ص ��م وراء هذه التطورات هو توما�س هوبز ،الذي �أتبع �ضحك الفرد �إلى "المجد ال�ضئيل []...
النات ��ج �إم ��ا عن فعل مفاجئ من جانبه ير�ضيه؛ و�إما تخوف من �شيء م�شوه في �شيء �آخر ،بالمقارنة مع ما
ي�ستح�سن ��ه في نف�سه� ".أما �إيغلت ��ن ،فهو يتمتع بتوقيت جيد لل�سخرية بما �أ�صب ��ح ُيعرف بنظرية التفوق في
الفكاه ��ة .و�أ�ش ��ار في كتابه �إلى �أن الفكاهة ال تنطوي كلها على التفوق ،كما لي�س كل التفوق م�ضحك ًا" :نحن
ال نتحرك بال حول وال قوة على الأر�ض لأن الأطفال ال�صغار ال ي�ستطيعون ا�ستيعاب نظريات الريا�ضيات
�أو لأن الثعابين تجد �صعوبة في ت�شغيل غ�سالة ال�صحون".
ما من �شيء م�ضحك بعجز الثعبان عن القيام ب�أفعال ب�شرية ،لكن �صورة الثعبان �أمام غ�سالة ال�صحون
تثير ال�ضحك .كما ي�شير ذلك �أي�ض ًا �إلى نظرية �أف�ضل� :إن الم�ضحك هو �شكل من �أ�شكال التنافر .يتعاطف
�إيغلتن على نحو كبير مع هذه النظرية ،ويرى �أن الغمو�ض الحالي لمخترعها ،هات�ش�سون" ،ي�شبه الف�ضيحة".
في (ت�أمالت في ال�ضحك ومالحظات حول �أ�سطورة النحل ((() ،كتب هات�ش�سون:
"ه ��ذا ال ��ذي يب ��دو عموم ًا �سبب� � ًا لل�ضحك ،هو الجمع بي ��ن ال�صور التي تحتوي عل ��ى �أفكار �إ�ضافية
متعاك�س ��ة ،بالإ�ضافة �إل ��ى بع�ض الت�شابه في الفك ��رة الرئي�سة :هذا التناق�ض بين �أف ��كار العظمة والكرامة
والخ َّ�سة والتدني�س ،تبدو ك�أنها روح الهزل؛ والجزء الأكبر من الدعابة
والقدا�س ��ة والكم ��ال ،و�أفكار الدناءة ِ
والمزحة يقوم عليها".

3) Sensus Communis: An Essay on the Freedom of Wit and Humour, by Shaftesbury.
4) Reflections Upon Laughter and Remarks Upon the Fable of Bees, by Francis Hutcheson.
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�أعتق ��د �أنه م ��ن العدل �أن نق ��ول �إن الجزء الأكب ��ر من دعابة �إيغلت ��ن يقوم على التناق� ��ض بين العظمة
والخ َّ�س ��ة .الت�شابه الديموطيقي �أو االنكما�شي ه ��و ن ْك َتتُه .يقول في كتابه (ما بعد النظرية ((() عام ،2004
ِ
"بالن�سبة �إلى بع�ض منتقديها� ،إن فكرة النظرية الثقافية بحد ذاتها هي تناق�ض في الم�صطلحات ،مثل
"المثقف الفا�شي" �أو "مطبخ �أالباما الراقي"� ...ألي�س و�ضع نظرية عن الفن ي�شبه محاولة الو�صول �إلى
ِعل ��م للعبو� ��س �أو العناق؟" �إذا وجدنا نكت ًا �أقل في "الفكاهة" مما في كتب �إيغلتن الأخرى ،فربما يعود ذلك
جزئي ًا �إلى �أن مو�ضوعاته هنا �أقل تكلف ًا من �أن يبد�أ بها ،وب�سبب وجود نكات ق ِّيمة يجب مناق�شتها.
عل ��ى الرغ ��م من انحيازه �إلى هات�ش�س ��ون� ،إال �أن �إيغلتن ال يقبل نظرية التناق� ��ض في الفكاهة كما هي.
يقول �إن م�شكلتها هي �أنها و�صفية ولي�ست تو�ضيحية� .إنها تخبرنا ما الأمر الذي ن�ضحك عليه ،لكنها ال ت�شرح
ِل � َ�م نفعل ذلك� .إذ ًا ،ما نحتاج �إليه هو و�ص ��ل �أطروحة التناق�ض مع نظرية التحرير [و�صف فرويد ال�ضحك
تحرير ًا من الطاقة النف�سية] ،وهي بالفعل خطوة تف�سيرية .تحدث الفكاهة في �أغلب الأحيان عندما ي�ؤدي
ا�ضطراب عابر لعا َلم َّ
منظم جيد ًا �إلى تخفيف مبد�أ الواقع.
ِّ
يعطل �إيغلتن النقد المحت َمل من خالل االعتراف ب�أن التناق�ض بالإ�ضافة �إلى التحرير لي�سا �ضروريين،
وال يكفي ��ان للفكاه ��ة ،وبالإ�ص ��رار عل ��ى �أن نظرية تقريبي ��ة يمكن �أن تك ��ون مفيدة" ،مثلم ��ا يمكن ل�صورة
فوتوغرافي ��ة م�شو�شة ل�شخ� ��ص ما �أن تكون �أف�ضل من عدم وجود �صورة على الإطالق ،والعمل الجدير فعله
ع ��ادة م ��ا يكون جدير ًا عل ��ى نحو رديء ".تتجاه ��ل نظريته فكاهة ال�سخري ��ة ،التي ال تحت ��اج �إلى �أن تكون
متناق�ض ��ة ،عل ��ى الرغم من �أنها تنطوي على تع ��دٍّ على الأعراف االجتماعية .ربما تظه ��ر وجهة نظر �أكثر
�شم ��و ًال ،كم ��ا في مقالة لعالمة الأنثروبولوجيا ماري دوغال�س بعن ��وان (النكات ((()" ،النكتة هي لعبة على
ال�شكل ]...[ .تتيح الفر�صة لإدراك �أن النمط المقبول لي�س �ضروري ًا".
***

�إن ه ��ذه النظري ��ات تقريبية كلها ،لك ��ن لي�ست هذه ه ��ي الم�شكلة .حتى لو كان ��ت الفكاهة تنطوي على
انته ��اك للمعايي ��ر والتوقعات ،فلن يجعلنا ذلك نميز بين االنتهاك الم�ضحك وغير الم�ضحك :لن نميز بين
ال�سخري ��ة الهزلية والم�أ�ساوية .يبدو الف�شل وا�ضح ًا �إلى درج ��ة تجعل المرء يت�ساءل كيف يفتر�ض �أن تكون
نظري ��ة الفكاهة .ه ��ل ُوجدت النية يوم ًا للإجابة عن ه ��ذه الأ�سئلة؟ ما طموح الفيل�س ��وف الهزلي؟ ال يفيد
الحدي ��ث عن "ال�صور الفوتوغرافية الم�شو�شة" ،وتزيد حجة �إيغلتن من غمو�ض اللغز .فحينما ي�شتكي من
�أن نظري ��ة التناق� ��ض "و�صفية ولي�ست تو�ضيحية" ،فم ��ا التف�سير الذي يريده؟ �إن ��ه ال يتحدث عن التف�سير
الع ��ادي للن ��كات وال يتجه �إلى علم الفكاهة .بد ًال من ذلك ،يحاول �أن ي�شرح لماذا يمنح التنافر المتعة بد ًال
من الإحباط المتو َّقع .جوابه �أن ذلك يقدِّ م ا�ستراحة ممتعة من عملنا ال�شاق خالل حفاظنا على �إح�سا�سنا
5) After Theory (2004), by Terry Eagleton. Published by Penguin Adult.
6) Jokes, by Mary Douglas.
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بالواقع الذي يت�ضمن "التطابق والتما�سك واالت�ساق والمنطق والخط ِّية� ".أعتقد �أن للفكرة جاذبية معينة،
لك ��ن يمكن للفكاهة �أن توفر جميع �أن ��واع االحتياجات الب�شرية ولي�س من الوا�ضح ِل َم على متعة الطرافة �أن
تك ��ون منطقية من منظور �آخر ،و ِل َم عليه ��ا �أن تلبي حاجة �أو رغبة بخالف الحاجة �أو الرغبة للفكاهة بحد
ذاتها� .إن التناق�ض ممتع عندما يكون م�ضحك ًا ،وهو ممتع لأنه م�ضحك.
نحتاج هنا �إلى التراجع خطوة �إلى الوراء .قبل الغو�ص في نظريات الفكاهة ،نحتاج �إلى معرفة الغر�ض
م ��ن ه ��ذه النظريات .كيف يمك ��ن للفكاهة �أن تكون م ��ادة للفل�سفة؟ بالطبع ،يمكننا �أن ن�س� ��أل" :ما ال�شيء
الم�ضح ��ك؟" ،كم ��ا �س�أل �أفالطون" :ما العدل؟"� ،أو "ما المعرفة؟" لكن يمكننا �أي�ض ًا �أن ن�س�أل �أ�سئلة مثل:
ِ
"ما معنى �أن تكون مل َّوث ًا بالوحل؟"� ،أو "ما هو مطبخ �أالباما الراقي؟" ونظر ًا لإمكان طرح ال�س�ؤال عن
�أي قيم ��ة ل� �ـ �س ،فنحن في حاجة �إل ��ى �سبب لالعتقاد ب�أن طرح ��ه مفيد هنا والآن .ته ��دف نظرية العدالة
الفل�سفي ��ة((( �إل ��ى معيار للعدالة يوجه �أعمالن ��ا .فهل تهدف نظرية الفكاهة الفل�سفي ��ة �إلى معيار الفكاهة
الذي يوجه نكاتنا؟ بهذا المقيا�س ،ف�إن النظريات الم�ألوفة (التحرر ،التفوق ،التناق�ض) ميئو�س منها .كما
ه ��و ميئو�س منها تاريخي ًا �أي�ض ًا� .إن الفكاهة ه ��دف متحرك ،وبينما ت�شترك روح الدعابة في روما القديمة
مع �شيء ما مع روح الدعابة في رواية لورن�س �ستيرن "تري�سترام �شاندي (((" في القرن الثامن ع�شر وروح
الدعابة لدى الممثلة الكوميدية تينا فاي في يومنا هذا ،ف�إن العامل الم�شترك منخف�ض نوع ًا ما.
حينم ��ا ننتقل م ��ن تاريخ الفكاهة �إل ��ى تاريخ الفل�سفة نجد دلي�ل ً�ا على الأهمية الفل�سفي ��ة للهزل .وبعد
�إهماله ��ا لفت ��رة طويلة ،لم ��اذا بد�أ الفال�سفة في درا�س ��ة الفكاهة بجدية منذ القرن الثام ��ن ع�شر تقريب ًا؟
يتتبع �إيغلتن �صعود االهتمام بالفكاهة �إلى ع�صر التنوير اال�سكتلندي .و�ضع فال�سفة مثل هات�ش�سون وديفيد
هيوم و�آدم �سميث العاطفة في قلب المجتمع المدني� .إن تعاطفنا مع بع�ضنا بع�ض ًا هو ما يجعل من الممكن
لنا �أن نعي�ش في �سالم ن�سبي .لذا ال نجد من المفاجئ موافقتهم على الفكاهة كمتعة بريئة م�شتركة .وذهب
بع�ضهم �إلى حد �صياغة الح�س الأخالقي على ح�س الدعابة� ،أو العك�س� :إن تقديرنا للف�ضيلة ،مثل تقديرنا
للنكات ،هو م�س�ألة ح�سا�سية ب�شرية.
يج ��ادل �إيغلت ��ن في ه ��ذا القيا�س ،ويعتر� ��ض�" :إذا كان ��ت الفكاهة �ص ��ورة للحياة ال�صالح ��ة� ،إذ ًا على
الف�ضيل ��ة �أن تك ��ون عفوية مثل ال�ضحك ،وفي هذه الحالة كيف يمكن له ��ا �أن تكون م�س�ألة ا�ستحقاق؟" لكن
ه ��ذا االعترا� ��ض غير عادل ،ل�سبب واحد؛ �إن عفوية ال�ضحك تتعاي�ش مع �إعطاء الأ�سباب و�أخذها ،كما هي
نف�سر نكتة .م ��ن ناحية �أخرى ،يظهر خط�أ �إيغلتن ب�أن ال�ضح ��ك لدى هات�ش�سون وهيوم لي�س
الح ��ال عندما ِّ
مجان�س� � ًا لف�ضيل ��ة �أخالقية (�أن تكون �صالح ًا) ب ��ل حكم �أخالقي (�إدراك ما ال�صال ��ح من غير ال�صالح).
الف�ضيلة هي في الواقع م�س�ألة ا�ستحقاق� .أما ا�ستح�سان الف�ضيلة ،في �أنف�سنا والآخرين ،فلي�س كذلك.
 ،A Theory of Justice )7هو كتاب لـ جون رولز في الفلس��فة السياس��ية وعلم األخالق .نُشر عام  .1971حاول فيه
رولز حل مشكلة عدالة التوزيع في المجتمعُ ،
وتعرف النظرية الناتجة بعبارة «العدالة بكونها إنصافاً».

8) Tristram Shandy, by Laurence Sterne.
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�إن الفكاه ��ة مثيرة لالهتمام من الناحية الفل�سفية لأن الت�سلية قابلة للت�سويغ -يمكننا �أن نعطي �أ�سباب ًا
لأن ال�ش ��يء م�ضح ��ك �أو غير م�ضحك -م ��ن دون �أي توقع �أن الأ�سباب التي نقدمه ��ا تخاطب كائنات عاقلة
مث�ل ً�ا .لي� ��س الأم ��ر كما لو �أن �أي �شيء ق ��ادر على التفكي ��ر �أو يمتلك مهارات منطقية يج ��ب �أن يتمتع بروح
الدعاب ��ة ،بل بب�ساطة يمكنه ذلك .يمكنن ��ا �إدراك ذلك من دون تقوي�ض الفكاهة �أو اال�ستنتاج ب�أنه ال يوجد
�شيء م�ضحك .يجب �ألاَّ يحرجنا �أن �أ�سا�س نوع معين من القيمة ال يتعمق �أكثر من حقائق الحياة الب�شرية.
بالن�سب ��ة �إلى العاطف ��ي الفل�سفي ،ي�صح ذل ��ك للقيم عموم ًا .يمكنن ��ا �أن نعطي �أ�سباب ًا الحت ��رام الآخرين،
و�أ�سباب ًا تجعل من العدالة ف�ضيلة ،و�أ�سباب ًا لأهمية الطريقة التي نعي�ش فيها ،ولكن ذلك �سيكون في �أح�سن
الأحوال �أ�سباب ًا ب�شرية تعتمد على قدرتنا على تعاطف بع�ضنا مع بع�ض .قد ن�أمل �أن يكون الح�س الأخالقي
�أق ��ل ذاتية م ��ن روح الدعابة ،و�أال يك ��ون متعلق ًا بالتاري ��خ �أو الثقافة .لكن ال يمكننا الخ ��روج من �إن�سانيتنا
لن�ش ��رح ،ل ��ذكاء ف�ضائي مث ًالِ ،ل َم عليه �أن يتعاطف مثلنا .ربما يقع كائن من �شكل �آخر من الحياة في حيرة
�أمام موقفنا من العدالة كما هي الحال عندما ن�ضحك على النكات.
***

ت� ��ؤدي طريق ��ة التفكير هذه �إل ��ى دوار فكري ،وهو المكاف ��ئ الفل�سفي للوقوف عل ��ى ج�سر زجاجي فوق
واد عمي ��ق .ث َّم ��ة �شعور بالعجز ،بالحاجة �إلى �أر�ضية �صلبة :الرغبة في تج ��اوز حيواتنا وت�سويغها لأي �شيء
ٍ
يمتل ��ك القدرة عل ��ى التفكير ،للكون نف�سه .هذا هو ال�سبب في �أننا نتوق �إلى �أ�شكال �أفالطون ،التي تر�شدنا
من خارج العالم المعقول� ،أو حتمية كانط القاطعة ،حيث تنبع الأخالق من مجرد �إمكان الحرية .ث َّمة ميل
ب�ش ��ري �إل ��ى لت�سا�ؤل" :لماذا؟" و�شكل من �أ�شكال التناق�ض ،انته ��اك لقاعدة �أو توقع ،عندما ال نجد �إجابة.
يدفعنا زخم ال�س�ؤال �إلى االنطالق من منحدر لنجد �أنف�سنا نرك�ض في الهواء ،مثل ال�شخ�صيات الكرتونية.
هن ��ا تع ��ود روح الدعابة �إلى نف�سه ��ا ،و�إلى الحالة الإن�ساني ��ة ،لت�س�أل" :كيف يج ��ب �أن ن�شعر �أمام عدم
التواف ��ق بين رغبتن ��ا في المنطق ،والواقع الذي يج ��ب �أن يقدمه هذا المنطق؟" تتن ��وع ردود الأفعال �أمام
ذلك ،لدى �ألبير كامو" ،ولد هذا العبث من هذه المواجهة بين الحاجة الإن�سانية �إلى [الأ�سباب] وال�صمت
غي ��ر المعقول للعال ��م� ".إن م�أزقنا هذا لي�س مزحة .بل على النقي�ض من ذل ��ك ،لدى �إيغلتن" ،يم ِّثل الهزل
فترة راحة م�ؤقتة من الو�ضوح اال�ستبدادي للعالم".
�إن ال�س� ��ؤال ع ��ن كيفية ال�شع ��ور بحقيقة �أن الأ�سب ��اب المنطقية تنتهي ،و�أنها تنته ��ي عندنا ،هو في حد
ذات ��ه �سعي وراء �أ�سباب منطقية تمتلئ بالزخم عينه .يمكن �أن ن�شرح النكتة ،و�أن نقدم الأ�سباب المنطقية
التي تجعلنا نبت�سم لرغبة يائ�سة في الو�ضوح� ،أو ال .لكن هناك دعوة �إلى المزيد ،ل�سبب يتجاوز الممار�سة
الإن�ساني ��ة ف ��ي �شرح النكات� ،سبب م ��ن �ش�أنه �أن يخاطب �أي �شخ� ��ص �أو �أي �شيء .ه ��ل يمكننا �إيجاد هذا
ال�سبب؟ �إن الم�أ�ساة الإن�سانية� ،أو الهزل� ،أننا ال ن�ستطيع◘ .
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�شخ�صية العدد

تِري �إيغلتن :فل�سفة �أ�صيلة �ضد الك�آبة
النظرية وما بعد النظرية
ناظم مهنا •

ِتري �إيغلتن واحد من كبار النقاد الأحياء� .إنه ي�شكل عامل يقظة لنكهة النقد ،ينتمي �إلى الإرث التحليلي
التنوي ��ري البريطاني ..له �أكثر من �أربعين كتاب ًا متنوعاً ،لها نكهات فل�سفية و�أدبية واجتماعية ،ومن ح�سن
الحظ ترجم ق�سم كبير منها �إلى العربية ،و�إن ا�ستعرا�ض بع�ض عناوين كتبه يقدم فكرة عن طبيعة ن�شاط
ه ��ذا الناق ��د :النظرية الأدبية ،ما بعد النظري ��ة ،معنى الحياة ،البحث عن جذور ال�ش ��ر ،فل�سفة الفكاهة،
م�شكالت مع الغرباء ،فكرة الثقافة� ،أوهام ما بعد الحداثة ،تجليات الفكر النقدي ،لماذا كان مارك�س على
ح ��ق؟� ...إلخ� .أهم ما يميز �إيغلتن عن غيره من نقاد الع�صر هو الو�ضوح التعليمي دون �أي ابتذال للمعرفة،
�إن ��ه ي�شبه الأ�ساتذة الكبار من الأكاديميين الم�شائين ،وفيه خليط كال�سيكي ،رومان�سي ،مارك�سي ،نيت�شوي
فروي ��دي ،وهو ينقد ويحلل الن�صو� ��ص والظواهر ويركز �سهام نقده على تناق�ضات �شتى لإطروحات ما بعد
الحداثة.
ف ��ي كتاب ��ه (نظرية الأدب) ي ��رى �إيغلتن �أن التح ��ول الكبير في القرن الع�شرين ،ال ��ذي لحق بالنظرية
الأدبي ��ة يعود �إلى ع ��ام  ،1917العام الذي ن�شر فيه ال�شكالني الرو�سي ال�ش ��اب فيكتور �شكولوف�سكي مقالته
الرائ ��دة (الفن ك�صنعة) ،ومنذ ذلك الحي ��ن �شهدت النظرية الأدبية تكاثر ًا الفت ًا لالنتباه ،حتى في معاني
مثل« :الأدب» و«القراءة» و«النقد»...
وف ��ي ه ��ذا الر�أي الجريء بع� ��ض المجازفة� ،إذ كيف لمق ��ال يكتبه �شاب �شكالن ��ي �أن يتجاوز كل النقد
الرو�س ��ي الواقعي ويقل ��ب الطاولة على بيلن�سكي و�ألك�سن ��در بلوك ،ويحدث هذه االنعطاف ��ة �أو هذا التحول

•

كاتب �سوري.
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الكبير؟! لكن الر�أي فيه كثير من الح�صافة ودقة المالحظة وال �سيما في الجانب الذي يتحدث فيه �إيغلتن
ع ��ن تكاث ��ر الجدل ح ��ول الأدب ودوره ومعن ��اه الذي انفجر مع نق ��اد ومفكرين ي�ساريي ��ن �أو مارك�سيين من
�أمث ��ال جورج لوكا� ��ش و�أرن�ست بلوخ والمدار� ��س النقدية مثل مدر�سة فرانكف ��ورت ،و�أطروحات اال�شتراكية
والأدب والواقعي ��ة ب�صنوفه ��ا المتنا�سل ��ة� ،إذ في تلك الفترة ن�ش ��ب جدال حار بين ج ��ورج لوكا�ش و�أرن�ست
بل ��وخ (فيل�سوف وداعية الأمل) .كتب بلوخ حول التعبيرية وال�سوريالية منتقد ًا رفيقه لوكا�ش في نظرته �إلى
الواقعية.
كتاب (نظرية الأدب) كما كل كتب �إيغلتن يت�صف بالو�ضوح والتب�سيط ،وهو كما جاء في الت�صدير ُيعنى
بالقارئ العادي� ،أكثر مما ُيعنى بـ«القارئ الفذ» �أو «القارئ العارف» يقدم فيه عر�ضه التدريجي الذي يبد�أ
م ��ن البدهيات الأولية �إلى الخال�صات .بداي ًة يطرح ال�س� ��ؤال الأولي :ما الأدب؟ ويعر�ض تعريفات متداولة،
يعرفه ��ا قراء الأدب المبتدئ ��ون ،ولدى �إيغلتن ال يوجد حد فا�صل بين الكالم الأدبي والكالم غير الأدبي...
ذلك �أن الأدب ،ح�سب الناقد الرو�سي رومان جاكب�سون ،يحول اللغة االعتيادية وي�شدها ،وينحرف ب�صورة
منظمة عن الكالم اليومي� ،أي ا�ستخدام اللغة بطرائق غير م�ألوفة ،تمثل«:عنف ًا منظم ًا ُيرتكب بحق الكالم
االعتيادي» ،والكالم هنا لجاكب�سون ،وهو تعريف للأدب من ناقد �شكالني.
�إن و�ض ��وح الكتاب ��ة لدى �إيغلتن يحررن ��ا من الحاجة �إلى المف�سرين ،وهو به ��ذا يختلف عن نقاد ما بعد
الحداث ��ة ،وهو قارئ ن�صو�ص بطريقته الخا�صة ،كم ��ا هو الأمر لدى نقاد ما بعد البنيوية الفرن�سيين ،لكنه
يتمي ��ز عنه ��م بالو�ضوح التعليم ��ي والأخالقي والتنويري ،وه ��ذه مزية تح�سب للنق ��اد الإنكليز .هو ال يجعل
الق ��ارئ ي�ضي ��ع في متاه ��ات اللغة الت�أويلي ��ة المغلقة ،بل النقد هن ��ا مفتوح ،والآراء رحب ��ة ومحركة للجدل
وللتفكير الحر� .إنه نقد متحرك جوال ،ولي�س نقد ًا انعزالي ًا ثابت ًا يحتاج �إلى �سحرة وم�شعوذين لكي يفككوا
�أحجياته و�ألغازه .لكن بالعودة �إلى الحوار مع كتاب �إيغلتن ،نرى �أن ن�شوء فكرة الأدب قديمة لدى الإغريق
والفر�س والعرب ،لكن ،لم ي�ش�أ �إيغلتن �أن يخو�ض بعيد ًا في تاريخ الح�ضارات ،هنا في الأقل ،ل�سبب ال ندركه.
لكن ��ه في العنوان الثاني لكتاب (نظري ��ة الأدب) :ن�شوء االنكليزية ،يرى �أن في �إنكلترا القرن الثامن ع�شر،
ل ��م يك ��ن مفهوم الأدب مقت�صر ًا ،كما هو في بع�ض الأحيان اليوم ،على الكتابة الإبداعية والتخيلية ،بل كان
يعني كل ما في المجتمع من كتابة ق ّيمة :فل�سفة ،تاريخ ،مقاالت ور�سائل ،ف�ض ًال عن الق�صائد ...وما يجعل
ن�ص ًا ما �أدبي ًا لم يكن كونه تخيلي ًا ،و�إنما خ�ضوعه لمقايي�س معينة خا�صة بالأدب المهذب .وقد �أبدى القرن
الثامن ع�شر �ش َك ًا متلف ًا حيال ال�شكل الروائي النا�شئ ،وكونه �أدب ًا �أم ال ،ويجدر الذكر �أن مدر�سة اجتماعية
بريطاني ��ة ن�سوية طالبت بحظر ق ��راءة الروايات على الفتيات ،وبعبارة �أخرى ،يق ��ول �إيغلتن�« :إن المعايير
قيم و�أذواق طبقة اجتماعية محددة،
لما ُي َع ُّد �أدب ًا ،كانت �أيديولوجية ب�صورة وا�ضحة ،فالكتابة التي تج�سد َ
تعد كذلك �أغان ��ي ال�ساحات والرومان�س ال�شعب ��ي ،وربما الدراما نف�سها».
�صنف ��ت �أدب� � ًا ،في حين لم َّ
و�إذ ًا ،ف� ��إن ان�شح ��ان مفه ��وم الأدب بالقيمة ،كان �أمر ًا بين� � ًا بذاته في تلك المرحل ��ة التاريخية .وهنا نقطة
تقاط ��ع بين ثقافتنا العربية الإ�سالمية الكال�سيكية في بداية الع�صر العبا�سي حين لم تكن كلمة �أدب تعني
ال�شع ��ر والبالغة ،ب ��ل ال�سيا�سة وتهذيب الأمم ،وتثقيف الدولة والمجتم ��ع بالقوانين ،كما فعل ابن المقفع،
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وع َّب ��ر عن ذلك في الأدب الكبير والأدب ال�صغير ،وكما لدى م�سكويه في القرن الرابع الهجري في كتابيه:
(تهذي ��ب الأخالق) و(تج ��ارب الأمم)� ...إذ ًا ،ما يالحظه ِتري �إيغلتن عن مفه ��وم الأدب لدى الإنكليز في
القرن الثامن ع�شر ،ين�سحب على العرب في القرن العا�شر وما بعده!
ويرى �إيغلتن �أن التعريفات الخا�صة للأدب لم تبد�أ تتطور �إال مع ما ندعوه الآن بـ «المرحلة الرومان�سية»،
فالمعنى الحديث لكلمة �أدب لم ينطلق حق ًا �إال في القرن التا�سع ع�شر .والأدب بهذا المعنى الحديث لكلمة
�أدب ه ��و ظاهرة قريبة العهد تاريخي ًا ،فقد َّتم ابتكاره عند مقلب القرن الثامن ع�شر ...وربما كان ت�شو�سر
ب ��ل حتى ب ��وب ليع ّداه غريب ًا �إل ��ى �أبعد حد ،فمع مجيء الفت ��رة التي كتب فيها �شيلل ��ي (دفاع ًا عن ال�شعر)
ع ��ام � ،1821صارت كلمة �شعر تدل على مفهوم للإبداع الب�ش ��ري متعار�ض جذري ًا مع الأيديولوجيا النفعية
لإنجلترا الر�أ�سمالية ال�صناعية الباكرة.
ف ��ي �أواخر القرن التا�سع ع�ش ��ر �شهدت بريطانيا ن�شوء علم الجمال الحديث �أو فل�سفة الفن ،وقد ورث
العال ��م ع ��ن هذا الع�صر من �أعم ��ال كانط وهيغل و�شيلر وكول ��ردج وغيرهم �أف ��كاره المعا�صرة عن الرمز
والتجرب ��ة الجمالي ��ة ،والتنا�س ��ق الجمال ��ي ،وراح ن�سل جديد من علم ��اء الجمال ي�سعى �إل ��ى ك�شف بنياتها
الأعم ��ق؛ وه ��ذا ال يعن ��ي �أن ه ��ذه الأ�سئلة لم ُتطرح م ��ن قبل ،بل يعني �أنه ��ا بد�أت تتخ ��ذ الآن داللة و�أهمية
جديدتين ...يركز �إيغلتن على دور الناقد الأمريكي ريت�شاردز ب�أنه ال�صلة المبا�شرة بين �إنكليزيي كمبردج
والنقد الأمريكي الجديد الذين حولوا النقد �إلى دين� ،أحد كهنته ماتيو �أرنولد..
ث ��م ينتق ��ل �إل ��ى الحديث عن النظام الفك ��ري الغربي في نزوعه ��ا غير العقالني نح ��و الأدب ،كما لدى
هو�س ��رل وهايدجر وغادامير ،وت�أثي ��ر ذلك في مدر�سة النقد الأمريكي الجدي ��د ،النقد الت�أويلي الأمريكي
ل ��دى هير�ش ،الذي ي ��رى �أن المعنى الأدبي مطلق وثابت ومقاوم للتغيي ��ر التاريخي ،وال يعطي هير�ش كبير
�أهمي ��ة لمح ��اوالت المطابقة بين معنى الن� ��ص وما ق�صده الم�ؤلف ،فالمعنى هو �ش ��يء يريده الم�ؤلف؛ فعل
ذهن ��ي� ،شبحي� ،صام ��ت دون كالم ،وهو م�س�ألة وعي ،ولي�س م�س�ألة كلمات ،بمعنى �آخر �إنه م�ضمر في عقل
الم�ؤلف وت�صوراته .وباخت�صار ،يميز هير�ش بين المعنى والداللة تمييز ًا م�شروع ًا في ر�أي �إيغلتن.
م ��ن الت�أويلية �إلى البنيوية وال�سيميائي ��ة ،هذه المدار�س يعدها �إيغلتن نوع ًا م ��ن التكنوقراطية النقدية
التي تتنا�سب مع تطور المجتمع ال�شمالي �إبان خم�سينيات القرن الع�شرين ،وتحوله �إلى �أ�ساليب في التفكير
علموي ��ة و�إداري ��ة �أكثر �صرامة ،وي�ؤكد �إيغلتن قائ ًال :لقد كانت ثمة حاجة �إلى نظرية �أدبية تحافظ على ما في
النق ��د الجديد من نزعة �شكالنية� ،أي عل ��ى االهتمام العنيد بالأدب (المع ��زول) بو�صفه مو�ضوع ًا جمالي ًا
ولي�س ممار�سة اجتماعية .وهي بذلك ت�شكل توا�ص ًال مع ال�شكالنيين الرو�س الذين بد�أ بهم �إيغلتن في بداية
الكتاب على �أنهم بداية التحول الأكبر في النظرية الأدبية ،تج�سد ذلك عام  ،1957في التجميع الهائل لكل
الأجنا� ��س الأدبي ��ة ،الذي �أجراه الناقد الكندي نورثروب فراي في كتابه (ت�شريح النقد) ،وهو مترجم �إلى
العربية ،و�صادر عن وزارة الثقافة بدم�شق من ترجمة محيى الدين �صبحي.
يذه ��ب فراي �إل ��ى �أن النقد يعاني من خلط محزن بعيد عن العلم ،ويحتاج �إلى ترتيب بارع ،و�أن م�س�ألة
تقدي ��م �أحكام قيم ��ة ذاتية ،وقيل وقال تافهين .فالأدب في نظر فراي لي� ��س مجرد تجمع ع�شوائي لكتابات
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مبعث ��رة عبر التاريخ :و�إذا ما تفح�صته بدقة يمكن ��ك �أن ترى �أنه يعمل من خالل قوانين مو�ضوعية معينة،
يمكن للنقد نف�سه �أن ي�صبح منظم ًا من خالل قوانين يتم ا�ستنباطها ،وهذه القوانين هي ال�صيغ والأنماط
الأولي ��ة والأ�ساطير والأجنا�س المتنوعة التي بنيت منها كل الأعمال الأدبية ،ففي جذر كل �أدب تكمن �أربعة
�أ�صن ��اف �سردي ��ة ،هي :الكوميدي ،الرومان�سي ،التراجيدي ،وال�ساخر ،الت ��ي يمكن لها �أن تتما�شى مع �أربع
�أ�ساطير على التوالي ،هي �أ�سطورة الف�صول الأربعة :الربيع وال�صيف ،الخريف وال�شتاء.
النظام الأدبي لدى فراي ي�ستبعد �أحكام القيمة وي�ضعها جانب ًا ويرى فيها مجرد ثرثرات ذاتية .فنحن
حي ��ن نحل ��ل الأدب نتكلم ع ��ن الأدب� ،أما حين ُنق ّيم ��ه ف�إننا نتكلم ع ��ن �أنف�سنا ...وعل ��ى الأدب ،في نظام
ف ��راي النق ��دي� ،أن يزيح كل تاريخ عدا التاريخ الأدبي :فالأعم ��ال الأدبية م�صنوعة من �أعمال �أدبية �أخرى
ولي� ��س م ��ن �أي مادة خارج النظ ��ام الأدبي نف�سه .وي ��رى �إيغلتن �أن مزية نظرية فراي ،ه ��ي �أنها على غرار
النق ��د الجديد تحفظ الأدب م ��ن �أن يتلوث بالتاريخ ،فتراه بمنزل ��ة دوران �إيكولوجي(بيئي) مغلق تقوم به
الن�صو�ص� .إنما ،بخالف النقد الجديد ،تجد في الأدب تاريخ ًا بدي ًال .مع كل البنى ال�شاملة والجمعية التي
يتمي ��ز بها التاريخ نف�سه� ...إن �صيغ الأدب و�أ�ساطيره عاب ��رة للتاريخ ،تطوي التاريخ �إلى تماثل �أو طقم من
التنويع ��ات المتك ��ررة على (الثيمات) نف�سها .ولكي يبقى النظام في قي ��د الحياة ،ال بد �أن يظل مغلق ًا على
نحو منيع؛ فال يتاح ل�شيء خارجي �أن يت�سرب �إليه ،و�إال ت�شو�شت �أ�صنافه وف�سدت .وفي ر�أي �إيغلتن ،هذا هو
ال�سبب في �أن دافع فراي « العلمي» كان في حاجة �إلى �شكالنية �أكثر اكتما ًال من �شكالنية النقد الجديد...
فقد اعترف النقاد الجدد �أن الأدب معرفي �إلى حد بعيد ،ويقدم �ضرب ًا من معرفة العالم.
�أم ��ا ف ��راي فقد �ألح على �أن الأدب «بنية لغوية م�ستقلة ذاتي� � ًا» منقطعة تمام ًا عن �أي مرجعية تتعداها،
والأدب مي ��دان مغل ��ق ،كتي ��م منطو على نف�س ��ه« ،يحتوي الحي ��اة والواقع في نظام من العالق ��ات اللغوية»،
وكل م ��ا يفعل ��ه النظام هو �إعادة خلط وحدات ��ه الرمزية في عالقة مع بع�ضها بع�ض� � ًا ،ولي�س مع �أي نوع من
الواقع خارج هذا النظام .فالأدب لي�س طريقة لمعرفة الواقع ،و�إنما نوع من الحلم الطوباوي الجمعي الذي
يتوا�صل عبر التاريخ ،وتعبير عن تلك الرغبات الب�شرية الأ�سا�سية التي �أن�ش�أت الح�ضارة عينها ،وينبغي �أال
ننظ ��ر �إلى الأدب �أنه بمنزلة تعبير ذاتي لم�ؤلفين �أفراد ،لي�س ��وا �أكثر من وظائف للنظام الكوني الذي ينبع
من الذات الجمعية للجن�س الب�شري كله.
ي ��رى �إيغلت ��ن �أن م�شروع ف ��راي النقدي �أُ�س�س على جذر طوباوي للأدب لأن ��ه مو�سوم بخوف من العالم
االجتماع ��ي العقلي ،ومن نفور م ��ن التاريخ ،ففي الأدب وحده ،يمكن للم ��رء �أن ينف�ض عنه (الخارجيات)
الدنيئ ��ة للغ ��ة المرجعي ��ة ،ويكت�شف موطن ًا لل ��روح ...والأدب لدى فراي هو المكان الوحي ��د الذي نكون فيه
�أح ��رار ًا .وي ��رى �إيغلتن �أن منظومة فراي على الرغم من طوباويتها �أو رومان�سيتها ،تقدم تاريخ ًا بدي ًال عن
التاري ��خ وعن المجتم ��ع الحديث ...وهذه النظرية هي ن ��وع من « الال�إن�سانوي ��ة» االزدرائية ،تنفي مركزية
ال ��ذات الب�شري ��ة الفردي ��ة ،وتمركز كل �شيء على النظ ��ام الأدبي الجمعي عينه ،وبمعن ��ى �آخر ،ف�إنها عمل
�إن�سان ��وي م�سيحي ملتزم (فراي رجل دين) ي ��رى �أن الدينامية التي تدفع الأدب والح�ضارة� ،أي الرغبة،
لن تتحقق في النهاية �إال في مملكة الرب.
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ينتق ��ل �إيغلتن �إلى الحديث ع َّما بعد البنيوية ،ويتوقف عن ��د التفكيكية ،قائ ًال�«:أما التفكيك ،فهو اال�سم
ال ��ذي يطلق عل ��ى العملية النقدية التي يمك ��ن بو�ساطتها تقوي� ��ض التقابالت جزئي ًا �أو �إظه ��ار �أنها تقو�ض
بع�ضه ��ا بع�ض� � ًا جزئي ًا ف ��ي �سياق المعنى الن�صي ،فالم ��ر�أة مقابل الرجل� ،أو �أنها ال رج ��ل� ،أو رجل ناق�ص،
تَخ�ص�ص بقيمة �سلبية �أ�سا�سية بالعالقة مع المبد�أ الأول الرجولي :بيد �أن الرجل �أي�ض ًا لي�س ما هو عليه �إال
بف�ض ��ل �إي�ص ��اد متوا�صل للباب في وجه هذا الآخر �أو المقابل ،فيعرف نف�سه في نقي�ضها »...وي�شرح موقف
دريدا من الكتابة ...ب�أن �شيئ ًا ما في الكتابة يتم َّل�ص من كل نظام �أو منطق ،وثمة ترجرج متوا�صل و�إراقة
ون�شر للمعنى� ،أو ما يدعوه دريدا « تناثر ًا» ال يمكن احتوا�ؤه ب�سهولة في مقوالت بنية الـن�ص� ،أو �ضمن مقوالت
المقابل ��ة النقدية العرقية ،فالكتابة �ش�أن � َّأي �صيرورة من �صيرورات اللغة ...تعمل من خالل االختالف»...
ويتح ��دث �أي�ض� � ًا هنا روالن بارت ،الذي يرى �أن الن�صو�ص الأ�شد �أ�سر ًا للنقد لي�ست تلك التي يمكن قراءتها
ب ��ل تل ��ك القابلة للكتاب ��ة .الن�صو�ص التي ت�شجع الناقد عل ��ى نقا�شها وتحويلها �إلى خطاب ��ات مختلفة ،كما
ت�شجعه على �إنتاج لعبه �شبه االعتباطي ،بالمعنى �ضد العمل نف�سه وبانحراف عنه ...وهكذا يتح َّول القارئ
�أو الناق ��د م ��ن دور الم�ستهلك �إل ��ى دور المنتج ...ويخل�ص �إيغلت ��ن هنا �إلى �أن حرك ��ة الحداثة الأدبية هي
الت ��ي �أنجب ��ت النقد البنيوي وم ��ا بعد البنيوي ،و�أن بع� ��ض �أعمال بارت ودريدا هي ن�صو� ��ص �أدبية حداثية
بح ��د ذاتها ،تجريبية و ُملغزة ومفعم ��ة بااللتبا�س ...و�إن ما بعد البنيوية ال تف�صل ف�ص ًال وا�ضح ًا ما بين النقد
والإب ��داع ،فكالهما كتابة على حد �سواء .ولقد بد�أ وجود البنيوية عندما �أ�صبحت اللغة هي ال�شغل ال�شاغل
للمفكرين.
وع ��ن التحلي ��ل النف�سي ودوره في النظرية الأدبية ،يرى �إيغلت ��ن �أن فرويد ولي�س مارك�س هو من قال:
«�إن حاف ��ز المجتم ��ع الب�شري ،في نهاية المطاف ،حاف ��ز اقت�صادي» ،وذلك في محا�ض ��رات تمهيدية في
التحلي ��ل النف�س ��ي .وبعد �أن يعر�ض لأهم مباحث فروي ��د في التحليل النف�سي ،ينتق ��ل بالحديث عن جاك
الكان واللغ ��ة بو�صفها تجويف ًا للكينونة .ويرى �إيغلتن �أن التحليل النف�سي للأدب يعتمد على تحليل المحتوى
وعلى النظر �إلى ما يقال ،ولي�س الكيفية التي يقال بها� ،إلى النتيجة ولي�س �إلى ال�شكل...
�إنما ،على الرغم من االهتمام بالمحتوى �إال �أن م�سائل ال�شكل هي �ضمن ت�أمالت فرويد في الفن� ،إال �أن
�ص ��ورة الفن ��ان بو�صفه ع�صابي ًا هي �صورة مب�سطة �إلى حد بعيد .ويثني �إيغلتن على �إن�سانية ونزاهة الناقد
الأمريك ��ي هارولد بلوم ال ��ذي ا�ستخدم عمل فرويد كي يطل ��ق واحدة من النظريات الأدبي ��ة الأ�شد �أ�صالة
وجر�أة في العقد الأخير.
يق ��ول �إيغلت ��ن« :ما فعله بلوم ،في الواقع ،هو �إعادة كتابة التاري ��خ الأدبي باالرتباط مع عقدة �أوديب...
فال�شع ��راء يعي�ش ��ون بقلق ف ��ي ِّ
ظل �شاعر «قوي» �سبقه ��م ،وبو�صفهم �أبناء ،ف�إن قمع الآب ��اء ينالهم؛ ويمكن
ق ��راءة �أي ق�صيدة محددة بو�صفها محاولة للفرار من «قلق الت�أثر» عن طريق �صياغتها الجديدة المنظمة
بق�صي ��دة �سابقة .وهكذا يلج�أ ال�شاعر ،وقد �أطب ��ق عليه التناف�س الأوديبي مع «�سلفه» يلج�أ �إلى تجريد تلك
القوة من ال�سالح من خالل اقتحامها من الداخل ،كاتب ًا بطريقة تنقح وتبدد وتغير �سبك ق�صيدة ال�سلف؛
وبهذه الطريقة ،وفق بلوم ،يمكن قراءة كل الق�صائد بو�صفها �إعادة كتابة لق�صائد �أخرى»...
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يخل�ص �إيغلتن من جدله هذا مع النظريات الأدبية الحديثة �إلى �أن النظرية الأدبية مرتبطة بال�سيا�سة
و�أن تاري ��خ النظري ��ة الأدبي ��ة الحديث ��ة هو جزء م ��ن التاريخين ال�سيا�س ��ي والأيديولوج ��ي .لحقبتنا ،ومنذ
�شيلل ��ي حتى هوالند والنظرية الأدبية مرتبطة بالقناع ��ات ال�سيا�سية والقيم الأيديولوجية على نحو ال يقبل
االنف�ص ��ال ...و�إن ما ُيزعم بوجود نظرية �أدبية خال�صة ما هو �إال �أ�سطورة �أكاديمية ...فالنظريات الأدبية
الت ��ي تتجاهل التاريخ وال�سيا�سة تجاه ًال كلي� � ًا ت�ستخدم التعمية على �أنها بريئة ،بل تكون خفية ،واعية
�أو الواعية ...فالأدب مرتبط ب�أو�ضاع الب�شر الحياتية ب�صورة حيوية وملمو�سة.
في كتابه (ما بعد النظرية) ترجمة الدكتور با�سل م�سالمة ،ال�صادر عن الهيئة العامة ال�سورية للكتاب ،2015
ي�ؤك ��د �إيغلت ��ن في التمهيد للكتاب ،كعادته� ،أن كتابه ي�ستهدف ب�صورة عامة الطالب وعامة القراء بالحالة
الراهنة للنظرية الثقافية ...وهنا يكمن تميز هذا الناقد في عملية تروي�ض الأفكار ال�صعبة وجعلها �سهلة
الو�صول ،ب�أ�سلوب وا�ضح وتحكم م�ش ّوق .ومن طرافة تعابير �إيغلتن النيت�شوية في �سبيل المثال� ،أن يقول ،في
م ��كان م ��ا من الكتاب ،هذا القول الذي يحتاج �إلى �صفنة وت�أمل« :الخلود والفجور متحالفان على نحو وثيق
ج ��د ًا» .هذه التركيبات الذكية التي تخرج عن الم�ألوف وع ��ن الثنائيات تقدم نكهة خا�صة وحيوية وتفاع ًال
حميم ًا مع القراء.
كتاب (ما بع ��د النظرية)تحت عنوان تهكمي (�سيا�سة فقدان الذاك ��رة) ،ويق ُّر �أن الع�صر
يتح ��دث في ٌ
الذهب ��ي للنظري ��ة الثقافية قد و َّلى منذ زمن ،مع مجيء موج ��ة النقد الكا�سحة ،مع جاك الكان ،كلود ليفي
�شتراو� ��س ،لوي�س �ألتو�سير ،روالن بارت ،مي�شيل فوكو ،لوي� ��س �أريغاري ،بيير بوردو ،جوليا كري�ستوفا ،جاك
دريدا ،هبرما�س ،فريدرك جيب�سون ،و�إدوارد �سعيد �إلى �آخر ال�سل�سلة من الفر�سان الذين �شغلوا الفكر بعد
�ستينيات القرن الما�ضي.
يق ��ول �إيغلت ��ن ب�أ�سلوبه التهكمي« :ل ��م يتفق الكثير مما كتب منذ ذلك الحين م ��ع طموح ه�ؤالء الأمهات
والآب ��اء الم�ؤ�س�سي ��ن و�أ�صالتهم ،وتخب ��ط البع�ض منهم! فقد دف ��ع القدر بروالن ب ��ارت ليق�ضي نحبه تحت
�شاحن ��ة غ�سي ��ل باري�سية ،وجعل مي�شيل فوكو ي�صارع مر�ض الإي ��دز ،و�أق�صى القدر الكانووليمز وبوردو عن
مكانهم ،ونفى لوي�س �ألتو�سير �إلى م�ست�شفى الأمرا�ض النف�سية ب�سبب قتله لزوجته» .و�أنا �أ�ضيف �إلى قائمة
�إيغلت ��ن م ��ن باب التذكير :انتح ��ار جيل دولوز ،ملقي ًا نف�س ��ه من الطابق الثالث ع�شر عل ��ى الر�صيف! يعلق
�إيغلت ��ن عل ��ى الم�صير الم�أ�ساوي له� ��ؤالء المفكرين ،قائ ًال« :يب ��دو �أن اهلل لم يكن بنيوي� � ًا» .وهو يقدر
�أفكار هذه القامات الكبيرة ،ويرى �أن لها قيمة ال ت�ضاهى ،وعلى الرغم من المنجز الكبير لديهم �إال
�أن م ��ا يوحي ب ��ه الواقع الحالي �أن النظرية قد انتهت ،وعلينا ،ويمكنن ��ا الآن �أن نعود كلنا �إلى ع�صر
الب ��راءة ما قبل النظرية ،وهذه دعوة غير جدية م ��ن �إيغلتن� ،إذ من ال�صعب على ع�صرنا الثقافي �أن يبر�أ
من ت�أثيرات ه�ؤالء المفكرين وبراعتهم في تف�سير وت�أويل وقراءة الن�صو�ص.
ينتق ��ل �إيغلتن ليتحدث ع ��ن مرحلة دخول ال�صوت الهام�شي في قلب المرك ��ز ،عبر ما يعرف بكتّاب
«ما بعد الكولونيالية» وقد َّ
د�شن ظهورهم �إدوارد �سعيد في كتابه (اال�ست�شراق) عام  .1978يرى �إيغلتن �أن
هذه المرحلة االنتقالية �شكلت نقطة تح ّول في خطوط الي�سار الدولي المت�ص ّدع والمنهزم والكئيب ،ونتيجة
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هذه الحالة في الي�سار كان كتاب ما بعد الكولونيالية حذرين من �أخطاء العالم الثالث وحركات التحرر من
اال�ستعمار ،وتحا�شوا التحدث �أو الخو�ض في القومية حتى التحررية ،ولم يجدوا في القومية �سوى �شوفينية
متخلف ��ة� ،أو �سي ��ادة عرقية متعالية ،وبد ًال من اال�ستغ ��راق في القومية بو�صفها مناه�ض ��ة لال�ستعمار ،ر َّكز
معظ ��م فكر ما بع ��د الكولونيالية على الأبعاد العالمية لعالم كانت فيه ال ��دول الم�ستقلة ما بعد الكولونيالية
تُمت� ��ص في م ��دار ر�أ�س المال العالمي .وحين القيام بذلك ،عك�س ه ��ذا الفكر حقيقة �صادقة� .إنما،
م ��ن خ�ل�ال رف�ضهم فك ��رة القومية ،راح رجال هذا الفك ��ر يميلون �إلى رف�ض مفه ��وم الطبقية الذي ارتبط
تاريخي ًا ارتباط ًا وثيق ًا بالأمة الثورية .ويرى �إيغلتن �أن معظم المنظرين الجدد لم يكونوا ما بعد كولونياليين
فح�س ��ب ،ب ��ل ما بعد الدافع الثوري ال ��ذي و ّلد الأمم الجديدة! ويالحظ ناقدن ��ا �أن ه�ؤالء المنظرين الجدد
�أنف�سه ��م ،حول ��وا االنتب ��اه عن الطبقة �إل ��ى الكولونيالية ،كما ل ��و �أن الكولونيالية وما بعده ��ا لم تكونا بحد
ذاتهما م�س�ألتين طبقيتين! وفي طريقتهما هذه المتمركزة حول �أوروبا ،ر�أت ما بعد الكولونيالية �أن ال�صراع
الطبقي ب ِّين عند الغرب وحده .ور�أى �إيغلتن من هذا المنطلق القلق في القفز على ال�صراع الطبقي ،تكون
قمة الأفكار الراديكالية في منت�صف القرن الع�شرين ،هي �أي�ض ًا بداية انحدارها �إلى الأ�سفل ،و�أن النظرية
م ��ا بعد الكولونيالية نقل ��ت الكثير من تركيزها من الطبقة والأمة �إلى العرقي ��ة ،و�أن الم�شكالت المميزة
للثقافة ما بعد الكولونيالية قد َّتم دمجها على نحو زائف في م�س�ألة مختلفة تمام ًا� ،أال وهي �سيا�سة الهوية.
وينتقد �إيغلتن هذا التحول الذي طر�أ على الثقافة ،ويتحدث بمرارة عن تراجع الي�سار الثقافي وتحوله �إلى
براغماتية مكتئبة.
ثم يتوقف عند نقاد نظرية التلقي والدور الجديد المنوط بالقارئ ،بو�صفه خالق ًا �إيجابي ًا للأدب.
في كل الأحوال ،عالم ِتري �إيغلتن حافل ومن ّوع وم�شحون بالأفكار والأفكار الم�ضادة ،وهو جذاب وبارع
في ا�ستدراج القارئ المهتم ،و�إ�ضفاء روح فكهة على الجدل ،وهو �صاحب كتاب (فل�سفة الفكاهة)◘ .
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�شخ�صية العدد

«الإرهاب المقد�س»
التواط�ؤ بين الغرب و«�أعدائه» الأ�صوليين!
لبيبه �صالح •

يت�ص ��دى الناق ��د والمفك ��ر البريطاني ِتري �إيغلت ��ن لمو�ضوع الإره ��اب في كتاب (الإره ��اب المقد�س)
�إذ يتح ��دث في ��ه عن ظاهرة الإرهاب ،لي� ��س بالمعنيين ال�سيا�سي والع�سكري فح�س ��ب ،بل بالمعنى الثقافي
«الميتافيزيق ��ي» بو�صفه ظاهرة ب�شرية تاريخية ،تحمل وجهي الت�ضاد ،من وجهة نظر مفكر هيجلي .يقول
�إيغلت ��ن ف ��ي مقدمة كتابه (الإرهاب المقد�س) يهدف هذا الكتاب ،مثله مث ��ل كتبي الأخيرة� ،إلى �إغناء لغة
الي�سار ،و�إلى تحدي كتب اليمين .ويقول �أي�ض ًا :ال يرمي هذا الكتاب �إلى �أن يكون �إ�ضافة �إلى الركام الهائل
م ��ن الدرا�سات ال�سيا�سية حول مو�ض ��وع الإرهاب ،لكنه يحاول بد ًال من ذلك �أن ي�ضع فكرة الإرهاب �ضمن
�سياق �أكثر �أ�صالة� ،سياق يمكن �أن ُي�سمى على نحو ف�ضفا�ض« :ميتافيزيقيا» الإرهاب بالمعنى الأنطلوجي.
له ��ذا علينا �أن نتحمل جاذبية المفارقات واال�ست�شهادات الأدبية الكثيرة والمتنوعة التي ي�سوقها �إيغلتن في
تناوله هذه الظاهرة.
�إن ج ��ذور الإرهاب قديمة قدم التاريخ الب�ش ��ري ،وللغرب الأوروبي ح�صة كبيرة في هذا الإرهاب الذي
�أخذ �صفة القد�سية بو�صفه ن�شاط ًا عقائدي ًا من �أجل العدالة ورفع الظلم كما تم ت�سويقه في �أدبيات الي�سار
الدول ��ي .والمفارق ��ة التي ي�شير �إليها �إيغلتن هي «التواط�ؤ الملمو�س بي ��ن الغرب وعنف �أعدائه الأ�صوليين،
ب� ��إدارة ماه ��رة من الغرب» .ويعيد ذلك �إلى نزع ��ة الغرب وميله �إلى التدمير الذات ��ي ،ب�إدارته للإرهابيين
الذي ��ن ل ��م يعد لديهم م ��ا يخ�سرونه ،ولم يع ��د لدى الغرب ما يربح ��ه من مراجعة مفاهيم ��ه المطلقة عن
الحرية والربح غير المحدود والقيم الإن�سانية ومبادئ ال�سالم وحقوق الإن�سان .وفي ر�أي �إيغلتن المخالف
• كاتبة �سورية.
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لكثي ��ر من المحللي ��ن لظاهرة الإرهاب االنتح ��اري (القاعدة) الذين يرون �أن الإره ��اب هو نتيجة طبيعية
للتع�ص ��ب الإ�سالم ��ي ،يرى �إيغلتن �أن العملي ��ة االنتحارية نابعة من �إن�سان حيات ��ه ال ت�ساوي �شيئ ًا ،وهي لن
تق ��وده �إل ��ى �شيء �أي�ض ًا .لكن ه ��ذا الال�شيء الذي هو حي ��اة االنتحاري �أو موته هو ف�ضيح ��ة الإن�سانية كلها
�أو ف�ضيح ��ة الغ ��رب بالتحديد .ويرف�ض �إيغلتن ه ��ذا التجاهل الإن�ساني ،كما يرف�ض ع� � ّده �ضرب ًا من غرابة
الأط ��وار .ويذكر هذا بموق ��ف لينين من الإرهاب الثوري ال ��ذي مار�سه اال�شتراكي ��ون الثوريون في رو�سيا،
قائ�ل ً�ا �إن النا� ��س ينظرون �إلى الأعمال الإرهابية التي ال تقود �إلى �ش ��يء ب�أنها �أعمال للفرجة ينظرون �إليها
وهم ينكتون �أنوفهم!
ي ��رى الكات ��ب �أن الإره ��اب ت�سمية حديثة لظاه ��رة يفتر�ض �أنه ��ا قديمة ،فقد ظهر ف ��ي البداية كفكرة
�سيا�سي ��ة �إبان الثورة الفرن�سية ،وه ��ذا يعني في المح�صلة �أن الإرهاب والدولة الديموقراطية الحديثة كانا
توءمي ��ن منذ الوالدة! فقد بد�أ الإرهاب ،كما يقول� ،أول ما ب ��د�أ ك�إرهاب دولة �إبان حقبة دانتون وروب�سبير،
وكان عب ��ارة عن عن ��ف جامح تمار�سه الدول ��ة �ضد خ�صومها ،ولي� ��س هجوم ًا على ال�سلط ��ة العليا من قبل
�أعدائها الذين يترب�صون بها في الخفاء .لكن بالمعنى الأو�سع للكلمة.
والإرهابي ��ون ،ف ��ي ر�أي �إيغلتن� ،سواء �أكان ��وا يعاقبة �أم من نوع �إرهابيي زمانن ��ا الحديث ،و�سواء �أكانوا
�إ�سالميي ��ن �أم م�ؤيدين م ��ن البنتاغون لـ :ال�صدمة والرعب� ،أو من القائلي ��ن بنظرية الم�ؤامرة ،الذين تع ُّج
به ��م ،ح�س ��ب تعبير الكاتب ،تالل داكوتا ،ال تخلو جعبتهم ،بوجه عام ،من الأفكار ،مهما كانت هذه الأفكار
خطرة �أو منافية للعقل والطبيعة ،و�إرهابهم لي�س �سوى و�سيلة ت�ساعدهم في تنفيذ ر�ؤاهم ال�سيا�سية ،ولي�س
بدي ًال لها.
لك ��ن م ��ن الم�ؤكد �أن الإره ��اب ،بمعنى �أو�س ��ع للكلمة ،قديم ق ��دم الب�شرية نف�سها ،فق ��د كان الب�شر
ي�سلب ��ون ويقتلون بع�ضهم بع�ض ًا منذ فجر التاريخ .ويعود الإره ��اب بمعناه الأكثر خ�صو�صية في الغرب،
�إلى حقبة ما قبل العالم الحديث ،ففي تلك الحقبة ظهر مفهوم المقد�س �إلى دائرة ال�ضوء ،وكانت فكرة
الإره ��اب وثيقة ال�صلة بفك ��رة المقد�س الغام�ضة! ويعود الكاتب في التاري ��خ العقلي �إلى �أبعد من ذلك،
وي ��رى �أن الإله دونزيو�س (�إله الخمر وال�شعر والن�ش ��وة والم�سرح والخ�صب والإ�سراف والإلهام)...
هو �إله دموي لأنه يدفئ الدم ،وهو متوح�ش ومفتر�س ،ومعاد لمن يخالفه بالتوازي مع �صفاته المعنوية...
و�إذا كان له ��ذا الإله �سحر التلقائية ،فهو �أي�ض ًا يك�شف عن وح�شيته غيرالعقالنية! وي�ستفي�ض �إيغلتن في
ت�أكي ��د خروج هذا الإله على القانون ،وعدوانيته على �أتباعه ،م�ستند ًا (الكاتب) �إلى ن�صو�ص يوربيد�س،
وت�أوي�ل�ات فرويد ونيت�شه والكان ،وغيرها من ن�صو�ص �أدبية قديمة وحديثة ت�ؤيد ذلك ،هذا في الف�صل
الأول من الكتاب.
�أم ��ا في الف�ص ��ل الثاني ،بعن ��وان( :حاالت ال�سم ��و) فيناق�ش �إيغلت ��ن ويعر�ض االنتقال م ��ن الإلهي �إلى
الجن�سي في الع�صر الحديث ،ويركز على نظرية التحليل النف�سي بح�سبانها الوريث الحالي لعلم الالهوت،
لي� ��س في الجان ��ب الم�ؤ�س�ساتي فح�سب� ،إذ يرى ،وبروح تهكمية� ،أن لها بابوات وكهنة وطوائف ،وانق�سامات
ومر�ضى وكرا�سي اعتراف وحرم كن�سي ،ومعرفة باطنية وطقو�س خال�ص� ...إلخ
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بل في العمق الجذري للم�س�ألة التي تطرحها (نظرية التحليل النف�سي) تكمن الهوتيتها ،وتتجلى في �صيغ
لغوية ،مثل :ما حقيقة النف�س الإن�سانية؟! هل هناك ما ي�س ّوغ وجودها� ،أو هل قدر عليها الوقوع في الخطيئة
الدائم ��ة ،ث ��م لماذا نحن مذنبون دون �أن نرتكب خط�أ؟! ما ال ��ذي يرغب فيه الرجال والن�ساء بالفعل؟
ما العالقة بين القانون والحب؟
�إذ ًا ،يق� � ُّر التحلي ��ل النف�سي �أن ف ��ي الإن�سان النهائية م ��ن الرغبة ال ح َّد لها ...فه ��و (التحليل النف�سي)
يحم ��ل ب�شدة على �أيديولوجيات الأمل الليبرالي� ،أو الع ��زاء العقالني ،وي�صر على الرغم من معار�ضة علم
الاله ��وت ،على �أن هذه الرغبة ،ولي�س تحققها من خالل الحب الإلهي ،هي الأبدية الحقيقية! �أو باخت�صار
لي�س هناك �آخر للآخر! في هذا الإ�صرار ،يمكن ر�ؤية التحليل النف�سي بو�صفه مذهب ًا م�أ�ساوي ًا .لكن ،تبقى
الم�سيحي ��ة تمتلك عالقة �أعمق مع الم�أ�ساة� ،إذ ي ��رى علم الالهوت الم�سيحي �أن هذه الم�أ�ساة تتال�شى من
حي ��ث المبد�أ ف ��ي حياة وموت ي�سوع ،فه ��و قادر على معرفة نف�س ��ه من خالل الآخ ��ر (الأب)� .أما من جهة
التحلي ��ل النف�سي ،فقد يب ��دو الواقعي في الفكر الالكاني مثله مثل اهلل ،منغ ��رز ًا بعمق في قلب الهوية التي
تجعلن ��ا ما نح ��ن عليه .كذلك ف�إن هذه الهوية ،لأنها تنطوي على الرغب ��ة ،تمنعنا من �أن نكون في الحقيقة
متماهي ��ن م ��ع �أنف�سنا .و�إذا كان التحليل النف�سي �شريان ًا م�أ�ساوي� � ًا داخل الفل�سفة ،فلأنه يرى هذه الآخرية
التي ترب�ض في قلب وجودنا ،التي لها ا�سم �آخر ،هو الرغبة غير المبالية مطلق ًا ب�سعادتنا.
وف ��ي الع�صر الحديث ،تك ��ون الحرية هي الن�سخة المعلمنة عن الإله ،والف ��ن �أي�ض ًا �أحد مرادفاتها.
ت�سام
وف ��ي �أزمنتن ��ا الحديثة ،غالب ًا م ��ا �أجبر الفن على �أن يرم ��ز �إلى الإله! فالفن ح�س ��ب الفرويدية ،هو ٍ
�أو ت�صعي ��د ،ويغ ��دو ال�سامي تلميح ًا �إلى الالمتناهي الذي يفقدنا هويتن ��ا ويهزنا من جذورنا ،لكن بطريقة
�إرادي ��ة ،فهو ي�شو�ش بنية ذهننا ،ويحررنا من قب�ضة العقل ،ففي الرومان�سية كان الخيال هو البطل .ويقول
وليم بليك «:المخيلة هي الإله ،لكن ال �أحد يدري».
الفن الذي هو قرين الحرية المعادلة للإله ،يبهج ويدمر على غرار الإلهي والديون�سيو�سي ،بحيث يمكن
ر�ص ��ده ب�سهولة عبر الح�ضور الظلي لدافع الموت .وعلى غ ��رار التراجيديا ،ي�سمح لنا الفن (الت�سامي) �أن
ننغم� ��س بنحو جماعي في �أوهامنا عن الخلود� ،ساخر ًا م ��ن محدوديتنا ،متيح ًا لنا �أن نلعب لعبة (الديذغة
مع الموت) ك�أن نقول« :ال ت�ستطيع �أيها الموت الإم�ساك بنا» ،ولعل بع�ض ما جاء في جدارية محمود دروي�ش
ع ��ن الموت ي�صل ��ح ك�شاهد على ذلك .ف�أن نجرب موتنا في الفن بدي ًال من الواقع ،يعني �أن نعي�ش نوع ًا من
الم ��وت االفترا�ضي ،نوع ًا من الموت في الحياة .فحينما نت�أم ��ل محيطات غا�ضبة ال يمكنها �إغراقنا ،لأنها
لي�س ��ت �أكثر من �صباغة على ن�سي ��ج اللوحة ،يمكننا معرفة المتع الهذيانية لهزيمة الموت (�إذ الموت نف�سه
يموت بجبن) في اللحظة نف�سها التي ن�شعر فيها �أي�ض ًا �أننا �أحرار في معانقة موتنا.
�إذ ًا ،ال�سامي يكون م�ؤكد ًا للذات ومدمر ًا لها في �آن ،وينطوي ال�سامي على �إيقاع موت وانبعاث!.
يكثر �إيغلتن من هذه المفارقات المت�ضادة ،التي عرف بها ،داخل الظاهرة الواحدة �أو المفهوم �أو اللغة!
فالإره ��اب ،ل ��ه في نظره وجه �سلبي ووج ��ه �إيجابي ،وكذلك الحرية المطلقة .وي�شي ��ر �إلى مالحظة فرويد
الأ�سا�سي ��ة التي تكررت م ��رار ًا لدى فرويد في كتاباته عن الإيرو�س ف ��ي الح�ضارة ،وعن (دافع الموت)
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هذا الخادم المتقلب الذي يتخلل م�شروع بناء الح�ضارة منذ البداية ،فمن ي�صنع الح�ضارة الإن�سانية يعيث
فيها ف�ساد ًا في الوقت نف�سه ،والقوة العازمة على �إخ�ضاع العماء تع�شقه هي نف�سها في الخفاء!...
وف ��ي الف�ص ��ل الثالث من الكتاب ،بعنوان« :الخوف والحرية» ،يرى �إيغلتن �أن الحرية من �أكثر الظواهر
�سم ��و ًا في الع�ص ��ر الحديث ،لكنها مثل الإله ديونزيو�س؛ مالك و�شيطان ،جم ��ال و�إرهاب في �آن .و�إذا كان
هن ��اك �شيء م ��ا مقد�س تملكه الحري ��ة ،فلي�س عائد ًا �إلى �أنه ��ا �إحدى القيم النف�سية ،ب ��ل لأنها قادرة على
التدمير مثلما هي قادرة على الخلق .وللإجابة عن �س�ؤال :من �أين تنبع الحرية؟ يقول �إيغلتن :تميل الحداثة
�إل ��ى الإجاب ��ة ب�أنها تنبع من ذاتها .ف�إذا كان ينبغي �أن ننظ ��ر �إلى الحرية على �أنها قيمة مطلقة ،فينبغي �أن
تك ��ون عامة �شاملة وال تت�أ�س�س على �أي �شيء �سوى غناها غير النهائي� .أما �إذا حاولنا ت�صور �أر�ضية
�أو دعام ��ة تدع ��م الحرية من الخ ��ارج ،ف�إن الحرية تغدو حينئذ ن�سبية .وعليه ،ف� ��إن الحرية تبدو معلقة في
ف ��راغ ،تحيا ك�أ�ص ��ل لنف�سها� ،أو كفاية لذاته ��ا� ،أو ك�شرط ذاتي .وهذا ما يجعل الع�ص ��ر الحديث يعثر على
�صورة ملمو�سة للحرية في العمل الفني ،الذي يعد بنحو م�شابه م�ؤ�س�س ًا على نف�سه وغايته ذاتية فح�سب.
لكن،وف ��ق منط ��ق �إيغلتن هنا ،ف�إن الحرية نقمة ونعمة في �آن ،وذل ��ك لأن من الممكن ا�ستعمالها للهدم
مثلم ��ا للخل ��ق ،وله ��ذا بر�أيه ،تحتاج ،عل ��ى منوال كل الق ��وى المقد�سة� ،إل ��ى �أن تحاط ب�شبك ��ة �سميكة من
التحذي ��رات والممنوع ��ات .ومما يثي ��ر الغرابة �أن �إيغلتن يتجاه ��ل �آراء �أريك فروم ع ��ن النزعة التدميرية
والعدواني ��ة ل ��دى الب�شر بو�صفها نقي�ض� � ًا للحب ،وهو �صاحب كتاب «الخوف م ��ن الحرية»! .ونرى �أنه توجد
تقاطعات كبيرة بين فروم و�إيغلتن� ،إال �أن الأخير لم ي�شر �إلى هذا المفكر النقدي على الإطالق!
وف ��ي الف�صل الراب ��ع « :قدي�سون وانتحاريون» ،يخو� ��ض �إيغلتن في معنى الفداء ،وف ��ي معنى ال�شهادة،
ويق ��دم اقتراحات وت�ص ��ورات حا�شدة ،ي�صعب عر�ضها هن ��ا في هذه العجالة ،لك ��ن ،باخت�صار ،يقدم لنا
ال�ص ��ورة ونقي�ضها ،بال�سلب والإيج ��اب؛ فاالنفجار االنتحاري فيه :تمرد ،و�إب ��داع ،وانتقام ،ورف�ض للحياة
التي ت�ساوي الموت ،وهو �أي�ض ًا موت للحياة ،و�إذالل للج�سد والذات� ...إلخ...
وحينم ��ا ينتقل �إل ��ى معالجة الإرهاب ال�سيا�سي ،يق ��ول :لي�ست الم�س�ألة هنا من ��ح �أ�سامة بن الدن مقعد ًا
ف ��ي البرلمان ،و�إنما منح العدالة لأولئك الذين يمكنهم بطريق ��ة ما �أن ينفذوا انتقام ًا مروع ًا ،فالعدالة هي
الواقي الوحيد من الإرهاب .لكن العدالة لدى �إيغلتن يمكن �أن تكون مجنونة كاالنتقام �إذ �إن �شيئ ًا ما مطلق ًا
ال يفارقها ،يمكن �أن يغدو ب�سهولة مت�شدد ًا .ثم ينتقد �أ�سطورة القدرة الكلية التي تفرزها الثقافة الأمريكية
المتعجرفة .وهو يلقي بكرة الإرهاب في ملعب �أمريكا والغرب ،وما الإرهاب الآخر ،الإ�سالمي وغيره� ،سوى
�إره ��اب فرعي ُي َّ
غذى من الإرهاب الأ�صلي .ويرى �أن الخط ��ر جزء جوهري من النظام االجتماعي ،و�سيكون
هذا النظام خطر ًا من دونه! ...يقول :يمكن �أن يعم الهدوء مجتمع ًا بنحو �شامل ،فال يترك له ح�س وال �أثر.
ل ��ذا ف�إن الدول ��ة الحديثة الم�ستقرة حين تن�س ��ى �أ�صولها الم�ضطربة وت�ستقر في جو م ��ن االمتثال وال�سكون
ف� ��إن ه ��ذا ال�سكون ال يمك ��ن �أن يول ��د �إال الفو�ضى واال�ضط ��راب من جدي ��د ،ويكمن �أحد الأ�سب ��اب الكثيرة
للإره ��اب ال�سيا�سي في ال�شرخ الطبق ��ي الناجم عن ال�سيا�سة التقليدية! فكلما بدا الجو ال�سيا�سي التقليدي
المحاف ��ظ �أق ��ل ا�ستجابة لمتطلبات �أولئك الذي ��ن يق�صيهم ،اتخذت تلك المطالب �ش ��ك ًال م�أزوم ًا ،وع ّكرت
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ال�ساح ��ة العام ��ة الت ��ي �أرادت �أن ترفع فيها �صوتها .فالإره ��اب هنا هو رد فعل عل ��ى ال�سيا�سة التي �أ�صبحت
�إداري ��ة مفرغ ��ة من ال�سيا�سة ،وه ��ذه ال�سيا�سة غير ال�سيا�سي ��ة المفرغة من الأ�سئل ��ة ال�ضخمة ،تجد نف�سها
ف ��ي مواجهة نمط من ال�سيا�سة م�ستخف بكل ما هو �سيا�س ��ي بالمعنى التقليدي .وهكذا ف�إن تهدئة ال�سيا�سة
تواج ��ه بالتنكر لها .و�إن النوعي ��ن التقليدي والإرهابي لل�سيا�سة ،كل منهما بطريقت ��ه المختلفة هما �سيا�سة
(�إيماء) ،وي�أخذ هذا الإيماء في حالة الإرهاب ال�سيا�سي �صورة حدث �سوريالي ،تمزيقي ،يفوق ال�سورياليين
ف ��ي فن تمزيق الأج�ساد والذهان �أي�ض� � ًا! فالإرهاب يومئ للمجتمع ال�سيا�سي (الأرثوذك�سي) قائ ًال :في جذر
ما ُي�سمى بـ«عقلك الباطن» يكمن ال عقل الج�شع ،ال عقل القوة واال�ستغالل ،وكل هذا ال يمكن ت�سويغه ،وهكذا
ف� ��إن العق ��ل مغطى بما يك�شف عنه ،فما يدعى بالعقالنية ،ين�شر عنف� � ًا ال يمكن التحكم به في جذر مدنيتك
المفتر�ضة ...وكل ما هو مفقود هنا؛ هو االعتراف ب�أن قتل الأبرياء ،ال يعني هزيمة عدوك».
وال يت ��رك �إيغلت ��ن الطبقة الو�سطى في �سكونيتها �أو اعتدالها المزعوم ،بل يرى �أن تناق�ض ًا خا�ص ًا يكمن
ف ��ي �صميم مجتمع ه ��ذه الطبقة التي تعتم ��د على �إ�شاعة اله ��دوء والقانون والمراتبي ��ة والمدنية ك�شروط
�ضروري ��ة لم�شروعها الناج ��ح .لكن المجتمع الذي يرعى الفردية في حاجة �إل ��ى دولة ذات �أ�س�س را�سخة،
�إذا كان ال يري ��د التفت ��ت واالنهيار ،ويقول « :هكذا �أف�سحت �أر�ستقراطية بربرية متهورة المجال لبرجوازية
بليدة ،ر�صينة ،لكن الأبولوني والدونزيو�سي ال يت�صالحان ب�سهولة ،لأن الطاقات الفو�ضوية لمجتمع ال�سوق
ته ��دد باالنفجار داخل الأطر الم�ستقرة للقان ��ون والأخالق ،التي ت�ضبط تلك الطاقات ،فال�سالم يف�سح في
المج ��ال للحرب ،وكلم ��ا �سمحت الأو�ضاع الم�ستقرة لل�سوق باالزدهار ،كان م ��ن المحتمل �أن تولد الفو�ضى
داخل البلد والعداء في الخارج.
خال�ص ��ة الق ��ول� :إن المقد�س قوة ذات وجهين ،فهو يحيي ويميت في �آن ،ويمكن تعقبه بدء ًا من طقو�س
ديوني�سو� ��س الماجن ��ة ،حتى �إغ ��واءات ال�سامي المدمرة ،وتدع ��ى تج�سداته الأولى ف ��ي الح�ضارة الحديثة
المت�أخ ��رة با�سم « :الالوع ��ي» �أو «غريزة الموت» �أو « الواقعي» ..وهذه االزدواجي ��ة الوح�شية التي تج�سدت
ل ��دى ال�ساللة اليهودية في �إرهاب (المقد� ��س) تكمن في جذر المفهوم الحديث للحرية المطلقة ،مدفوعة
�إلى حدها الأق�صى تنطوي على نمط من الإرهاب.
�إن كت ��اب (الإرهاب المقد�س) م ��ن الكتب المثيرة ربما �أكثر من كل كت ��ب �إيغلتن المتخ�ص�صة بالأدب
وبالنظرية الأدبية ،على �أهمية هذه الكتب ،ونحن العرب معنيون ،كما الغربيين ،بمو�ضوع الإرهاب ،وقراءة
هذه الظاهرة وفق هذا الت�شبع المعرفي والمت�سم بالمو�ضوعية◘ .

الم�صدر :
 الإرهاب المقد�س – ت�أليفِ :تري �إيغلتن– ترجمة� :أ�سامة �إ�سبر – دار بدايات -جبلة .2007العـدد � 22شتاء 2021
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�شخ�صية العدد

تِري �إيغلتن وحنينه الملتب�س �إلى مارك�س
د .علي محمد �إ�سبر •

تراجعت المارك�سية في �أنحاء العالم كاف ًة ،ب�صفتها مذهب ًا اقت�صاد ّي ًا �سيا�س ّي ًا �أيديولوج ّي ًا ،تحديد ًا بعد
ال�سوفييتي والمنظومة اال�شتراكية .وتح ّولت «ال�شيوع ّية» �إلى يوتوبيا مفقودة لأفراد حالمين
انهي ��ار االتحاد
ّ
منعزلي ��ن ،وانت�صرت الإمبريال ّية عل ��ى «الأمم ّية الثور ّية» ،وفقدت «الطبقة العامل ��ة» قدرتها على المبادرة
اال�ستهالكي العظمى» ،فلماذا ُيعنى ِتري �إيغلتن بعد
ال�سيا�س ّية ،وا�ستعبدت الب�ش َر ،بعا ّمة�« ،شركاتُ الإنتاج
ّ
ك ّل هذا ب�أُطروحات مارك�س من جديد؟
ت�ضاهها � ّأي فل�سفة
ال �ش � ّ�ك في �أنَّ المارك�س ّية فل�سفة عالم ّية� ،إذ انت�شرت في مختلف �أرجاء العالم ،ولم ِ
�أخ ��رى في التاريخ ،فقد ظهرت في دول متباينة في �أنظمتها ال�سيا�س ّية ،وفي مجتمعات ذات اختالف كبير
البنيوي ،بل حتّى داخل المجتمع الواحد ا�ستطاعت المارك�س ّية �أن تجد م�ؤيدين لها بين طبقات
في تكوينها
ّ
وحدت المارك�س ّية �أفراد ًا منها �أخذوا في التح ّول �إلى جماعة متجان�سة
متناق�ضة �أو مت�صارعة .و�سرعان ما ّ
واحد فيها ين ّد عن االنتماء �إلى � ّأي عقيدة �سوى عقيدته المارك�س ّية!
�صار ك ّل ٍ
�إنَّ النج ��اح ال�سابق للمارك�س ّية ،ب�صفتها فل�سفة عالم ّية ،جاء من كونها ا�ستطاعت -على نح ٍو باهر� -أن
تق� � ّدم ن�سق� � ًا معرف ّي ًا �شمول ّي ًا لتف�سير حقيق ��ة الوجود ،وت�ضافر من �أجل ت�شكيل ه ��ذا الن�سق ك ّل من الماد ّية
العلمي ،م ��ا �أ ّدى �إلى تكوين ر�ؤي ��ة معرف ّية ذات
الديالكتيك ّي ��ة والماد ّي ��ة التاريخ ّي ��ة واالقت�ص ��اد ال�سيا�س � ّ�ي
ّ
يقيني -وثوق � ّ�ي /فح ّلت هذه الر�ؤية عي ُنه ��ا مح َّل ما كان �سائد ًا من قب ��ل من ر�ؤى علم ّية
طاب ��ع َ
«ع َق � ِ�د ٍّي» �أو ّ
وميتافيزيق ّي ��ة والهوت ّية ،فقد �أ�صبح ��ت المارك�س ّية �آنذاك �أيديولوجيا البروليتاري ��ا� ،أي �أ�صبحت فكر ًا
• باحث و�أكاديمي �سوري و�أ�ستاذ الفل�سفة في جامعة دم�شق.
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�أو طريق ��ة تفكير �شرائح وا�سعة م ��ن الع ّمال والفالحين والجنود والفئ ��ات المظلومة في المجتمعات كاف ًة،
العالمي من �أغالل الر�أ�سمال ّية
فل ��م َي ُع ْد ف ��ي ذلك الوقت � ّأي طريق ي�ستحقّ الم�سير فيه �سوى طريق التح ّرر
ّ
العالم ك ّله ،ولن يكون
العالم ّية ،وال يمكن تحقيق هذا التح ّرر �إلاّ على �أ�سا�س توحيد
ّ
عالمي للم�ضطهدين في ِ
له ��ذا االتّحاد � ّأي معنى ما لم ُي� ّؤ�س�س على نظرة مو�ضوع ّية �إلى العالم تحدِّ دها �أفكار «اال�شتراك ّية العلم ّية»،
وهذا ي�ضمن �أن تكون هذه الأفكار نف�سها �صالحة للإن�سان في ِّ
�صر ،ما يدعو �إلى ت�أكيد النزعة
ع�صر ِوم ٍ
كل ٍ
الإن�سان ّية في المارك�س ّية.
غي ��ر �أنَّ م ��ا حاول ِتري �إيغلتن �إثارته من �إ�شكاليات فيما يتع ّلق بالموقف من المارك�س ّية ي�ستحقّ الوقوف
عن ��ده ،ف�إعادة قراءت ��ه للمارك�س ّية هي في جوهرها محاولة  -لي�ست للوقوف على الأطالل -و�إ ّنما لمناق�شة
بخا�صة والمارك�س ّية بعا ّمة.
حي وميت ،وما هو �س ّيئ وج ّيد في �شخ�ص ّية وفكر مارك�س ّ
ما هو ّ
لك ��ن ،في الحقيق ��ة ،يتّ�صف نقد �إيغلتن لمارك�س في بع�ض الموا�ضع م ��ن م�ؤ ّلفاته ب�أ ّنه نقد غير نا�ضج،
وم ��ع ذلك يرتف ��ع هذا النقد عينه في موا�ضع �أخرى لي�صل �إلى درجة عالي ��ة من المو�ضوع ّية والد ّقة وعمق
الر�ؤي ��ة ،لذل ��ك ال يمكن قبول �أحكامه عن مارك�س والمارك�س ّية كيفما ا َّتف ��ق؛ بل ال ب ّد من �إعادة النظر فيها
وجدِّ يتها.
لفهم مدى �صدقيتها ِ
لق ��د ظلم �إيغلتن مارك�س في ق�ض ّية �شخ�ص ّية ت�ستحقّ التحليل المع ّمق ،فقد اتّهمه بالعمالة للر�أ�سمال ّية،
بداللة قوله عن مارك�س ...« :لم يمتلكنا الخوف عندما اكت�شفنا �أنَّ مارك�س كان م�ست�أجر ًا من الر�أ�سمال ّية.
ه ��ذا لأ ّنن ��ا ك ّنا نعرف ذلك ك ّله .فم ��ن دون طاحونة �إرمن ( )Ermenو�إنغلز ف ��ي �سالفورد ( )Salfordالتي
يملكه ��ا معم ��ل الن�سيج التابع لوالد فريدريخ �إنغلز ،لما كان لمارك�س �أن يبقى في قيد الحياة ليدفع بها �ض ّد
(((
�أ�صحاب معامل الن�سيج».
قدر من الإن�صاف والحكم العادل ،فعالقة �إنغلز
ُيالحظ �أنَّ كالم �إيغلتن هنا غير
منطقي ،ويفتقد �إلى � ّأي ْ
ّ
�شخ�ص ت�ست�أجره الر�أ�سمال ّية -كما
ف�سر على �أ�سا�س �أ ّنها ح ّولت مارك�س �إلى
ٍ
المال ّية مع مارك�س ال يمكن �أن ُت َّ
زعم �إيغلتن -لأنَّ حياة مارك�س نف�سه في �صداقته مع �إنغلز تك ّذب �أطروحة �إيغلتن.
لق ��د �أ�صبح مارك�س و�إنغلز �صديقين ع ��ام  1844حينما اجتمعا في بروك�سل في بلجيكا ،وكان من ج ّراء
ال�شيوعي الذي كتب ��ه �إنغلزّ ،ثم ُن�شر ع ��ام  1844بعد �أن ُطرد
تحري ��ر مارك� ��س للم�س ّودة الأولى من البي ��ان
ّ
مارك� ��س م ��ن بروك�سل وقفل راجع� � ًا �إلى �ألمانيا؛ لك ��ن لم يتو ّقف ع ��ن كفاحه ،فا�شترك ف ��ي اال�ضطرابات
ال�سيا�س ّي ��ة واالجتماع ّي ��ة التي ثارت �آن ��ذاك في منطقة الراي ��ن ،ف�أُج ِبر ب�سبب ذلك عل ��ى ال�سفر �إلى لندن
والإقام ��ة فيها عام  ،1849وعا� ��ش في فقر ُمدقع في منزل متوا�ضع داخل �أحد �أحياء لندن الفقيرة ،وعانى
مارك� ��س م ��ع �أ�سرته معاناة مخيف ��ة� ،إذ و�صل به الأمر مع �أ�سرته �إلى ح ّد التع ّر� ��ض �إلى خطر الموت جوع ًا،
ف�أم� � ّده �إنغلز� ،إ�ضافة �إلى �شخ�ص �آخ ��ر هو فردينند ال�سال ،ب�إر�سال بع�ض المال �إليه لإنقاذه مع �أ�سرته من
الم ��وت المح َّت ��م ،ومع ذلك كانت فاقته �سبب ًا في موت ولديه وابنت ��ه ،وفي التدهور الدائم لأحواله ال�صح ّية
ِ )1تري إيغلتن ،لماذا كان ماركس على ّ
حق؟ ،ترجمة :غانم هنا ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،2013 ،ص.15:
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هو وزوجته وبق ّية �أوالده� ،إذ كان عاجز ًا عن �شراء الدواء �أو الذهاب �إلى الطبيب ،ول َّما ماتت ابنته فرت�سكا
(((
كان غير قادر على دفع نفقات دفنها.
وال غ ��رو �أنَّ ه ��ذه الوقائع �أو الأحداث الحقيق َّية ،فع ًال ،في حي ��اة مارك�س ّ
تدل على تهافت كالم �إيغلتن،
ف� ��أن يقب ��ل مارك�س م�ساعدة مال ّية من �إنغلز ليدفع الموت عنه وعن �أ�سرت ��ه فهذا �أمر ال يمكن ح�سبانه ب� ّأي
�ش ��كل م ��ن الأ�شكال خ�ضوع� � ًا للر�أ�سمال ّية ،حتّى �إ ّنه كيف يمك ��ن لإيغلتن �أن يعتقد �أنَّ هن ��اك م�صدر ًا للمال
�آن ��ذاك غير الم�ص ��ادر الر�أ�سمال ّية؟! بل �إنَّ معان ��اة النا�س في ذلك الع�صر ،وفق� � ًا لمارك�س نف�سه ،هي في
خ�ضوعه ��م للمغاي ��رة� ،أي ال�ستغالل جه ��ود الع ّمال ل�صالح �أ�صح ��اب المعامل �أو الم�صانع ،م ��ا �أف�ضى �إلى
انت�شار حاالت من الفقر ال�شديد في المجتمعات الأوروب ّية في ذلك الع�صر.
إيجابي ،معترف ًا بنبوغ مارك�س
�إلاَّ �أنَّ �إيغلتن يغ ّير طبيعة نقده لمارك�س من االتجاه
ال�سلبي �إلى االتجاه ال ّ
ّ
وقدرت ��ه الف� � ّذة على ا�ست�ش ��راف الم�ستقبل ،يقول �إيغلتن« :ف ��ي ع�صرنا الحا�ضر ،كما تن ّب� ��أ مارك�س ،تع ّمق
فد ُ
مك�سيكي واحد اليوم ي�س ��اوي ما يجنيه الماليين ال�سبعة
خل ملياردير
تف ��اوت الث ��روة على نحو مفاجئَ ،
ّ
ع�ش ��ر من �أفقر المواطنين المك�سيكيين .لقد خلقت الر�أ�سمال ّي ��ة ازدهار ًا �أكثر م ّما عرفه التاريخ من قبل.
�شح الموارد،
�إلاّ �أنَّ التكلف ��ة كان ��ت فاح�شة� ...إ ّننا نواجه م�ستقب ًال محتم ًال م ��ن دول م�س ّلحة نوو ّي ًا تقلق من ّ
(((
ال�شح في جزء كبير منه نتيجة للر�أ�سمال ّية نف�سها» .
وهذا ّ
يظه ��ر �أنَّ �إيغلت ��ن يمي ��ل �إلى �آراء مارك� ��س العميقة عن العمل ،نظ ��ر ًا لأ ّنها كانت ف ��ي عمقها ذات طابع
ا�ست�شرافي ،وفيها قدرة عظيمة على التنب�ؤ بم�صير الب�شر ّية الم�أ�ساوي في حال انت�صار الر�أ�سمال ّية.
ّ
لقد ُعني مارك�س بفكرة قد تبدو ب�سيطة من الناحية العمل ّية ،وال ُتع ّد مثار ًا لالهتمام الكبير من الناحية
إن�ساني �صار لدى مارك�س مو�ضوع� � ًا فل�سف ّي ًا �أ�صي ًال؛ بل يكاد يكون
النظر ّي ��ة هي فكرة العم ��ل؛ لكنَّ العمل ال ّ
المو�ض ��وع الفل�سف � ّ�ي الوحيد .ويمكن هن ��ا -على وجه التحديد -انته ��از الفر�صة للق ��ول� :إنَّ �أفكار مارك�س
بقدر ما تنتمي �إلى الفل�سفة ،و�آي ��ة ذلك �أنَّ تحليالت مارك�س
ع ��ن العم ��ل ال تنتمي �إلى االقت�ص ��اد
ال�سيا�سي ْ
ّ
االقت�صادي؛ بل تبيان �أنَّ معنى
الإبداع ّية عن العمل لي�س الغر�ض منها تح�سين �أحوال الب�شر على الم�ستوى
ّ
وج ��ود الإن�سان ف ��ي العالم يتح ّدد على �أ�سا�س العمل الذي ي�ؤ ّديه ،لأنَّ العم ��ل هو الج�سر الذي يعبره الكائن
الإن�سان � ّ�ي م ��ن �أجل �أن يتجاوز اغترابه عن نف�سه وعن النا�س .هذا� ،إلاّ �أنَّ العمل -في ر�أي مارك�س -يماهي
بي ��ن الإن�س ��ان والطبيعة ،فيتو ّقف الإن�سان بال�شع ��ور باالنف�صال عنها ،كما يتو ّقف ع ��ن ال�ضياع في غياهب
الميتافيزيق ��ا والاله ��وت والغيب ّيات ،فالعمل هو الطري ��ق الوحيد للرجوع �إلى ْ
ح�ض ��ن الأ ّم -الطبيعة ،ذلك
لإع ��ادة تكوينه ��ا بنقلها من حالة الما ّدة الخام �إلى حالة ال�ص ��ورة الم�صنوعة على نح ٍو خلاّ ق ،ولي�ست هذه
إخال�ص كام ��ل ،فت�ستحيل الطبيعة
ال�ص ��ورة نف�سها �سوى الإن�س ��ان وقد �أ�ضفى ذاتيتَه عل ��ى الما ّدة الخام ب� ٍ
المؤسس��ة العربية للدراسات والنش��ر ،بيروت ،1984 ،مادة:
 )2راجع :عبد الرحمن بدوي ،موس��وعة الفلس��فة ،ج،2
ّ
ماركس (= ص.)418 :
 )3إيغلتن ،لماذا كان ماركس على ّ
حق؟ ،ص.18 :
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ديالكتيكي للفعالية الإن�سان ّية .والحقيقة �أنَّ ذكاء مارك�س الن ��ادر ي�أتي من كونه ا�ستطاع �أن يفهم
�إل ��ى �أف ��ق
ّ
أنطولوجي� ،أي من
االقت�صادي �إلى الم�ستوى ال
عل ��ى نح ��و عميق جد ًا �ضرورة نقل معنى العمل من الم�ستوى
ّ
ّ
م�ست ��وى �شائع مبتذل في المجتمعات الر�أ�سمال ّية �إلى م�ستوى �آخ ��ر ي�صير فيه العمل الغاية النهائ ّية لوجود
الإن�سان في العالم.
وق���د �أُعيد �إحياء فك���رة مارك�س هذه عن العمل ب�صور �شتّى في الفك���ر الغربي ما بعد مارك�س،
فقد �أ َّكد الفيل�سوف الفرن�سي هنري برغ�سون ،تمثي ًال ال ح�صر ًا� ،أنَّ «االختراع �أو الخلق هو ال�صفة المميزة
للإن�س ��ان بح�سبانه �صانع ًا ،فلي�ست ال�صفة الأولى المميزة للإن�سان هي الحكمة �أو العلم ،بل هي العمل
�أو ال�صناع ��ة ،و�إذ ًا فال غرو �أن تك ��ون الحياة االجتماعية قائمة على ال�صناعة ،ما دام الذكاء الب�شري في
�صميمه هو القدرة على اختراع �أ�شياء �صناعية ،وا�ستخدام �آالت غير ع�ضوية و�صناعة �أدوات تن ّوع قدرتنا
الب�شر ّية»(((.
والحقيق ��ة �أنَّ مارك� ��س بنف ��اذ ب�صيرته �أدرك �أنَّ معنى حي ��اة الإن�سان ال يمكن �أن ُيبن ��ى �إال على مفهوم
العم ��ل ،و� ّأي بناء �آخر لهذا المعنى عينه غير ه ��ذا البناء �سيتق ّو�ض من دون �أدنى ريب ،و�سواء �أَق ِبلنا �أم لم
نقب ��ل ،ف�إنَّ عمل � ّأي واحد م ّنا هو جوهر حياته ،لذل ��ك ت�أدية الإن�سان لعمله من دون �سعادة بهذا العمل هي
الم�أ�س ��اة التي ت�س َّببت لنا بها الر�أ�سمالية كما �أو�ضح مارك�س .وعليه ،ينبغي �أن نقي�س قيمة حياتنا بتقديرنا
المارك�سي الكبير.
لأهمية العمل الذي نقوم به ،و�إال لكانت حياتنا بال معنى ،هذا هو الدر�س
ّ
وق ��د تن ّب ��ه ِتري �إيغلتن نف�سه �إلى هذه الق�ضية المه ّمة؛ بل تق ّم� ��ص �آراء مارك�س في هذا االتجاه ،بداللة
ق ��ول �إيغلت ��ن� ...« :أ َّما بالن�سبة �إلى الثروة ،ف�إ ّنن ��ا نحيا في ح�ضارة تنكر �إنكار الأتقي ��اء �أنَّ الثروة غاية في
ذاته ��ا ،في حين نعامله ��ا بهذه الطريقة تحديد ًا في الممار�س ��ة� .إنَّ �أحد �أقوى االتّهام ��ات للر�أ�سمال ّية �أ ّنها
ترغمن ��ا على ا�ستثمار معظم طاقاتن ��ا الخلاّ قة في م�سائل نفع ّية ِ�ص ْرفة حقيق� � ًة .فتغدو و�سيلة الحياة هذه
غاية .وتتو ّقف الحياة على �إعداد البنية التحت ّية الماد ّية للعي�ش .وم ّما يثير اال�ستغراب �أن ّ
تت�ضخم المنظومة
الماد ّية للحياة في القرن الحادي والع�شرين مثلما ّ
الحجري .فر�أ�س المال الذي يمكن
ت�ضخمت في الع�صر
ّ
خ�ص�ص بد ًال من ذلك
تكري�س ��ه لتحري ��ر الرجال والن�س ��اء� ،أق ّله �إلى درجة مقبول ��ة من ُمقت�ضيات العم ��ل ُي ّ
لتكدي�س مزيد من ر�أ�س المال» (((.
�إذا كان ع�ص ��ر العبود ّي ��ة
يعد هناك �أ�سياد يملك ��ون ب�شر ًا م�ست�ضعفين ،ف�إنَّ
الكال�سيكي قد انتهى ،فلم ْ
ّ
ع�ص ��ر عبود ّي� � ٍة جديد ًا قد ظه ��ر� ،إذ لم يعد في مقدور � ّأي �إن�سان �أن ينفلت م ��ن عبوديته لر�أ�س المال ،فقد
انفلت ر�أ�س المال من عقاله ،و�أ�صبح ق ّو ًة جامح ًة ال تتو ّقف عن رمي النا�س في مها ٍو ال قرار لها.
ألماني �آرتور
وهن ��ا حاول �إيغلت ��ن �أن يقارب بي ��ن الإرادة العمي ��اء الجامحة للحياة عن ��د الفيل�س ��وف ال ّ
�شوبنه ��اور ور�أ�س المال عن ��د مارك�س� :إنَّ داللة الإرادة عند �شوبنهاور تتح ّدد ف ��ي وجود ق ّوة �أو طاقة هائلة
 )4زكريا إبراهيم ،برجسون ،نوابغ الفكر الغربي ،--3دار المعارف بمصر ،ط ،1968 ،2ص.135 :
ِ )5تري إيغلتن ،معنى الحياة ،ترجمة :ثائر علي ديب ،دار الفرقد ،دمشق ،2010 ،ص.134:
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حي -تبع ًا
داخ ��ل الكائنات الح ّية تدفعها �إلى تحقيق �ضروب وجودها
ّ
الخا�صة على نح ٍو ي�شعر فيه ك ّل كائن ّ
لدرجة وعيه� -أ ّنه ي�سعى �إلى تحقيق ذاته؛ لكن ك ّل ما يفعله � ّأي كائن -في الواقع-هو الخ�ضوع لهذه الإرادة
العمياء المبثوثة في الكائنات ك ّلها .وكذا ر�أ�س المال -كما فهمه مارك�س -ف�إ ّنه ق ّوة هائلة تدفع النا�س نحو
إن�ساني.
م�سالك ال ت�سهم �إلاّ في ت�سخيف حيواتهم ،وتفريغهم من م�ضمونهم ال ّ
�أ ّك ��د �إيغلت ��ن في ه ��ذا االتجاه «�إذا ما بدا �س�ؤال معن ��ى الحياة �ضاغط ًا في هذه الحال ��ة ،فذلك �أو ًال لأنَّ
عمل ّي ��ة التراكم ه ��ذه بر ّمتها غير مجدية البتة ومفتق ��رة �إلى الهدف ب�ش�أن الإرادة ل ��دى �شوبنهاور .فر�أ�س
خا�صة به ،توج ��د ب�صورة رئي�سة لخدمت ��ه ،وت�ستعمل الأفراد
الم ��ال ،مث ��ل الإرادة ،ينطوي عل ��ى ق ّوة دافعة ّ
لتط ّوره ��ا الخا� �ّ�ص والأعمى .كما �أ ّنه ينطوي �أي�ض ًا على �شيء من المكر ال ّدنيء الذي تنطوي عليه الإرادة.
�إذ يقن ��ع الرجال والن�ساء الذين ّ
يوظفه ��م ك�أدوات متع ّددة �أ ّنهم ثمينون وفريدون ،و�أ ّنهم ذوو �إرادة ح ّرة.
و�إذا كان �شوبنهاور يدعو هذا ال�ضرب من الخداع «وعي ًا» ،ف�إنَّ مارك�س يدعوه �أيديولوجيا» (((.
والحقيق ��ة �أ ّن ��ه يمكن �إرجاع فك ��رة �شوبنهاور ع ��ن «الإرادة» وفكرة مارك�س عن ر�أ�س الم ��ال �إلى فل�سفة
الفل�سفي على ما �س ّماه الروح �أو العقل �أو الفكرة ال�شاملة ،وهذه الم�صطلحات
هيغل� ،إذ �إنَّ هيغل بنى ن�سقه
ّ
ك ّله ��ا مترادف ��ات تحمل المعنى نف�سه ،وت ��دل داللة فل�سف ّية متق ّدمة على فك ��رة الألوه ّية :لقد ر ّكز هيغل في
الكلي يقف وراء �سيرورة التاريخ
فل�سفته على ما �أ�سماه «مكر العقل في التاريخ» ،وعنى بهذا المكر �أنَّ العقل ّ
الكلي يح ّرك الأفراد م ��ن وراء ظهورهم -وهم يعتقدون �أ ّنهم يح ّققون
ف ��ي ُمخْ ت ِ
َلف مظاهرها ،فهذا العقل ّ
غاياته ��م الفرد ّية -من �أجل تحقيق غاياته الكل ّية� ،إنَّ �أعم ��ال الب�شر وجهودهم وفعالياتهم وك ّل ما يقومون
الكلي ،لأنَّ العالم من�سوج بالعقل ،على �أ�سا�س �أنَّ حرك ّية
ب ��ه
ّ
�سي�صب في نهاي ��ة المطاف في م�صلحة العقل ّ
المثالي :ق�ض ّية  +نقي� ��ض الق�ض ّية = المر ّكب من الق�ض ّي ��ة ونقي�ضها .وكما هو
العال ��م تتق� � ّوم بالديالكتيك
ّ
معروف ،جاء مارك�س ليقلب هذا الديالكتيك ليجعله واقف ًا على قدميه بعد �أن كان واقف ًا على ر�أ�سه ،ليتح ّول
مادي.
�إلى ديالكتيك ّ
الهيغلي� ،إذ �إنَّ ت�أثير
لذل ��ك ،كان �أح ��رى بـ» ِتري �إيغلتن» �أن يقارن ت�سخير ر�أ�س المال للب�شر بمكر العقل
ّ
فل�سفة هيغل في فكر مارك�س حا�س ٌم و�أكي ٌد �أكثر بكثير من ت�أثير فل�سفة �شوبنهاور في فكر مارك�س.
ومهما يكن من �شيء ،ف�إنَّ �إيغلتن لم ير ّكز على فكرة عظيمة الأهم ّية كان قد طرحها مارك�س في �سياق
أ�سمالي ،و�أعني بها فكرة «ت�أليه النقود» .قال مارك�س
�شرحه لكيف ّية تدمير �إن�سان ّية الإن�سان في المجتمع الر�
ّ
ت�سلب النقود
بعبارات حزينة م�ؤثرة في الوجدان�« :إنَّ النقود هي القيمة العا ّمة الذات ّية لك ّل الأ�شياء .وهكذا ُ
وعالم النا�س والطبيعة قيمها الحقيق ّية� .إنَّ النقود هي الماه ّية لعمل الإن�سان والمغايرة للإن�سان
العالم ك ّله َ
َ
(((
ولوجوده ،وهذه الماهية الغريبة ت�سيطر عليه ،وهو يعبدها» .
 )6المصدر نفسه ،المعطيات السابقة نفسها.
 )7كارل ماركس«( ،في المس��ألة اليهودية») ،طبعة ديتس س��نة  1970جـ ،1صً ،375 :
نقال عن :عبد الرحمن بدوي،
موسوعة الفلسفة ،ج ،2مرجع سبق ذكره ،مادة :ماركس (= ص.)421:
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وال �ش � ّ�ك ف ��ي �أنَّ عبقر ّية مارك�س تتج ّلى في كونه ا�ستطاع �أن يحدِّ د للإن�سان ماهيته الجديدة� :إنَّ ماهية
الإن�سان هي النقود ،وقد رفع الإن�سان هذه الماهية �إلى ح ّد القدا�سة ،ف�صار مت�أ ِّله ًا بالنقود.
لك ��ن يجب �ألاّ نخلط بين معنى النقود ومعنى ر�أ�س المال لدى مارك�س -وهذا ما لم ير ّكز عليه �إيغلتن-
فالنقود �أو الم�صانع �أو المعامل �أو بكلمة �أدوات الإنتاج �شيء ور�أ�س المال �شيء �آخر مختلف تمام ًا ،لأنَّ ر�أ�س
المال �سيرورة اجتماع ّية �إنتاج ّية ُتغرق الب�شر في تح ّوالت مظاهرها التاريخ ّية.
من هنا ت�أتي �أهم ّية الماد ّية التاريخ ّية بالن�سبة �إلى ٍّ
كل من مارك�س و�إنغلز� ،إذ تهدف الماد ّية التاريخ ّية
عمق ّي� � ًا �إل ��ى �إرجاع النا�س من الحالة التركيب ّية المع ّقدة التي فر�ضته ��ا عليهم الدولة بد�ساتيرها وقوانينها
و�أنظمتها االقت�صاد ّية �إلى حالتهم الطبيع ّية الأولى ،وهذا الإرجاع نف�سه لي�س تقهقر ًا؛ بل تق ّدم ًا ديالكتيك ّي ًا
تقت�ضي ��ه حرك ��ة التاري ��خ للتخ ّل�ص من ر�أ� ��س المال و�سيطرت ��ه على حياة الب�ش ��ر ،لذلك تنبع م ��ن الماد ّية
الثوري ،فالعمل لي�س جهد ًا �إنتاج ّي ًا فح�سب؛ بل هو في جوهره العميق ن�شاط
التاريخ ّي ��ة نف�سه ��ا فكرة العمل
ّ
طبقي بين الع َّمال والبرجوازيين ل�صالح طبقة الع َّمال.
ّ
ثوري يلتهب من �أجل االنت�صار في �صراع ّ
المارك�سي ،كم ��ا تج ّلى مو�ضوع ّي ًا في
الثوري
�إنَّ م ��ا �سبق يقودن ��ا مبا�شر ًة �إلى موقف �إيغلتن م ��ن العمل
ّ
ّ
التاري ��خ� ،إذ ي�ؤ ّك ��د �إيغلتن �أ ّنه «قد تكون المارك�س ّية ممتازة ج ّد ًا في النظر ّية ،لكن ،ل ّما ُو�ضعت في التطبيق،
كان ��ت النتيج ��ة �إرهاب ًا وا�ستبداد ًا و�إب ��ادة جماع ّية على م�ستوى يمكن تخ ّيله .ر َّبما ب ��دت المارك�س ّية بمنزلة
فك ��رة ج ّيدة للأكاديميين الغربيين الأغنياء الذين ي�أخ ��ذون الحر ّية والديمقراط ّية على �أ ّنهما م�ضمونتان.
لكن ،بالنظر �إلى ماليين الرجال والن�ساء العاديين ،عنت المجاعة والم�ش ّقة والتعذيب ،والأ�شغال ال�شا ّقة،
واالقت�ص ��اد المنهار ،والدولة القامعة بوح�ش ّية .وجميع �أولئك الذين ثابروا على دعم النظر ّية ،على ال ّرغم
من ك ّل هذا� ،إ ّما �أ َّنهم غليظو الذهن ،و�إ َّما �أغرار �أو فا�سدون �أخالق ّي ًا .تعني اال�شتراك ّية عدم وجود الحر ّية،
وهي تعني �أي�ض ًا انعدام الخيرات ،بما �أنَّ هذا مرهون بنتيجة �إلغاء الأ�سواق»((( .
يت�ضح على �أ�سا�س كالم �إيغلتن ال�سابق �أ ّنه اتّخذ موقف ًا �سلب ّي ًا �إزاء تطبيق النظر ّية المارك�س ّية� ،أي يظهر
الثوري الذي �أ ّدى �إلى ت�أ�سي�س الدولة البل�شف ّية في رو�سيا بعد
وا�ضح ًا �أنّ �إيغلتن لم يكن را�ضي ًا عن الن�شاط
ّ
القي�صري ّثم �سيطرة فريق البل�شفيك.
الأحداث التي تلت ثورة �آذار  1917و�أ َّدت �إلى �سقوط الحكم
ّ
المركزي لح ��زب الع َّمال
لق ��د ا�ستط ��اع فالديمي ��ر لينين ورفاق ��ه من فري ��ق البل�شفيك ،وهو التنظي ��م
ّ
الديمقراطي الرو�س � ّ�ي تغيير وجه رو�سيا ،ومن َث َّم ت�أ�سي�س اال ّتح ��اد ال�سوفييتي .وال ّ
اال�شتراك � ّ�ي
�شك في �أنَّ
ّ
التجرب ��ة اال�شتراك ّية التي انبثقت في رو�سيا ،وامت ّدت �إلى �أنحاء العالم كا ّف ًة عن طريق الأحزاب ال�شيوع ّية
التطبيقي للنظر ّي ��ة المارك�س ّية ،وهذا
المنت�ش ��رة ف ��ي �أ�صقاع الأر�ض دليل عل ��ى نجاح كبير على الم�ست ��وى
ّ
واق ��ع تاريخ � ّ�ي ح�صل فع�ل ً�ا وال يمكن نكرانه؛ لكن �إذا نظرن ��ا �إلى نقد �إيغلتن لتطبي ��ق النظر ّية المارك�س ّية
ف ��ي العال ��م بعا ّمة فال نجده معن ّي ًا �إلاّ ب�إظه ��ار الجوانب ال�سلب ّية في التجارب اال�شتراك ّي ��ة ،فر�أي �إيغلتن �أنَّ
 )8إيغلتن ،لماذا كان ماركس على حق ،ص.21:
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النج ��اح كان حلي ��ف النظر ّية ،بيد �أنَّ الف�شل جاء من تطبيقها ،ول�سنا هنا في معر�ض الموازنة بين عنا�صر
اال�شتراكي -مهما
النجاح والف�شل فيما يتع ّلق بتطبيق النظر ّية المارك�س ّية ،لكن يكفي �أن نقول� :إنَّ المع�سكر
ّ
كان ��ت مثالب ��هُ -عني بدرجات متفاوتة تبع ًا الخت�ل�اف خ�صو�صية الدول التي انت�ش ��ر فيها بفكرة المجتمع،
ب�صفته كُلاّ ً متكام ًال ،وتكون الدول في هذه الحالة هي الم�س�ؤولة عن � ّ
أدق التفا�صيل في الحياة االجتماع ّية،
وال تت ��رك الأم ��ور على عواهنه ��ا لي�سيطر على النا�س عدد قلي ��ل من الر�أ�سماليي ��ن والمتحالفين معهم من
�أ�صح ��اب النفوذ وال�سلطة ،فقد بلغ مفه ��وم الم�س�ؤول ّية االجتماع ّية للدولة ذروته عن طريق تطبيق النظر ّية
المارك�س ّي ��ة ،م ��ن حي ��ث �إنَّ الدولة الحقيق ّية هي التي ُتعن ��ى ب�أفراد ال�شعب كا ّف ًة ،ولي� ��س بفئة مع ّينة منهم؛
غي ��ر �أنَّ ه ��ذا الكالم ال يعن ��ي �أبد ًا �أنَّ التج ��ارب اال�شتراك ّية -وفق ًا لخ�صو�صياتها -كم ��ا مار�سها القائمون
عليه ��ا كانت �صادقة وملتزمة بمبادئه ��ا على نح ٍو تا ّم؛ غير �أنَّ �أهم ّية هذه التج ��ارب -بمعزل عن مثالبها-
بوجه عام
تت�أ ّت ��ى م ��ن كونها �أ�صيلة �إلى حدٍّ مع ّين عل ��ى الم�ستوى
ال�سو�سيولوجي� ،إذ �إنَّ م�ش ��كالت المجتمع ٍ
ّ
الطبقي
ه ��ي هاج�س الأنظمة اال�شتراك ّية ،ولو ت � ّ�م الإخال�ص لهذا الهاج�س لكانت عمل ّي ��ة تقوي�ض التفاوت
ّ
تح�صيل حا�صل.
مارك�سي تا ّم� ،أي على نحو ما ف ّكر فيه مارك�س
يجر على نح ٍو
�إ َّنما ،لي�س بدع ًا القول� :إنَّ م�سار التاريخ لم ِ
ّ
وق َّدره ،لذلك قد يكون ف�شل تطبيق النظر ّية المارك�س ّية م�س ّوغ ًا لهذا ال�سبب.
والحقيقة� ،إنَّ مارك�س كان ينتظر ثورة اجتماع ّية في بلدان �أوروبا الغرب ّية ،الأكثر تط ّور ًا� ...أي �إنجلترا...
تم�ض فيه
كان مارك� ��س يتو ّقع �أن تكون البلدان ناق�صة التط ��ور في طليعة الثورة ،ب�صورة م�ؤقتة؛ �إ َّنما ما لم ِ
ال�شيوعي كان
الث ��ورة البرجواز ّية �إلى نهايته يمك ��ن �أن ي�ستثير االنتقال �إلى الثورة اال�شتراك ّية .ومنذ البيان
ّ
أخ�ص اهتمام ال�شيوعيين ،وذلك
يمك ��ن قراءة هذا المقطع بالغ الدالل ��ة(( :و�إ َّنما نحو �ألمانيا يتّجه على ال ّ
لأنَّ �ألمانيا هي في ع�ش ّية ثورة برجواز ّية ،ولأنَّ �ألمانيا �ستنجز هذه الثورة في �شروط من الح�ضارة الأوروب ّية
�أكث ��ر تق ّدم� � ًا ومع بروليتاريا �أكثر تط� � ّور ًا  ...ولأنَّ الثورة البرجواز ّية الألمان ّي ��ة ال يمكن �أن تكون ،وتالي ًا� ،إلاّ
المم ّهدة المبا�شرة لثورة بروليتار ّية))»((( .
يمك ��ن هن ��ا ط ��رح �س�ؤال مهم ف ��ي هذا ال�سي ��اق -انطالق ًا م ��ن �أفكار مارك� ��س نف�سها -وه ��و :هل قيام
الجوهري في
بروليتاريا متخ ّلفة بالثورة اال�شتراك ّية في �أماكن مختلفة من العالم ،منها رو�سيا ،كان ال�سبب
ّ
ف�شل تطبيق النظر ّية المارك�س ّية؟
يحيلن ��ا ه ��ذا ال�س�ؤال مبا�ش ��ر ًة �إلى موقف فالديمير ليني ��ن� ،إذ ارت�أى �أنَّ فهم الر�أ�سمال ّي ��ة في �أفق �أ َّنها
ناجم ��ة ع ��ن تراكم ال�صناع ��ات ال�ضخمة غلط كبي ��ر ،لذلك لي�س �شرط� � ًا �أن تكون البروليتاري ��ا المتق ّدمة
موج ��ودة فقط في البل ��دان ذات ال�صناعات الكبي ��رة ،و�إ ّنما يمكن العثور على ه ��ذه البروليتاريا المتق ّدمة
 )9أرنست فيشر ،هكذا تكلم ماركس حقاً ،ترجمة :محمد عيتاني ،دار العودة ،بيروت ،1973 ،ص.137:
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في بلدان يكون نمط الإنتاج فيها زراع ّي ًا� -إقطاع ّي ًا ،وهنا ا�ستنتج لينين �أنَّ الإقطاعيين (الكوالك) يمثلون
الر�أ�سماليي ��ن ،والفلاّ حين يمثلون البروليتاريا ،ويمكن �أن ين�شب ال�صراع بين هاتين الطبقتين على �أ�سا�س
�وري �ض ّد الإقطاعيين؛ لكن هل يكون لينين ،بفهم ��ه لهذه الم�س�ألة على هذا
توجي ��ه الفالحين ن�شاطهم الث � ّ
النح ��و ،قد خالف ر�أي مارك�س ع ��ن �ضرورة �أن تقوم بالثورة بروليتاريا متق ّدمة ح ّققت وجودها واندفاعتها
بع ��د ثورة قامت به ��ا البرجواز ّية؟ يمكن �أن يكون الجواب ال�شائع عن ه ��ذا ال�س�ؤال هو :نعم ،لكن هذا
�إذا �أخذنا تنظيرات مارك�س قبل عام 1880؛
بيد �أ ّنه «منذ عام  1880والأعوام التي تلته ،كان مارك�س يولي �أكبر انتباهه نحو رو�سيا ،ذلك لأنَّ الثورة
البرجوازي ��ة كانت هناك مه ّي�أة للتحقيق «ببروليتاريا �أكثر تط ّور ًا بكثير» منها في �إنجلترا في القرن ال�سابع
نواح ع ّدة �أكثر من تط ّور البروليتاريا الألمان ّية في �أربعين ّيات
ع�ش ��ر ،وفرن�سا الق ��رن الثامن ع�شر -لكن من ٍ
ال�شيوعي» قد و�صفت رو�سيا
الق ��رن الما�ض ��ي (�أي القرن التا�سع ع�ش ��ر)� ،إنَّ مق ّدمة طبعة  1882لـ»البي ��ان
ّ
�وري في �أوروبا» بل لقد تح ّدث مارك�س في المق ّدم ��ة المذكورة عن قدرة الجماع ّية
ب�أ ّنه ��ا «طليعة العمل الث � ّ
الريف ّي ��ة الرو�س ّي ��ة في االنتقال مبا�شر ًة �إلى الملك ّية الجماع ّية لل�شيوع ّية� .إنَّ هذا البلد ناق�ص التط ّور يمكن
الخا�ص ،من حيث درجة
�أن يغدو مثل �ألمانيا قبل ذلك ب�أربعين عام ًا ،بداية لثورة ا�شتراك ّية يكون م�سرحها
ّ
تط ّورها� ،أوروبا الغرب ّية» (.((1
ال�شيوعي،
بالغ ما ا�ستج َّد في مق ّدم ��ة طبعة  1882من البيان
يظه ��ر هن ��ا وا�ضح ًا �أنَّ لينين �أدرك ٍ
ّ
بعمق ٍ
فج ��اءت عمل ّي ��ة تطبيق النظر ّية المارك�س ّي ��ة لديه �صحيحة ومطمئنة؛ لكن يمك ��ن �أن تظهر �إ�شكال َّية مع ّقدة
هنا ،وهي �أنَّ مارك�س قبل عام  1880كان يراهن على بروليتاريا متق ّدمة تنبثق من �شروط ح�ضار ّية �أوروب ّية
نف�س ُه ر�أ َي ُه هذا ،واتّجه �إلى المراهنة على البروليتاريا
على وجه التحديد؛ لكن بعد عام  1880غ ّير مارك�س ُ
الفالح ّي ��ة الرو�س ّية ،ف ��ك�أنَّ مارك�س �أدرك امتن ��اع قيام ثورة بروليتار ّي ��ة في �أوروبا الغرب ّي ��ة ،فانعطف �إلى
رو�سي ��ا .وهن ��ا يمكن �أن ن�س� ��أل هل غ ّير مارك�س فهمه للث ��ورة تبع ًا لتحوالت التاريخ ويك ��ون بذلك قد تجاوز
الحتم ّية التاريخ ّية؟
�إنَّ ه ��ذا االنعط ��اف الخطي ��ر في فكر مارك� ��س يعني �أ ّنه و�صل �إل ��ى حالة ي�أ�س من قيام ث ��ورة في �أوروبا
الغرب ّي ��ة �ض� � ّد الر�أ�سمال ّي ��ة ،لذلك ال ب ّد من نقل هذه الثورة م ��ن رو�سيا �إلى �أنحاء �أوروب ��ا الغرب ّية كا ّف ًة� .إنَّ
ه ��ذا الحد�س المتماهي مع تح ّوالت التاريخ بعبقر ّية ن ��ادرة تح ّقق فع ًال؛ غير �أنَّ مارك�س نظر ّي ًا ومعه لينين
ال�صراع من
– على ال ّرغم من وعيه لهذا الأمر كما �سيتب ّين الحق ًاّ -ثم �ستالين تطبيق ّي ًا ،نقلوا طبيعة ِّ
ع�سكري بين دول ،وهنا تختلف ماه ّية ال�صراع ،فنجاح ثورة
�صراع بين البروليتاريا والر�أ�سمال ّية �إلى �صراع
ّ
ع ��ام  ،1917ث � ّ�م بعد ذلك تو ّلي فريق البل�شفيك زمام ال�سلطة ،وتكوي ��ن االتحاد ال�سوفييتي ،عوامل �أف�ضت
الطبقي داخ ��ل الدولة الواحدة م�ش َّرع ًا على م�ستوى
المارك�سي ،ف�إذا كان ال�صراع
�إل ��ى تغيي ��ر جوهر الفكر
ّ
ّ
الدولي �سي�س ��وق البروليتاريا العالم ّية �إلى
الع�سكري
التنظي ��ر المارك�س � ّ�ي ،وفيه وجهة نظر� ،إلاّ �أنَّ ال�صراع
ّ
ّ
 )10المصدر نفسه ،ص.139 - 138 :
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�أن تنق�سم على نف�سها في هذا ال�صراع� ،إذ لي�س �ضرور ّي ًا �أن تقف البروليتاريا في �أوروبا الغرب ّية �إلى جانب
بوجه عام و�إن
البروليتاري ��ا ف ��ي رو�سيا ب�سب ��ب �صعوبة االت�صال والتن�سي ��ق واالقتناع ،وهذا ما حدث فع�ل ً�ا ٍ
الغربي اتخذ نمط ًا ع�سكر ّي ًا
وج ��دت حاالت ا�ستثنائية؛ لأنَّ نمط ال�صراع بي ��ن المع�سكر ال�شرقي والمع�سكر
ّ
الطبقي ،وتح ّول ال�صراع تدريج ّي ًا �إلى
أيديولوجي ،لذلك �أُهملت عمل ّية ال�صراع
طغ ��ى على نمط ال�صراع ال
ّ
ّ
الدولي؛ �أ ّما داخل الدولة نف�سه ��ا في �أنحاء متع ّددة من
ح ��رب ب ��اردة بين المع�سكرين ،هذا عل ��ى الم�ستوى
ّ
اال�شتراكي ،فقد �أعادت الطبقة الر�أ�سمال ّية �إنتاج نف�سها وظهرت متوالية ال نهاية لها من المن�شقين
العالم
ّ
الغربي ،ويمكن �إرجاع ذلك بالدرجة الأولى �إلى الف�شل
والمعار�ضين ال�سيا�سيين والمتحالفين مع المع�سكر
ّ
اال�شتراكي ،تحديد ًا االتحاد ال�سوفييتي.
االقت�صادي الكبير الذي عانى منه المع�سكر
ّ
وقد ا�ستطاع �إيغلتن �أن ي�صف على نح ٍو عميق �صعوبة قيام اال�شتراك ّية من دون توافر مق ّومات اقت�صاد ّية
حقيق ّي ��ة ،لأنَّ عدم توافر هذه المق ّومات �أنف�سها هو ال ��ذي �أف�ضى �إلى الب�ؤ�س والمعاناة والحرمان في حياة
ال�سوفييتي.
النا�س داخل االتحاد
ّ
لكنَّ �إيغلتن ي�ؤ ّكد «هذا ال يعني �أ َّنه ال يمكن البدء ببناء اال�شتراك ّية في ظروف الحرمان ،بل هذا يعني �أ ّنه
م ��ن دون المواد الأول ّية الماد ّية �سوف تتج ��ه اال�شتراك ّية نحو االنحراف لت�صبح �صورة مم�سوخة ال�شتراك ّية
ُعرف ��ت بال�ستالين ّي ��ة� .سرعان ما كانت مه ّددة بالث ��ورة الم�ضا ّدة ،وبتف�شي المجاعة ف ��ي المدن ،وبالحرب
الأهل ّي ��ة الدامي ��ة .كانت ملقاة في محيط من الفالحين �شديدي الع ��داوة ،الراف�ضين التخ ّلي عن فائ�ضهم
ال ��ذي ك�سبوه ب�شقّ ال َّن َف� ��س ل�صالح المدن المت�ض ّررة جوع ًا .فمع القاعدة الر�أ�سمال ّية ال�ضيقة ،والم�ستويات
المادي ،والآثار الطفيفة للم� ّؤ�س�سات المدن ّي ��ة وطبقة عمال ّية ّتم �إفناء معظمها و�إنهاكها،
الكارث ّي ��ة للإنتاج
ّ
ّ
المت�ضخمة ،كانت الثورة في �أزمة عميق ��ة بحيث �إ ّنها لم تكن
وم ��ع االنتفا�ض ��ات الفالح ّية والبيروقراط ّي ��ة
ق ��ادرة على مناف�سة بيروقراط ّية القي�صر .وفي النهاية ،كان على البل�شفيين القانطين والمنهكين بالحرب
�أن ي�سي ��روا نح ��و الع�صرنة على �أفواه البنادق .لقد �أُبيد العديد م ��ن العمال المنا�ضلين �سيا�س ّي ًا في الحرب
الأهل ّية المدعومة من الغرب ،تاركين الحزب البل�شفي مع قاعدة اجتماع ّية تت�ضاءل ...وقع اقت�صاد رو�سيا
االجتماعي ،وب�سخرية مفجعة كان هذا ما طب َع بطابعه القرن الع�شرين ب�أكمله؛
في الدمار ،وتفتّت ن�سيجها
ّ
هكذا برهنت اال�شتراك ّية على �أ ّنها الأق ّل �إمكان ًا ،حيث كانت الأكثر �ضرورة» (.((1
لك ��ن� ،إذا تجاوزنا الحرب الأهلية الرو�سية بين «الجي�ش الأحم ��ر» و»الجي�ش الأبي�ض» ،وعدنا �إلى فكرة
الع�سكري الدول � ّ�ي ،وهذا خط�أ ارتكب ��ه المارك�سيون ال�سوفييت،
�إهم ��ال ال�صراع الطبق � ّ�ي ل�صالح ال�صراع
ّ
نج ��د �أنه منذ وقت مبك ��ر « وفي مواجهة بع�ض اال�شتراكيين الذين كانوا يرون �أنَّ الحرب هي نتيجة �أخطاء
�شخ�ص ّية �أو انتهاك لحقوق الغير ،ويمكن تالي ًا �إلغاء الحروب بمجرد الن�ضال في �سبيل ال�سالم دون تحطيم
الر�أ�سمال ّي ��ة ،جاء لينين في كتاب ��ه( :الإمبريال ّية �أعلى مراحل الر�أ�سمال ّية) فق َّرر �أنَّ من الواجب �أن نبحث
عن �أ�سباب الحروب وعدم �إمكان تجنبها من �أجل توزيع الأر�ض توزيع ًا جديد ًا-يقول �إ ّنه ينبغي البحث عن
 )11إيغلتن ،لماذا كان ماركس على ّ
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ذل ��ك في تحليل للر�أ�سمال ّية االحتكار ّية .وفي هذا الر�أي يختلف لينين عن موقف �إنجلز في �أُخريات حياته
م ��ن م�س�ألة الحرب .لقد ا�ستنبط لينين ،من تحليله للإمبريالي ��ة �أنَّ على اال�شتراكيين الثوريين �أن يدركوا
�أنَّ الحرب العالم ّية ينبغي �أن ُيجاب عنها بالإعداد المنظم لال�ستيالء على ال�سلطة ،وذلك بتحويل الحرب
الإمبريال ّية �إلى حروب �أهل ّية»(.((1
والحقيق ��ة �أنَّ وع ��ي ليني ��ن التاريخي وال�سيا�س ��ي العميق دفعه �إل ��ى الدعوة �إلى ا�ستب ��دال الحروب
الطبقي في العالم داخل ك ّل دولة على ِح َدة،
الأهل َّية بالحرب الإمبريال َّية ما يعني �إعادة �إحياء ال�صراع
ّ
�وري –وهو جوهر الماد ّية التاريخ ّية -ال يمكن التنازل عن ��ه مطلق ًا بالن�سبة �إلى لينين،
�إذ �إنَّ الن�ش ��اط الث � ّ
لذل ��ك ال يمكن فهم تجربة االتحاد ال�سوفييتي� ،إلاّ ب�صفتها تجربة �سيا�س ّية ترمي �إلى «تغيير العالم» ،وهذا
م ��ا قا َد �إلى ن�سيج مت�شابك من الأخطاء على جمي ��ع الم�ستويات ،ومر ّد ذلك �إلى �أنَّ المارك�سيين ال�سوفييت
أيديولوجي لم يتراجعوا عنه ق � ّ�ط �أملته عليهم الماد ّية
فل�سفي� -
وف ��ي مق ّدمتهم لينين انطلقوا من موق ��ف
ّ
ّ
َ
حا�صل ،وهذا ما انتبه
تح�صيل
التاريخ ّية ،فوقعوا في �شرك الإيمان بحتم ّية تاريخ ّية �صارت بالن�سبة �إليهم
ٍ
�إلي ��ه �إيغلتن نف�سه بداللة قول ��ه« :المارك�س ّية هي �شكل من �أ�شكال الحتم ّية .هي ترى الرجال والن�ساء مج ّرد
�أدوات للتاريخ ،لك ّنها ال تج ّردهم من حر ّيتهم وفرد ّيتهم .كان مارك�س ي�ؤمن ببع�ض قوانين التاريخ الحديد ّية
ب�شري �أن يقاومها .كان
الت ��ي ت�ستطي ��ع �أن ت�ستوفي �شروطها بق ّوة ال تثنى عن ُمراده ��ا ،وال ي�ستطيع � ّأي عمل ّ
قدر �أن تول ��د الر�أ�سمال ّية منها ،و�سوف تخلي الر�أ�سمال ّية ال محال ��ة الطريق لال�شتراك ّية .و�إذا
للإقطاع ّي ��ة َ
(((1
نظرنا �إلى نظر ّية مارك�س في التاريخ ،نرى �أ ّنها بال�ضبط ن�سخة علمان ّية للعناية الإله ّية �أو للقدر» .
لكنَّ �س�ؤا ًال مه ّماً ينبثق هنا ،هو :ما معنى التاريخ لدى مارك�س؟
المارك�سي وا�ضح� � ًة وجل ّية ،فمعنى التاريخ لدى
يمك ��ن �أن يق ّدم الجواب عن ه ��ذا ال�س�ؤال ماه ّي َة الفكر
ّ
مارك� ��س ه ��و معنى جدي ��د تمام ًا ،فالتاري ��خ ال يتحرك بموج ��ب �إرادة المطلق ،وال ب�سب ��ب الحروب الكبرى
الكال�سيكي -في ر�أي
بي ��ن الب�شر ،وال من ج� � ّراء ا�ستبدال �أنظمة �سيا�س ّية بغيرها ،لذلك كان عل ��م التاريخ
ّ
المارك�سيين -علم ًا فا�ش ًال وعاجز ًا عن تقديم الحقائق المو�ضوع ّية ،ذلك �أنَّ «النزعة المادية التاريخ ّية هي
ال�سيا�سي هو العلم الخا�ص بالقوانين المو�ضوع ّية التي ت�سيطر
النظر ّية العامة لطرائق الإنتاج ،واالقت�صاد
ّ
عل ��ى عالق ��ات الإنتاج بين النا�س .ومو�ض ��وع علم التاريخ هو العالقات المتبادلة بي ��ن الطبقات التي تتم ّثل
تاريخي �إذا ما لم نت�ساءل
فيها هذه العالقات للإنتاج ،وال �سيما عالقاتها ال�سيا�س ّية .ولي�س هناك من علم
ّ
الطبقي»(. ((1
في ك ّل لحظة عن طابع عالقات الإنتاج ،وطابع الملك ّية ،والطبقات االجتماع ّية والربح
ّ
 )12بدوي ،موسوعة الفلسفة ،ج ،2مرجع سابق ،مادة :لينين (= ص)403 :
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ال�سيا�سي ،لذلك ينبغي
م ��ن هنا ي�صير وا�ضح ًا �أنَّ علم التاريخ يجب �أن ُيفهم ف ��ي �ضوء علم االقت�صاد
ّ
�أن ُتدر� ��س حرك ّية التاريخ على �أ�سا�س القوانين االقت�صاد ّي ��ة ،لذلك �سيطرت على التاريخ القراءة الحتمية
االقت�صادي ،مثلما تب ّين
للتاريخ التي �أهملت العوامل الم�ؤثرة في ال�سيرورة التاريخ ّية للعالم ما عدا العامل
ّ
�سابق ًا في ما يتع ّلق بموقف مارك�س من البروليتاريا المتقدمة قبل عام  1880وبعد عام 1880؛
ال�سيا�سي
إن�ساني في جملتها الجامعة ،ا�ستناد ًا �إلى علم االقت�صاد
ّ
لك ��ن هل ُي َع ُّد فهم �سيرورة التاريخ ال ّ
�أمر ًا مقبو ًال في ر�أي �إيغلتن؟
ي�صب �إيغلتن جام غ�ضبه على المارك�س ّية بقوله« :تح ِّول المارك�س ّية ك ّل �شيء �إلى اقت�صاد� .إ ّنها نوع
هنا ُّ
االجتماعي :ك ّل هذا
من الحتم ّية االقت�صاد ّية :الفن ،ال ّدين ،ال�سيا�سة ،القانون ،الحرب ،المناقب والتغيير
ّ
ُينظر �إليه بعبارات ّ
الحقيقي
الطبقي .فالتعقيد
فظة على �أ ّنه لي�س �أكثر من انعكا�سات لالقت�صاد �أو لل�صراع
ّ
ّ
لل�ش� ��ؤون الب�شر ّية يتم تجاوزه ل�صالح ر�ؤية �أحاد ّية الل ��ون للتاريخ .كان مارك�س في هو�سه باالقت�صاد مج ّرد
أ�سمالي الذي عار�ضه .وفكره على خالف مع وجهة النظر التع ّدد ّية للمجتمعات
�ص ��ورة معكو�سة للنظام الر�
ّ
الحديثة ،ويعي ب�أنَّ المدى المتن ِّوع للتجربة التاريخ ّية ال يمكن �أن ُيح�شر في �إطار جامد واحد» (.((1
ومهما يكن من �أمر نقد ِتري �إيغلتن للحتم ّية االقت�صاد ّية عند المارك�سيين� ،إال �أنَّ المارك�سيين �أنف�سهم
يراهن ��ون على ه ��ذه الحتم َّية ،ب�صفتها �أ�سا�س ًا جوهر ّي ًا لتغيير العال ��م ،وبالفعل ا�ستطاع االتحاد ال�سوفييتي
�أن ي�ؤث ��ر ت�أثي ��ر ًا عميق ًا في م�سار تاريخ العالم في القرن الع�شرين ،ولو لم ي�ستند ال�سيا�سيون ال�سوفييت �إلى
االقت�صادي لما ا�ستطاعوا تحريك البروليتاريا ،وال دعم وت�شجي ��ع ت�أ�سي�س الأحزاب ال�شيوع ّية في
العام ��ل
ّ
�أنحاء العالم كاف ًة ،ولم يكن منذ البداية كبار ِّ
منظري المارك�س ّية في االتحاد ال�سوفييتي غافلين عن �أهم ّية
الجمعي للفئات الم�سحوقة
التركي ��ز على العوامل االقت�صاد ّية ف ��ي تغيير العالم� ،أق ّله على م�ستوى الوجدان
ّ
م ��ن الب�ش ��ر� ،إذ �إ ّنه «بعد مارك�س ،المارك�س ّي ��ة ت�ستولي على مئات الماليين من الب�ش ��ر باالرتباط مع مهمة
التاري ��خ ،تق ��ود انتقال الب�شر ّية( .رو�سي ��ا ،ال�صين �إلخ) م ��ن الر�أ�سمال ّية �إلى اال�شتراك ّي ��ة� ،أي �أكبر عمل ّية
انتقال -تح ّول -زوال ون�شوء ،مو�ضوع ّية في تاريخ الإن�سان» (.((1
ال�سوفييتي كان عمل ّية تاريخ ّية كبرى ال يمكن نكرانها،
�إنَّ تح ّول العالم �إلى اال�شتراك ّية في زمن االتحاد
ّ
وال �ش ��ك ف ��ي �أنَّ ِت ��ري �إيغلتن �أهمل ه ��ذه الحقيقة �إلى حدٍّ بعيد ،فق ��د ا�ستطاعت المارك�س ّي ��ة في تجلياتها
ال�سيا�سي ��ة اال�شتراك ّية الممهدة لل�شيوع ّية المن�شودة �أن تغ ّي ��ر مجرى التاريخ في كثير من الدول ،وما زالت
ت�أثيراته ��ا موجودة �إلى يوم النا�س هذا .ولئن ف�شل ��ت المارك�س ّية في االتحاد ال�سوفييتي �إال �أنَّ القيم المثلى
فيه ��ا �ستبقى ح ّية ،وهذه القيم –على الرغم من ك ّل الأخطاء -تتمظهر في نزعة �إن�سان ّية اهت َّمت بالإن�سان
ف ��ي جمي ��ع �أنحاء العالم ،لنقله من حال ��ة التبع ّية �إلى حالة التح ّرر
االقت�صادي م ��ن الر�أ�سمال ّية ،ويكفي �أنَّ
ّ
 )15إيغلتن ،لماذا كان ماركس على ّ
حق؟ ،ص.91:
 )16انظر :لينين ،الدفاتر الفلسفيّة ،ج ،1ترجمة :إلياس مرقص ،دار الحقيقة ،بيروت( ،د.ت) ،ص 109 :من مقدمة المترجم.
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االتح ��اد ال�سوفييتي واجه -ولو بدرجات متفاوتة -الواليات المتحدة الأمريك ّية ،و�ساند حركات التح ُّرر في
كثير من دول العالم؛
�إال �أنَّ هن ��اك ر�أي� � ًا مهم� � ًا للفيل�سوف الألماني مارت ��ن هيدغر (توفي  )1976يمك ��ن ا�ستح�ضاره ب�صدد
ال�ص ��راع بين االتحاد ال�سوفييتي والواليات المتح ��دة الأمريك ّية ،فقد ارت�أى �أنَّ كليهما وجهان لعملة واحدة
ه ��ي الجنون الرهي ��ب للتكنولوجيا الع�سكر ّية التي بلغ ��ت �أوجها في ت�صنيع القنابل الذر ّي ��ة والنوو ّية .هذا،
الغربي ،ف�إ َّنه ي�سهم على
وبالنظ ��ر �إلى هيدغر �سواء �أَتعاطف واحدنا مع المع�سك ��ر ال�سوفييتي �أم المع�سكر
ّ
نح ��و �أو �آخ ��ر في َد ِّ�س نف�سه -عن وعي �أو غير وعي -في ر�سم النهاي ��ة الميتافيزيق ّية الأخيرة للوجود ،وهي
نهاية مفجعة ذات نتائج كارث ّية.
لق ��د ربط هيدغر بين �سيط ��رة التكنولوجيا بعامة والتكنولوجيا الع�سكر ّية بخا�صة ربط ًا في غاية العمق
م ��ع الميتافيزيق ��ا ،فمن وجهة نظ ��ر هيدغر �سيط ��رت الميتافيزيقا على عق ��ول الب�شر عل ��ى امتداد تاريخ
الثقاف ��ة الأوروب ّية ،بدء ًا من م ُثل �أفالطون و�صو ًال �إل ��ى �إرادة الق ّوة عند نيت�شه ،لذلك جاء الوجود من حيث
ا�ستقبال ��ه لدى النا�س م�ش ّوه ًا ب�أف ��كار فل�سف ّية ال ّ
تدل على حقيقته البتة ،فخ�ضع ��ت العقول لأن�ساق معرف ّية
زائفة ،فر�ضت ماهيات كاذبة على حقيقة الوجود ،و�آخر ماه ّية ت�سيطر الآن على الب�شر ّية هي التكنولوجيا،
�إذ �ص ��ار الوج ��ود ُم�ستوعب ًا من ِق َب ِل الب�شر ،وفق� � ًا للطرائق التي تق ّدمه به ��ا التكنولوجيا ،ف�صارت عقولهم
م�صوغة على نح ٍو تح ّدده التكنولوجيا.
ال�سوفييتي� ،إال �أ ّنه ال يمكن
ومهما يكن من �أمر نقد هيدغر للمارك�س ّية ال�سيا�سية -الع�سكر ّية في االتحاد
ّ
ا�ستنف ��اد ما ا�ستطاعت المارك�س ّية تحقيق ��ه في العالم ،نظر ّي ًة وتطبيق ًا ،و�ستبق ��ى هناك عنا�صر ق ّيمة في
أمريكي» الذي تح ّول فيه الإن�سان
التجربة اال�شتراك ّية ال يمكن �أن نجد مثلها الآن في «الع�صر الإمبريالي ال ّ
�إل ��ى �سلع ��ة لها ثمنها� ،أو �إل ��ى �شيء يمكن تحطيمه �أو تدمي ��ره من دون �أن يكون ل ��ه � ّأي معنى ،و�صارت فيه
الخزعب�ل�ات ال�سيا�س ّية التي يطلقها القادة الأمري ��كان م�س ّوغات و�أ�سباب ًا لغزو الدول وتدميرها ومحا�صرة
�شعوبها ونهب خيراتها وتولية العمالء عليها ،و�إثارة الفتن والنعرات والخراب ،و�إفقار النا�س بحجج واهية.
المادي
وه ��ا ه ��و ذا �إيغلتن ُيف�صح عن حنينه الملتب�س �إلى مارك�س بقوله« :لم يجعل مارك�س من الإنتاج
ّ
قدر الإمكان .فمثاله الأعلى هو وقت الراحة ولي�س العمل.
معبود ًا .على العك�س ،فقد اعتقد ب�أ ّنه ينبغي �إلغا�ؤه ْ
اقت�صادي ،ف�إنَّ هذا كان به ��دف االنتقا�ص من �سلطة
و�إذا م ��ا �أعطى ،هك ��ذا ،اهتمام ًا �شديد ًا لك ّل ما ه ��و
ّ
الإنت ��اج على الب�شر ّية .كانت ماديت ��ه متوافقة مع قناعات �أخالق ّية وروح ّية عميق ��ة .وكان يغدق الثناء على
الطبق ��ة الو�سطى ،ويرى اال�شتراك ّية بمنزلة الوريث لتركاتها المتع ّلقة بالحر ّية والحقوق المدن ّية واالزدهار
المادي� .آرا�ؤه حول الطبيعة والبيئة كانت في الجزء الأكبر منها متق ّدمة كثير ًا على زمانها .لم يكن هناك
ّ
العالمي� ،أو للقتال �ض� � ّد الفا�ش ّية �أو لل�صراع من
بط ��ل �أ�ش� � ّد عزم ًا و�صدق ًا لحركة تح� � ّرر المر�أة� ،أو لل�سالم
ّ
�أجل التح ّرر من اال�ستعمار ،من الحركة ال�سيا�سية التي ولدت من �أعماله .ف َمن ِّ
يكذب مف ِّكر ًا كهذا؟» (.((1
 )17إيغلتن ،لماذا كان ماركس على ّ
حق؟ ،ص.187-188 :
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ه ��ذا ،ومن �أج ��ل �أن نقول كالم ًا واقع ّي ًا ،يجب �أن نمتلك �شجاعة الحقيقة ،فالمارك�س ّية الآن �صارت �أثر ًا
�شكلي لدى بع�ض الدول التي ال ت ��زال ترتدي ق َّبعة مارك�س ،ولدى بع�ض
بع ��د عين ،ول ��م يعد لها �سوى وجود ّ
الأح ��زاب ال�شيوع ّية المنت�شرة هنا وهناك وفق ��دت القدرة على المبادرة ال�سيا�س ّية لأ�سباب ي�صعب ذكرها
في هذا المقام� ،أو لدى بع�ض الأفراد المتعاطفين مغلولي الأيدي.
وف ��ي الحقيقة ،ج ��اء القرن الح ��ادي والع�شرون ك�أ ّن ��ه �إع�صار هائل د ّم� � َر الفل�سف ��ات والأيديولوجيات
والنظر ّي ��ات والقيم والمبادئ والأخ�ل�اق البيئ ّية ،وال يمكن تف�سير ذلك �إلاّ عل ��ى �أ�سا�س طغيان الإمبريال ّية
يعد للفكر قدرة على تغيير الواقع،
العالم ّية التي ح ّولت العالم ك ّله �إلى محرقة لخدمة رغباتها ،لذلك لم ْ
النظري ج ��دواه ،و�صارت الحياة الإن�سان ّية نوع ًا م ��ن الن�سخ لنماذج متهالكة من
�أو بالأح ��رى فق ��د التفكير
ّ
�أنم ��اط الوجود ،لذلك قد تك ��ون المارك�س ّية حلم ًا �ضائع� � ًا ،لأ�سباب ذاتية و�أخرى مو�ضوعي ��ة� ،إال �أنها حلم
المارك�سي هو الآن �سيزيف� ،إنه �سيزيف
تراجي ��دي يترك دور ًا لفهم عظمة البطل قبل �سقوطه� ،إنَّ البطل
ّ
ال يحمل � ّأي �صخرة ،لأنَّ �صخرته القديمة تفتَّتت بين يديه◘ .
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�شخ�صية العدد

ّ
تعلم كيف تقر�أ الق�صيدة
ت�أليفِ :تري �إيغلتن
ترجمة :كارولين توما�س •
ا ّتبع الن�صائح الآتية كي تتع ّلم كيف تقر�أ الق�صيدة وتفهمها.

اقر�أ م�ستعين ًا بقلم الر�صا�ص
اقر�أ الق�صيدة وفي يدك قلم ر�صا�ص.
�أط ِل ��ق العنان ليدك وار�سم الخطوط تحت الكلمات ،ود ّون مالحظاتك وردود �أفعالك وانطباعاتك على
و�صل
الهوام�ش .انغم�س في تفكيك تعابيرها ومعانيها .ار�سم دائرة حول كل كلمة مهمة �أو الفتة �أو متكررةِ ،
بين الأفكار المترابطة�َ .ضع �إ�شارة مميزة على الكلمات والأ�سطر والمقاطع الغام�ضة والمح ّيرة.
اق ��ر�أ الق�صيدة كاملة مرات عدة ،بقلبك تارة ،وب�صوت م�سم ��وع تارة �أخرى ،و�أ�ص ِغ بانتباه �إلى �أ�صوات
الكلمات و�إيقاعاتها.

تفح�ص المو�ضوع الرئي�س للق�صيدة
ّ
ت�أ ّم ��ل عن ��وان الق�صيدة .ما الذي يخب ��رك به عن مو�ضوعها وج ْر�سها ونمطه ��ا؟ ما الذي يعدك به؟
(بعد �أن تكون قد قر�أت الق�صيدة ،قد ترغب في العودة �إلى عنوانها لتكت�شف العالقة بينهما).
«عم تتحدث الق�صيدة؟»–
ما انطباعك الأولي عن مو�ضوع الق�صيدة؟ حاول الإجابة عن ال�س�ؤال التاليّ :
ثم عد �إلى هذا ال�س�ؤال مجدد ًا كلما تع ّمقت �أكثر في تحليلها .وليكن جوابك محدد ًا ودقيق ًا قدر الم�ستطاع،
• مترجمة �سورية حا�صلة على دبلوم �أكاديمي في الترجمة جامعة دم�شق .
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واعمل على �أن يكون �أعمق من مجرد ذكر انطباع مبهم وملتب�س عن الق�صيدة .ثم حدد ما موقف ال�شاعر
من مو�ضوع ق�صيدته؟
ما الموقف الأ�سا�سي الذي تقوم عليه الق�صيدة؟ وما الذي يحدث داخلها؟ ومن المتكلم؟ و�إلى من هي
موجه ��ة؟ وف ��ي ظل �أي ظروف؟ و�أين؟ ولماذا؟ وهل تحكي الق�صيدة ق�صة؟ وهل ت�صف �شيئ ًا مادي ًا
ّ
�أو معنوي ًا؟ وما العنا�صر المحددة في ن�ص الق�صيدة ،التي ترتكز عليها في دعم �إجاباتك؟
وبم ��ا �أن الق�صيدة هي بناء �أدبي عالي التركيز ،فم ��ن المفيد �أن تحاول �إعادة �صياغتها �سطر ًا �سطر ًا،
وب�صوت م�سموع .وفي حال كانت الق�صيدة م�ؤلفة من ُجمل كاملة ،فهل في مقدورك تحديد الفعل والفاعل
الجمل؟ وحاول �أن
والمفع ��ول ب ��ه ،و�إالم ت�شير المحددات كال�ضمائ ��ر و�أ�سماء الإ�شارة وما �إلى ذلك داخ ��ل ُ
تفكك �أي عقد نحوية داخل تلك الجمل.
ه ��ل الق�صيدة مبنية على المقارن ��ة �أو على الت�شبيه؟ و�إذا كان الأمر كذلك ،فهل تجد المقارنة منا�سبة
�أو الت�شبيه مالئم ًا؟ بماذا يختلف الأمران اللذان هما مو�ضوع المقارنة؟ وما وجه ال�شبه بين الت�شبيهين؟
ما موقف ال�شاعر من مو�ضوع ق�صيدته؟ �أيتناول مو�ضوعه بجدية؟ �أم بتبجيل؟ �أم ب�سخرية؟ �أم بته ّكم؟
�أم بتناق�ض؟ �أم بعدائية؟ �أم بروح الفكاهة؟ �أم بطرافة؟ �أم بحيادية؟
�أتخاطب الق�صيدة ثقافة القارئ� ،أم م�شاعره� ،أم عقله؟

انتبه �إلى �سياق الق�صيدة
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هل تت�ضمن الق�صيدة �إ�شارات وتلميحات �إلى �أ�شخا�ص �أو �أحداث �أدبية �أو تاريخية؟ وهل تراها منا�سبة
للق�صيدة؟ وهل ت�ش ّكل قيمة م�ضافة �إليها؟
ما الذي تعرفه عن ال�شاعر؟ وعن الع�صر الذي كتب ق�صيدته فيه؟ وعن �أعماله الأخرى؟
ادر�س ال�سمات ال�شكلية للق�صيدة
ت�أ ّم ��ل نغ ��م الق�صيدة و�إيقاعها.ه ��ل تتبع قافية محددة؟ وف ��ي حال كان الأمر كذل ��ك ،فهل تلتزم بتلك
القافي ��ة التزام ًا �صارم ًا؟ هل ي ّتب ��ع ال�شاعر �إيقاع ًا محدد ًا؟ �إالم يهدف الإيق ��اع والقافية المحددان وعالم
ير ّك ��زان؟ وه ��ل تحت ��وي الق�صيدة �أ�ش ��كال الجنا�س وال�سج ��ع والمح ��اكاة ال�صوتية؟ وم ��ا عالقتها بمغزى
الق�صيدة؟ وما الآثار التي تخلقها فيها؟
مق�سمة �إلى مقاطع �شعرية مختلفة م ��ن حيث القافية� ،أو تبع ًا لتغ ّي ��ر المو�ضوع� ،أو تغ ّير
ه ��ل الق�صي ��دة َّ
المنظ ��ور؟ وم ��ا عالقة تلك المقاطع بع�ضها ببع�ضه ��ا الآخر ،وكيف يتم الربط فيم ��ا بينها؟ وهل يتم ذلك
بطريقة منا�سبة لهذه الق�صيدة؟
كيف يتم ترتيب الأفكار داخل الق�صيدة؟ هل يتم ذلك وفق ت�سل�سل محدد؟ ك�أن يكون ذلك من الفكرة
الأب�س ��ط �إلى الأكثر تعقيد ًا؟ �أو من الأف ��كار الخارجية �إلى الأفكار الداخلية؟ �أو من الما�ضي �إلى الحا�ضر؟
�أو من مكان محدد �إلى مكان �آخر؟ وهل هنالك �أي �شكل من �أ�شكال الذروة في البناء الدرامي للق�صيدة؟
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ما �شكل الق�صيدة و�أ�سلوبها؟ وما الذي تتوقعه من ق�صيدة بهذا ال�شكل وهذا الأ�سلوب؟ وكيف ي�ستخدم
ال�شاعر هذا ال�شكل المحدد لتحقيق �أغرا�ضه؟

انظر �إلى انتقاء مفردات الق�صيدة

�إذا �أردت �أن ترى الحركة داخل الق�صيدة ،ف�إن �إحدى الطرائق المجدية تتم ّثل في �إعداد قائمة بالأفعال
الواردة فيها .ما الذي تخبرك به تلك الأفعال عن الق�صيدة؟
ه ��ل هنال ��ك مفردات �صعبة �أو غام�ض ��ة؟ وفي حال كنت غير واثق ،ولو لدرج ��ة �صغيرة جد ًا ،من معنى
�إح ��دى المف ��ردات ،فالج�أ �إل ��ى قامو�س جيد .و�إذا كنت تق ��ر�أ ق�صيدة ُكتبت قبل الق ��رن الع�شرين ،يمكنك
اال�ستعان ��ة بقامو� ��س �أوك�سفورد للغة الإنكليزي ��ة الذي ي�سرد لك التغ ّير الذي طر�أ عل ��ى تعريف المفردة مع
م ��رور الزم ��ن .واحر�ص على تحديد �شكل المف ��ردة كما ورد في الق�صيدة – �أهو ا�س ��م �أم فعل �أم �صفة �أم
ظرف –كي تجد المعنى الدقيق والمنا�سب لتلك المفردة .واحر�ص �أي�ض ًا على النظر في المعاني الممكنة
المختلف ��ة لمف ��ردة ما ،وانتبه جي ��د ًا �إلى التباينات الدقيقة ف ��ي معاني الكلمات .واعل ��م �أن ال�شاعر الجيد
ُيجيد ا�ستخدام اللغة بدقة وعناية فائقتين؛ لذلك يتع ّين عليك كقارئ جيد �أن تكون في الم�ستوى نف�سه من
الح�سا�سية لتبعات ونتائج االنتقاء المحدد والدقيق للمفردة.
ما الحالة المزاجية التي ت�ستدعيها الق�صيدة؟ وكيف يتم تحقيق ذلك؟ ت�أ ّمل كيف يتم ا�ستخدام معاني
الكلمات ،لي�س هذا فح�سب ،بل نغمها و�إيقاعها �أي�ض ًا للم�ساعدة في تحقيق تلك الحالة المزاجية.
هل لغة الق�صيدة مجردة �أو مح�سو�سة؟ وهل تنا�سب اللغة الم�ستخدمة مو�ضوع الق�صيدة؟
هل ثمة �أي نمط من �أنماط التنا�سق بين الكلمات؟ ك�أن تكون هنالك ،في �سبيل المثال� ،إ�شارات متعددة
�إل ��ى الأزه ��ار �أو �إلى الماء �أو �إل ��ى ال�سيا�سة �أو �إلى الدي ��ن في الق�صيدة؟ ابحث ع ��ن مجموعات مك َّونة من
كلمات مت�شابهة.
ه ��ل ي�ستخ ��دم ال�شاعر لغة مجازية؟ وه ��ل تنطوي الق�صيدة عل ��ى ا�ستعارات وت�شبيه ��ات؟ وهل ثمة �أي
ت�شخي� ��ص �أو تج�سي ��د؟ ت�أ ّمل في مدى مالءمة تل ��ك الت�شبيهات واال�ستعارات والمج ��ازات لغايات ال�شاعر.
ح ��اول �أن تفهم لماذا اختار ال�شاعر هذه اال�ستعارة بال ��ذات دون �سواها من اال�ستعارات الممكنة الأخرى.
وه ��ل ثم ��ة �أي ن�سق يرب ��ط بين اال�ستع ��ارات الم�ستخدمة وينظم العالق ��ة فيما بينه ��ا؟ و�إذا كان ثمة �أي
كناي ��ة �أو مج ��از �أو مبالغة �أو تناق�ض لفظي �أو �سف�سطة �أو مفارقة في الق�صيدة ،يمكنك اللجوء �إلى قامو�س
متخ�ص�ص بالم�صطلحات الأدبية للح�صول على العون والم�ساعدة.

ختام ًا
اطرح في النهاية ال�س�ؤال التالي« :ماذا بعد؟» ما الأثر الذي تتركه الق�صيدة؟ ومامقولتها؟ وما غايتها؟◘
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�شخ�صية العدد

ِتري ايغلتن
ّ
في الأدب ّ
البريطاني الحديث
الروائي
ت�أليف :زاخاري ليدر
ترجمة :ح�سام الدين خ�ضور •
زاخاري ليدر ( )... - 1946محرر �أمريكي و�أ�ستاذ فخري ق�سم الأدب االنكليزي في جامعة روهامبتون.

�إ َّب ��ان ن�ص ��ف الق ��رن الما�ضي ،منذ ع ��ام  ،1950تكتب ليند�س ��ي َدغويد في مقال في ه ��ذه المجموعة،
"تح ّول ��ت ال�س ّي ��دة الروائ ّية �إلى المر�أة الكاتبة" ،وا�ستعادت الرواي ��ة التاريخ ّية احترامها ،وتق ّبل الق ّراء
رواي ��ات الجريم ��ة للم ّرة الأولى ،وتح ّولت الرواي ��ة الإنكليز ّية �إلى رواية بريطان ّية .ك�ش ��ف الروائيون الهنود
ع ��ن "ولع بالتوءم المتطابق" ،وف ��ي الوقت الذي كانت فيه المالئكة والعمالق ��ة والأطفال والن�ساء يرحلون
ازداد الرج ��ال ع�صر ّي ��ة على نح� � ٍو مثير للف�ضول" .ع ��ام � ،1999أظهرت ث�ل�اث رواي ��ات بريطان ّية ورواية
�أمريك ّي ��ة واحدة بطلة في غيبوب ��ة ".مكتظة بمتخ ّرجي كل ّيات الآداب ،تبتكر مكات ��ب النا�شرين �أكثر ف�أكثر
مقارنات متناق�ضة للأغلفة الورق َّية�" :صخرة برايتون لـِ �شارلوت برونتي"؛ "كامو جيل حقائب الظهر".
ي�سجل مارتن
ل ��م ت�صبح جميع ال�سيدات ن�ساء .في ف�ص ��ل هنا عن ب .د .جيم�س (ّ ،((( )P.D. James
بري�ستم ��ان ( ((()Martin Priestmanع ��دم ثقتها بالن�ساء المهني ��ات الطموحات ،ور�ضاها عن مد ّبرات
المن ��زل المخل�ص ��ات ،وازدراءها الأ�شخا� ��ص الذين يقولون "ح ّمام" عندما يق�ص ��دون "مرحا�ض" .عند
جورجي هادئ
�إح ��دى النق ��اط ،ت�شعر بالحاجة �إلى تذكير نف�سها ب�أن لي�س الجميع يريد العي�ش "في منزل
ّ
• مترجم �سوري.
 )2014 - 1920( )1كاتبة بريطانية.
 )... - 1949( )2بروفي�سور في جامعة لندن متخ�ص�ص في المرحلة الرومان�سية والق�صة البولي�سية.
العـدد � 22شتاء 2021

103

104

ف ��ي غرينت�ش" .في الواقعّ ،
يف�ضل بع�ض �شخ�ص ّيات جيم� ��س العي�ش في منازل المزرعة الإليزابيث ّية .حين
ي�سجل المح ّق ��ق جيم�س �آدم دالغلي�ش على الف ��ور نوافذه المتناظرة
الخ ��روج من �س ّيارت ��ه لم�سح �إحداهاّ ،
والمرتفع ��ة مع معط ��ف ثقيل منحوت من الأذرع فوق �إفريز ر ّد المطر ع ��ن الباب ،في حين يتمتم �صاحبه
العام � ّ�ي ب�أ َّنه "م ��كان جميل المظهر" .م ��ن هذه الف ��روق الجمال َّية تتك� � ّون الإن�سان ّي ��ة الجيم�س ّية .يعترف
بري�ستم ��ان ب� ��أنَّ روايات جيم�س الأخيرة دخلت على م�ض�ض في بقعة م ��ن �سفاح القربى والأمومة من غير
زواج – في روايتها عدالة ال ريب فيها ( ،)A Certain Justiceنعطى حتّى "بقعة �سوداء من �شعر العانة"
 لك ّنهم ما زالوا ي�شعرون في الوطن ب�أ ّنهم �أكثر تذ ّمر ًا من النا�س العاديين �أو �إدانة تهمة �شرطة العا�صمةبالعن�صر َّية.
يمك ��ن تعري ��ف الرواية ب�أ َّنها نوع الكتابة التي ي�ستحيل فيها قول الحقيقة ،وي�صعب فيها ارتكاب الخط�أ.
خيالي .و�إذا و�ضعوا
و�إذا �أ�ص َّر الم�ؤ ّلفون على �أنّ ما يقولونه �صحيح بالفعل ،ف�سن�أخذ قولهم على �أ َّنه ت�صريح ّ
ب ��رادو ف ��ي ل�شبونة ،ف�سنفتر�ض �أنّ هذا ،مثل � ّأي �شيء �آخ ��ر في قطعة نثر ّية بعنوان "رواية" ،يجب �أن ي�ؤخذ
تن�ص �إحداها على ما يلي:
على �أ ّنه ُمتع َّمد .ت�أتي الروايات كاملة مع عدد من الإر�شادات غير المرئ ّية ،التي ّ
"خذ ك ّل �شيء هنا على �أ ّنه مق�صود ".على النقي�ض من ذلك ،تقترح مقالة مارتن بري�ستمان تعريف ًا جديد ًا
أدبي بو�صفه �شك ًال من �أ�شكال الكتابة التي ُي�سمح ل ��ك فيه التخ ّلي عن نهايات الروايات البولي�س ّية
للنق ��د ال ّ
ب�ل�ا عق ��اب .قيل لنا في ال�صفحة  248من خنق �سالي في رواية جيم�س غ � ِّ�ط وجهها ()Cover Her Face
خرج بري�ستمان القات ��ل في رواية عدالة ال ريب
(لي�س ��ت ،بالطب ��ع ،مدبرة المنزل الوف ّي ��ة) ،وبعد �صفحة ُي ِ
فيها ( )A Certain Justiceبهدوء من الحقيبة� .إذا حدث هذا النوع من الأ�شياء ،فيمكن للمرء �أن يتخ َّيل
�أنَّ نقابة كتَّاب الجريمة تهدِّ د ب�سحب �أعمالهم.
ي�صعب �أن نح ّدد ما �إذا كانت �إري�س مردوخ �س ّيدة �أو امر�أة .في ف�صل مفعم بالن�شاط والحيو ّية ،وطويل،
�دي المعتاد على ت�ص ّورها للحي ��اة الب�شر ّية على �أ ّنه ��ا وا�سعة ومت�ش ّعبة
تغ ��دق فالنتي ��ن كننغهام الثناء النق � ّ
وم�ش ّو�ش ��ة عل ��ى نح ٍو يثير البهجة .لم تكن ه ��ذه البهجة في الفو�ضى مقت�صرة ،ف ��ي الواقع ،على ف ّنها ،كما
ن�ص موجز �أعيد طبعه :ف ��ي منزل مردوخ بيلي" ،ح ّت ��ى ال�صابون قذر" ،في حين
ي�شي ��ر مارت ��ن �أمي�س في ّ
تر�سبت بفعل في�ضان
الأحذي ��ة والجوارب الغريبة مرمية في المنزل كما لو كان ��ت ،ح�سب تعبير بيلي" ،قد ّ
مفاجئ ".ال عجب في �أن يكون مقالها الأكثر �شهرة بعنوان "�ض ّد الجفاف"� .شطيرة لحم كبيرة يبتلعها فم
مطبخه ��م المزدحم وال يتج ّدد مظهره �أبد ًا .مردوخ وبيلي ،كما يع ّلق �أمي�س" ،نوع �أ�شخا�ص يح ّبون المر�ض
ويح ّبون التق ّدم في ال�سنّ ّ ،
ويف�ضلون ال�شتاء على ال�صيف ،والخريف على الربيع" .ه�ؤالء ال�سذج في الغابة
يتوقون �إلى الأمطار ّ
الملطخة واللزجة.
وم ��ع ذلك� ،ص ��ار مردوخ الحق ًا م ��ن الجناح المت�ش ّدد في ح ��زب المحافظين ،وكان بالإم ��كان �أن يغدو
ليبرالي� � ًا ف ��ي عل ��م جمالها ،لك ��ن لي�س ف ��ي عل ��م �سيا�ستها .كان ��ت لديها وجه ��ات نظر يمين ّي ��ة في معظم
المو�ضوع ��ات ،وانتق ��دت عم ��ل دريدا في وق ��ت لم يكن لديها �إلاّ فك ��رة واهية عنه .ال يوج ��د هنا مزيج من
طيب ��ة القل ��ب .بعك�س ذلك ،ما يلف ��ت النظر هو مدى �صرامة ر�ؤي ��ة مردوخ التي ال لب�س فيه ��ا عندما يتع ّلق
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الأمر بالآراء ال�سيا�س ّية التي وجدتها بغي�ضة� .إذا تح ّدثنا اجتماع ّي ًا ،كانت الوفرة ال�سخ ّية لخيالها ح�صر ّية
تمام ًا .يكتب كنينغهام بحما�س عن "االعتياد ّية" في عالمها ،التي لي�ست النظرة العا ّمة في �شمال �أك�سفورد
والنخب الغن ّية في لندن .ي�ستطيع بع�ض الذين يعي�شون في مثل هذه الأماكن �أن يروا الحياة ع�شوائ ّية وم�ش ّو�شة،
�شعور قد ال ت�ست�سيغه مد ّبرة منزل فيكتور ّية .ال يبتهج كثير من ع َّمال المناجم في جوهان�سبرج باال�ضطراب
المزدهر في حيواتهم .ر�أت فيرجينيا وولف �أنَّ العالم عبارة عن حزمة من ال�شظايا المتقدة ،لكن يت�ساءل
المرء ع ّما �إذا كان لدى العامل في حديقتها الر�ؤية نف�سها.
ر ّبم ��ا تط ّورت مردوخ عك�س اتج ��اه ع�صرها ،فقد بد�أت امر�أة كاتبة ،وانتهى بها المطاف �س ّيدة روائ ّية.
ق ��د يكون العنوان الأخير محجوز ًا �أي�ض ًا لموريل �سبارك ،الت ��ي ،كما ي�شير ليام مكلفاني ،في مقال هنا عن
الكتاب ��ة اال�سكتلندية� ،إلى "ازدراء البائ�سين ،والالمباالة الممتع ��ة بالمعاناة" .وبعيد ًا عن �إغفال الفقراء،
حقيقي" ،حيث تختار �شاباتها طريقه ��نّ الجميلة حول "�شبكة الأحياء
"تتح� � ّول ع ��ن محنتهم بازده ��ار
ّ
الفقيرة" التي هي مدينة �إدنبرة القديمة.
ترف ��ع الطبقة االجتماع ّية ،حتم ًا ،ر�أ�سها من وقت �إل ��ى �آخر خالل هذه المقاالت .ترى �إيلين �شوالتر �أنَّ
الأبطال ال�سلبيين في �أدب اليافعين ( )Lad litمهوو�سون بالفروق الطبق ّية ،بالإ�ضافة �إلى كونهم "مرحين
وطلقي ��ن و�ساحري ��ن و�صادقين� ".إ ّنهم لي�سوا �سادة ،لك ّنهم لي�سوا �أ�شقي ��اء .يعيد هذا المج ّلد طباعة قطعة
م�ؤ ّث ��رة و�صادقة للكاتب �إي ��ان مك �إيوان بطريقة غريبة ب�ش�أن والدته العامل ��ة ،التي لم يكن من الممكن �أن
ينقذه ��ا �إلاَّ كاتب ،ب�صرامة مك �إيوان العاطف ّية ،م ��ن �أن تكون مثيرة للعواطف .ب�صفتها امر�أة "لم تمتلك
اللغ ��ة الت ��ي تح ّدثت بها ق ��ط" ،فقد نقلت هذا الحذر اللفظ � ّ�ي �أو عدم اليقين بالأثر �إل ��ى ابنها المتم ّيز في
النثري  -الم�صنوع ببراعة ود ّقة تثير القلق،
بالغة الخطاب ،حيث يغدو من الممكن ر�ؤية �إنجازات �أ�سلوبه
ّ
�وي �إلاَّ نادر ًا  -كما هو متج ّذر على نح ٍو �ساخر في �إخفاق � ِّأمه .مثل كثيرين من
�إ ّنم ��ا غير ال�سل�س وغير العف � ّ
الطبق ��ة العامل ��ة ،كانت روز مك �إيوان و�أ�صدقا�ؤها مفتونين بالح�ساب ��ات الدمو ّية للعمل ّيات ،وهو واقع ر ّبما
يمثل القاعدة االقت�صاد ّية للبنية الفوق ّية المر ّوعة البنها .تح ّدث ع ّمال كثر عن المر�ض جزئي ًا لأ ّنهم كانوا
يخ�ش ��ون �أن ُي�صرفوا م ��ن العمل ،وجزئي ًا لأ َّنهم كان ��وا �أكثر تبع ّية له من الأ�شخا� ��ص الذين ي�سكنون منازل
الدرامي نف�سه الذي حدث لهم في
�أجم ��ل ويعي�شون في م�ستوى �أف�ضل ،وجزئي ًا لأ ّنه لم يحدث له ��م الت�أثير
ّ
�أمرا� ��ض ال�شري ��ان التاجي .وكما تغرق روز في خرف ال�شيخوخة ،ي�شاه ��د مك �إيوان اللغة الأ ّم ،التي ق�ضى
معظم حياته في ن�سيانها ،تفلت �أخير ًا من �أ ّمه �أي�ض ًا.
بريت�شت
ي�سه ��م جيم� ��س وود ( ((()James Woodبقطع ��ة بعي ��دة النظ ��ر �أنموذج ّي ًا عن ف�� � .سِ .
( ((()V.S. Prichettوالكوميدي ��ا الإنكليز َّي ��ة ،وه ��و مو�ضوع ن ��ادر ًا ما يكون مرهق ًا كفاي ��ة لتو�سيع مواهبه
البرجوازي ال�صغير �أ ّنه عالم من "الحانات المبطنة بالمخمل،
بريت�ش ��ت
ّ
النقد ّي ��ة العظيمة� .إ َّنه يرى عالم ِ
 )... - 1965( )3كاتب وروائي وناقد �أدبي بريطاني.
 )1997 - 1900( )4كاتب بريطاني.
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والباع ��ة المغ ّرر بهم ،ذوي الأ�سنان البائ�س ��ة ،والأع�شاب المحل ّية المتعبة ،والن�س ��اء الملتهبات وال�شجاعة
الت ��ي تغذيه ��ا الخمرة"ُ .يفت َر�ض �أن تكون الح�شائ�ش البلدية المتعبة �أج ��زاء �شبه جرداء من الع�شب العام،
بريت�شت
ولي�ست مخبرين مرهقين يتقا�ضون رواتبهم من ال�سلطات المحلية .ي�صف وود �إحدى �شخ�ص َّيات ِ
إنكليزي من ديكنز
تج�سد ببراعة �شيئ� � ًا من جوهر الخيال الهزل � ّ�ي ال
ّ
ب�أ َّنه ��ا "حالم ��ة خجول" ،وه ��ي عبارة ِّ
(� )Dickensإلى مونتي بيثون (� . ((()Monty Pythonإ َّنه مزيج من اال�ست�سالم العا ّم الباهت والمعار�ضة
(((
إنكليزي من جين �إير ()Jane Eyre
الخا�صة الوح�ش ّية التي يمكن العثور عليها في ك ّل مكان في الأدب ال
ّ
ّ
�إلى َلكي جيم (� . ((()Lucky Jimإ ّنه لأمر م�ؤ�سف �أنَّ وود ،بعد �أن و�ضع �إ�صبعه على هذه المز َّية بد ّقة بالغة،
وطني غي ��ر حكيم حول "�إنكليز َّية المج ��از"� .إ َّنه لأمر �سيئ كفاي� � ًة �أنَّ الإنكليز هزموا
يختت ��م مقالت ��ه بتبا ٍه ّ
ماي�سور ( )Mysoreبال مطالبة بمجاز �أي�ض ًا.
ه ��ل يوجد بالفعل نوع م ��ن فكاهة في ال ّلغة الإنكليز ّي ��ة؟ في ف�صل متلألئ وغير مر ّت ��ب قلي ًال ب�ش�أن واو
( ((( )Waughو ودهاو� ��س ( ، ((()Wodehouseيمي ��ز بطريقة مفيدة بي ��ن الكوميديا الالذعة لدى الأول
والفكاهة البريئة لدى الثاني ،ي�ست�شهد كري�ستوفر هيت�شنز ( )Christopher Hitchensبالجملة االفتتاح ّية
ق�صة واو الق�صيرة "نزهة ال�سيد َلفداي الق�صيرة"" :لن تجد والدك قد تغ َّير كثير ًا"،
التي ال تُهزَ م في ّ
قال ��ت الليدي موبينغ ( )Lady Mopingعندما انعطفت ال�س ّيارة با ّتج ��اه ب ّوابات كاونتي �أ�سيلم (County
" .)Asylumه ��ذا حق ًا �شكل من �أ�شكال ال�سخرية الإنكليز ّية ،يجمع بين الخبل الخطير واالرتجال المعتاد
روائي عن �أنغو�س ِول�سون ،يقتب�س ب .ن .فربانك ( )P.N. Furbankمقطع ًا م�شابه ًا من عمله
مع ًا .في ف�صل ّ
ب�صبي �صغير�" ،أ�صابته ب�صدمة نف�س ّية عميقة
مواق ��ف �أنكل ��و �سك�سونية ،حيث ُت ِلحق امر�أة مت�سلطة الأذى
ّ
ت�س ّببت بمحاكمته ع�سكر ّي ًا بتهمة الجبن بعد �سنوات ع َّدة في حرب عالم ّية ثالثة".
تر َّب�ص ��ت ال�شف ��ة العلو َّية المتي ّب�سة في مكان ما خلف هذا الجهاز الهزل � ّ�ي ،حيث ُتلت َقط ال�صورة غريبة
ال�ش ��كل �أو الكارث ّي ��ة بطريقة غير �سلب ّية عل ��ى الذقن .لكنَّ جملة واو هي �أي�ض ًا مث ��ال ج ّيد على اال�ستخفاف
باللغة الإنجليز ّية .نفتر�ض �أنّ ابن �أو ابنة الليدي موبينغ يجل�س �إلى جانبها في ال�س ّيارة ،و�أنّ الليدي موبينغ
متز ّوج ��ة من الأب ال ��ذي تل ّمح �إليه ،ما يجعلها غير مبالية ب�ش�أن محنته حت ��ى الأكثر ق�سوة م�س ّلية .لكن ك ّل
ه ��ذا مجرد ا�ستنت ��اج .نفتر�ض �أي�ض ًا �أنّ اللورد موبينغ� ،إذا كان هذا هو بالفعل والد محاور ال�س ّيدة موبينغ،
الم�صح و�أ ّنهم موجودون هناك لزيارته ،على ال ّرغم من عدم وجود ما ي�ؤ ّكد ذلك� .إنَّ عدم
ه ��و مري� ��ض في
ّ
تغ ّير الأب كثير ًا ي�شير �إلى �أ َّنه كان مجنون ًا تمام ًا في حياة طبيع ّية مفتر�ضة ،مع �أنَّ ذلك قد يكون في الواقع
 )5فرقة كوميدية �سوريالية بريطانية.
 )6رواية للكاتبة البريطانية ت�شارلوت برونتي.
 )7رواية للكاتب البريطاني كينغ�سلي �أمي�س.
� )8إيفلين واو ( )1966 - 1903كاتب بريطاني.
 )9ب .ج .ودهاو�س ( )1975-1881كاتب بريطاني.
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عقالني كما كان دائم ًا .يلمح
طريق ��ة الليدي موبينغ لطم�أن ��ة ذر ّيته على �أ ّنه على ال ّرغم من حب�سه �إلاّ �أ ّن ��ه
ّ
تركي ��ب الجملة �إلى الوجود الغام� ��ض لل�سائق ،كون الليدي موبينغ �أكبر من �أن تقود نف�سها ،على الرغم من
إنكليزي ال يحتاج �إلى جهد
�أن ه ��ذا� ،أي�ض ًا ،ا�ستنتاج خال�ص .النقطة المه ّمة ،في � ّأي حال ،هي �أنّ الرجل ال
ّ
كبي ��ر ّ
ليو�ضح ما يعنيه ،ويتح ّرك كما يفعل برفقة �أ�صدقائ ��ه .لقد �أنقذ عمل المجرفة ال�شاق الذي الحظت
في ��ه �إح ��دى �شخ�صيات ُودهاو�س فج�أة لمحة مرعبة ،عندما يب ��دو �أنّ ال�شخ�ص الذي يتح ّدث �إليها ال يفهم
كلمة "خنزير".
أدبي ،مثل التقوي�ض
المنهجي لمزحة ممتازة .ومع ذلك ،ف�إنّ
ّ
تقت ��رح الفق ��رة �أعاله تعريف ًا �آخ َر للنقد ال ّ
جمل ��ة واو لي�ست مزح ��ة تمام ًا .المزحات هي ال�شيء الذي ابتكره مارت ��ن �أمي�س ،في مقطع من عمله نقود
( )Moneyع ��ن لو� ��س �أنجل�س مقتب� ��س في الف�صل الذي ق ّدمت ��ه �إلين �شوالت ��ر ( )Elaine Showalterفي
�أدب اليافعي ��ن" :يمكن ��ك غ�سل ال�شمبان ��زي بال�شامبو ،ويمكنك ر�سم و�شم عل ��ى ق�ضيبك ،لكن هل يمكنك
الح�ص ��ول على الغداء؟ و�إذا ر�أيت الفتة عل ��ى الجانب الآخر من ال�شارع توم�ض بلحم البقر  -الخمر -
عندئذ يمكنك �أن تن�ساها .فالطريقة الوحيدة لتعبر الطريق هي �أن تو َلد هناك ".هذه فكاهة مثل
بال قيود،
ٍ
الواقعي �أو الدعابة
ال ��رد الأمريك ��ي اللبق ،وال�سريع ،والحيوي ،والمظلوم بطريقة م�سرح ّي ��ة� .إنَّ الر َّد اللبق
ّ
البارعة النزقة عالمة فكاهة مت�ش ّددة بطريقة م�ستترة ،لأ َّنها بالإعالن عن دعابتها على نح ٍو مبهرج ،تم ّهد
الهزلي �إلى العمل الجا ّد بطريقة �صحيحة في الحياة اليوم َّية.
الطريق للعودة من هذا الفا�صل
ّ
يو�ض ��ح هيت�شنز في تبادل م ��ن رواية ُودهاو�س رم ��ز �آل وو�ستر
ل ��دى الإنكلي ��ز نكاتهم ،طبع ًا ،كما ّ
(�" )The Code of the Woostersأن ��ت تع ��رف �شيل ��ي ،ي ��ا بيرتي '،تق ��ول �إحدى �صديق ��ات بيرتي وو�ستر
ب�إعج ��اب .ف ��ر ّد عليها بيرتي�" :أوه ،هل �أنا؟' لكن الفكاهة الإنكليز ّي ��ة م�س�ألة ر ّد لبق �أق ّل منها موقف ًا ممتع ًا
الذكي الذي
ينم عن ال
م ��ن الحي ��اة على نحو عا ّمّ ،
أر�ستقراطي ولي�س المتز ّمت .ف ��كان تب ّني هذا الأ�سلوب ّ
ّ
ي�سخ ��ر م ��ن الذات هو الطريق الأ�س ��رع �إلى المغتربين مثل وايل ��د� ،أو فيتجن�شتاي ��ن� ،أو �إرن�ست جيلنر� ،أو
�أ�شعي ��ا برلي ��ن �أو ت ��وم �ستوبارد لي�صي ��روا �إنكليزيي ��ن .وبفعلهم ه ��ذا ،يع ّو�ضون عن و�ضعه ��م الدخيل ب�أن
المتو�سطة التي ه َّم�شتهم .في �إنكلترا الحديثة،
ي�صبح ��وا �أر�ستقراطيين فخريين ،متف ّوقين على الطبقات
ّ
خا�ص ،منف�صل عن الطبقة ،من دون وظيفة منتظمة ،وتالي ًا يمكن �أن
الأر�ستقراط � ّ�ي �شخ�ص ّية ذات طابع ّ
يتع َّرف ��ه الكاتب �أو المث ّقف الذي ال جذور له ،وال ينتمي �إلى فئة مع ّينة .يح ّدد ،لكن ال ي�صير تمام ًا :يخطئ
هيت�شن ��ز الهدف الذي مفاده �أنّ �شخ�ص ّيات واو ( )Waughهي بالفعل �شخ�ص ّيات حمقاء �سريعة الغ�ضب
م�سرحي.
لك ّنها �أي�ض ًا تلعب دورها باقتدار
ّ
تقليد ّي� � ًا ،لم تك ��ن الرواية الإنجليز ّية واثقة بالخ ��ارج .غير �أنَّ ال�سنوات الخم�سي ��ن الما�ضية غ ّيرت نزعتها
الإقليم ّي ��ة بق ��وة .ف ��ي الواقع ،قد ي�شير الع ��دد الهائل من الرواي ��ات الإنجليز ّية لهذه الفترة في الخ ��ارج �إلى �أنّ
بريطاني ��ا ما بعد الحرب ،وما بع ��د الإمبراطور َّية ،والمعت ّلة اقت�صاد ّي ًا لم تكن �أكث ��ر ال�سياقات خ�صوبة للخيال
الأدب � ّ�ي .قب ��ل ذلك� ،صحيح �أ َّنه كان هناك �شيء من ه ��ذا القبيل :كان هنري جيم�س يعلم �أنّ ف ّنه يحتاج �إلى نوع
م ��ن "�آل ��ة اجتماع ّية مع ّق ��دة" �أو ن�سيج مع ّقد م ��ن الأخالق التي يفتق ��ر �إليها موطنه الأ�صل � ّ�ي �أمريكا ،في حين
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يمك ��ن العثور على �شان �أوفا ِلن ( )Sean O’Faolainيقدّم ال�شكوى عينها كثير ًا حول �أيرلندا الراكدة والقمع ّية
للق�صة ،و�أكثر جاذبية لباحث الأنثروبولوجيا منها للأديب.
روح ّي ًا .و�أ�شار �إلى �أ ّنها كانت مجتمع ًا "�ضعيف ًا" جد ًا ّ
إنكليزي وفي هروب كامل من الإنكليزية ،عل ��ى الرغم من �أ ّنه ر ّبما ذكر
بريت�ش ��ت �
ي ��رى جيم� ��س وود �أنّ
ّ
ِ
�أنّ الأخي ��ر كان ،ف ��ي كثير من الأحيان ،مك ِّون الأول .بعك�س ذل ��ك� ،أن ت�صبح �أكثر �إنكليز ّية من الإنكليز
�زي :يقتب�س الكتاب مقطع ًا
( )plus anglais que les Anglaisكان تقليدي� � ًا طم ��وح المهاج ��ر غير الإنكلي � ّ
ذا نكه ��ة غريب ��ة في ال�سوريالية من توم �ستوب ��ارد ( )Tom Stoppardالت�شيكي المولد .ويقتب�س مايكل وود
( )Michael Woodم ��ن ف� .س .نايبول ( )V.S. Naipaulتعليقات مالك حانة ريف ّية عام  1951عن �أفول
الع�ص ��ر
�شاب محافظ يبلغ من العمر  18عام ًا" :لقد
الذهبي لأك�سفورد ،بعد �أن و�صل تو ًا �إل ��ى المكان وهو ّ
ّ
و َّل � ْ�ت �أ ّيام الأر�ستقراطيي ��ن .ي�أتي الجميع تقريب ًا �إل ��ى �أك�سفورد بمنحة حكوم ّية .ينخف� ��ض م�ستوى المكان
طبيعي�" .إ ّنها ت�شبه �إلى ح ّد ما �شكوى دون جوان من وجود فائ�ض من الن�ساء.
ب�شكل
ّ
بريت�شت ،لنتح ّدث ثقاف ّي ًا� ،أوروب ّي ًا مدف ��وع الأجر ،في حين �أم�ضى مك �إيوان جزء ًا من
وم ��ع ذلك ،كان ِ
طفولته في �سنغافورة .حتّى ُودهاو�س �صار مواطن ًا �أمريك ّي ًا ،وهو تح ّول غريب تقريب ًا مثل تح ّول نويل َكوارد
(� )Noël Cowardإلى
نيجيري .هكذا فعل كري�ستوفر �إي�شروود ( ،)Christopher Isherwoodالذي توجد
ّ
عنه �إ�سهامة غير ملهمة من كاثرين َبك ِنل ( .)Katherine Bucknellتعليقات ِوندي ِل�سر ( )Wendy Lesserعلى
االرتجالي
النقدي
م ��ا تراه قدرة ِبنيلوبي ِفتزجيرال ��د العجيبة على �إعادة خلق ثقافات غريبة .ف ��ي �أ�سلوبه
ّ
ّ
المخ ��ادع ،يكتب ماي ��كل وود بح�سا�سية عن نايبول و�سلم ��ان ر�شدي ،م�شير ًا �إلى �أ ّن ��ه بالن�سبة �إلى ر�شدي ال
يوجد مكان مثل وطن بمعنى �أكثر ك�آبة من العبارة في رواية �ساحر �أوز ( .)The Wizard of Ozتع ّد قطعة
وود المدرو�سة والرائعة واحدة من القطع القليلة في المجموعة المعن َّية بالأفكار المع َّقدة ،التي لم تكن ّ
قط
النقطة الأقوى في النقد.
بم ��ا �أنَّ الخ ��ارج قد �أتى �إلى بريطانيا ،فقد �أ�صبحت �أجزاء من بريطانيا في الخارج �أي�ض ًا .يقتب�س ليام
مكلفاني ( )Liam McIlvanneyمالحظة كيرنز كراغ (� )Cairns Craigأنه عندما يتع ّلق الأمر بالرواية،
ر ّبما لم تكن هناك فترة في الثقافة اال�سكتلند ّية غن ّية مثل فترة ال�ستين ّيات �إلى الت�سعين ّيات .هيالري مانتل
( ،)Hilary Mantelالت ��ي تتب ّن ��ى �أ�سلوب ال�سيرة الذات ّي ��ة مثل �أمي�س ومك �إيوان (م ��ا دامت الطريق ذات
االتج ��اه الواحد للكتاب ��ة عن الروائيين المعا�صرين ه ��ي �أن تكتب عن نف�سك) ،تتذ ّك ��ر خلفيتها المهاجرة
الأيرلند ّية وتعويذاتها في �أفريقيا والمملكة العرب ّية ال�سعود ّية� .إ ّنها ،كما ت�شعر ،روائ ّية �أوروب ّية ،لك ّنها لي�ست
أيرلندي
روائ ّي ��ة �إنكليز ّية في � ّأي حال من الأحوال .الن�ساء الكاثوليكي ��ات ال�شمال ّيات المتح ّدرات من �أ�صل �
ّ
ه ��نّ �إنكليز ّي ��ات جغرافي ًا لكن لي�س �أيديولوجي� � ًا� .إ ّنها مح ّقة في الإ�شارة �إلى "�أن تك ��ون �أيرلندي ًا �أ�صبح في
ال�شخ�صي الكبير
الوقت الحا�ضر �أمر ًا يثير الريبة" ،لكن يمكنها �أي�ض ًا �أن تع ّلق من دون ا ّدعاء على الحزن
ّ
ال ��ذي ت�شعر به حي ��ال فقدان اللغة الأيرلند ّية ،على الرغم من �أ ّنها لم تتك ّلم بها ّ
قط .هناك �أيرلنديون كثر
ال ي�ستطيعون التح ّدث ب�أكثر من ب�ضع عبارات من لغتهم الأ ّم ،لك ّنهم مع ذلك ي�شعرون بحرمان غام�ض من
الروحي.
حيوي من ميراثهم
جزء ّ
ّ
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الرو�سي" :للنثر
بريت�شت و�سرد ّيات ت�شيخوف ،كتب جيم� ��س وود عن
ف ��ي مقارنة كا�شفة بين �سرد ّي ��ات ِ
ِّ
ملم� ��س محت ��واه؛ فهو ال ي�سعى �إل ��ى �إلقاء ال�ضوء على كمال ��ه لك َّنه ي�ضيء الطريق �إل ��ى �إدراكه النامي".
الجهوري الذي يتفاخر بذاته ،والذي ال ي�ستطي ��ع المعنى �سوى �أن يت�أ ّثر به،
ه ��ذا النوع من اللغ ��ة المجاز ّية
ّ
إنكليزي (� .)Eng-Lit-talkإ َّنه ي�ش ّكل م�صطلحات المو�ضوع
ه ��و �أنموذج لما يمكن �أن ندع ��وه يتك َّلم الأدب ال
ّ
(((1
المقبول ��ة بو�صفها معار�ضة للم�صطلحات غير المقبول ��ة نظر ّي ًا� .سي َم�س هيني ()Seamus Heaney
ه ��و �أح ��د جناته ��ا الرئي�سين .مثال �آخر ،ه ��ذه الم َّرة �أل ��ن هولنغهر�س ��ت ( )Alan Hollinghurstفي عمل
غراه ��ام �سويفت �أر�ض الماء ،الذي اقتب�سته لند�سي دغوي ��د" :يقع النثر نف�سه في نمط متك ّرر من الأ�سئلة
التاريخي الذي يتع َّمق فيه '.من �سيدني �إلى �سان دييغو ،يتع َّرف المتحدِّ ثون
والأجوبة يق ّلد نحو ّي ًا اال�ستف�سار
ّ
بهذه اللهجة َ
بع�ضهم بع�ض ًا مثلما يتعارف الما�سونيون ب�إ�صبع معوج.
خال من مثل هذا التبذير .في الواقع ،ر ّبما ا�ستفادت بع�ض ف�صوله
عموم ًا ،في ك ّل حال� ،إنّ هذا الكتاب ٍ
العلمي) يق ّدمون لنا في الغالب ّ
ملخ�صات
من مقدار �ضئيل منه ،حيث (مثل باتريك باريندر في �أدب الخيال
ّ
نقدي منخف�ض الم�ستوى .تنهي ِوندي ِل�س ��ر ترنيمة ِبنيلوبي فيتزجيرالد
م�ؤام ��رة جنب ًا �إلى جنب م ��ع تعليق ّ
بتمايله ��ا على حافة رمي غوينث بالترو (" :((1( )Gwyneth Paltrowل َّما تح ّدثت عنها في لو�س �أنجلو�س،
المن�صة �أمام جمهور
لدي �شعور ،عل ��ى
َ�ش َع� � َر ْت ب�أ ّنه ��ا مفعمة بالحي ��اة بالنظر � َّإلي ،وحا�ضر ًا �سريع� � ًا .كان َّ
ّ
علي �أن �أرتقي �إلى م�ستوى ما طلبته م ّني ،كقارئ وناقد .لقد جعلني ذلك متوتّر ًا ،لك َّنه منحني
الم�ؤتمر� ،أنَّ َّ
ال�شجاعة �أي�ض ًا '.يع ّد ا�ستطالع فالنتين كنينغهام ( )Valentine Cunninghamالمفعم بالحياة تمام ًا �أحد
�أ�سئل ��ة اال�ستق�ص ��اء القليلة في ال�شكل ،عل ��ى الرغم من �أنَّ مكلفاني يق ّدم بع� ��ض المالحظات الذك ّية حول
المتو�سطة الإنجليز َّية القيا�س َّية - .عالوة على ذلك� ،أداة ت�ضع الم�ؤ ّلف
طرد جيم�س كيلمان ل�صوت الطبقة
ّ
عل ��ى م�ستوى ديمقراط � ّ�ي مع �أبطاله من الطبق ��ة العاملة في غال�سك ��و .ال �أحد يتو َّقع ال�سن ��وات الخم�سين
المقبلة ،على الرغم من �أنّ �إلين �شوالتر تعتقد �أنَّ �أدب اليافعين ،مع "الخا�سرين والمتعاطين ،والكذابين،
والمتج ّولين ،والعابرين" ،في حالة تراجع .لكن ر َّبما قالوا ذلك عن توم جونز◘ .

� )2013-1939( )10شاعر وكاتب م�سرحي ومترجم �أيرلندي حاز جائزة نوبل عام .1995
 )11ممثلة وعار�ضة ومقاولة وكاتبة �أمريكية.
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ج�ســـور الثقافة

جمجمة فرويد الطفل
« ُع�صاب نف�سي قوي»

() 1

ت�أليف :مي�شيل �أونفراي
ترجمة :د .غ�سان ال�سيّد •
مي�شيل �أونفراي فيل�سوف معا�صر وكاتب مقاالت من مواليد  ... - 1959فرن�سا .بد�أ الكتابة �أواخر
الثمانينيات ،لتتوالى الإ�ص��دارات بمعدل كتاب في العام فا�ستحق بذلك لقب �أكثر الفال�سفة غزار ًة
وظهوراً في الإعالم� .أهم �أعماله :النظام التحرري – الحياة الفل�سفية لألبر كامو – نفي الالهوت.

«قوتي نابعة من عالقتي بالأم»
فرويد ،ذكريات طفولة من «�شعر وحقيقة» (.)XV
ت�أخ ��ذ ال�سي ��رة النف�سية الذاتي ��ة لفرويد� ،إذ ًا ،علم ًا به ��ذه الثنائية ال�ضدية بين المي ��ل �إلى الفل�سفة في
ت�سجل �أي�ض ًا نوع ًا من الإلغاء الذي �سمح له بحب من
�شبابه ،ثم النفور �إبان الق�سم الأكبر من حياته� .إنها ِّ
جدي ��د دون كراهية مع �إدماجه الك ��ره ...في الحقيقة ،كتب فرويد الآتي �إلى فلي�س ،في ال�سنة التي اكت�شف
فيها التحليل النف�سي« :لم تكن لدي رغبة في �شبابي غير رغبة المعرفة الفل�سفية ،و�أنا الآن �أو�شك �أن �أنجز
ذل ��ك عبر االنتقال من الطب �إلى علم النف�س .لق ��د �أ�صبحت معا ِلج ًا من غير �إرادتي» (.)1896 /2/4
هو مح ِّلل نف�سي� ،إذ ًا ،لأنه لم ي�ستطع �أن يكون فيل�سوف ًا...
قبل �أ�شهر قليلة من ال�سنة نف�سها� ،أ َّكد �أي�ض ًا الآتي بخ�صو�ص عودته عبر الطب« :لقد غذيت في �أعماقي
الأمل في الو�صول �إلى هدفي الأول :الفل�سفة ،عبر الطريق نف�سه .هذا ما �أثار طموحي في الأ�صل ،قبل �أن
• �أ�ستاذ يف جامعة دم�شق.

)1

من كتاب :أفول صنم -الكذبة الفرويدية ،ميشيل أونفراي ،باريس ،طبعة غراسي.2010 ،
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�أفهم جيد ًا لماذا كنت في هذا العا َلم» ( .)1896 /1/1الحروف المائلة لفرويد! هكذا �إذ ًا يقول مرتين �إن
رغبته الأولى هي الفل�سفة في اللحظة نف�سها التي ظهرت فيها كلمة التحليل النف�سي التي يبدو �أنه ا�ستعاد
معها حب ال�شباب هذا .من هنا ،ي�ؤ ِّكد بو�ضوح �أن التحليل النف�سي هو فل�سفة فرويد ولي�س عقيدة علمية
�صالحة كوني ًا.
تح ��ت �ستار رج ��ل العلم ،يقوم فرويد بن�شاط فيل�س ��وف �ضمن �سجل ال�سيرة الذاتي ��ة الوجودية .لنترك
االدع ��اءات ال�صاخبة لكوبرنيك وداروي ��ن للأ�سطورة ،والبريق الخ َّداع للأ�ساطير الت ��ي ت� َّأ�س�ست برعايته،
ولنحتف ��ظ في الذه ��ن حالي ًا بفكرة المغام ��رة ال�شجاعة للفات ��ح .يبقى �أن نعرف ما ال ��ذي اكت�شفه حقيق ًة
كري�ستوف كولمبو�س الجديد هذا :هل اكت�شف قارة �ضخمة و�أرا�ضي ممتدة �إلى ما ال نهاية �أو مر َّبع ًا �صغير ًا
لحقيقة وجودية ذاتية؟ هل اكت�شف �أمريكا بعيدة �أو �إمارة �صغيرة عند �سفح منزله؟ �أو �أنه لم يكت�شف �شيئ ًا
من هذا كله� ،سوى الوهم والظهور وال�شبح في �صحراء الفكر؟
يت ��رك فرويد �آثار ًا في تمهيده للطبعة الثانية من (تف�سير الحلم) .من الم�ؤ َّكد �أن العمل ال�ضخم ُيق َّدم
بو�صف ��ه �آل ��ة حرب قادرة على �شق تاريخ الب�شرية �إلى ن�صفي ��ن :يوجد ما قبل اكت�شاف الالوعي النف�سي
وم ��ا بعد اكت�شافه .يذه ��ب التاريخ الرمزي ال ُمق َّدم في عام  1900بهذا االتج ��اه ،لأن فرويد يعرف ويعتقد
ويريد �أن يكون هذا الكتاب فاتحة مرحلة جديدةِّ ،
ويد�شن قرن ًا جديد ًا ،وي�ش ِّكل تطور ًا في الحياة الإن�سانية.
�إنه تقويم جديد لتاريخ ت�ش َّكل ح�صر ًا حول العلم الجديد.
لك ��ن هذا الكت ��اب في العلم يف�ضح ،في كل �صفحة ،عم ًال لل�سير الذاتي ��ة ،فرويد نف�سه ن ّبهنا �إلى ذلك:
ت�ش� � ِّكل هذه ال�صفحات المن�شورة جزء ًا من تحليل ذاتي� ،إنه ي�ستفيد من �أحالمه ،ويقدِّ م ا�ستبطان ًا تحليلي ًا
�ضم ��ن التقلي ��د ال�سقراطي العظيم ل� �ـ (اعتراف ��ات) �أوغ�ستان ،و(درا�س ��ات) مونتين ،و(اعتراف ��ات) رو�سو،
و(هذا هو الإن�سان) لنيت�شه .وذلك كي نبقى �ضمن الأعمال العظيمة للفكر الغربي ،ي�أخذ (تف�سير الحلم)
مكانه �ضمن هذا الخط الفل�سفي.
َم ��نْ ي�ستطي ��ع �إن ��كار ذلك في الوقت الذي يعل ��ن فيه م�ؤ ِّلفه نف�س ��ه لونه؟ �أو ًال :تتك ّون م ��ادة هذا الكتاب
م ��ن �أحالمه الذاتية وتحليلها .ثاني ًا :هذا البوح ال�شخ�صي ح ��ول ن�سبة الكتاب« :في الحقيقة ،ال يزال لهذا
�دي ،داللة ذاتية �أخ ��رى ال �أ�ستطيع فهمها قبل االنتهاء منه .بدا لي �أن ��ه جزء من تحليلي الذاتي
الكت ��اب ،ل � ّ
لنف�سي ،وردة فعلي على موت والدي� ،أي على الحادث الأكثر داللة ،الذي هو فقدان ال�شخ�ص الأكثر ت�أثير ًا
ف ��ي حي ��اة الإن�سان .بعد االعت ��راف بهذا� ،شعرت ب�أنني عاجز ع ��ن �إزالة �آثار هذا الفع ��ل الذي خلفته هذه
الحادثة» (.)IV, 18
ذه ��ب الفاتح �إلى غزو �أر�ض مجهولة ،بالت�أكيد ،لكن يبدو �أن الوجهة لم تكن بعيدة كثير ًا ،وهي :الجزء
المظل ��م ال ��ذي ي�ستحوذ عليهُ .تظهره مرا�سالته مع فلي�س ،وتحليله الذاتي نف�سه ،في عر�ضة دائمة ل�صداع
ن�صف ��ي ،ونزف من الأن ��ف ،وم�شكالته المعوي ��ة ،ومزاجه ال�س ��وداوي ،وعجزه الجن�س ��ي ،وتعبه ،وحاجاته
الج�سدي ��ة ،و�إلهام ��ه النا�ضب .كان يجب �أن تك ��ون حالته النف�سية متدهورة جد ًا ك ��ي يقوم �إيرن�ست جونز،
بلي التاريخ
التلمي ��ذ الوف ��ي ،وكاتب �سير القدي�سين الذي ال ينق�صه الدهاء كي ُيقدِّ م بطله في �أف�ضل حالةِّ ،
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«ع�صاب نف�سي
ليتواف ��ق دائم� � ًا مع منحى الأ�سط ��ورة ،ويكتب �أ�سود على �أبي� ��ض ب�أن فرويد كان ُيعاني م ��ن ُ
خطير جد ًا بين عامي .»1900 – 1890
يتح ��دث فروي ��د في ر�سائله مرتي ��ن ( ،14/8و )3/10/1897عن معاناته من اله�ستيري ��ا�« :إنني �أعي�ش
الآن مرحل ��ة كالح ��ة� .إن المري�ض الأول ال ��ذي ي�شغلني هو �أن ��ا نف�سي .حالتي اله�ستيري ��ة ،التي زادت بقوة
بفعل العمل ،تقدمت قلي ًال في طريق الحل .تبقى �أ�شياء �أخرى مخفية حتى الآن� .إنها هي التي يعتمد عليها
مزاجي في الدرجة الأولى»� .إن عمل رجل العلم �أ َّثر� ،إذ ًا ،في المري�ض� ،إذ يبدو �أنه زاد من حالته المر�ضية.
� َ
أ�سال التحليل الذاتي لفرويد كثير ًا من الحبر في المكتبة الفرويدية ال�ضخمة� .إنه مركزي لأن م�ؤ ِّلفه ي�ؤ ِّكد
يخ�ص�ص ل ��ه ّ
قط ن�ص ًا خا�ص� � ًا ...كيف لمثل هذا
ب�أن ��ه �أ�سا� ��س ه ��ذا العلم .لكنه ،وعلى نح ��و متناق�ض ،لم ِّ
المفهوم الأ�سا�سي �ألاَّ يكون �أبد ًا مو�ضوع �أي تطوير في �أعماله الكاملة ال�ضخمة جد ًا؟
ي�شرح فرويد ،مرة واحدة ،في �إ�سهام في تاريخ الحركة التحليلية النف�سية ،ب�أن التحليل الذاتي الجيد
يكف ��ي ك ��ي ي�صبح الإن�س ��ان مح ِّل ًال نف�سي ًا �إذا لم يكن مخت ��ل العقل كثي ��ر ًا (� ،)XII, 263أو ُع�صابي ًا ،لكنه
يكت ��ب ،ف ��ي الكوالي�س� ،إلى فلي� ��س ( )1897 /14/11ب�أن تحليله النف�سي الذات ��ي يتع ّثر وينحرف ،و�أن هذا
طبيع ��ي في النهاية ،لأنه �إذا كان ممكن ًا ف�إنه ل ��ن يوجد مر�ض ي�سببه الكبت .في النهاية ،خ ُل�ص المحللون،
ف ��ي م�ؤتمر الجمعي ��ة الدولية للتحليل النف�سي عا م  ،1922وباقتراح م ��ن �ساندور فرينكزي �Sandor Fer
� ،encziإل ��ى �أن الح ��ل هو (التحليل التعليمي) الذي جرى على مح ِّلل ثالث ،ح َّلل نف�سه .وفق مبد�أ المح ِّرك
الأول الثاب ��ت �أو العلة غي ��ر المعلولة لأر�سطو ،ال يمكن �أن يفيد التحليل الذات ��ي �إلاَّ مخترع التحليل النف�سي
ولي� ��س �أي �شخ�ص �آخر .كان يجب عل ��ى الآخرين �أن يكونوا قد تمددوا على الأريكة المو�سومة ر�سمي ًا بو�سم
فرويد �أو �أحد الفرويديين.
اختل ��ف م�ؤرخ ��و التحليل النف�سي حول تاري ��خ التحليل الذاتي لفرويد ،متى ب ��د�أ؟ ومتى انتهى؟ هل كان
دائم� � ًا ومنتظم� � ًا �أو ُع ِّل ��ق؟ �إذا كان الجواب نعم ،فكم من الوق ��ت؟ ي�ص ِّور كتَّاب ال�سي ��رة الذاتية عادة هذه
رحب به بو�صفه جر�أة ال مثيل لها ،وعم ًال
المغام ��رة ،عديم ��ة القيمة في المجمل ،ب�أنها عمل ال نظير له ،و ُم َّ
�شجاع ًا ،وفع ًال ا�ستثنائي ًا ،ومحاولة بطولية ،و�إنجاز ًا عظيم ًا ،ومهمة �شاقة.
مط ��ر ال�صف ��ات منذ �أن يتع ّلق الأمر به ��ذا اال�ستبطان الم�ألوف الذي ُيدعى �إلي ��ه الفال�سفة الرواقيون
ُت ِ
القدم ��اء ،لأنه ي�ش ِّكل ،لديه ��م� ،أحد التمرينات الروحية الرئي�سية للممار�س ��ة الوجودية لعلمهم .تعني كلمة
( Selbstdarstellungعر� ��ض الذات) بب�ساط ��ة :التقديم ،الو�صف ،تحليل الذات .ال مجال للحديث هنا،
مثل جونز ،عن «ال�سمة الوحيدة لهذه الم�أثرة» (.)I, 351
يمك ��ن تخ ُّي ��ل �أن زمن التحليل الذات ��ي يغطي زمن المرا�سلة مع فلي�س� -أي بي ��ن عامي 1904 – 1887
�أر�س ��ل ف ��ي �أثنائه فرويد ر�سال ��ة كل ع�شرة �أيام و�سطي� � ًا ،و�أر�سل مخطوطات �ضخمة منه ��ا درا�سة في علم
ت�ستثن �شيئ ًا ،وتفتر�ض تعرية
النف� ��س العلم ��ي ( .)1895في الواقع ،ه ��ذه المرا�سلة الحميمة جد ًا ،التي لم ِ
المم ِّثلي ��ن ،يمكن �أن تفي ��د فرويد في درا�سة نف�سه هو مع �شخ�ص ثالث ك�شاه � ٍ�د� ،أو ا�ستخدام مر�آة .يعادل
كالمه في الر�سائل فع ًال ُمق َّدم ًا �إلى المعا ِلج ،فكتابته �إلى فلي�س تعني كتابته �إلى نف�سه� .إن حادثة االنتحال،
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التي كانت ذريعة للقطيعة ،ال ت�ش ِّكل �سبب ًا حقيقي ًا -اتهم فيلهيلم فلي�س فرويد ب�أنه �سمح بتهريب �أطروحاته
الخا�ص ��ة عن الثنائية الجن�سي ��ة عبر الك�شف لآخرين عن م�ضمون المرا�سلة بين ال�صديقين .في الحقيقة،
�إن فروي ��د ال ��ذي لم يعرف �إم�ساك ل�سانه -وهذا اعتراف لجونز نف�س ��ه ( -)II, 433خان كثير ًا ال�سر المهني
�إبان ممار�سته الطويلة للمهنة ،وقاطع ال�شخ�ص الذي �أحبه كثير ًا .لو كانت �آنا �صبي ًا كان يمكن �أن تحمل ا�سمه.
ما الذي نفهمه من قراءة هذه الر�سائل؟ �إننا نكت�شف فرويد الإن�سان ،البعيد عن العر�ض الخرافي
�أو الأ�سط���وري الذي ُن ِّظم في مكان �آخر برعايته ه���و ،دون االهتمام بالأ�سطورة �أو بالن�سب اللذين
ال ينف�ص�ل�ان ع ّما يمكن �أن يفعله كتَّاب �سيرته الذاتية بهذه العالقة الترا�سلية الخا�صة ،من �أجل قول ذلك
بطريقت ��ه .ومثل كل َمنْ يعرف �أنه في بيته ،ف�إنه ي�سترخي ،ويتن َّف�س ال�صعداء ،ويتح َّرر .على هذا الأ�سا�س،
نح ��ن نكت�شف عري كائن مع مناطقه ال ُمظ ِلمة ،ونق ��اط �ضعفه ،وحاالت توهانه ،و�شكوكه ،وطبعه ،ومزاجه
دون قناع� :إننا نرى في الر�سائل �إن�سان ًا ب�إيمان �سيئ� -س�أعود بالتف�صيل �إلى م�س�ألة �إيما �إيك�ستان ،والطموح
الباحث عن اكت�شاف حتى في نف�سه ي� ِّؤمن له الثروة
المهوو�س بو�سائل ترك �أثر في التاريخ ب�سرعة،
والج�شع ِ
ِ
ف ��ي �أق�صر وقت ممكن� -سنرى ذلك مع م�س�ألة الكوكائين وحالة فلي�شل مارك�سو ،والنف�ساني الجامد الذي
يتخل ��ى دون �أن يتخل ��ى في مواجهة �أدلة على �ضالله -مع نظرية الإغراء مث�ل ً�ا ،والم� ِؤمن بالخرافات الذي
يلج� ��أ �إل ��ى عالمات ال�شعوذة ل�سوء الحظ ف ��ي ر�سائله� -سنرى الحق ًا �أي�ض ًا �إخف ��اء ر�أيه الحقيقي حول علم
الباط ��ن ،وال�ساذج المعت ِن ��ق لفر�ضيات وهمية ل�صديقه عن تتابع الف�ص ��ول والأزمنة ،والتط ّير من الأعداد
الم�شترك ��ة ،وال ُم�صاب بالجنون الدوري الذي يتوقف عند �أق ��ل تف�صيل ج�سدي� :سيالن �أنفي ،ا�ضطرابات
ال�ص َفن ،تناوب بين الإم�ساك
قلبي ��ة� ،آالم ف ��ي الر�أ�س متكررة� ،إدمان على التبغُ ،د ّملة كبيرة مثل بي�ضة في َ
والإ�سه ��ال ،واالكتئابي الذي يعترف با�ضطراباته التي يعاني منه ��ا منذ �سنوات ( ،)1894 /8 /7وبمزاجه
المتق ِّل ��ب ،وبعائد فكري �صفر ،وتعب عام ،وليبيدو عاجز ،و«حالة نف�سية بائ�سة» ()16/10/1895؛ والق ِلق
وال ُرهابي-القل ��ق من ال�سفر ،القلق من الموت ،الخوف من القطارات ،الخوف من فقدان الطعام ،الخوف
م ��ن فقدان الم ��ال ،ومتعاطي الكوكائين الذي ا�ستمر مدة ع�شر �سن ��وات تقريب ًا ( ،)1895 /6 /12وفرويد
الع ��اري ،دون قن ��اع ،وفرويد الب�ش ��ري ،الب�شري جد ًا ،وفروي ��د قبل المكياج ،والأ�ض ��واء الكا�شفة وال�صورة
الأبدية ،وفرويد المك َّون من لحم وعظم� ،إنها حقيقة قا�سية له وهو الذي حلم واعتقد و�أرادها �أن تكون من
المرمر والذهب.
في النهاية ،لي�س للتحليل الذاتي بداية �أو نهاية .يمكن �أن نذكر عنوان �أحد ن�صو�صه الأخيرة( ،التحليل
م ��ع نهاي ��ة والتحلي ��ل دون نهاية  ،)1937الذي ي�س ِّلم فيه ،وهو عل ��ى حافة الموت ،ومنهك ب�سبب �سرطان
الف ��ك ،ويعاني من الجراح ��ة الترميمية ،مفتاح �أودي�سيته((( �أو مقامرته الذاتية �إذا تجر�أت على قول ذلك
م�ستعي ��ر ًا هذا المفهوم الجميل من دريدا� .إنه يخ�شى من �إمكان ت�أكيد �أن التحليل النف�سي يمكنه �أن ُي�شفي
عل ��ى نح ��و نهائي ،وهو يحاجج كمت�ص ِّوف متج ِّول ،كي يحاول �أن ي�شرح ب� ��أن الذي يعود لي�س هو َمنْ �سيكون
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غير قابل للرعاية ،و�إنما الذي �سي�أتي من مكان �آخر ،وهو يكتب بلغة دقيقة ع َّما يم ّيز «التحليل غير الكامل»
نج ��ز» ( ،)235وعدم �إمكان التخ ّل�ص ،نهائي ًا ،من المطلب الدافعي .كتب فرويد :يجب
و«التحلي ��ل غير ال ُم َ
�أن يك ��ون المح ِّل ��ل ُمح َّل ًال مرة واحدة كل خم�س �سنوات ،لكن بطريقة َ
منتظمة بالت�أكيد ،وعليه �أن يتم َّدد من
(((
جديد على الأريكة .ما الذي �سيكون عليه و�ضعه في حالة تحليل ذاتي؟ هل هي عملية تقت�صد بالتحويل
والتحوي ��ل الم�ضاد؟ في نهاية طري ��ق طويل ،ختم ن�صه بالت�أكيد على �أن التحليل يمكن �أن يكون «مهمة دون
نهاي ��ة» ( .)265يمك ��ن االعتقاد� ،إذ ًا� ،أنه ختم حيات ��ه بمالحظة �أن التحليل ،تحليل ��ه ،كان يمكن �أن يكون
مهمة دون نهاية.
�سيك ��ون التحلي ��ل النف�سي� ،إذ ًا ،تحلي ًال دون بداي ��ة �أو نهاية لرجل مهتم بالت�صال ��ح مع حالته النف�سية.
�سي ّدع ��ي �سبره ��ا بكل قوة� ،إنما دون رغب ��ة حقيقية في �أن يكت�شف فيها المحت ��وى الحقيقي ،مكتفي ًا بتخ ُّيل
الحي ��اة النف�سية للآخرين ،للآخرين كله ��م .ت�ضمنت �أعماله الكاملة دفاتر مالحظات عن بحث في الذات
مخ�ص�ص ل�صياغة نظرية،
غي ��ر مكتمل؛ �إنه يحتوي ،في �أ�صغ ��ر ن�ص �أُعطي �إلى مجلة� ،أو في كتاب كبير َّ
علم النف�س المر�ضي للحياة اليومية مث ًال ،دفتر مالحظات لروح تعاني.
نف�س �أدبي ًا نابع ًا من �سي ��رة ذاتية مع مفهومات على قيا�سه هوُ ،ع ِّم َمت بعد ذلك على
علم ٍ
يق ��دِّ م فرويد َ
الإن�سانية جمعاء� ،أكثر مما يقدِّ م تحلي ًال نف�سي ًا نابع ًا من منهج تجريبي مع مفهومات �صالحة للب�شرية كلها.
ُق ��دِّ م كتاب تف�سير الحلم بو�صفه ن�ص� � ًا علمي ًا (ت�أ�سي�س علم) ،ورواية �سيرية ذاتية (التحليل الذاتي النابع
يعج ب�إحاالت �شخ�صية ذاتية مروية ب�ضمير المتك ِّلم.
من موت الأب) ،في الوقت نف�سهّ ،
�إنن ��ا نج ��د فيه ،في الواقع ،عدد ًا ال ُيح�صى من الأحالم ،نح ��و الخم�سين تقريب ًا ،ت�شهد على حياة ليلية
للم�ؤ ِّلف ،وا�ستيهاماته ،ورغباته ،وميوله :نرى في ذلك كله �أمه محمولة على �سرير من مخلوقات لك ّل منها
منقار ع�صفور ،وعم ًا بلحية �شقراء ،و�أحد �أبنائه بلبا�س ريا�ضي ،و�صديق ًا له مظهر �سيئ ،وابن ًا �آخر ق�صير
النظ ��ر ،و�أب ��اه على �سرير الموت ،وحقنة ُتعطى لفتاة ا�سمها �إيرما� .إننا نعرف ،من هذا الكتاب� ،أ�شياء عن
مربيت ��ه في طفولته التي يدين لها بمعرفته الجن�سية ،وعن �سنوات درا�سته ،وا�ضطراب �أ�سرته التي عا�شت
ثالث ��ة �أجيال منها تحت ال�سقف نف�سه ،واحت�ضار «ال َه ِرم» وموته ،كما يقول في ر�سائله �إلى فلي�س ،وت�سميته
�أ�ستاذ ًا ا�ستثنائي ًا ،ورحالته �إلى �إيطالياّ .ثم نرى عدد ًا من اللحظات المك ِّونة لحياته النف�سية كرا�شد.
ه ��ذا هو الم�شهد الذي يمكن �أن يجري فيه ج ��ز ٌء من المغامرة التي تهمنا� .إنه م�شهد افتتاحي وحا�سم
وم� ِّؤ�س� ��س ،م�شه ��د �سيقول عنه �سارتر ،في لغة تحليله النف�سي الوج ��ودي ،ب�أنه ي�ش ِّكل «م�شروع ًا �أ�صي ًال»� .إنه
م�شهد �صاد ٌم ،وهذا تح�صيل حا�صل ،و ُمذ ٌّل للأبَّ ،ثم لالبن .كان عمر فرويد ع�شر �سنوات �أو اثنتي ع�شرة
حي ��ن �س ��ار مع والده في ال�شوارع ،وهما يثرثران .كان الأب يحكي ق�صة قديمة كي يُظهِ ر تغ ُّير و�ضع اليهود،
وكم هو عذب لهم �أن يعي�شوا ،من الآن ف�صاعد ًا ،في مدينة فيينا المت�سامحة -كان ذلك في �سنوات .1867 – 1866
 3التحوي��ل :موق��ف انفعالي لدى المريض تجاه المحلِّل ،وهذا الموقف قد يكون إيجابياً أو س��لبياً ،وهو في كل حال محوَّل من أحد
الوالدين إلى المحلِّل الذي يصبح ً
بديال عن الوالد .المترجم

)

العـدد � 22شتاء 2021

117

كان مرتدي ًا لبا�س ًا جيد ًا ،ويعتمر ق َّبعة جديدة من الفرو ،حين �صادف م�سيحي ًا يقوم ،بحركة واحدة ،برمي
القبعة على الأر�ض وي�شتم جاكوب فرويد�« :أيها اليهودي ،انزل عن الر�صيف».
�أثارت ردة فعل الأب ف�ضول فرويد الذي �أُ�صيب بالذهول حينما ر�أى والده لم يفعل �شيئ ًا ،انحنى والتقط
قبعت ��ه وتاب ��ع طريقه� .إن تف�سير فروي ��د بعد �أكثر من ثالثين �سنة« :هذا لم يظه ��ر لي بطولي ًا من قبل رجل
كبير وقوي ،الذي قاد الفتى ال�صغير الذي كنته من يده» (.)IV, 235
يتخ َّي ��ل الطف ��ل نهاية �أخرى لهذه الق�صة� :إنه يحيل �إلى حملقار برق ��ا (((  Hamilcar Barcaالذي
ق�سم البنه هنيبعل � Hannibalأنه �سينتقم له من الرومان .يمكن تخ ُّيل �أن جزء ًا من البرنامج الوجودي
ُي ِ
لفروي ��د كان مرتبط� � ًا بهذه الرغبة في االنتقام للأب بعد �أن ي�صبح هنيبعل على طريقته .يعترف فرويد
ب�أن ��ه جعل م ��ن نف�سه بط ًال� .أو ًال� ،إب ��ان درا�سته عبر ق ��راءة حكايات الحروب البوني ��ة((( والتماهي مع
القرطاج ��ي ،ث ��م بعد ذلك ،حين �أ�صبح القبطان ال�سامي بط ًال في نظ ��ره ،بعد �أن اختبر الفتى ال�صغير
معاداة ال�سامية في مدينة فيينا .منذ هذا الوقت� ،أ�صبح فرويد يعار�ض روما الكاثوليكية ،مدينة الرجل
الذي �أهان والده ،ليقف مع قرطاجة ،مدينة القائد الحربي الذي قاوم الرومان .لم يعد في ر�أ�سه� ،إذ ًا،
�إلاَّ دخول روما فاتح ًا ومنت�صر ًا.
كان فروي ��د َّ
يتعذب م ��ن تماهيه مع �شخ�صيات م�شهورة .برنامجه الوج ��ودي يحاكي غالب ًا برنامج هذه
ال�شخ�صي ��ة �أو تل ��ك ال�شخ�صي ��ة :هنيبعل ،ث ��م النبي مو�سى الحق ًا ،وكذل ��ك �أوديب �أي�ض ًا ،كم ��ا �سنرى .في
الحقيقة ،يمكن لحياة هنيبعل �أن تجعلنا ،بين وقت و�آخر ،نتذ َّكر حياة فرويد :الوفاء بالوعد ،معار�ضة قوية
للع ��دو ،مواه ��ب وا�ضحة ال�ستراتيجي وتكتيكي من �أجل تحقيق الأه ��داف� ،شهرة في �إطالق الو�شايات �ضد
الأعداء ،نهاية وجود مو�ضوعة تحت عالمة ا�ستعادة الذات عبر االنتحار -هذا كله م�شترك بين الرجلين.
لك ��ن م ��ا يجمعهما بقوة ،بعيد ًا عن هذه ال�سم ��ة ال�سيرية الذاتية �أو تلك ،هو ه ��ذه الرغبة المجنونة في
دخ ��ول روما منت�صرين وفاتحين .ه ��ذه الرغبة الزمت فرويد مطو ًال وبعمق ،وهو الذي ق َّرر االنتقال والعمل
عل ��ى طبوغرافي ��ة المدينة ،ومراجعة كتب كثيرة تتح ��دث عن المو�ضوع .ع َّبر ،في ر�سال ��ة �إلى زوجته ،عن
رغبته في الإقامة معها هناك .وف َّكر حتى في ترك وظيفته ك�أ�ستاذ لإنجاز هذا الم�شروع ،لكن رحلة باتجاه
روما عام  1897توقفت ،لأ�سباب مجهولة ،على �أبواب ترا�سمانيا ((( .خ�ضع فرويد ل�صوت داخلي يقول له:
«حت ��ى هن ��ا ،ولي�س �أبعد من ذلك» .هنيبعل ،قبل �ألفي �سن ��ة ،كان قد �سمع ال�صوت نف�سه وتوقف في المكان
نف�سه.
)4
)
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من الم�ؤ َّكد �أن الر�سائل �إلى فلي�س ت�شهد على هذه العالقة الغريبة مع روما ،وكذلك �أعماله .في تف�سير
الحلم ،المدينة تالزم عدد ًا من �أحالمه التي يفهم فرويد ،حين تحليلها� ،أنها تخفي �شيئ ًا عميق ًا ،لكنه هنا
�أي�ض� � ًا يتوقف عند �أبواب الداللة .جاء يوم وت ّمت في ��ه الرحلة �أخير ًا .يمكننا قراءة هذه الجملة الغريبة في
والدة التحلي ��ل النف�س ��ي بخ�صو�ص هذه الرحلة التي ت َّمت �أخير ًا ،كت ��ب� :إن �إتمامها كان «النقطة الأوج في
الحياة -حياته» �أي اعتراف هذا!
�إن عالق ��ة فروي ��د ب�إيطاليا عامة ،وبروما بخا�ص ��ة ،ت�سهم في ال ُع�صاب الفروي ��دي .ي�ؤ ِّكد فرويد نف�سه
الأم ��ر ف ��ي ر�سالة �إلى فلي�س« :توقي �إلى روما هو توق ُع�صابي بعمق» ( ،)3/12/1897كتب ذلك وهو يتذ َّكر
حما�س ��ه كطالب في الثانوية .في الحقيقة ،يمكننا ،وف ��ق منطق الذكرى -ال�شا�شة� ،أن نفتر�ض �أن فرويد،
ف ��ي االقتراح الفروي ��دي لقراءة ق�صة هنيبعل ،كان يري ��د �إبراز فر�ضية ث�أر الأب لإعطائ ��ه دور ًا رئي�س ًا في
تف�سي ��ر وج ��وده ،في الوقت الذي يج ��ب فيه البحث في مكان �آخ ��ر ،لأنه ،في كل مرة يظه ��ر فيها والده في
عمله ،كان ي�أتي غالب ًا في �شكل الأب الخا�صي ،الأب المناف�س ،الأب الميت �أو الأب الذي يجب �إلغا�ؤه ،ولي�س
عل ��ى �شاكلة الأب الذي ُي َ
فتخ ��ر به .لما �أ�صبح فرويد م�شهور ًا ومك َّرم ًا ومحترم� � ًا في العالم كله ،كان مهتم ًا
بالث�أر لوالده ،هذا �إذا لم يكن الث�أر لليهود الذين يتعر�ضون لل�سخرية ،هذه هي الفر�ضية الجميلة ،التي من
ال�صحيح تمنيها �سيا�سي ًا ،لكنها تتناق�ض ب�شدة مع ما تبقى من الكتاب!
يقدِّ م فرويد دائم ًا مفاتيح مغاليقه الأكثر �إرتاج ًا ،دون �أن ُيدرِك ذلك .هكذا ،ي�شير فرويد ،في مالحظة
�أ�ضيف ��ت ع ��ام � 1911إلى تف�سير الحلم� ،إلى �أنه ن�شر التحلي ��ل الأنموذجي لحلم �أوديبي مق َّنع ...وهو ي�ؤ ِّكد،
م�ست�شه ��د ًا برانك الذي ي�ست�شهد بدوره بتيت اليف� ،أن وحي ًا �أخبر التاركونيين (�سكان مدينة تاركوينيا في
�إيطالي ��ا) �أن ال�سلط ��ة في روما �ستعود �إلى «�أول َمنْ يعطي قبلة �إلى والدته» ( .)IV, 447وفق فرويد ،يقدِّ م
حلم عالقة جن�سية مع الوالدة عالمة منا�سبة على امتالك الأر�ض -الأم.
هك ��ذا �إذ ًا يمك ��ن حل لغز هنيبعل ،وا�ستخال� ��ص �أن القراءة التي يقترحها فروي ��د لتماهيه مع البطل
ال�سام ��ي الذي ينتقم ل�ش ��رف القرطاجيين الذين �أذ َّله ��م الرومان ،كما حدث �سابق ًا م ��ع والده اليهودي
ال ��ذي تع َّر� ��ض للإهانة من فييني م�سيحي كاثوليكي (روماني �إذ ًا) ،تخفي تف�سير ًا �آخر .فرويد كتب ذلك
�سيكرره بانتظام في عمل ��ه :الأر�ض ،هي الأم� .إن غزو روم ��ا يعني� ،إذن ،امتالك
ف ��ي هذا الن�ص ،لكن ��ه ِّ
الأر�ض -الأم :العودة �إلى المدينة تعادل -في الحياة النف�سية الفرويدية ،ال ُم َّ
عذبة برغبة مح َّرمة دائمة-
�أن يت ��ز ّوج �أم ��ه ،واالتحاد معها .لهذه الأ�سب ��اب� ،أمكن لفرويد �أن يرغب في روما م ��دة طويلة ،والدوران
حولها عبر درا�ستها ،والتخلي عن كل �شيء من �أجلها والإقامة فيها ،لكنه لم ي�ستطع الو�صول �إلى التغلغل
ثم لما تغلغل فيها ،كان ب�إمكانه �أن يكتب �أن الأمر يتع َّلق بنقطة
فيها ،وبقيت ع�ص ّية �أمام �أن يدخلها ،ومن َّ
الأوج في حياته...
يُظهِ ��ر م�شه ��د �آخر من مرحلة الطفولة رواه فرويد ،عالقة �أخرى بالأب :كان فيه جاكوب �أقل ا�ستيهام ًا
خا�ص.
بو�صف ��ه �أب� � ًا يجب الث�أر له ،بعد �أن كان ه ��و نف�سه قادر ًا على رد الهجوم المع ��ادي لل�سامية ،من �أب ٍ
قرئت من منظور الأم التي يجب غزوها ولي�س الأب الذي يجب
علين ��ا �أن نحدِّ د ب�أن المغامرة الأول ��ى ،التي ِ
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الث�أر له ،تعيد �إعطاء الأب مكانة تتنا�سب مع الر�ؤية الأوديبية لفرويد� .إن كثرة �صور الأب الخا�صي ،والأب
المي ��ت ،والأب الذي يجب قتله ،بدت �أنها تتناق� ��ض مع هذه الق�صة الوحيدة لأب تع َّر�ض للإهانة وانتقم له
ابن ��ه .ب ��دا الوالد في و�ضع ي�صل �إلى االبن� :إنه �أب تع َّر�ض للإذالل والهجوم ،ولي�ست لديه �أبد ًا �أي رغبة في
االنتقام ،وهذه فر�ضية �أظهرها فرويد نف�سه كي يخفي الحقيقة الأوديبية لحياته النف�سية.
حكم فرويد على هذه الحقيقة الأخرى ب�أنها جديرة ب�أن تد َّون في ما يع ّده كتابه الأ�سا�سي ،وهو الكتاب
ال ��ذي كان يج ��ب �أن ُيك�سبه جائزة نوب ��ل ،والمال ،واللوح ��ات التذكاري ��ة ،والتماثيل التكريمي ��ة ،وال�شهرة
العالمي ��ة ،وت�سجيل ا�سمه في تاريخ الب�شرية برفقة كوبرني ��ك وداروين ،لكن �أمامهم بخطوة ،الكتاب الذي
يعل ��ن م ��وت الفل�سفة والق ��درات الكاملة للتحليل النف�س ��ي ،ويق�سم الب�شرية �إلى ق�سمي ��ن ،بحيث �إن ما قبل
وم ��ا بعد لن يكون ال�شيء نف�سه ،الكت ��اب الذي احتاج �إلى �سنوات ِعدة حتى تنفد طبعته ،لكنه يدفن خم�سة
وع�شري ��ن قرن ًا من الفل�سفة الغربي ��ة ،والخال�صة العلمية التي تم ِّثل االنتقال �إلى عالم جديد ،و�سينتج عنها
تقويم� � ًا فكري ًا جديد ًا ،هذا الكتاب �إذ ًا ُيخ ِبرنا ببع�ض ال�سطور الأ�سا�سية �أن فرويد دخل يوم ًا ،وهو في عمر
ال�سابع ��ة �أو الثامن ��ة ،غرفة والديه كي يق�ضي حاجة في الحمام الأ�س ��ري ،و�سمع والده يقول -يبدو �أن هذه
المالحظة ،التي تبدو عادية ،قد جرحته كثير ًا« :هذا الفتى لن ُي�ص ِبح �شيئ ًا مهم ًا �أبد ًا» (.)IV, 254 – 255
تف�سير فرويد« :يجب �أن يم ِّثل هذا �صدمة مرعبة لطموحي ،لأن الإ�شارات �إلى هذه الحادثة ت�أتي با�ستمرار
ف ��ي �أحالمي ،وه ��ي مرتبطة بانتظام مع تع ��داد �إنجازاتي ونجاحات ��ي ،كما لو �أنني �أري ��د القول :هل ترى،
لق ��د �أ�صبح ��ت ،مع ذلك� ،شخ�ص ًا مهم ًا» (المرجع ال�سابق) .هذه ه ��ي �إذ ًا ال�صورة الأكثر ُمطا َبقة لل�صورة
الفرويدي ��ة� ،أي الأوديبي ��ة ،للأب في الأعمال الكاملة :التقى الأب المتع ِّر� ��ض للإهانة مع الأب الذي ُيهين؛
يتع َّلق الأمر ،في الحالتين ،ب�أب ممقوت.
الأب المخ�ص ��ي والأب الخا�ص ��ي ،ربما يكونان الأب نف�سه الخا�صي لأن ��ه الأب المخ�صي ،وفرويد يقدِّ م
وال ��د ًا بغي�ض ًا ،ف ��ي الحاالت كلها .الأب الذي لم يمتل ��ك ال�شجاعة للرد على �شتيم ��ة معادية لل�سامية �أظهر
�ضعف� � ًا �أم ��ام الأقوياء ،و�أظهر قوة �أمام ال�ضعفاء ،وفي هذه الحال ��ة ابنه الذي يبول في حمام والديه ،وكان
قا�صر ًا .ينحني الأب �أمام ال�شتيمة المعادية لل�سامية ،لكنه يرفع الر�أ�س في خ�صي طفله اليهودي.
نكت�ش ��ف ،ف ��ي نقطة التقاطع بين هذين الحلمين� ،أن فرويد يبدو �أق ��ل رغبة في االنتقام للأب الذي لم
معاد لل�سامية ،من االنتقام من الأب و�إ�شارته الخا�صية الجارحة له ،الذي ،منذ
ي�ستطع الرد على ا�ستفزاز ٍ
ريع ��ان �شبابه ،يجري وراء ال�شهرة ،والمال ،وذيوع ال�صي ��ت ،والإ�شارات الخارجية لالعتراف االجتماعي،
التي تبد�أ من اللقب الم�ؤ�س�ساتي ك�أ�ستاذ في الجامعة �إلى جائزة نوبل ،مرور ًا بمختلف الأو�سمة الفخرية.
حي ��ن ال يك ��ون �أبوه خا�صي ًا �أو مخ�ص ّي ًا ،في تف�سير الحل ��م ،ف�إنه يكون ميت ًا ،كما ي�شهد على ذلك حلمان
�آخ ��ران .ج ��اء �أحد الحلمين في الليلة الت ��ي �سبقت دفنه� .إننا نرى ،في ر�سائله �إل ��ى فلي�س ،تف�صيل انزالق
وال ��ده نحو العدم .لدى فرويد م�شروع ر�ؤي ��ة �صديقه الغالي جد ًا ،لكن طول احت�ضاره منعه عن ذلك .تروي
يتجه نحو
ر�سال ��ة ،ف ��ي  ،1896 /6 /3حالة الق�صور القلبي ،و�شلل المثانة و�أعرا�ض ًا �أخرى تث ِبت �أن جاكوب ّ
النهاية ،بعمر واحد وثمانين عام ًا.
العـدد � 22شتاء 2021

ُتظهِ ��ر ر�سال ��ة �سابقة في ( )1893 /12 /11مر�ض الأنفلونزا الذي ت ��رك والده ،بعمر ثمانية و�سبعين
عام� � ًا ،في حال ��ة �ضعف �شديد :لقد �أ�صب ��ح ظل نف�سه .في نهاي ��ة ال�شهر الثاني من ع ��ام  ،1896ت�سارعت
الحرك ��ة نح ��و القبر :لحظات م ��ن الغمو�ض� ،إرهاق ،الته ��اب الرئة� ،شلل مع ��وي ( ،)1896 /29/9وتوجد
عالم ��ة �أ�سا�سي ��ة ،القرب من تاريخ م�ش�ؤوم ونذير نح�س -نذ ِّكر ب� ��أن فرويد ك َّر�س نف�سه مع �صديقه لنظرية
تف�س ��ر �أننا يمكن �أن نم ��وت في هذا التاري ��خ �أكثر من غيره.
غام�ض ��ة للتواري ��خ ،وتتاب ��ع الف�صول والأرقام ِّ
يتح� � َّدث فروي ��د ،في ر�سالة الحقة ( ،)1896 /10 /9ببرودة عن �إمكان زيارة �صديقه في برلين�« :إن حالة
الرجل الهرم �ستح ّد غالب ًا من �إمكان م�شاركتي �إلى الحد الأدنى».
ف ��ي الحقيق ��ة ،مات «اله ��رم» ليل ��ة  ،1896 /10 /23وكان عمر فروي ��د �أربعين عام ًا .تعلي ��ق �أبي التحليل
النف�س ��ي« :لق ��د بقي �شجاع ًا حت ��ى النهاية ،وكان رج ًال غير ع ��ادي في المجمل .في النهاي ��ة� ،أُ�صيب بنزيف
ال�سبات المترافق بحرارة ال تف�سير لها ،وبفرط ح�سا�سية وت�شنج ع�ضلي ،ثم �صحا ثانية
�سحائي ،وزيادة في ُ
دون حرارة .وفي اللحظة الأخيرة ،حدث ا�ست�سقاء رئوي تاله موت ،في واقع الأمر� ،سهل» (.)1896 /10 /26
الأم ��وات كلهم �أ�شخا�ص �شجعان ...لكن لي�س لدى فرويد� ،أو على الأقل لي�س حينما يتعلق الأمر بوالده.
ُتظهِ ر ر�سالة في ال�سنة التالية ( )1897 /2 /8فرويد من جديد كما هو وك�أن الأزل ال يغ ّيرهُ .ك ِّر َ�ست حياته
لتدمي ��ر الأب �أو التقلي ��ل من قيمته .حدثت ا�ستراحة في �أثناء االحت�ضار ،من باب الحد الأدنى من الحياء.
لك ��ن المعرك ��ة ا�ست�ؤ ِن َفت بح ��دة في بداية ع ��ام  :1897كان عليه ،هذه المرة� ،أن ُيط ��ارِد بعنف ج�سد الأب
المي ��ت .هذه الجثة التي تتح َّلل� ،أخرجها فرويد م ��ن قبرها وهاجمها ب�شرا�سة :ق َّدم فرويد ،في ر�سالة �إلى
فلي� ��س ،فر�ضي ��ة خالية من المعنى وه ��ي �أن والده يمكن �أن يكون «فا�سق ًا» (المرج ��ع ال�سابق) ،م�س�ؤو ًال عن
اله�ستيريا التي �أ�صابت ولد ًا �آخر له ،وبع�ض فتياته الأ�صغر �سن ًا.
ب ��د�أت حينذاك ه ��ذه النظرية الغريبة للإغراء ،الت ��ي �س�أعود �إليها الحق ًا .نقول حالي� � ًا ،وقبل �أن نتت َّبع
المرعب لهذا ال ُع�صاب الفرويدي� ،إنها تفتر�ض �سبب ًا جن�سي ًا لحاالت ال ُع�صاب ،الذي يعود غالب ًا
التف�صيل ِ
�إل ��ى �صدم ��ة نف�سية في �سن ال�شباب� ،أو في مرحل ��ة الطفولة ،وفي هذه الحالة تحر�ش ��ات جن�سية يقوم بها
الوال ��د تج ��اه �أطفاله .هكذا �إذ ًا ،يح ِّول فروي ��د جثة والده �إلى فا�سق يغت�صب ذريت ��ه! هل يمكن لهنيبعل �أن
يرغب في الث�أر لهذا النوع من الأب؟
الملحة تجاه والده ،الذي تح� � َّول �إلى متح ِّر�ش
ه ��ل تج ��ب الده�شة من �أن �سنة ه ��ذه الرغبة الفرويدي ��ة ّ
جن�سي ب�أ�سرته ،هي �أي�ض ًا �سنة حلمين دخال التاريخ بعنواني «هيال» و«�صعود ال�سلم عاري ًا» ،واللذين اعتمد
عليهم ��ا في تكوين نظريته عن عقدة �أوديب؟ � :1897سن ��ة التخلي عن الأبحاث الع�صبية و�أطروحاته حول
عل ��م النف�س العلمي؛  :1897ال�سنة التي ق َّرر فيها كتابة عمله تف�سير الحلم� :1897 .سنة البداية الر�سمية
لتحليل ��ه الذات ��ي؛  :1897ال�سنة التي ان�شغل فيه ��ا ب�شاهدة قبر والده 1897 .هي �أي�ض� � ًا ،في النهاية� ،سنة
رحلت ��ه �إل ��ى �إيطاليا! وهي �أي�ض ًا �سنة اكت�شافه المزعوم لعقدة �أوديب ،بح�س ��ب ر�سالته �إلى فلي�س ،الم�ؤ ّرخة
في  .12 /15موت الأب ،هذا الحدث الذي ُقدِّ م ب�أنه الحدث الأكثر �أهمية بين ما يح�صل في حياة �أي فرد،
ي�ش ِّكل ،ب�صورة فعلية ،لحظة مهمة في حياة طفل �صغير مهوو�س باالتحاد الجن�سي مع والدته.
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ُيظهِ ر حلمان ،مع الأب الميت ،فرويد وهو يعي�ش ب�سالم مع والده الذي له ح�ضور لطيف حين يتوقف
ع ��ن تهدي ��ده .مات الهرم ،جاك ��وب يعود في الليل ليت�س َّل ��ط على حلم ابنه .لنتج ��اوز التف�صيالت .يالحظ
فروي ��د في ه ��ذا الحلم �إعالن ًا يقر�أ عليهُ « :يط َل ��ب �إلينا بلطف �أن نغلق عيونن ��ا»� ،أو /و« :عين واحدة» .كان
االب ��ن قد اخت ��ار لرجله الهرم الجنازة الأقل تكلف ��ة! ال مجال لدفع المال من �أجل وال ��ده ...هل �سبب هذه
الجن ��ازات �أنها لي�ست مك ِلفة؟ لم يكن الميت يحب الم�صروفات غي ��ر ال�ضرورية ،كما ي�شير فرويد ...يرى
الول ��د في حلمه نوع� � ًا من االتهام الذي توجهه الأ�س ��رة :في الحقيقة� ،إنها يمك ��ن �أن تنظر �إلى هذا البخل
ال�شدي ��د بعي ��ن �أخ ��رى .يقترح المح ِّلل النف�س ��ي تف�سير ًا لحلمه :دع ��وة �إلى �إغالق العيني ��ن ،بعبارة �أخرى،
الح�ض على الت�سامح مع هذه الحركة غير المهمة البنه.
حل ��م �آخ ��ر :جاكوب مات مرة �أخ ��رى �أي�ض ًا� .أُعيد بع ��ث الرجل ل�سبب حلمي ،وهو ال ��ذي كان قد ُكره
�سابق� � ًا ب�سب ��ب جبنه �أمام حركة معادي ��ة لل�سامية ،وتح ّول �إلى بطل للوح ��دة المجرية .كان الرجل الهرم
جال�س� � ًا ،محاط� � ًا بح�ضور كبير .ك�أنه في المجل�س الوطني ،ويبدو �أنه يقوم بدور مهم ،كحكيم ي�ستمع �إليه
الجميع...
تف�سي ��ر االبن�« :إنني �أتذ َّك ��ر �أنه كان ي�شبه ،وهو على �سرير الموت ،غاريبالدي �إلى حد كبير ،وفرحت
ب� ��أن هذا الوعد قد �أ�صبح حقيقة ب�صورة فعلي ��ة» ( .)IV, 476الأب ميت ،لكنه ي�ستطيع ،في الحلم،
�أن يك ��ون بط�ل ً�ا ،وهو لم يع ��د يم ِّثل �أي خطر على االبن الذي يتح َّول نظره �إل ��ى الأم بعد �أن �أ�صبحت ح ّرة
في النهاية».
لنق ��ر�أ التف�سير« :الحلم هو تحقيق (مق َّنع) لرغب ��ة (مكبوتة ،مقموعة)» ( .)IV, 196ما الرغبة هنا؟
ه ��ل الرغبة هي �أن يكون الأب ميت ًا ،ميت ًا ب�ص ��ورة فعلية؟ و�أن يكون غاريبالدي ح�سب طريقته؟ و�أن ينت�صر
كفاع ��ل ف ��ي الوحدة المجرية؟ و�ألاَّ يكون واقف� � ًا ومحاط ًا ،وفق تف�سير االبن ،وال ي�ستم ��ر ،ب�شكل وا�ضح ،في
الو�ض ��ع ال ��ذي �أ�شار �إليه هو ،بعد �سطور قليلة ،وهو و�ضع والد م ��ن دون �أح�شاء؟ �أو �أي�ض ًا ،ي�ستطيع والده �أن
يكون بط ًال ،بالت�أكيد ،لكن بعد موته فقط؟ هذه هي فر�ضيتي...
لنوجز هذه النظريةُ :قدِّ م هذا الكتاب ال�ضخم بو�صفه كتاب ًا علمي ًا يرتكز على ا�ستبطان لل�سيرة الذاتية؛
ي�ش� � ِّكل التف�سير الذاتي للحلم ،وبع�ض م�شاهد الطفولة الأخرى ،التي ع َّدها م�ؤ ِّلف العمل �أ�سا�سية ،التمرين
الوحي ��د لمنه ��ج ُقدِّ م بو�صفه منهج ًا تجريبي ًا؛ الم�ضمون ال�سيري الذاتي يتغ َّلب على البراهين ،بما في ذلك
التف�سيرات التي ُقدِّ َمت كلها في تمجيد قائلها؛ يبدو الجزء التحليلي الذاتي المتمركز حول الذات �أ�سا�سي ًا
في التطورات التي ُيزعم �أنها �سريرية وغن ّية؛ يتف ّوق علم النف�س الأدبي لم�ؤ ِّلف الكتاب على التحليل النف�سي
العلمي.
ن�ضيف الآتي من �أجل االكت�شافات المفيدة ل�سيرتنا النف�سية :الرجل الذي ي�صوغ منهج ًاُ ،ي�سمى التحليل
ف�سره ��ا هو يقوم فيها بدور
النف�س ��ي ،يعان ��ي من مر�ض ُع�صابي �شديد م ��ع �أعرا�ض �شديدة؛ الأحالم التي َّ
المح ِّل ��ل القا�ضي والفريق الخ�صم؛ ت�أتي الخال�صات من اال�ستحال ��ة التقنية لإنتاج تحليل مو�ضوعي؛ ُين ِتج
التحليل الذاتي حتم ًا ت�سويغ ًا ذاتي ًا ،ويتج ّنب بيت �أفاعي الحياة النف�سية.
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تقود التقاطعات الكثيرة بين الن�صو�ص ،والمرا�سالت ،والتحليالت ،وال�سير الذاتية ،والأعمال الكاملة،
نح ��و الم�صدر الأ�سود له ��ذا ال ُع�صاب النف�سي لدى فرويد :حقد على والده الذي ُقدِّ م بو�صفه كائن ًا يتع َّر�ض
للإهانة ،وهو يهين بدوره ،وخا�صي ًا ،ولم تظهر عظمته قط �إلاَّ في موته؛ �أ ُّم مرغوب فيها ،م�شتهاة جن�سي ًا،
ي�ستطع ،ثم انتهى �إلى
تتماه ��ى مع الأر� ��ض -الأم التي هي روما ،المدينة التي يطمح �أن يتغلغل فيه ��ا ،ولم ِ
دخوله ��ا كي يعي�ش فيها �أجمل يوم في حياته .ه ��ذا المر�ض لي�س له ا�سم ،و�سي�صبح تحت قلم فرويد عقدة
�أوديب التي �سيجعل منها مر�ض ًا كوني ًا في �سبيل هدف واحد وهو �ألاَّ يعي�ش وحيد ًا معها◘ .
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Manet, The Café-Concert ,1879
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ج�ســـور الثقافة

فكرة التقدم

()1

ت�أليف :فران�سي�س �سيدين مارفن
ترجمة :علي عي�سى داود •
ف��� .س .مارف��ن :عال��م تربوي ولد عام  1863توف��ي عام  1943في لن��دن المملكة البريطانية
المتح��دة ،في عام  1890التحق بالخدمة �ض��من �س��لك البورد التعليمي ب�ص��فة مفت�ش للمدار�س
و�ش��غل هذا المن�ص��ب حتى  1924وو�ص��ل بمن�ص��به هذا الى �أعلى درجة بين �ص��فوف المفت�ش��ين
التربويين على المدار�س في جميع �أنحاء المملكة.
كان جُ��ل اهتمام��ه في مج��ال التاريخ ومنذ عام  1915ف�ص��اعداً �أخ��ذ بتنظيم دورات ومحا�ض��رات
للمدر�سين واال�ساتذة وغيرهم.
ُ

ان�شغ ��ل محرر هذه المقاالت ،في خريف الع ��ام الما�ضي ،بجمع الآراء التي يطرحها �أ�شخا�ص مختلفون
حول كلمة «تقدم».
في ظهيرة �أحد �أيام الأحد ،حدث �أنه كان ي�سير مع �صديقين في �أك�سفورد� ،أحدهما �أ�ستاذ في الفل�سفة
والآخر �سيدة� .أعلن �أ�ستاذ الفل�سفة �أن التقدم الب�شري يجب �أن يعني لديه زيادة المعرفة بالدرجة الأولى؛
جادل المحرر في �أن زيادة القوة �أكثر �سمات التقدم تميز ًا ،لكن ال�سيدة �أ�ضافت في الحال �أن التقدم لديها
عنى دائم ًا -وال يمكن �أن يعني� -إال زيادة تقديرنا لإن�سانية الآخرين.
يمك ��ن للفكرتين الأول ��ى والثانية ،اللتين تن�سقهم ��ا وتوجههما الفكرة الثالث ��ة� ،أن تغطيا المو�ضوع كله،
وه ��ذه المادة مجرد تعليق عليها .ما يجب علين ��ا مراعاته هو :متى وكيف ظهرت فكرة التقدم هذه ،ك�شيء

•

)1

مرتجم �سوري .
واضح أن البحث يقدم المفهوم الكاثوليكي للتقدم؛ س��نعمل ،في األعداد القادمة ،على تقديم وجهات النظر األخرى ،الدينية وغير
الدينية ،لمفهوم التقدم.
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ع ��ام ي�ؤث ��ر في الب�شرية ككل ؟ متى ظهرت �أول مرة في العالم ،و�إل ��ى �أي مدى تحققت في التاريخ ،و�إلى �أي
مدى تر�شدنا وتمنحنا �أم ًال بالم�ستقبل؟ في خ�ضم كارثة تبدو للوهلة الأولى �أنها �ضربة قاتلة للمثل الأعلى،
يمتلك مثل هذا البحث �أهمية خا�صة ،وقد يكون له بع�ض القيمة الدائمة.
الكلم ��ات هي فك ��رة الع�صور ،تبل ��ورت �أو بالأح ��رى تج�سدت بروح تنم ��و با�ستمرار .كلمة «تق ��دم» مثل كلمة
«�إن�سانية»� ،إحدى الكلمات الأكثر �أهمية� .إنها كلمة التينية ( ،)Progressلم ت�ستخدم بمعناها التجريدي الحالي
�إال بعد دمج الرومان عالم البحر الأبي�ض المتو�سط� .إنها تحتوي فكر ًا يوناني ًا لخ�صته وطبقته العقول الرومانية.
ف َّك ��ر مفكرون يونانيون كث ��ر �أوائل� ،أمثال زينوفاني�س و�إمبيدوكلي�س و�أفالط ��ون و�أر�سطو ،وتحدثوا عن
�سي ��رورة ثابت ��ة في الأ�شياء ،بما في ذلك الإن�سان نف�سه ،من �أ�ش ��كال دنيا �إلى عليا؛ لكن الكاتب الأول الذي
�ش ��رح الفكرة بر�ؤية وا�سعة ومالحظة دقيقة وملمو�سة بم ��ا يكفي لتقديم ر�سم �أولي ،كان ال�شاعر الروماني
العظيم الذي �أرجع كل ما لديه �إلى الإغريق ،ومع ذلك �أعطانا �صورة �أ�صلية التجاه العالم والمجتمع الب�شري
الت�صاعدي .هو �أي�ض ًا ،بقدر ما يمكن للمرء �أن يكت�شف ،كان �أول من ا�ستخدم كلمة "تقدم" بمعنى بحثنا.
�إن المقطع الموجود في لوكريتيو�س في نهاية كتابه الخام�س عن طبيعة الأ�شياء �صحيح ورائع ،ويتوقع كثير ًا
م ��ن الأفكار الجديرة باالقتبا�س كامل ��ة ،وعالقة ال�شاعر الوثيقة ب�شي�شرون ،المفك ��ر اليوناني  -الروماني
الأنموذجي ،يعطي �أفكاره وزن ًا �أكبر بو�صفها وثيقة تاريخية.
يب ��د�أ بو�صف ال�صراع م ��ن �أجل الوجود الذي انقر�ضت في ��ه المخلوقات الأقل تك ّيف� � ًا ،تلك التي �أرادت
�إم ��ا الق ��وة لحماي ��ة نف�سها و�إم ��ا و�سائل تكييف نف�سه ��ا مع حاجات الإن�س ��ان .لكن في ه ��ذه المرحلة ،كان
الإن�سان مخلوق ًا �أقوى مما �أ�صبح عليه فيما بعد .عا�ش مثل وحو�ش الحقل ،وجهل الحراثة والنار والمالب�س
والمنازل .لم يكن لديه قوانين �أو حكومة �أو زواج ،وعلى الرغم من �أنه لم َ
يخ�ش الظالم� ،إال �أنه خاف خطر
الوحو� ��ش ال�شر�سة الحقيقي .غالب ًا ما مات الرجال موت� � ًا بائ�س ًا ،لكن لي�س ب�أعداد كبيرة في يوم واحد كما
يموتون الآن ب�سبب معركة �أو غرق باخرة.
ت�شه ��د المرحلة التالية الأكواخ والجلود والنار ،التي ل َّين ��ت �أج�سادهم ،والزواج والأوا�صر الأ�سرية التي
لطفت �أمزجتهم .وبد�أت القبائل في عقد معاهدات تحالف مع القبائل الأخرى.
ن�ش� ��أ الكالم من الحاجة التي ت�شعر بها جميع المخلوقات لممار�سة قواها الطبيعية ،وتمام ًا مثل العجل
ال ��ذي ينطح قبل �أن يبرز قرناه .ب ��د�أ النا�س في تطبيق �أ�صوات مختلفة للداللة عل ��ى �أ�شياء مختلفة ،تمام ًا
كم ��ا تفع ��ل الوحو�ش الغا�شمة للتعبير عن م�شاعر مختلفة ،كما ال ب ��د �أن الحظها الجميع في حاالت الكالب
والخيول والطيور .لم ي�شرع �أحد في اختراع الكالم.
ثم ا�ستمد النار �أو ًال من البرق واحتكاك الأ�شجار ،والطبخ من تليين ون�ضج الأ�شياء بو�ساطة ال�شم�س.
ثم اخترع بع�ض العباقرة �أ�ساليب حياة مح�سنة ،وبناء المدن والملكية الخا�صة في الأرا�ضي والما�شية.
لك ��ن الذهب �أعطى القوة للأثرياء ود ّمر ال�شعور بالر�ضا في ال�سعادة الب�سيطة .يجب �أن يكون الأمر كذلك
دائم ًا كلما �سمح النا�س لأنف�سهم ب�أن ي�صبحوا عبيد ًا للأ�شياء التي يجب �أن تكون في خدمتهم و�أدوات ًا لهم.
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ب ��د�ؤوا ي�ؤمن ��ون بالآلهة ويعبدونها ،لأنه ��م ر�أوا في الأحالم �أ�ش ��كا ًال من القوة والجمال م ��ا قبل الب�شر،
وع ّدوها خالدة؛ ولما الحظوا تغ ّير الف�صول وعجائب ال�سماء ،و�ضعوا �آلهتهم هناك وخافوها عندما تكلموا
في �أثناء الرعد.
اكت�شف ��وا المعادن في �أثناء احتراق الغابات ،ما ت�سبب ف ��ي جريان الفلزات .جاء النحا�س بنوعيه �أو ًال،
و�ص ِّنفا فوق الذهب والف�ضة .ثم ح ّلت المعادن محل الأيدي والأظافر والأ�سنان والهراوات التي كانت �أقدم
ُ
�أ�سلحة النا�س و�أدواتهم .وتبع اكت�شاف الن�سيج ا�ستخدام الحديد.
تعل ��م الب ��ذر والغر�س والتطعيم م ��ن الطبيعة نف�سها ،وتدريجي� � ًا نقل زراعة
التربة �إلى �أماكن �أبعد و�أبعد في �أعلى التالل.
تعل ��م النا�س الغناء من الطيور ،والنفخ على الأنابيب من �صفير الزفير عبر
الق�ص ��ب ،وهذه الألحان الب�سيطة �أعطت قدر ًا من المرح الريفي كما تفعل الآن
�ألحاننا الأكثر �إتقان ًا.
بعد ذلك ،في فق ��رة موجزة في النهاية ،يعدد لوكريتيو�س جميع االكت�شافات
الرئي�س ��ة الت ��ي حققه ��ا النا�س في ه ��ذه العملية الت ��ي امتدت طوي�ل ً�ا  -ال�سفن،
والزراع ��ة ،والم ��دن المحاطة ب�أ�سوار ،والقواني ��ن ،والطرق ،والمالب�س ،والأغاني ،وال�ص ��ور ،والتماثيل ،وكل
علمت ممار�سة ه ��ذه الأ�شياء وتجربة العق ��ل القلق ،النا� � َ�س تدريجي ًا وهم
مل ��ذات الحي ��اة  -وي�ضيف« :لق ��د ْ
يتقدمون من نقطة �إلى �أخرى».
�إن ��ه �أول تعري ��ف وا�ستخ ��دام للكلمة ف ��ي الأدب� .إذا قبلناها عل ��ى �أنها عر�ض �أنموذج ��ي لوجهة النظر
اليوناني ��ة الروماني ��ة ،التي يراها رجل عبق ��ري وب�صيرة ا�ستثنائية في ذروة تل ��ك الفترة ،فثمة نقطتان
�أو ث�ل�اث نق ��اط يجب �أن تلفت انتباهنا .يفكر لوكريتيو�س على نحو �أ�سا�سي في التقدم في الفنون ،وال�سيما
الفنون بو�صفها ت�ؤثر في �سعادة الإن�سان .وال يوجد ذكر للزيادة في المعرفة �أو في الحب ،كما هي الحال في
المقطع الموازي ال�شهير في �أنتيجون �سوفوكلي�س ،بل قوة الإن�سان ومهارته هي التي �أثارت �إعجاب ال�شاعر،
وال �سيم ��ا مهارت ��ه كما تظهر في الفن ��ون .بالمقارنة مع ما �سن ��راه من �أقوال �أنموذجية ف ��ي �أوقات الحقة،
�إنه ��ا وجهة نظر خ ��ارج المو�ضوع� .إن غياب الحب كعن�صر من عنا�صر التقدم يحمل في طياته غياب فكرة
الإن�ساني ��ة .ال يوج ��د ت�صور هنا ،وال في �أي مكان في الفكر الكال�سيكي قبل الرواقيين ،لكائن عالمي �أ�سهم
في التقدم ويجب �أن ي�شارك على نحو كامل في ثماره ،ال نجد �أي تلميح �إلى �إمكانات تقدم غير محدود.
عل ��ى العك�س من ذلك� ،إن الأخالق تعني �أنه يجب �أن نحد من رغباتنا ،ونبعد الأفكار المزعجة ،ونعمل
بجدية لمتعة هادئة وح�صيفة بالأ�شياء الجيدة التي توفرها لنا المهارات المتقدمة� .صحيح طبع ًا� ،أنه
يمك ��ن العثور عل ��ى الأفكار لدى الكتاب ك�أفراد ،ال �سيما لدى �أفالطون و�أر�سطو اللذين ك َّيفا هذا الر�أي �إلى
حدٍّ كبير .ومع ذلك ،ال يمكن الت�شكيك ب�أن لوكريتيو�س هنا يمثل المزاج ال�سائد لدى المفكرين في ع�صره.
لق ��د بد�ؤوا في �إدراك حقيقة التقدم الب�شري ،لكنهم ت�ص ��وروه ،كما لو كان طبيعي ًا من النظرة الأولى،على
وجه الخ�صو�ص في الجانب الخارجي ،وفوق كل �شيء ،لم يكن لديهم ت�صور لإمكاناته غير النهائية.
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حينم ��ا ننتقل �إلى الأق ��وال الأنموذجية للع�صر العظيم التالي في التاري ��خ ،يكون التناق�ض مذه ًال.
فقد ا�ستوعبت العقيدة الكاثوليكية كثير ًا مما كان مالئم ًا لها من الرواقيين ،من �أفالطون و�أر�سطو ،لكنها
�أ�ضافت �شيئ ًا جديد ًا �إلى العالم ،حب ًا عاطفي ًا ورغبة طاغية في التح�سين الأخالقي ال�شخ�صي .هذا وا�ضح
جد ًا لدى �أعظم �شخ�صيات الع�صور الو�سطى ،رجال مثل القدي�س برنارد والقدي�س فرن�سي�س ،وهو يختلف
تمام� � ًا ع ��ن �أي �شيء نعرفه في العالم من قبل� ،إلى درجة �أن نجد التعامل معه ب�أنه �سمة من �سمات الع�صر
م�س َّوغ ًا .بالن�سبة �إلى بع�ض منا ،في الواقع� ،سيظهر ذلك بو�صفه العن�صر الأهم في المفهوم العام للتقدم
الذي نتتبعه ،هكذا بدا لـِ �أوغو�ست كونت .من المقاطع التي ال تعد وال تح�صى التي يمكن اقتبا�سها من �آباء
و�أطب ��اء الكني�سة ،يجب �أن تكفي ب�ضع كلمات من نيكوال�س كو�سا ((( .لقد كان عالم الهوت في �أوائل القرن
الخام� ��س ع�شر ،مخل�ص ًا في �إيمانه� ،إال �أنه حر�ص على تح�سين نظام الكني�سة .بالن�سبة �إليه ،اتخذ التقدم
�شك ًال روحاني ًا بالكامل�« .أن تكون قادر ًا على فهم المزيد والمزيد من دون نهاية هو نوع الحكمة الأبدية...
دع المرء يرغب في �أن يفهم �أف�ضل مما يفعل ،و�أن يحب �أكثر مما يفعل ،ولن ير�ضيه العالم كله».
هنا وجهة نظر مختلفة تمام ًا عن ال�سابقة �إلى درجة �أننا نجد بع�ض ال�صعوبة في مالءمتها مع مخطط
الأ�شي ��اء نف�س ��ه .ومع ذل ��ك ،كالهما عن�صر �أ�سا�سي ف ��ي الح�ضارة الغربية تطور بعملي ��ات قوى مماثلة في
العالم المتح�ضر ،ودمجتهما اليونان وروما.
ينظ ��ر الإله الكاثوليكي �إل ��ى الداخل عندما يتحدث ع ��ن التقدم .يحتوي مفهوم ��ه عنا�صر ال�صالحية
الحقيقي ��ة والدائمة ،التي تمتلئ بها مفاهيمن ��ا الحالية .تتجه عيناه نحو الم�ستقبل وال حدود لر�ؤيته .وعلى
الرغم من �أن التقدم المتوخى يقع داخل روح الفرد الم�ؤمن� ،إال �أنه يقوم على مبد�أين �أ�سا�سيين في المعرفة
والحب ،وكالهما اجتماعي في الأ�سا�س .يمكن للم�ؤمن �أن يعزل نف�سه عن العالم ليطور طبيعته العليا ،لكن
المعرف ��ة والحب اللذي ��ن يحملهما معه في وحدته هما في ح ّد ذاتهما ثمرت ��ا ذلك الجماع مع رفاقه ،الذي
نقطعه عنهم م�ؤقت ًا في عزلة دينية ح�صرية.
وال يجب �أن نن�سى �أن العقيدة واالن�ضباط الكاثوليكيين ،على الرغم من �أنهما يهدفان �إلى كمال الفرد
ولي�س العرق ،تج�سدا في منظمة حملت �أبعد من الإمبراطورية الرومانية فكرة الح�ضارة الموحدة وقدمت
بو�سويه((( ودانتي� ،أول ر�سم تخطيطي لتقدم الب�شرية.
لمفكرين كثر ،مثل ّ
لك ��ن كان وا�ضح ًا �أن هذا البناء م�ؤقت ،ف�إما م ��ن جانب المعتقد والممار�سة ال�شخ�صية ،و�إما من جانب
التنظي ��م الكن�س ��ي ،م�ؤقت� ،أي ،في ح ��ال كنا نبحث عن وحدة حقيقي ��ة في عقل الب�شري ��ة ،لأننا نحتاج �إلى
عقيدة ،ومخطط للمعرفة ،يمكن �أن نجد لكل ما نكت�شفه عن العالم وطبيعتنا مكانة فيه؛ نحن في حاجة �إلى
مبادئ عمل تر�شدنا في الو�صول �إلى حالة من المجتمع �أكثر ان�سجام ًا مع معرفتنا ب�إمكانات العالم والطبيعة
الب�شري ��ة ،م�ستوحاة من الحب الب�شري ،حب الإن�سان للإن�سان ككائن يعي�ش مدى الحياة هنا والآن ،في ظل
)
 )2جاك بنين بسوي ( )1704-1627أسقف فرنسي والهوتي اشتهر بطقوسه وخطبه.
وقاض وعالم فلك ألماني.
 1نيكوالس كوسا ( )1464 - 1401فيلسوف والهوتي
ٍ
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ظ ��روف تتطلب تركيز المهارة والجه ��د لتحقيق الأف�ضل� .إن ك�سر التوليف ��ات الكاثوليكية القديمة ال�ضيقة،
لكن المثيرة للإعجاب في حدودها ،حدث فيما ن�سميه النه�ضة والإ�صالح؛ �إن ربط توليفة جديدة هو مهمة
جيلن ��ا و�أجي ��ال كثيرة الحقة .ال ينبغي التفكير في �أن مثل هذا التغيي ��ر ينطوي على تدمير �أي عن�صر حيوي
في فكرة التقدم المحرز فع ًال؛ �إذا كان �صحيح ًا وحيوي ًا ،فيجب �أن يبقى في قيد الحياة .لكنها تنطوي على
قب ��ول حقيقة �أن التق ��دم� ،أو الإن�سانية� ،أو تطور الإله داخلنا  -كيفما نف�ضل �أن ن�سمي الأمر  -هو �شيء �أكبر
م ��ن �أي منظم ��ة واحدة �أو �أي مجموعة واحدة من العقائد المن�سقة بعناي ��ة .يجب �أن تنمو الحقيقة والجهاز
الذي نكر�سها فيه مع العقول الب�شرية التي تنتجها على نحو جماعي .الوحدة الجديدة هي نف�سها تقدم.
يج ��ب �أن يمنحن ��ا الثق ��ة في مواجهة مثل هذا االحتم ��ال �أن نالحظ �أنه عند كل خط ��وة من الظهور الأول
لفكرة التقدم في العالم ،كان ا�ستخدام الإن�سان للكلمة يحمل معنى �أكبر ،و�إن كان �أحيان ًا �أهد�أ في الأ�سلوب،
كما هي الحال في الآونة الأخيرة ،فهو يرتكز على نح ٍو �أف�ضل على حقائق الحياة والتاريخ .حدث هذا التقدم
ف ��ي ت�صوراتنا بعد ع�ص ��ر النه�ضة .في بداية القرن ال�سابع ع�شر ،لما ا�ستعيد فن وعلم العالم القديم ،بد�أت
الكلم ��ة وفك ��رة التقدم في م�سار جديد من الن�شاط غير الم�سب ��وق .كانت الخطوط �أقرب �إلى خطوط ما قبل
الم�سيحي ��ة منها �إلى العالم الكاثوليكي ،لكن لن يكون �صحيح ًا على الإطالق �أن ن�سميها وثنية .لما بد�أ بيكون
ودي ��كارت في رفع �صوت النوتة الحديثة للتق ��دم ،فكرا ،في المقام الأول ،في التقدم في الفنون والعلوم ،لكن
هن ��اك جانب روحي و�إن�ساني لمثله ��م الأعلى لم يكن بالإمكان �إيجاد ما يوازي ��ه في الفكر الكال�سيكي .جرى
عندئذ وهذا ،لي� ��س بمعنى النخبة ،بن ��اة الدولة الإغريقية� ،أو ح ��كام الإمبراطورية
ا�ستدع ��اء روح الإن�س ��ان
ٍ
الروماني ��ة ،لك ��ن بمعنى الب�شرية كلها .هذا م�سيحي� ،أو ربما ينبغي �أن نقول ،رواقية م�سيحية .وهكذا يخبرنا
ديكارت �أنه "يتطلع �إلى العلم لتزويدنا في النهاية بفن يجعلنا �أ�سياد الطبيعة وملاّ كها ...وهذا لي�س فقط من
�أجل اال�ستمتاع بالأ�شياء الجيدة في العالم ب�سهولة ،بل على نحو �أ�سا�سي من �أجل الحفاظ على �صحة الإن�سان
وتح�سينها ،وهما �أ�سا�س كل الخيارات الأخرى وو�سيلة تقوية الروح نف�سها" .المهم �أن ُت�ستخدَ م كلمتا «التقدم
والإن�سانية» بمعناهما الحديث جنب ًا �إلى جنب .والكلمة الأخيرة هي الأ�سا�س والمثل الأعلى للكلمة الأولى.
لك ��ن ال�ش ��يء الجديد الذي ظهر للعال ��م في هذه المرحلة ،ال ��ذي يعطي دفعة جدي ��دة ومحتوى لفكرة
التق ��دم ،هو تطور العلم .لقد �أ�س�سه الإغريق ،وكما �سنرى الحق ًا ،فقد كانت ا�ستعادة الخيط اليوناني
م ��ا �أعطى �أ�صحاب الأفكار الحديثة مفتاح الحل .لكن ما من �أحد قبل القرن ال�ساد�س ع�شر ،قبل العجائب
الت ��ي ك�شفه ��ا تل�سكوب غاليلي ��و وربطها بعبقرية نيوت ��ن التركيبي ��ة ،كان ب�إمكانه �أن يت�ص ��ور ر�ؤى التجديد
الب�شري في العلم م�صباح رواد القرن ال�سابع ع�شر ،و�إنجيل القرن الثامن ع�شر.
ننتق ��ل �إل ��ى القرن الثامن ع�شر ،وعلى نحو �أ�سا�سي �إلى مدر�س ��ة المفكرين الم�سماة «الفال�سفة»
ف ��ي فرن�س ��ا ،للح�صول على البيان الأكمل والأكث ��ر حما�سة للتقدم بو�صفه �إنجي ًال� .إنه ��ا ،بالطبع� ،أوروبية،
كم ��ا كانت التطورات الفكرية العظيمة كله ��ا؛ والمفكرون الألمان ،والإنجليز �أي�ض� � ًا ،يقفون مع الفرن�سيين
في الطليعة .من وجهات نظر مختلفة ،فكر كانط وهيردر خارج ال�سرب ربما على نح ٍو �أكثر �شمولية من �أي
�شخ�ص �آخر في ذلك الوقت؛ لكن الفرن�سيين �آمنوا بذلك ك�أمة ،وكانوا على ا�ستعداد للمخاطرة بحيواتهم
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و�أرواحه ��م في �سبيل �إيمانه ��م .وهكذا �أعلن تورغوت ،قبل الثورة� ،أن «الكتل ��ة الكلية للجن�س الب�شري ت�سير
با�ستمرار ،و�إن كان ذلك ببطء �أحيان ًا� ،إلى الكمال المتزايد با�ستمرار».
وكوندو�سي ��ه ،في خ�ضم الثورة ،بينما هو نف�سه تح ��ت حظرها ،ر�سم �صورة «الجن�س الب�شري ،متحرر ًا
من قيودها ،و�سار بخطى ثابتة على طريق الحقيقة والف�ضيلة وال�سعادة».
ه ��ا ه ��و ذا الإنجيل في �أنق ��ى �صوره و�أب�سط �ص ��وره ،وحينما نميل �إل ��ى االعتقاد ب� ��أن الجرائم والف�شل
الجزئي للثورة ي�شوهان مبادئها ،يجدر بنا �أن نتذكر �أن المرء الذي �آمن بها على نح ٍو �أكثر منهجية� ،أو�ضح
�إيمانه ،بهدوء وثقة تامين وهو يرقد تحت حكم الإعدام ال�صادر عن محكمة ثورية.
�إذا كان ه ��ذا الحما� ��س جنون� � ًا ،فقد نتمنى جميع� � ًا �أن ُن�صاب بهذا الجنون .الخ ��ط الحقيقي للنقد مختلف.
ف ��ي الث ��ورة ،كما كانت الحال قبل في النه�ض ��ة ،لم ي�ستطع قادة الحركة الجديدة ر�ؤي ��ة كل ديونهم للما�ضي .مثل
النه�ضة� ،أ�ضفوا الطابع المثالي على بع�ض ال�سمات في الع�صور القديمة الكال�سيكية ،لكنهم لم يكت�سبوا بعد فكرة
اال�ستمرارية التاريخية؛ وقبل كل �شيء ،لم يدركوا قيمة التطور الديني في الع�صور الو�سطى .لقد ُترك ذلك للقرن
التا�سع ع�شر ولنا ،نحن ورثته� ،أن نتابع المهمة الأ�سمى المتمثلة في ر�ؤية الأ�شياء بثبات ور�ؤيتها كاملة.
لأن ��ه عل ��ى الرغم من اال�سهام ��ات الكبيرة للنه�ضة ف ��ي التقدم وفك ��رة التقدم ،وال �سيم ��ا بمن�ش�آتها
العلمي ��ة،ال يمك ��ن �إنكار �أن التحيز ق ��د و�سم م�سار الح�ض ��ارة الغربية التي عانت منذ ذل ��ك الحين ،والآن
واجبن ��ا الملح �أن ن�صحح ��ه .يمكن تحديد جانبين في ه ��ذا .الوحدة الدولية القديم ��ة التي حققتها روما،
ظاهري ًا ،على الأقل ،في عالم البحر الأبي�ض المتو�سط ،التي و�سعتها الكني�سة الكاثوليكية وعمقتها ،و ُف ِّككت
ل�صال ��ح نظ ��ام �سيادة دول م�ستقلة تتحكم في الدِّ ي ��ن وت�ؤثر في التعليم في خط ��وط مح�سوبة لتقوية القوى
الوطني ��ة وحده ��ا .حتى �إنهم اعتقدوا ،في كل ح ��ال� ،أن م�صالح هذه الدول الم�ستقل ��ة متناف�سة �أكثر منها
كاف ،لكننا لم نتعلم بعد �أن ن�ضبط نغماتنا الأخرى
تعاونية� .ضربت الثورة نغمة االرتباط الب�شري بو�ضوح ٍ
وفق ًا لها .كان ال�ضعف الآخر ،وربما الأكثر جوهرية ،لتقليد النه�ضة ،هو ال�ضغط الذي و�ضعته على الجانب
الخارج ��ي للتقدم المادي والميكانيكي .فمن ناحية ،كان الجانب الروحي للحياة يميل �إلى �أن ُي َح َّدد بنظام
الفك ��ر واالن�ضب ��اط الذي جرى تعطيله بوقاح ��ة .ومن ناحية �أخرى ،جلب التق ��دم الجديد في العلم �سريع ًا
بع ��ده نمو ًا مماث�ل ً�ا في الثروة واالختراعات الميكانيكية وو�سائل الراح ��ة المادية .وقد �أُعيقت روح الإن�سان
في ذلك الوقت ُ
وخ ِنق ن�صفها ب�سبب منتجاتها هي نف�سها.
تب ��دو الحرب الحالي ��ة لكثيرين منا هي الكفاح الأ�سم ��ى في طبيعتنا الطيبة لك�س ��ب ال�سيادة على هذه
العوائق ،والحرية لنموها ال�صحيح.
الآن� ،إذا كان ه ��ذا التحليل في �أي مكان قريب من الحقيقة ،فالوا�ضح �أن مهمتنا للم�ستقبل هي واحدة
م ��ن التوليف عل ��ى خطوط التقدم االجتماعي .المعرفة ،والقوة ،والثروة ،وزي ��ادة المهارة ،وزيادة ال�صحة
لنا جميع ًا في مقيا�س متزايد .يخبرنا ال�سيد ك َلتون بروك في بحثله �أننا قد نكون قادرين بممار�سة الإرادة
عل ��ى تحقيق حتى نه�ضة جديدة في الفن .لكنن ��ا بالت�أكيد ال نمتلك حتى الآن هذه الأ�شياء موزعة على نح ٍو
عادل �أو في ان�سجام عقلي.
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ل ��ذا ف� ��إن العالقة بين التقدم كما نتخيل ��ه الآن ،والوحدة� ،سواء في �أنف�سنا �أم ف ��ي المجتمع ككل ،تغدو
وا�ضحة .في كل لحظة من اللحظات العظيمة ال�سابقة في تاريخ الغرب ،جرى ت�أمين التطور بالتركيز على
جان ��ب واحد في طبيعتنا على ح�س ��اب البقية� .أ�ضاءت ر�ؤى الب�شرية في التق ��دم الم�شترك على المفكرين
الأف ��راد� :إمبراط ��ور روماني ،معل ��م كاثوليكي ،نبي ثوري .لك ��ن ال�شيء الذي تحقق كان م ��ن جانب واحد،
والت�صحي ��ح المطل ��وب �أعطته حرك ��ة �أخرى من جان ��ب واحد �أي�ض ًا .يكم ��ن الأمل الأعظم ف ��ي يومنا هذا
ف ��ي حقيق ��ة �أنه في جميع ميادين الحي ��اة ،في الحكومة وف ��ي الفل�سفة �أي�ض ًا ،في العل ��وم كما في الإ�صالح
االجتماعي ،في الدين وال�سيا�سة الدولية ،ي�سعى النا�س الآن بعزم �إلى ربط هذه الخيوط مع ًا.
ال توج ��د معار�ض ��ة �ضروري ��ة بين الق ��وى المتناف�س ��ة �أدت في كثير م ��ن الأحيان �إلى ال�ص ��راع .في جميع
خالفاتن ��ا ،يمكن الو�صول �إلى االن�سجام ،وغالب ًا ما يجري الو�صول �إلي ��ه بال�صبر والمعرفة والإرادة الطيبة.
والإرادة الطيب ��ة تعن ��ي هنا اال�ستع ��داد لتقديم الق�ضية المعين ��ة �إلى تحكيم ال�صالح الع ��ام .لقد جرى طرح
ال�س� ��ؤال الدول ��ي كام ًال في ه ��ذه الأيام �إل ��ى درجة �أنه �سيك ��ون من غير ال�ض ��روري مناق�شته هن ��ا .الأخالق
وا�ضح ��ة ،والحاالت الوفي ��رة ،في جميع �أنحاء العال ��م ،تو�ضح حقيقة �أن الأمم المنظم ��ة جيد ًا ال تحتوي في
ذاتها ما يتعار�ض مع المثل الأعلى لل�سالم الدولي .وال ال�صراع ال�شامل الثابت ر�أ�س المال والعمل �أقل قابلية
للم�صالح ��ة حق� � ًا ،لأن العاملين في الم�شكلة ،في هذه الحالة� ،ضروريان �أي�ض ًا للتقدم االجتماعي ،ولن ندخل
في الحلول العملية المختلفة  -التعاون ،ال�شراكة ،وا�شتراكية الدولة الجزئية ،وغيرها  -التي جرى اقتراحها
لم�شكل ��ة ال يعتق ��د �أحد �أنها غير قابلة للحل� .إن ال�صراع في �أرواحنا بين �أ�شياء المادة والمعنى وحياة الروح،
وثيق ال�صلة �أكثر بالحجة الحالية ،لأنه في النهاية يجب حل هذا� ،إن لم يكن في كل عقل ففي العقل المهيمن
في �أوروبا ،قبل �أن ُت�س َّوى الأ�سئلة الأكثر عملية عموم ًا .االن�سجام هنا هو �أ�صل الفكرة ال�سليمة للتقدم.
ف ��ي البحث التف�صيلي له ��ذه الم�س�ألة ،نرى �إلى �أي مدى تدعم التط ��ورات الأخيرة في العلوم والفل�سفة
الخ ��ط المقت ��رح هنا للتوفيق بين النزاع ��ات و�إر�ساء مفهوم �أق ��وى و�أكثر تما�سك ًا لما يمك ��ن �أن ن�سعى �إليه
بو�صف ��ه تقدم ًا .لأن االهتمام ٍ ّ
بكل من العلم والفل�سفة يترك ��ز �أكثر ف�أكثر على معنى الحياة في ذاتها،
الت ��ي يقاربه ��ا العلم بم ��ا ي�صاحبها فيزيائي� � ًا ،والفل�سفة م ��ن وجهة نظر الوع ��ي .وبينم ��ا كان العلم يحلل
خ�صائ�ص الكائن الحي ،تجد الفل�سفة في وعينا فقط ذلك العن�صر في الرابطة مع الآخرين ،الذي يحتاج
�إليه �أي مفهوم ع�ضوي للتقدم .يخبرنا الفيل�سوف �أن التقدم الوحيد الذي يمكننا الت�أكد منه هو التقدم في
وعين ��ا ،ال ��ذي ي�صبح �أكثر امتالء ومعرفة واجتماعي ًا مع مرور الوق ��ت .ويخبرنا �أن هذا يجب �أن ي�ستمر،
على الرغم من عوا�صف العاطفة والطبيعة التي يمكن �أن تهب علينا.
عل ��ى مث ��ل هذا الأ�سا�س الرا�سخ �سنبن ��ي �إيماننا جميع ًا ب�سرور .ال يمكن لأي وح ��دة �أن تكون كاملة �إال تلك
الت ��ي نحققه ��ا ف ��ي �أرواحنا ،وال يمك ��ن االعتماد على �أي تق ��دم �إال ما يمكنن ��ا معرفته داخل وعين ��ا ويمكن �أن
نط ��وره بوعين ��ا وقوانا الذاتية .لكن ،ال يمكننا �أن نرتاح ف ��ي هذا .نحن ملزمون بالبحث خارج وعينا عن بع�ض
المطابق ��ات المو�ضوعي ��ة مع ذلك التقدم الذي تتوق �إلي ��ه طبيعتنا؛ ويقدم التاريخ الدلي ��ل .من التاريخ ن�شتق
الفكرة الأولى والأدلة المتراكمة على حقيقة التقدم الواقعية .ر�سم لوكريتيو�س الأول هو في الحقيقة ملخ�صه
للتاري ��خ االجتماع ��ي حتى تل ��ك النقطة .امتلك المفك ��ر الكاثوليكي مج ��ا ًال �أو�سع .كان قادر ًا عل ��ى �أن يرى �أن
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مجمل الح�ضارة اليونانية الرومانية ،من وجهة نظره ،كان تح�ضير ًا للكني�سة التي كانت تهتم بالحياة الروحية
للإن�سان في �أثناء وجوده على الأر�ض .وفي المرحلة التالية ،التي نعي�ش فيها الآن ،نرى جميع اهتمامات الحياة
تعود مرة �أخرى �إلى كمال التقدم الب�شري ،ويمكننا تتبع ذلك الكائن الكامل ،والعمل ببطء ،لكن على نحو
ال لب�س فيه �إلى حالة �أعلى ،خارجنا في العالم ،وداخل وعينا �أي�ض ًا ،وهو على ا�ستعداد للتو�سع �إذا �أعطيناه مدى.
عل ��ى مثل هذه الخطوط يمك ��ن �أن نر�سم الجانب التاريخي للتقدم الذي يقوم عليه الجانب ال�شخ�صي؛
وم ��ن الأهمي ��ة بمكان �إبقاء الجانبي ��ن �أمامنا على نح ٍو متزام ��ن ،لأن االعتماد على االمت�ل�اء المتزايد في
رجح �أن يفرغ تلك الحياة نف�سه ��ا من محتواها الحقيقي،
الحي ��اة الفردي ��ة في �إهمال التط ��ور االجتماعي ُي َّ
ويترك الر�ؤية -المتمحورة حول الذات منغم�سة بالت�أمل في بع�ض الكمال المثالي داخل نف�سه ،في حين �أن
العال ��م خارجه الذي ي�ستمد من ��ه مفاهيمه في النهاية ،يكدح ويعاني من نق�ص تلك العنا�صر التي هو قادر
على توفيرها على نح ٍو �أف�ضل.
ن�أم ��ل في �أن نقدم الحق ًا بع�ض الأدلة على الواقع الملمو�س للتقدم ،وعلى الميل �إلى مزيد من التما�سك
يجر التطرق �إلى بع� ��ض جوانب الحياة
والنق ��اء ف ��ي المثالية نف�سها �أي�ض� � ًا� .سيكون جمع الأدلة �سه�ل ً�ا؛ لم ِ
عل ��ى الإط�ل�اق .عولج الجانبان الجماع ��ي والفكري كالهما في ه ��ذا البحث وفي كت ��اب «وحدة الح�ضارة
الغربي ��ة» .لك ��ن� ،إذا �أجرينا م�سحنا عل ��ى م�ساحة كافية ،وال�سيما ف ��ي �أيامنا هذه ،ف� ��إن ا�ستنتاجنا ب�ش�أن
التق ��دم المح ��رز في الرفاهين الم ��ادي والمعنوي للب�شرية ،لن يك ��ون �أقل ت�أكيد ًا .فمتو�س ��ط حياتنا �أطول
وي�ستم ��ر ف ��ي الإ�ستطالة ،وال �شك في �أنهم يق�ض ��ون معاناة ج�سدية �أقل بكثير مم ��ا كان عليه الحال عموم ًا
ف ��ي �أي فترة �سابقة .نحن ملزمون ب�إعطاء �أهمية كاملة لهذا الأمر ،لكننا ن�أ�سف بحق للت�أثير القاتل للكدح
الرتيب والميكانيكي الواقع على جزء كبير من ال�سكان .حتى بالن�سبة �إلى ه�ؤالء ،ف�إن فر�ص الح�صول على
حي ��اة ح ��رة وتح�سينها تت�ضخم عل ��ى نح ٍو مذهل� .إننا نت� ��أوه ونغ�ضب مما ال يزال يتعي ��ن علينا عمله ب�سبب
الحج ��م غير الم�سبوق لمجموعات ال�سكان ال�صناعية الحديثة التي يتعين علينا التعامل معها .لكننا نعرف
ف ��ي بع� ��ض الأمور بكل ت�أكي ��د ما نريده ،ونح ��ن الآن مقتنعون جميع ًا مع جون �ستي ��وارت ميل �أن العالج
ف ��ي �أيدينا�« ،أن جميع الم�صادر العظيمة للمعان ��اة الإن�سانية هي �إلى حد كبير ،وكثير منها بالكامل ،يمكن
التغلب عليها بالعناية والجهد الب�شري» .ربما تكون هذه القناعة هي الخطوة الأعظم في كل ما ك�سبناه .في
بحث �آخر ،لكن التقدم العام �سيكون مو�ضع �شك
الأخ�ل�اق ،تثار بع�ض الأ�سئل ��ة ذات ال�صلة وال�ضرورية في ٍ
قل ��ة قليلة ممن �أتيحت لهم الفر�صة لمقارنة الأدلة ب� ��أي حالة �أخالقية �سابقة ،لنقل في الع�صور الو�سطى،
�أو في الع�صر الإليزابيثي  -تاج النه�ضة في �إنكلترا  -مع حالنا في الوقت الحا�ضر� .إن التقدم الكبير في
الأخ�ل�اق ،الذي �سيكون بذاته كافي ًا لت�سوي ��غ �أطروحتنا ،هو زيادة الوعي وااللتزام بـ «ال�صالح الم�شترك»،
هذا المفهوم الذي يرى الحكومة ،التي تزداد تنظيم ًا على نح ٍو متزايد ،الإنجاز العملي الأكثر لفت ًا لالنتباه،
ل ��ه عيب ��ه ف ��ي انت�شار ما ن�شعر به ب�أنه «ابتذال» م ��ذل ،لكن التوازن العام هو في الغال ��ب �إلى جانب الخير.
وف ��ي كل ه ��ذه المناق�شات ،نميل �إلى �إعطاء وزن �ضئيل جد ًا للتغيير ال ��ذي �أحدثه العالم الجديد ،وال �سيما
الوالي ��ات المتحدة .في م�سائل الرخ ��اء ال�شخ�صي والم�ستوى العام العالي في الكفاءة الفكرية والأخالقية،
�إن ما تحقق هناك يفوق قدر ًا كبير ًا من عيوب عالمنا القديم عندما ن�صل �إلى و�ضع ميزانية عامة للعالم.
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�سيتبي ��ن تالي ًا �أننا نرف�ض تمام ًا عقيدة «وه ��م التقدم» بح�سبانها خدعة �ضرورية للعمل التقدمي .التقدم
حقيقة بالإ�ضافة �إلى �أنه مثالي ،والمثالي ،على الرغم من �أنه ينبع من واقع مو�ضوعي ،ي�أتي دائم ًا قبله .هذة
ه ��ي الح ��ال مع كل �أن�شطة الإن�سان عندما يتعلق الأم ��ر بممتلكاته .في العلم ،كان لديه دائم ًا فكرة مثالية عن
معرفة �أكثر كما ًال قبله ،على الرغم من �أنه �أ�صبح علمي ًا بالتجربة .في الفن ،ي�سعى دائم ًا �إلى �إ�ضفاء المثالية
عل ��ى الأ�شي ��اء الجدي ��دة ،على الرغم من �أنه ي�صب ��ح �أو ًال فنان ًا من المتعة العفوي ��ة الخال�صة للتعبير عما في
داخله� .إن الإ�سقاط المتعمد للمثل الأعلى في الم�ستقبل ،ومعرفة المدى الذي �سي�أخذنا �إليه وما �إذا كنا ن�سير
ف ��ي االتج ��اه ال�صحيح ،هو مرحلة مت�أخ ��رة .فيما يتعلق بالتقدم ،وهو �أكبر مثال ع ��ام يمكن �أن ي�ؤثر في عمل
و�س ��ع �إلى �أق�صى حدٍّ �إال م�ؤخر ًا .كان واقف ًا،
الإن�س ��ان ،ل ��م ُيج َلب الب�شر ككل لل�سيطرة على المفهوم ،كما لم ُي َّ
مرتب ��ك ًا �إل ��ى ح ّد ما ،منبهر ًا �إلى ح ّد م ��ا ،قبلها ،عندما جاءت الحرب فج�أة ،مث ��ل ك�سوف ال�شم�س ،و�أظلمت
المنظر .لكن ك�سوف ًا اك ُت ِ�شف في وقت ال يقدر بثمن لدرا�سة بع�ض م�شكالت طبيعة ال�شم�س وال�ضوء نف�سه.
�أحد �أ�شد نقاد �أنبياء تقدم �أوا�سط الع�صر الفيكتوري ،الدكتور جون غروت ،عمل جيد ًا في فك االرتباط
بالعن�ص ��ر المثال ��ي المت�أ�صل في كل عقيدة �سليمة للتقدم كدليل لل�سل ��وك .لقد �أخذ نظرية التقدم الحتمي
الم�ستمر في ال�ش�ؤون الإن�سانية ،و�أو�ضح كيف �أن هذا في حد ذاته قد ي�ؤدي �إلى �إ�ضعاف الإرادة ،التي عليها
وحدها ،ف ��ي نظره ،يعتمد التقدم بالمعنى ال�صحيح .و�أخذ النظرية الميكانيكية للنفعية و�أخ�ضعها لتحليل
مماث ��ل .ال يمكنن ��ا تقييم التقدم بح�سبانه زيادة ف ��ي مجموع كلي لل�سعادة .هذا غي ��ر قادر على الح�ساب،
و�إذا كن ��ا نهدف �إليه على نحو مبا�شر ،فم ��ن المحتمل �أن نفقد الأ�شياء العليا التي يعتمد عليها ،التي يمكن
جعله ��ا �أهداف ًا لذلك الكفاح المبا�شر ال�ضروري للتقدم .لق ��د انتقل تحليل الدكتور غروت منذ فترة طويلة
�إل ��ى التدري� ��س الفل�سفي في الوقت الحا� ��ض ،لكنه ي�ستحق الق ��راءة دائم ًا ب�سبب تفكي ��ره الجديد والقوي،
والطريق ��ة الت ��ي يبني به ��ا موقعه دون �إنكار ق ��وة �إ�سهامات �أولئك الذي ��ن ينتقدهم .يبدو لن ��ا �أن الحقيقة
الكامل ��ة ف ��ي ه ��ذه الم�س�ألة تنطوي على ح�ص ��ة �أكبر من العن�ص ��ر التاريخي مما ي�سمح ب ��ه الدكتور غروت
�صراح ��ة .نحن نمنح ال�ضرورة الق�صوى لمث ��ل مثالي للتقدم ومراجعته وتنقيته وتقويته با�ستمرار .لكن في
ت�شكيلها ،يجب �أن نتتبع �أكثر مما يفعل في القوى الجماعية للب�شرية كما ُع ِّبر عنها في التاريخ .لقد �أعطتنا
ه ��ذه المثالي ��ة و�ستنقلنا نحوها بقوة �أكبر من ،وبمعنى ما م�ستقلة ع ��ن� ،أي �إرادة فردية .هذه هي الحقيقة
الأ�سا�سية لعلم االجتماع ،وهي وا�ضحة �إذا �أخذنا في الح�سبان كيف �أننا جميع ًا م�ضطرون في �أمور التجربة
اليومي ��ة �إلى بع�ض القوى االجتماعية ولي� ��س �أنف�سنا ،كما هي الحال ،في �سبيل المثال ،في �أعمال تميل �إلى
الحفاظ على الأ�سرة �أو في �أزمة وطنية مثل الحرب .هذه الإرادة العامة ،بالطبع ،لي�ست م�ستقلة عن جميع
الإرادات المعني ��ة ،لكنها تعمل على نحو �أو �آخر كقوة خارجية قاهرة في الحالة الفردية .عالوة على ذلك،
�إن ذواتن ��ا مركب ��ة بو�صفها كليات ،و�أجزاء من ��ا ن�شطة في ت�شكيل الإرادة العامة ،و�أج ��زاء تر�ضخ ،و�أجزاء
تهيم ��ن .وتالي� � ًا من الوا�ضح �أن الميل العام للتقدم لدى الب�شر يمكن �أن يكون را�سخ ًا ،كما نعتقد ،ومع ذلك
ي�ستم ��ر ف ��ي طرائق قادرة على التباين غير النهائي وب�سرعة مختلفة ج ��د ًا .لنفتر�ض �أننا جميع ًا ننتقل �إلى
الأم ��ام بو�ساط ��ة تيار ق ��وي ال يقاوم .يمك ��ن �أن نوحد قوتنا ومهارتن ��ا ونحقق الفائدة الق�ص ��وى من القوى
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المحيط ��ة .ه ��ذا يعمل ويوجه نحو الهدف المختار� .أو قد نرتاح عل ��ى مجاديفنا ونترك التيار ي�أخذنا حيث
ي�ش ��اء .هذا هو االنجراف ،ونحن بالت�أكيد �سنوا�صل العمل في مكان ما؛ لكننا ربما نكون م�صابين بكدمات
�شدي ��دة �أو حت ��ى غرق في هذه العملية ،وفي �أي حال ،ل ��م ن�سهم ب�أي �شيء في التقدم .حتى �إن قلة قد تفقد
قوتها في محاولة العمل على نحو عك�سي �ضد التيار .يبدو �أننا و�صلنا �إلى نقطة في التاريخ �إذ للمرة الأولى
ندرك موقفنا حق ًا ،والم�شكلة الآن ممكنة وملحة �أن نحدد الهدف بو�ضوح وعلى نحو جماعي وجمع جهودنا
الم�شتركة لتحقيقه.
�إذا كان الأم ��ر كذل ��ك ،فقد ُيعتقد �أن لعم ��ل التوليف قيمة عملية �أعلى في الوق ��ت الحالي من التحليل
ال ��ذي �س ��اد الفكر الأوروبي �إبان الأربعين �أو الخم�سين عام ًا الما�ضي ��ة .في الجزء الأول من القرن التا�سع
ع�ش ��ر ،ت�شكلت الأف ��كار التكوينية العظيم ��ة التي كانت تجمع الحج ��م والحما�س في �أثن ��اء الفترة الثورية
ف ��ي �أنظم ��ة كاملة للحقيقة الدينية والفل�سفي ��ة  -كانط وهيجل و�سبن�سر وكونت .تلته ��ا فترة من النقد لم
تت ��رك �أي ًا منها �سليمة ،لكنها من ناحي ��ة �أخرى �أنتجت مجموعة من التناق�ض ��ات والتخ�ص�صات المربكة
للغاي ��ة حتى الميئو�س منه ��ا بالن�سبة �إلى العقل ،العام وحجبت االتفاقيات الأكثر �أهمية وعمقا ً ،التي كانت
تنم ��و طوال الوقت تحتها .توجد الآن �أدلة كثي ��رة على وجود رد فعل تجاه الوحدة والبناء من النوع الوا�سع
وال�صل ��ب .لي� ��س في حال من الأحوال �صياغة مثل هذه مرغوبة �أكثر من فكرة التقدم نف�سها .هل يجب �أن
نق ��ول �إن ��ه ال يوجد �شيء مثل تقدم �شام ��ل م�ستمر ،بل مجرد تقدم في فروع مح ��ددة في الفكر والن�شاط،
التق ��دم في العلوم �أو في فنون محددة ،التقدم االجتماعي ،التقدم الفيزيائي ،التقدم في التعليم ال�شعبي
وما �شابه ذلك ،لكن �أن يتطابق �أي فرعين �أو �أكثر من حين �إلى �آخر فذلك بالم�صادفة ،لأننا حينما نعمل
عل ��ى �أحد الفروع ال يمكننا ،وينبغي �أال نفكر في العم ��ل عليها جميع ًا؟ وهذا بال �شك ر�أي �سائد ،ون�أمل �أن
تغي ��ره الأ�شياء الواردة في هذا البحث .مدر�سة �أخرى م ��ن المفكرين النقديين ،تقارب ال�س�ؤال من وجهة
نظر الهدف النهائي للفعل ،ت�س�أل ما هو ال�شيء الوحيد الذي يجب متابعة جميع الأ�شياء الأخرى بو�صفها
و�سائل له؟ هل زيادة المعرفة هي الخير المطلق �أو زيادة ال�سعادة ؟ �أو �إذا كان ذلك زيادة في الحب ،فهل
مبال؟ ب�ضع كلمات حول هذا يمكن �أن تكون خاتمة منا�سبة لهذا البحث.
ما نحبه غير ٍ
�إن مهمة الب�شرية ،وكل واحد منا بقدر ما هو قادر على الدخول فيه ،هو الجمع بين هذه الجوانب المختلفة
للتمي ��ز الب�ش ��ري ،ور�ؤيتها �أجزاء من مثال واحد والعمل على مقاربته .هذا النهج هو التقدم ،و�إذا قلت «تقدم
م ��اذا ولأي غر� ��ض» ،ف�إن الإجاب ��ة ال يمكن �إال �أن تكون ،تق ��دم الب�شرية ،والغاية مزيد م ��ن التقدم .يمكن �أن
ي�شي ��ر بع�ضه ��م �إلى هذه النقطة من وجهة نظ ��ر يكون التقدم فيها مرتبط ًا بغير النهائ ��ي ،ب�شيء ما لم ُيذكر
ف ��ي التاريخ؛ لكن ،مهما كانت وجهة نظرنا في الم�شكل ��ة المتعالية ،فمن الأهمية بمكان �أن ندرك جميع ًا �أننا
قدمنا في العملية الفعلية للزمن ،في التاريخ الملمو�س ،تطور الإن�سانية ،نمو ًا من حالة دنيا �إلى حالة عليا في
الوجود ،يمكن �أن ُتد َرك بالتمام والكمال في الوعي الفردي ،الم�ستيقظ والمنغم�س في ق�ضايا المجتمع ،لكن
�أي�ض� � ًا يمكن تتبعه بو�ضوح في �أفعال الب�شر ككل .وحينما ننتقل �إلى عك�س هذه الحقيقة ونطبق هذا الأنموذج
الذي �أظهرناه على �أنه م�سار الإدراك ،كدافع حاكم في حيواتنا ،فمن ال�ضروري �أكثر �أن ن�سعى با�ستمرار �إلى
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الحفاظ على الكل ،وعدم ح�سبان المعرفة �أو القوة �أو الجمال �أو حتى الحب �شيئ ًا �أ�سمى وكل الغايات الأخرى
مجرد و�سيلة .فالغاية �إن�سان �أكثر كما ًال ط ّوره تح�سين الب�شرية كلها.
ي�شم ��ل ه ��ذا المفهوم جمي ��ع الجوانب المنف�صلة لطبيعتن ��ا ،كل منها في مكانه ��ا ،وكل منها من زاويته
الأ�سم ��ى .الح ��ب والمعرفة ال ينف�صالن و�أ�سا�سي ��ان ،الحرية وال�سعادة �شرطان �أ�سا�سي ��ان للنمو ال�صحي،
تط ��ورت ال�شخ�صي ��ة بتطور ال�شخ�صية الأكبر التي نعي�ش فيها وننمو فيه ��ا جميع ًا .هذه ال�شخ�صية الأعظم
ه ��ي ف ��ي �أعلى م�ستوياتها فوقن ��ا بما ال يقا�س ،ولي�س ��ت لها حدود زمني ��ة قابلة للتعيين �أو ف ��ي القدرة على
المعرف ��ة �أو الح ��ب �أو اال�ستمتاع .ال يمكننا �أن نعين �أ�صلها في �أي نقطة معروفة في والدة الكواكب ،وال يبدو
�أن تبري ��د �شم�سن ��ا وال كل ال�شمو� ��س ي�ضع �أي ح ّد في خيالن ��ا للك�شف الم�ستمر عن حي ��اة مثل حياتنا .على
الرغ ��م م ��ن �أن هذا غير مح ��دود عملي ًا� ،إال �أن �أنم ��وذج الطبيعة الب�شرية يك�شف لنا عل ��ى نحو ملمو�س في
�أنواع ال ح�صر لها من الخير والحقيقة والجمال التي يمكن �أن نعرفها ونحبها ونحاكيها� .إنه مفتوح للجميع
لدرا�س ��ة �سمات هذا الأنموذج في �سجالت ور�سوم الما�ضي؛ بالنظر �إلى معظم النا�س يجري الك�شف عنها
في بع�ض رفاق الكائنات المعروفة في الحياة .من هذه ،الأرواح الب�شرية التي تج�سد كفاح الما�ضي و�آماله
و�إخفاقاته المهزومة ،يمكن �أن ن�شكل �أنف�سنا �أف�ضل ونبني ب�شر الم�ستقبل.
ثمة فقرة �شهيرة ورائعة في مط َّهر دانتي يف�سرها المعلقون الكاثوليك بم�صطلحات مقد�سة؛ لكن يمكننا
�أن نطبقها بالمعنى الأو�سع لتقدم روح الإن�سان باتجاه المثال الأعلى .يحدث ذلك في تلك النقطة الحا�سمة
حيث يترك ال�شاعر ال�صاعد حلقات التوبة الحزينة لي�صل �إلى المناطق العليا في ال�ضوء المتنامي.
«ولم ��ا و�صلن ��ا �إلى هن ��اك� ،إلى الدرجة الأول ��ى ،كانت من الرخ ��ام الأبي�ض ،م�صقولة �إل ��ى درجة �أنني
�أ�ستطيع �أن �أرى نف�سي كما �أنا ،والثانية ،كانت داكنة اللون ،حجر ًا قوي ًا ،مت�شقق ًا بالطول والعر�ض .والثالثة
فوقها كانت من رخام �سماقي متقد� ،أحمر مثل دم الوريد».
فوق هذه كان مالك الرب جال�س ًا على العتبة ،يبرق مثل ما�سة.
في �أعلى الدرجات الثالث قادني �سيدي ب�إرادة طيبة ثم قال«:ا�ستعطفه بتوا�ضع �أن يفتح الباب».
عل ��ى هذا النحو� ،إن الطريق الذي يجب �أن ي�سلكه الإن�سان لي�س تقدم ًا �سه ًال .لكنه ينه�ض طوال الوقت
وينه�ض على درجات من ما�ضيه .يرى فيها �صورته منعك�سة فيها ،ويرى �أي�ض ًا العيوب العميقة في طبيعته،
وال�سط ��ح الخ�ش ��ن لم�ساره عب ��ر الزمن .الخطوة الأخيرة ،الت ��ي ي�شوبها دمه ،تتيح ل ��ه الو�صول �إلى م�سكن
�أعلى ،ثابت ًا وم�شرق ًا ويقود �إلى �أعلى .لكنه ال ينفتح �إال بعد �صعود طويل ،ولروح الإن�سان الذي عمل ب�أمانة،
بحب لرفاقه وقادته ،واحترام للقوانين التي تحكم العالم وتحكمه �أي�ض ًا◘ .
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ج�ســـور الثقافة

()1

الطفل واملوت

ت�أليف :كري�ستيان �أوليفييه
العطار •
ترجمة :عبلة ّ
كري�س��تيان �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.

لماذا نعالج في هذا الكتاب مو�ضوع الموت وعالقة الطفل به؟
لأن الموت يثير الرف�ض عينه الذي يثيره العنف في ال�شرح والتعليل ،ولأن الموت ي�شكل جزء ًا من �سل�سلة
الأحداث العنيفة الحا�صلة في حياة الطفل التي يجهد الأهل لجعل طفلهم في من�أى عنها ...
وطي الكتمان ،لن ت�ؤثر
يتخي ��ل �أغل ��ب الأهل �أن واقعة الموت� ،إن ح�صلت ولم يعرف بها �أح ٌد وظلت �سر ًا َّ
في حياة الطفل م�ستقب ًال� ،إنما يجهلون تمام الجهل �أن طفلهم �سيدرك بالالوعي �أن ذويه يعي�شون حزن ًا ما
ويتجنب ��ون تعليل ال�سبب ،فهو بدوره لن ي�س�ألهم طالما يخفون الأمر عنه كي ال ي�سيئوا �إليه �إن �أخبروه،
في �سبيل المثال� ،أن ج َّده العزيز قد توفي.
يخ ��اف الطفل من هذا ال�س ّر الذي يحوم في المنزل دون �أن يتج َّر�أ على اال�ستف�سار من الذين يكتمونه،
فيتوق ��ف هن ��ا منط ��ق المعرفة لدى الطفل ف ��ي مثل تلك الحاالت ،ليتعل ��م �أن من الأف�ضل ل ��ه �أال يفكر بدل
ال�س�ؤال عن �أ�شياء قد تكون معرفتها خطرة وم�ؤذية له .

•

)1

مرتجمة �سورية حا�صلة على ماج�ستري يف الرتجمة التحريرية ،املعهد العايل للرتجمة والرتجمة الفورية  ،جامعة دم�شق.
الفصل األخير من كتاب ( األهل في مواجهة عنف األطفال) كريستيان أولييفيه ،باريس ،دار فايارد ،عام .2000
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يخل ��ق الأهل به ��ذا الت�صرف ثغرات وفجوات في الفهم الوجداني ل ��دى طفلهم ،و�ستظهر هذه الثغرات
الحق� � ًا وت�ؤث ��ر في حياته الواقعية ،ف�سنراه يف�ضل الإجابة بجمل ��ة «ال �أعرف» عن كل �شيء عو�ض ًا عن �إعمال
الفكر ،ليت�أثر ويت�ضرر �سلوكه المدر�سي الحق ًا.
ا�ستقبل ��تُ ذات مرة �إحدى الحاالت في عيادتي ،لطفل بعم ��ر �ست �سنوات ،يدعى جول ،ترافقه والدته
�سبب ع�ضوي ًا �أو ج�سدي ًا �أدى �إلى ذلك التراجع،
التي �أتت ت�شكو تراجع ولدها الدرا�سي ،وبعد الت�أكد من �أن ال َ
�س�ألته ��ا عن ال�سبب؟ حينها قدمت ل ��ي ر�سومات لجول ،فبد�أت معالجته من خ�ل�ال درا�سة لوحاته ،فلربما
�أنجح في ت�شخي�ص الحالة.
الحظ ��ت ف ��ي الجل�ستين الأولى والثانية �أن جول قد ركز على ر�سم �صخرة �ضخمة جد ًا في عر�ض البحر
كت ََب عليها بحذر �شديد وبخط �أخرق لفظة « جيجي» ،لما �س�ألته لم ي�ستطع الإجابة �إال ب�أنها مجرد �صخرة
في البحر ...توالت جل�سات العالج على هذا النحو �إلى �أن كانت الجل�سة الثالثة معه لأ�سال والدته عن ا�سم
جيج ��ي ،ف�أجابتن ��ي ،والمفاج�أة تب ��دو وا�ضحة على مالمحه ��ا� « :إنه ا�سم الدلع الذي اعتدن ��ا مناداة �أخي
جورج به ،وقد توفي في الم�ست�شفى منذ ثالثة �أ�شهر ،جورج هو خال الطفل وعرابه».
�س�ألتُها  « :هل �أخبرت الطفل بموت خاله ؟ ».
�أجابتن ��ي � « :إطالق� � ًا ،فهذا خب ��ر ثقيل الوط�أة على طفل في مثل عمره ،اكتفين ��ا فقط ب�إخباره �أن خاله
مري�ض في الم�ست�شفى ،و�أن الزيارة ممنوعة على الأطفال ».
ط ��رح ال�صغير جول الكثير من الأ�سئل ��ة حول مر�ض خاله واختفائه �إلى �أن م ّل ال�س�ؤال ،وانتهى به الأمر
�إلى الن�سيان ( هذا ما ظ ّنته الأم) ،من هنا تحديد ًا بد�أ تراجعه المدر�سي.
علي عمل ما لم تعمله الأم لعجزها عن �إيجاد الكلمات المنا�سبة لتخبر
ات�ضحت ال�صورة �أمامي ،وبات ّ
طفلها بهذا النب�أ.
لملم ��ت كلماتي لأخبره �أن خاله قد توفي ورحل عن الحياة و�سط ذهوله التام وعينيه اللتّين تالحقانني
في �أثناء حديثي معه و�أنا �أ�شرح له كيف ن�سي �أهله �إخباره �أن خاله المحبوب قد توفي في الم�ست�شفى ونقل
�إلى المقبرة حيث دفن فيها ،لي�س�ألني على الفور�«:أين تقع المقبرة؟».
لق ��د الحظ الطفل �أن �شيئ ًا ما قد ح�ص ��ل ،و�أدرك ذلك من خالل الجمل المكبوتة والمقت�ضبة التي كان
الأهل يجيبون بها� ،إنما خوفه منعه من الخو�ض في ال�س�ؤال واال�ستف�سار عن الأمر.
ه ��ذا الخ ��وف جعل الطفل ي�شتبه في �أن مكروه ًا ما قد حدث �أو �أمر ًا ما ممنوع ًا عنه ،ونتيجة لذلك ت�أثر
منطق الأ�شياء لديه في المدر�سة و�أ�صبح محفوف ًا بالخطر.
وبع ��د �آخر جل�سة عالج هرب الطفل بعد انتهاء دوامه م ��ن المدر�سة ب�صحبة رفيقه باحث ًا عن المقبرة
الواقعة في مر�سيليا ،التي دفن فيها خاله ،وحاول تهجئة ا�سم جيجي على �شواهد القبور الممتلئة بالأ�سماء
فل ��م ينج ��ح  ،لذلك ن�صحت الأم با�صطحاب ولدها �إلى المقبرة لتدله على قبر خاله العزيز ويلم�س �أحرف
ا�سم ��ه المنقو�شة على الحجر بكلتا يديه ،فما كان من الطفل جول �إال �أن طلب زيارة قبر خاله مرات �أخرى
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م�صطحب� � ًا معه الأزهار .كذلك ا�ستطاع بعد هذه الزيارة ا�ستع ��ادة ن�شاطه الدرا�سي وانتظمت �أمور حياته
تدريجي ًا لت�صلني منه بالبريد ر�سالة كتب فيها على ورقة بي�ضاء ا�سم (جورج).
ه ��ذا مث ��ال حي على ما يدور في ذهن الطفل من �أفكار وم�شاعر حين يخفي عنه الأهل حدث ًا مهم ًا بهذا
�شرخ في التوا�صل بين الطفل و�أهله يجعله
القدر ،كوفاة �أحد �أقربائه الأعزاء ،فهذا من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إلى ٍ
غارق ًا وحده في بحر القلق والك�آبة ،ما يولد الحق ًا الكثير من اال�ضطرابات في حياته.
ه ��ذا ينطبق �أي�ض ًا على الأحداث الم�شابه ��ة نف�سها حين ينتظر الأهل مولود ًا جديد ًا قادم ًا �إلى الأ�سرة،
وفي حال حدوث �إجها�ض لهذا الطفل المنتظر ولم يتحدث الأهل عن الأمر مع ولدهم ،ف�سي�شعر هو بذلك
التغيي ��ر لديه ��م ،لكنه يجهل ال�سبب ،فتهتز ثقت ��ه بالبالغين دون �أن ي�شعر بذل ��ك ،و�أحيان ًا يعرف بمثل هذه
الأمور م�صادفة حينما يكون ب�صحبة رفيقه في�سرد له ق�ص�ص ًا م�شابهة ،حينئذ يفهم الطفل ما قد ح�صل،
�أو قد يكبر الحاجز بينه وبين �أهله على نحو نهائي لعدم م�صارحتهم �إياه.
�سيكون من الأف�ضل �أن يخبر الأهل �أطفالهم بما يح�صل من �أمور �أُ�سرية مهما كانت حزينة ،وبالأ�شياء
الت ��ي تمنوها وا�ضطروا �إل ��ى التخلي عنها،على �أن يتركوهم �أ�سرى وحدته ��م والقلق والأفكار ال�سيئة تنه�ش
خياالته ��م ظن� � ًا ب�أنهم يحمون �أطفالهم ويجنبونه ��م الألم والحزن ويجعلون حياته ��م م�ستثناة من العقبات
والعوائق.
�إن كثي ��ر ًا من الأحداث �ستم� � ّر في حياة �أي �أ�سرة ،لذلك يجب �أن يتعل ��م الطفل حقائق الحياة الواقعية
وقوانينه ��ا ،و�أنها تحم ��ل �أحداث ًا مفرحة و�أخرى محزنة ،وال �سيما ما يتعل ��ق بوالدة طفل �أو مر�ض قريب
�أو وفاته.
�إن �إخفاء موت �أحد الأقرباء ما هو �إال ت�صرف �أحمق ال يجب حدوثه لطفل قد تمر�س من الآن ف�صاعد ًا،
من ��ذ لحظة والدته ،ف ��ي الدفاع عن نف�سه ونمت لدي ��ه القدرة والمقاومة الكافية لتحم ��ل مثل هذا الموقف
الحزين ،وال�سيما حين ُي�سمح له بح�ضور مرا�سم الدفن والحداد ،ليرى النا�س يذرفون الدموع حزن ًا ،فهنا
�سيكت�ش ��ف الطفل في مثل هذه المواقف �إحدى �ضربات القدر التي لن تكون الأولى والأخيرة في حياته لأنه
�سيم ُّر بالعديد منها وقد يترتب عليه تحملها بمفرده يوم ًا ما.
م ��ازال هذا الإخف ��اء والتكتم حول موت �أو مر�ض �أح ��د الأقرباء ُيع ُّد خط�أ تربوي� � ًا وقطع ًا للتوا�صل بين
الأهل والطفل ،كذلك من �ش�أنه تقوي�ض ثقته بهم.
ذات م ��رة ا�صطحبت طفل ��ي ذا ال�سنوات الأربع مع ��ي لح�ضور جنازة �أحد �أقربائي ،ول ��م �أكن �أحمل له
كثي ��ر ًا م ��ن الم�شاع ��ر القلبية ،ويا لها من فك ��رة ال تخطر �إال في ب ��ال محلل نف�سي ،لقد كن ��ت الوحيدة في
الموكب الجنائزي تم�سك طف ًال �صغير ًا بيدها و�سط ده�شة الجميع.
لم ��ا عدن ��ا �إلى المنزل ،الذ بال�صمت لفت ��رة وجيزة ثم ما لبث بعدها �أن تدف ��ق بالمالحظات والأفكار
والحدي ��ث عن الأ�شخا� ��ص والأ�شياء ،قائ ًال لي على نحو فجائي « :هل ر�أيت ك ��م كانوا �أ�شرار ًا �أولئك الذين
�ألقوه في باطن الأر�ض ».
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�إذ ًا ،لق ��د �شاهد الطفل حدث ًا وف�سره من زاوية عدواني ��ة ففي مفهومه �إن قذف �صديق بالحجر �أو رميه
في حفرة في الأر�ض هو عمل عدائي بحت ،لكني بد�أت �أ�شرح له مرا�سم الجنازة و�شعائر الدفن وكيف يتم
و�ض ��ع المتوف ��ى في التابوت ثم �إنزاله في باطن الأر�ض ،وبعد ذلك �إهالة التراب عليه قائلين « :من الأر�ض
�أتيت و�إليها تعود لترقد روحك هنا ب�سالم».
أنت ؟ »
هنا بادرني طفلي بال�س�ؤال  «:و� ِ
�أجبته  «:نعم ،و�أنا �أي�ض ًا �سي�أتي يوم و�أموت ،وتقوم �أنت بمرا�سم عزائي ودفني م�صطحب ًا معك الزهور
لت�ضعها على قبري وتودعني ،تمام ًا كما يح�صل مع �أي �أحد يموت».
من ��ذ ذل ��ك الحين ل ��م يعد ي�س�ألني ع ��ن الموت ،لقد �شاه ��د الأ�سى والحزن مر�سومي ��ن على الوجوه،
وم�شى في الموكب الجنائزي ،ومار�س الطقو�س المتبعة ،حتى �إنه جمع الأزهار في �أثناء �سيره في المقبرة
وقدمها لي.
�س� ��ؤال �آخ ��ر يطرح نف�سه ح ��ول عالقة الطف ��ل والموت :كيف يمكنن ��ا �أن نحمي الطف ��ل ذا العامين من
م�شاه ��د الكوارث التي ي�شاهدها عبر �شا�شة التلفاز يومي� � ًا من �صور الحروب ال�شر�سة والإبادات الجماعية
والمط ��اردات القاتل ��ة دون �أن نتكلم عن عملي ��ات التفجير وعن تبادل �إطالق الن ��ار والدم الذي ي�سيل على
الأر�صفة ويراه الطفل ب�أم عينه؟
�إن المو�ض ��وع والم�شكل ��ة هنا لي�س �إال معلومات و�أخبار ًا عامة مرئي ��ة ،على مدار �ساعات طوال ل�شريحة
كبيرة من الم�شاهدين ،فهل علينا �أن نبعد الطفل عن حياته اليومية مع �أ�سرته كي ال ي�سمع الأخبار معهم؟!
�أو �أن من الأف�ضل �أن ن�شرح له حقيقة ما يح�صل ونخبره ر�أينا في ما ن�شاهده ،ونف�سر له تعليقاتنا على مثل
هذه الم�شاهد عبر �شا�شة التلفاز ،كي ال نترك له مجا ًال �أن يتخيل ويظن خط ًا �أن النا�س في الخارج يلعبون
لعبة الموت ،فهو �أي�ض ًا يمتلك لعبة �إلكترونية م�شابهة ومحببة جد ًا �إلى قلبه حيث يكون الهدف فيها �إطالق
النار على المعتدين والمجرمين.
�إننا بهذا ُنع ّلم �أطفالنا في عمر مبكر �أن ثمة �أ�شرار ًا في الحياة و�أن هناك خطر ًا قد يحدق بهم ،وعليهم
الت�ص ��رف حينئذ وال�ضغط على الزناد في الوقت المنا�سب� .إذ ًا ،لماذا هذا التكتم وال�صمت عندما يتوفى
�أحد الجيران في �إثر حادث ما �أو حين يموت �أحد المزارعين تحت عجالت جراره؟ لماذا نخفي عن طفلنا
�أن والده قد تعر�ض العتداء في طريق عودته �إلى المنزل ودافع عن نف�سه ،ما �أدى �إلى �إ�صابته بجروح ونقله
�إلى الم�ست�شفى ،ولماذا نخفي عنه قلقنا؟!
يج ��ب �أن يتعل ��م الطفل �أننا معر�ضون في الحياة للإ�صابة بما نكره من �أل ��م وق�سوة ،وربما نفقد عزيز ًا
علينا من �أحبتنا ،ومع ذلك يجب علينا تجاوز الألم والحزن والم�ضي قدم ًا في الحياة ،و�إال عو�ض ًا عن ذلك
�سيتح ��ول المجتم ��ع �إلى عالم عدواني ال �أخالق فيه ،و�سين�ش�أ فيه �أطف ��ال عاجزون عن الدخول في معترك
الحياة ،ولن يجر�ؤوا على خو�ض غمارها و�سيتعلقون ب�أهلهم تعلق ًا مبالغ ًا فيه كي يبقوا في �أمان ،وهذا ما �سيجعلهم
(رجا ًال مراهقين) ...
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ي�ش ��كل الفق ��د والم ��وت واالنف�صال جزء ًا من حياة الطف ��ل ،وكل ما يمكن �أن نع ّلمه �إي ��اه قول الحقيقة،
وال �ش ��يء �سواه ��ا ،الكالم الذي ُيحك ��ى وال�صورة العالقة ف ��ي الذاكرة التي ت�ستعيد وج ��ه ال�شخ�ص الفقيد
والمحب ��ب للطف ��ل ،كذلك ال بد م ��ن قول الحقيقة ومن �س ��رد الق�صة كاملة حتى و�إن كان ��ت حزينة �أو ربما
عنيفة،طالم ��ا يط ��رح الطفل الأ�سئلة عن مو�ضوعه فال بد لنا من الإجاب ��ة ،و�سنجده يقيم (حداده) �ضمن
معاييره هو وي�صنع منطقه الداخلي ،و ُيعمل التفكير ليكمل ويتابع حياته ،وبعد �أيام �سترونه يلعب �ألعاب ًا في
الم ��وت وف ��ي الدفن وفي المر�ض وفي كل المفاهيم التي تع َّود �إدراجها في قامو�سه العاطفي ،ك�أن يمثل دور
الميت مث ًال مع �أ�صحابه.
كذلك ي�سري الأمر عينه حين فقده حيوانه الأليف الذي يحبه كثير ًا ،ف�إن مات كلبه ف�سن�سمح له بر�ؤيته
مم� � ّدد ًا في �إح ��دى زوايا المطبخ ،و�إن طلب لم�سه ف�سنوافق و ِل ْم ال � ْإذ م ��ات الحيوان منذ وقت وجيز! وربما
يذهب لدفنه معكم وي�شارككم الخطوات ،وقد يزرع نبتة �صغيرة في التراب حيث دفن كلبه زورو.
ال �ش ��يء يدع ��و �إلى اال�ستغراب فالأمر عادي جد ًا �أن الطفل يريد متابع ��ة م�سيرة حياة حيوانه المف�ضل
حتى النهاية.
كذلك فالأمر عادي �أي�ض ًا حين يرى جده �أو والده وهو م�سجى ،بارد ًا ومت�صلب ًا على فرا�شه في غرفته.
ال تجبروا طفلكم على تقبيل جده المتوفى �أو والده �إن لم يرغب في ذلك ،لكن اتركوه يلم�س يديه اللتين
التي لطالما امتدتا �إليه ،ويت�أكد بنف�سه �أنهما �أ�صبحتا جامدتين بال حياة وال روح .
وكم ��ا �سمحت ��م لطفلكم بدفن حيوانه الألي ��ف ،كذلك ال بد �أن ت�أذنوا له بمرافقتك ��م �إلى مقبرة الأ�سرة
حي ��ث يدف ��ن الأقرباء الأموات ،وحينم ��ا ي�س�أل عن الحياة بع ��د الموت كل هذه الأ�سئلة وع ��ن تحلل الج�سد
وتعفنه حتى اختفائه نهائي ًا ،فال ب َّد بل يجب عليكم الإجابة عن �أ�سئلته .
علي طفلتي البالغة من العمر ث�ل�اث �سنوات ،ولم يكن لديها �أدنى تجربة �أو ت�صور
ذات م ��رة ،اقترحت ّ
ع ��ن ماهي ��ة الموت ،اقترح ��ت بكل عفوية حي ��ن ر�أت مدى حزني وت�أث ��ري بوفاة وال ��دي� ،أن نبقيه معنا في
المن ��زل ،مايظه ��ر لنا �إل ��ى �أي درجة يبقى الموت غير قاب ��ل للت�صور �أو الإدراك و�أم ��ر ًا خيالي ًا �إن لم نجعل
الطفل يدركه بعينيه ويديه ،وربما نجعله ي�شارك طقو�سه �أي�ض ًا.
�سيفه ��م الطف ��ل المطل ��ع والم�ستنير الحي ��اة الإن�سانية على نح ��و �أف�ضل ،وقد يطرح كثي ��ر ًا من الأ�سئلة
المفيدة حول الموت ،هذا ال�شيء الذي يختم حياة الإن�سان ويكتب نهايتها .
�إذا ر�أيتم طفلكم قا�سي ًا وعنيف ًا مع النمل و�سائر الح�شرات ،فذلك لأنه لما كان في عمر ال�سنتين حاول
ا�ستك�شافه ��ا و�أج ��رى التجارب عليها ليعرف ردود �أفعالها وماقد يح�صل لها ،ثم �سيجرب الحق ًا �أن ي�ص َّفها
�ضمن �صفوف و ُيع ّلمها ،ك�أنه يعطيها درو�س ًا ،وي�ش ّكلها �ضمن مجموعات �أُ�سرية وربما يطلق عليها �أ�سماء.
كذل ��ك الأمر مع الحيوانات الأليفة الت ��ي يمكن �أن يكون تحديد هويتها �أ�سهل من التعامل مع الح�شرات
فه ��ي تمتل ��ك عيون ًا و�أفواه� � ًا ووجوه ًا مثل الطف ��ل ،ولديها حب للطع ��ام والغذاء مثله �أي�ض� � ًا ،وتحب العناق
والمداعبة لكنها ال تتكلم !
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�إذا ط ��رح عليكم طفلك ��م الأ�سئلة حول موتكم �أنت ��م ف�أجيبوا بالحقيقة وال تخفوه ��ا عنه ،فهذا الحدث
حينما يح�صل ويكون هو على علم م�سبق به ف�ستكون ردة فعله �أف�ضل بكثير ،ويمكن �أن يتقبله ب�أقل الأ�ضرار
مما لو امتنعتم عن الخو�ض في هذا الحديث م�سبق ًا ،وتذكروا جيد ًا �إن الكالم هنا والحديث هو انفتاح على
الأفكار المنطقية والعاطفية التي ُتبعد الطفل عن فعل يائ�س �أو عنيف.
ف ��ي النهاي ��ة ،تتلخ�ص القاعدة التربوي ��ة للأهل بقطع كل الطرق الم�ؤدية �إل ��ى العنف الطبيعي لتر�سيخ
حماية « الأنا العليا» في نف�س الطفل ،التي تكمن في االعتراف واحترام القانون بين النا�س.
�إليكم �أنتم� ،أيها الأهل ،القرار ب�أن تجعلوا من طفلكم ولد ًا متوح�ش ًا وعنيف ًا �أو تجعلوا منه طف ًال مهذب ًا
يفكر ويفهم قبل �أن يت�صرف.
لهذا ،يجب عليكم �أال تتركوه في جهالة بمعرفة الحقيقة◘ ...
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ج�ســـور الثقافة

هل �أخذ الإغريق �أفكارهم من الأفارقة؟
ت�أليف :جو�ش كالرك
ترجمة :عدنان املتني •
�أراد جو�ش كالرك �أن يكون كاتباً محترفاً لأن ُمدر�س��ه في المدر�سة �أخبره �أن الق�صة التي كتبها كانت
جيدة ،ومنذ ذلك الحين بد�أ الكتابة .هو محرر �س��ابق من ال�ص��ف الأول في HowStuff Works
وم�ضيف حالي لبرنامج  Stuff You should Knowبودكا�ست.

الأعم ��ال الم�سرحي ��ة الت ��ي ن�شاهدها عب ��ر التلفاز ،جذوره ��ا من الكوميدي ��ا الإغريقي ��ة الكال�سيكية،
والخوارزمي ��ات التي هي القاعدة الأ�سا�سية في الإنترن ��ت الذي ن�ستخدمه ،والأطباء الذين ينقذون حيوات
النا� ��س كل يوم� ،أَخذوا َق َ�س َم ُهم بعد التخرج م ��ن ال َق َ�سم الذي كتبه �أبقراط اليوناني ،حتى المناهج العلمية
ف�إن تاريخها يعود �إلى الإغريق القدماء.
نح ��ن اليوم ،في عالمنا المعا�صر مدينون على نحو كبير للح�ضارة الإغريقية الكال�سيكية ،وهذا وا�ضح
و�ضوح ال�شم�س.
لكن ...هل ت�ساءلنا يوم ًا من �أين �أخذ الإغريق �أفكارهم؟
من العام � 1900إلى  1100ق.م �سادت ح�ضارة عظيمة في المكان الذي يعرف اليوم با�سم اليونان.
�أبدع الإغريق القدماء �أعما ًال فنية ،ووطدوا التجارة مع الأمم الأخرى ،وعا�شوا في مدن عظيمة ،ثم فج�أة،
عل ��ى نح ��و غام�ض ،انهارت ثقافة تلك المدن ،وغا�صت اليونان ف ��ي ظالم دام�س ،ثم جاءت من ال�شمال قبائل
• مرتجم �سوري.
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بدوي ��ة قا�صدة الحي ��اة الن�شطة ،حيث كانت تقوم ح�ض ��ارة عظيمة ،فتراجعت التج ��ارة وانكم�ش الإغريق �إلى
الداخ ��ل .ظ ّل الإغريق �صامتي ��ن مدة خم�سمئة �سنة ،ما ي�سميه الم�ؤرخون الآن ع�صور الظالم الإغريقي .وبعد
ذل ��ك ،بين ع�شية و�ضحاه ��ا ،تقريب ًا ،وفق ال�ش ��روط التاريخية ،بزغ فجر جديد في اليون ��ان� ،أبدع هوميرو�س
ق�صائده الملحمية في الإلياذة والأودي�سة ،م�ؤكد ًا نبل وف�ضائل مواطنيه .وا�ست�أنفت التجارة ن�شاطها ،وان�ضمت
مرة �أخرى الواليات الإغريقية المنق�سمة �إلى جمهورية ديمقراطية ،فاليونان القديمة قد ولدت من جديد.
م ��ن �أين جاء هذا النهو� ��ض ال�سريع المثير لالنتباه؟ يعتقد �أكثر العلم ��اء �أن ت ََط ُّو َر الح�ضارة الإغريقية
يع ��ود �إلى طبيعته ��ا �إبان خم�سمائة �سنة عا�شت في �سالم في من�أى عن �أي تهديدات خارجية ،ما �سمح لها،
وعل ��ى نحو مذهل ب�إع ��ادة نه�ضتها .لكن الإنج ��ازات العظيمة لليونانيين لم تكن ممكن ��ة ما لم تكن متاحة
للح�ض ��ارات القريبة ،وواحدة م ��ن تلك الح�ضارات التي كانت قد ت�أ�س�ست من ��ذ �آالف ال�سنين حتى قبل �أن
توج ��د المدينة الإغريقية القديمة ،هذه الح�ضارة كانت ت�سم ��ى «قيميت» ((( Kemetو ُتعرف اليوم با�سم
م�ص ��ر؛ الح�ضارة التي بنت تمثال �أبو الهول ،وع ّمرت الأهرام ��ات ،وبنت �أول مكتبة في العالم و�أنجبت �أول
طبي ��ب ،و�أن�ش�أت علم الهند�سة والفلك ،كذلك كان ��ت من �أوائل الح�ضارات التي ا�ستك�شفت طبيعة وجودنا،
ثم نقلوا معارفهم �إلى الإغريق.
ا�ستفاد النا�س في زمننا المعا�صر ،و�إلى حد كبير� ،أعظم ا�ستفادة من هذه الثقافة الغارقة في القدم.
�إذ ًا ،ماذا تع َّلم الإغريق بال�ضبط من الح�ضارة الم�صرية؟

النظام الغام�ض للح�ضارة الم�صرية
ليو�سع ��وا معارفهم .فقد ارتحل
م ��ن غير الم�شكوك في ��ه �أن المفكرين الإغريق قد �ساف ��روا �إلى م�صر ّ
العلم ��اء الإغريق مث ��ل طالي�س� ،أبقراط ،فيثاغور� ��س� ،سقراط� ،أفالطون و�آخرين �إل ��ى م�صر ،ودر�سوا في
جامعات معبد «وا�سط»((( ومعابد «عيبيت �أ�سيوط»(((  .هنا دخل الإغريق في مناهج عري�ضة كانت ت�شمل
المعرف ��ة ال�سري ��ة والمعرف ��ة العملية .وكان طالي�س �أول م ��ن ذهب �إلى م�صر ،و �أول م ��ن ّ
اطلع على النظام
المعرف ��ي الم�صري الغام�ض -النظام الذي �ش ّكل ر�ؤية الم�صريين القدماء للعالم؛ التي تطورت �إبان �أربعة
�آالف وخم�سمئة عام �سابقة وبعد عودته� ،صنع طالي�س �شهرة في تنب�ؤه بدقة للك�سوف ال�شم�سي وبرهانه على
كيفية قيا�س ُبعد ال�سفينة في البحر و�شجع الآخرين لي�شقوا طريقهم للدرا�سة في م�صر.
�أم ��ا �أبقراط «�أبو الط ��ب» فقد تعلم في م�صر عالج الأمرا�ض من اكت�شاف ��ات �أمنحوتب ال�سابقة ،الذي
�أ�س� ��س عل ��م الطب الت�شخي�صي قب ��ل �ألفين وخم�سمئة عام ،ه ��ذا الرجل ذو المواهب الكبي ��رة والإنجازات
)1
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بحسب النقوش والوثائق التي وجدها علماء اآلثار كان المصريون القدماء يسمّون بالدهم «قيميت» التي تعني «أرض السواد»
إشارة إلى التربة الخصبة التي يخلفها فيضان النيل بعد انحساره( .المترجم)
واسط هو االسم الذي كانت تسمى به طيبة في نشأتها (المترجم)
االسم القديم لمعبد الكرنك (المترجم)
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الكثي ��رة ،كان كاهن� � ًا وعالم� � ًا فلكي� � ًا وطبيب ًا ،وقد و�صف ��ه الإنكليزي الرائد ف ��ي الطب «ولي ��ام �أو�سلر» ب�أنه
«الطبيب الأول الذي رف�ض �شعوذات الطب في الع�صور التاريخية القديمة».
تعلم فيثاغور�س «�أبو الريا�ضيات» في م�صر ح�ساب التفا�ضل والتكامل والهند�سة من الكهنة الم�صريين،
وذل ��ك ا�ستناد ًا �إلى مدونات �أوراق البردي التي تعود �إلى �آالف ال�سنين .لي�س المق�صود �أن ي ُقال �إنه لم تكن
ل ��دى الإغريق �أفكارهم الخا�صة ،ب ��ل على العك�س ،فقد �صاغ اليونانيون تف�سيراتهم الخا�صة لما تعلموه من
الح�ض ��ارة الم�صرية ،ول ��م ينكروا �أنهم مدينون للم�صريين في ثقافتهم« :م�ص ��ر كانت مهد الريا�ضيات»،
هكذا كتب �أر�سطو (((.
�إنم ��ا ،يمك ��ن �أن نجع ��ل الق�ضية عل ��ى نح ��و �أن الإغريق �شعروا ب� ��أن عليه ��م البناء على م ��ا تعلموه من
الم�صريين.

كان التعليم المصري يس��تغرق مدة  40عاماً ،على الرغم من أنه لم ينجح أي مفكر يوناني معروف

�شطر م ��ن هذه المدة ،فقد در�س
ف��ي اجتي ��از العملية برمتها .و ُيعتق ��د �أن فيثاغور�س هو الذي �أم�ضى �أكبر ٍ
هناك لمدة  23عام ًا .ويبدو �أن الإغريق ن�سجوا معرفتهم بخيوط ما تعلموه في م�صر القديمة.
يمك ��ن �أن تكون ثقافة �أفالطون قد �أظهرت �أف�ض ��ل ما في الثقافة الم�صرية ،لقد كان النظام الم�صري
الغام� ��ض م�ؤ�س�س� � ًا على م�صفوفة عري�ضة م ��ن الثقافة الإن�ساني ��ة ،و�شمل ذلك الريا�ضي ��ات ،الكتاب ،علم
الطب ،الدين وماوراء الطبيعة ،مقت�ضي ًا �أن يكون المعلمون كهن ًة وعلماء في �آن واحد .ولع ّل «ماعت »Ma'at
ج�س ��دت الآلهة «ماعت» مفهوم
ه ��ي جانب النظام الذي يمثل �أف�ض ��ل تمثيل هذا الدمج بين الدين والعلمّ .
النظام العقالني للكون ،وفكرة �أن الكون عقالني ،انتقلت من الم�صريين الى الإغريق «هذا ما كتبه الم�ؤرخ
«ريت�شارد هوكر»(((.
كان اال�س ��م اليوناني له ��ذا المفهوم العقالني «ماعت» هو «لوغو�س» .ي�ص ��ور �أفالطون في «الجمهورية»
الفرق بين النف�س العليا والنف�س الدنيا -النف�س العليا (عقل) وهي تتجه نحو المعرفة( ،عقل) و(�إرادة).
والنف� ��س الدني ��ا الأكثر بروز ًا في الحالتين -ه ��ي (�أ�سا�س) ،وهي معنية بال�سم ��ات الغرائزية مثل الجن�س،
والرغب ��ة ونوازع النف�س الأخ ��رى .العقل في نهاية المطاف يجب �أن يتغلب عل ��ى العاطفة من �أجل �أن تكون
الحي ��اة جدي ��رة ب�أن ُتعا�ش .لذا ،ف�إن التركي ��ز على العقل فوق كل �شيء �آخر ،قد ب ��د�أ ،ومفاهيم الروحانية
والعقالنية بد�أت تختلف.
�إن الخط ��وة المتقدم ��ة التي خطاها الإغريق في ت�أويل «ماعت» (((عل ��ى مفهومه لدى الم�صريين ،ربما
تف�سر لماذا يتعلم تالمذة المدار�س لدينا �أن الإغريق زودوا عالمنا المعا�صر بالمبادئ الأ�سا�سية للعلوم.
Van Sertima, Ian «Egypt Revisited.» Transaction Publishers. 1989
Hooker, Richard. “Ma’at: Goddess of truth; truth and order
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العقل (المترجم)
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التاريخ الغربي من دون الم�صريين
لم ��ا كن ��ا نتعلم في المدر�سة عن تاري ��خ الم�صريين ،كنا ندر�س م�آثرهم القديم ��ة  -تمثال �أبو الهول،
بن ��اء الأهرام ��ات وزراع ��ة النبات ��ات -ولأن �إنجازات الم�صريي ��ن غارقة في القدم ،فقد ب ��دت كما لو �أن
ح�ضارته ��م انتهت ف ��ي وقت طويل جد ًا قبل �أن تنه�ض الح�ضارة الإغريقي ��ة .لكن «قيميت» �أو م�صر� ،إلى
جان ��ب ح�ض ��ارات مثل ال�صين وح�ضارة ب�ل�اد الرافدين ( في الوقت الحا�ضر الع ��راق و�سورية وتركيا)،
ه ��ي واح ��دة من �أطول الثقافات حيا ًة في العالم .وكانت ق ��د ت�أ�س�ست منذ �أكثر من خم�سة �آالف �سنة قبل
الميالد ،وا�ستمرت �إلى يومنا هذا ،على الرغم من الغزوات الفار�سية ،اليونانية ،والبريطانية في الع�صر
الحدي ��ث .لق ��د �أ�صبحن ��ا نعلم الكثير عن ه ��ذه الح�ضارة – بف�ض ��ل الوثائق التي ال تع ��د وال تح�صى ،التي
تركه ��ا لنا الم�صريون القدماء ،وبف�ضل �إمكان ترجمتها بع ��د العثور على حجر ر�شيد(((  -بالإ�ضافة �إلى
�أن �أعظ ��م علماء الإغريق در�سوا في جامعات معابدها .وفي العموم ،لم يحاول الإغريق �إنكار �أين تعلموا
الريا�ضي ��ات والفلك والهند�سة المعمارية� .إذ ًا ،لم ��اذا ال نتعلم في المدار�س عن �إ�سهامات الم�صريين
في تكوين عالمنا المعا�صر؟
يذه ��ب �أحد التف�سيرات �إلى �أنه في حين ُبنيت ر�ؤية الإغري ��ق للعالم على التعاليم الم�صرية القديمة،
ف�إن ت�شديدهم على العقل �أدى في النهاية �إلى ع�صر التنوير الذي ن�ستقي منه ر�ؤيتنا �إلى العالم اليوم.
�أما لدى الم�صريين ،ف�إن مفهوم (المادية) ومفهوم (المثالية) متداخالن .كان مفهوم «ماعت» مهم ًا
كمفه ��وم ريا�ض ��ي .لكن بعد �أن عر�ض الإغريق ت�أويلهم� ،أن العق ��ل يق�صي في نهاية المطاف العاطفة ،فقد
مجد تف�ضيل العقل في جمهوريته ،ملهم ًا بذلك
�سادت هذه الر�ؤية للوجود وتجذرت .وكان �أفالطون �أول من ًّ
فيل�سوف القرن ال�سابع ع�شر«رينيه ديكارت((( ».
�ألهم ��ت مالحظات دي ��كارت المتعلقة بالعقل مناه ��ج العلوم الحديثة ،التي كانت ق ��د �أثارت الت�سا�ؤالت
ح ��ول العقالنية ال�صارم ��ة في وجودنا(((  .وبكلمات �أخ ��رى ،منذ �أن كان االغريق �أوائل م ��ن �أطروا ر�ؤيتنا
الإن�سانية في ا�ستعمال العقل لتطوير عالمنا ،ربما �شعرنا �أننا ل�سنا في حاجة �إلى �أن نكون مدينين لما وهبه
الم�صري ��ون للثقاف ��ة الإغريقية ،ولأن ر�ؤية الم�صريين للكون ت�ضمنت مزيج� � ًا من الدين والعلم ،ربما وجد
بع�ض النا�س اليوم هذا المزيج الفل�سفي ب�سيط ًا وبدائي ًا.
وهنا تكمن المفارقة ،فقد �أ�سهم الم�صريون في مفهوم التفكير العقالني.
)7
)8

حجر رشيد المشهور تاريخياً وقد فك رموزه الهيروغليفية العالم الفرنسي شامبليون (المترجم).
 1650 - 1596فيلسوف وعالم ورياضي فرنسي (المترجم).

McSwine, Bartley L. «The role of philosophy in the breakdown of modern society contrasted
with the African worldview and intelligence in ancient Kemet.» Journal of Philosophy and
History of Education. 1999.
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تجاهل العلوم الم�صرية القديمة
ثم ��ة تف�سير �آخر �أ�شد �ضرر ًا لإغفال �إ�سهام ��ات الم�صريين الح�ضارية في التاريخ .فبينما قررت �أوروبا
وعم ��وم الغرب �أنهم مدين ��ون للإغريق القدماء في �أ�ص ��ل ح�ضارتهم ،دون �أن ي�شمل ذل ��ك �أفريقيا« ،كتب
الكثي ��ر م ��ن الأوروبيين �إب ��ان القرن التا�سع ع�شر� ،أنه بداف ��ع التفوق الح�ضاري والتميي ��ز العن�صري ،تقرر
�أن �أفريقي ��ا ال�س ��وداء ال يمك ��ن �أن يكون لديه ��ا �أي �شيء لتفعله م ��ن �أجل �صعود �أوروب ��ا �إلى العظمة».
هذا م ��ا كتبته غلوريا ديكن�سون ،الأ�ستاذة المحا�ضرة في الدرا�سات الأفريقية -الأميركية في جامعة
نيوجر�سي .كان المجتمع الغربي في ذلك الوقت يبني نف�سه على قوة العبيد الأفارقة ال�سود ،وكان ي�صعب
على الأوروبيين البي�ض االعتراف ب�أنهم مدينون لأ�سالف ه�ؤالء العبيد في �أ�صل ح�ضارتهم .على الرغم من
البره ��ان على تفوقهم الح�ضاري ،ف�إن �إ�سهامات الم�صريي ��ن في الثقافة العالمية مازالت ُت�صور ب�أنها �أقل
م ��ن مثيلتها الإغريقية .في ال�سيرة الذاتية لطالي�س على �شبكة االنترنت مث ًالُ ،ذكرت رحلة العالم اليوناني
للدرا�س ��ة ف ��ي م�صر على نحو ال يلفت االنتب ��اه« :كان طالي�س قد ارتحل �إلى م�ص ��ر لدرا�سة علم الهند�سة.
ويجب �أن يكون قد نقح المناهج الم�صرية نوع ًا ما ،لأنه لما عاد �إلى ميليوتي�س (اليونان) �أده�ش معا�صريه
بقدراته الريا�ضية غير المعتادة» ((1(.منذ �أن تم �إغفال الم�صريين من التاريخ ،يمكن للمرء �أن يت�ساءل
م ��ا �إذا كان ثم ��ة ثقافة �أخ ��رى قد �أغفلت �أي�ض ًا .ويبرز هن ��ا ال�س�ؤال الأكثر �إثارة :ه ��ل �أخذ الم�صريون كما
الإغريق معرفتهم من م�صدر �آخر �أي�ض ًا؟ ◘

Thales. The Big View.

)
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Manet, Music in the tuileries garden, 1862
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ج�ســـور الثقافة

املو�سيقا :تردد الراحة
ت�أليف� :إريك بيغاين
ترجمة :جمال الورعة •
ايريك بيغاني� :ص��حفي فرن�س��ي ومعالج نف�سي م�ؤلف لأكثر من ثالثين كتاب حول تطوير الذات كما
�أنه ملحن وعازف بيانو

�إنها تخفف من قلقنا ،وتعزز التركيز ،وتحفز الذاكرة ،وت�سهل تع ّلم اللغة ...منذ مدة طويلة ونحن نعلم
�أن المو�سيقا تهذب الأخالق .واليوم ،يف�سر العلماء �سبب ذلك.
تحت عن ��وان قانون بيتهوفن للأطفال .القانون ُ 660يلزم جميع الأطفال في فلوريدا الواليات المتحدة
الأمريكي ��ة باال�ستم ��اع �إل ��ى المو�سيق ��ا الكال�سيكية لمدة ن�صف �ساع ��ة يومي ًا ،لي�س اله ��دف من ذلك فقط
م�ساعدة الأطفال في النوم وقت القيلولة ،بل يهدف �أي�ضا �إلى تحفيز نموهم العقلي بطريقة متناغمة.
ف ��ي فرن�س ��ا ،ال يبدو الأثر النافع للمو�سيق ��ا غام�ض ًا على نحو كلي ،ففي داخ ��ل الم�ست�شفيات الباري�سية
مث ��ل ( Armand-Trousseauو ) Neckerت�صبح غرف الأطفال قب ��ل التخدير بمنزلة قاعات للحفالت
الحقيقية؛ �إذ يمكن للأطفال والآباء ومقدمي الرعاية العزف على الآالت المو�سيقية واكت�شاف الأ�صوات
�أو االرتج ��ال �أو اال�ستم ��اع �إل ��ى الأ�شرطة .وبعد كل ه ��ذه التح�ضي ��رات ،يرافق مو�سيقي الطف ��ل �إلى غرفة
العملي ��ات وه ��و يعزف في الممرات والم�صاعد والأماكن الباردة الأخرى غي ��ر المعروفة �أنغام ًا من�سجم ًة
ومهدئ ��ة ،وقد كان لذل ��ك نتائجه الحتمية ،فالمو�سيق ��ا تلعب دور ًا �إيجابي ًا في نج ��اح التخدير ،وت�ساعد
الأطفال في الت�أقلم ب�شكل �أف�ضل مع �صدمة الإقامة في الم�ست�شفى.
• مرتجم �سوري حا�صل على �إجازة يف الأدب الفرن�سي – جامعة ت�شرين – ماج�ستري يف الرتجمة التحريرية – املعهد العايل للرتجمة
والرتجمة الفورية – جامعة دم�شق.
العـدد � 22شتاء 2021

149

ثمة تجربة �أخرى مده�شة �أي�ض ًا في مترو �أنفاق نيوكا�سل  Newcastleفي �إنجلترا .لقد ا�ستبدل م�س�ؤولو
�أم ��ن المحطة بث مو�سيقا ال ��روك بمو�سيقا الباروك؛ ما �أدى �إلى انخفا� ��ض م�ستوى التخريب والتعدي �إلى
الن�ص ��ف! من ��ذ ذلك الحين ،تلقت جميع الأق�سام �أم ��ر ًا ببث �ألحان ًا عذب ��ة لآالت تقليدية بد ًال من ال�صراخ
الكهربائي للمجموعات التي تت�صدر قوائم الإ�صدارات الفنية ...
�إن المو�سيق ��ا ل ��دى الكثيري ��ن لي�ست �سوى ت�سلية �أو هواي ��ة �أو ر�ؤية منتج ا�ستهالك ��ي ب�سيط �أو (�ضجيج
�إلكترون ��ي) لكب ��رى المتاجر ...ومع ذلك ،لقد ثابر الب�شر على تعري ��ف الأ�صوات ب�أنها قدرة حقيقية.
وق ��د �أكد ذل ��ك �أفالطون ،قبل �أربع ��ة قرون من الم�سيح في الكت ��اب الثالث من (الجمهوري ��ة) قائ ًال�( :إن
المو�سيق ��ا �أق ��وى م ��ن �أي و�سيلة �أخرى ،و�إن مكانة الإيق ��اع والتناغم بالن�سبة �إلى ال ��روح في غاية الأهمية.
لإغنائها لها ومنحها الف�ضيلة وال�ضياء).

خاليانا تتفاعل مع الأ�صوات
لنفهم كيف ت�ؤثر المو�سيقا فينا ،يجب �أن نعرف �أنها ال تمتلك �أي طبيعة مجردة على الإطالق ،و�إنها ال
تمرر الآالت مبا�شرة �إلى عقولنا .فالهواء الذي نتنف�س هو الذي يحملها� .سواء كان ذلك رنين ًا هادئ ًا لجر�س
�أو �ضجيج� � ًا �صاخب ًا لمطرقة ثاقبة ،فجميع الأ�صوات تنتقل عب ��ر الهواء ،وتمار�س )�ضغط ًا �صوتي ًا( يداعب
�أو ي�ض ��رب طبلة �أذنن ��ا� .إ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن لكل الأ�صوات تردداتها واهتزازاتها الخا�صة التي ال ن�سمعها
�سوا ًء كانت :حادة �أو مفخمة للغاية ،لكن هذه الترددات لي�س لها �أي طبيعة مج ّردة.
وق ��د بي ��ن باحثون �أمريكيون ف ��ي مختبر الدفع النفاث ف ��ي با�سادين ��ا Jet Propulsion Laboratory
� ،de Pasadenaأنه ��م لم ��ا �أطلق ��وا موجات فوق �صوتية قوي ��ة جد ًا في كرة زجاجية ممل ��وءة بالماء ،كانوا
يالحظ ��ون ت�شكل فقاعات �صغيرة تبعث وم�ضات �ضاربة �إل ��ى الزرقة .هذه الظاهرة من ال�ضياءة ال�صوتية
 sonoluminescenceبالت�أكيد هي الدليل على �أن للأ�صوات ت�أثير ًا فيزيائي ًا في المادة .وتالي ًا ،حتى لو كانت
�أذننا ال تدرك ،ظاهري ًا� ،إال الترددات (المتو�سطة) ،فالت�أثير الأول للمو�سيقا يمار�س على ج�سدنا ب�أكمله.
ف ��ي الواق ��ع� ،إن جهازنا الع�ض ��وي بحد ذاته عب ��ارة عن �أورك�ست ��را حقيقية :ك�ضربات القل ��ب والإيقاع
الدماغ ��ي وتنف� ��س الرئتي ��ن و�سرعة ال ��دورة الدموية اهتزاز الخالي ��ا ونب�ضات الجه ��از الع�صبي ...لذلك
�إذا كان ��ت الإيقاعات والترددات الخارجية �سريعة وعنيفة للغاية ،ف� ��إن مترجمي تلك الأورك�سترا الداخلية
�سيعانون من الت�شوي�ش حاولين التكيف تبع ًا للحركة.
ـ نتيجة� :إذا كانت المو�سيقا تتما�شى مع �إيقاعاتنا البيولوجية ف�سي�سود التناغم في ج�سدنا وعلى عك�س
ذلك بالت�أكيد �سيرتفع التوتر وال�ضغط.

العالج باالهتزازات
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انطالق� � ًا من هذا المبد�أ ،عمد الباحث الفرن�سي فابيان مام ��ان  ،Fabien Mamanم�ؤ�س�س �أكاديمية
تاما دو في لندن( l’Académie de tama-do ،طريق الروح ـ باللغة اليابانية)� ،إلى ت�شكيل تركيبه الخا�ص
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للكون االهتزازي (�أ�صوات و�ألوان وروائح وحركات) وبغية ال�شفاء طور تقنية مبتكرة للغاية �إذ و�ضع �أ�شواك ًا
رنانة مبا�شرة على نقاط الوخز بالإبر(تعمل هذه ال�شوكات ال�صغيرة على �ضبط الآالت المو�سيقية) ،فوجد
�أن االهتزازات تعمل على طول الع�ضالت والأع�صاب والعظام ،وتربط �أج�سامنا وطاقاتنا.
تقول هيلين دينزيل ،المعالجة المو�سيقية والمدربة في تاما دو ،التي تعمل �أي�ض ًا مع ال�صم« :في الواقع
�إن �آذانه ��م لم تعد تعمل ،لكن �أج�سادهم ت�سم ��ع الر�سائل المر�سلة �إليها .وفي �أثناء بع�ض الجل�سات تمكنت
ب�شكل تقريبي من ر�ؤية م�سار موجات �صوتية موجودة ب�شكل كبير ووا�ضح».
لذل ��ك ف�إن بع�ض الت ��رددات المو�سيقية � -أو �أ�ص ��وات بيئتنا اليومية  -التي يت ��ردد �صداها مع ترددات
نظامن ��ا الع�صب ��ي تمنح ��ه �شعور ًا بالر�ض ��ا والراحة ،وحينم ��ا تتعار�ض االهت ��زازات الأخرى م ��ع تردداتنا
الداخلي ��ة ت�سب ��ب �ض ��رر ًا في جهازنا الع�صبي ف ��ي �شكل نوتات ن�ش ��از� .إ�ضافة �إلى ذل ��ك� ،إن هذه الظاهرة
الفيزيائي ��ة تف�سر الت�أثير المهدئ لما ي�سمى بمو�سيقا اال�سترخاء؛ �إذ تتكيف �إيقاعات الدماغ مع المو�سيقا،
وتبطئ من �شدتها وتجعلنا �أحيا ًنا نغرق في نوم عميق.

الدماغ عا�شق المو�سيقا
ي ��رى عالم النف� ��س الأمريكي ه ��وارد جاردن��ر� ،Howard Gardnerأن الإبداع المو�سيق ��ي هو �إحدى
الوظائف الأ�سا�سية للدماغ ،تمام ًا كاللغة والمنطق الريا�ضي.
وف ��ي تجربة التي �أجراه ��ا الفيزيائي جوردون �شو  Gordon Shawوالعال��م النف�سي فران�سي�س رو�شر
 Frances Rauscherفي مركز كاليفورنيا لعلم الأحياء الع�صبي للتعلم والذاكرة ،باال�شتراك مع نحو 50
طف�ل ً�ا تتراوح �أعمارهم بين  3و � 4سن ��وات ،مق�سمين �إلى ثالث مجموعات ،تلقت المجموعة الأولى درو�س ًا
فردي ��ة ف ��ي البيانو والغناء لم ��دة ثمانية �أ�شهر ،في حين تلق ��ت المجموعة الثانية درو�س ًا ف ��ي المعلوماتية،
�أم ��ا المجموع ��ة الثالثة فلم تتل ��قَّ �أي تدريب محدد .بعد ذلك ،خ�ضع الأطفال الختب ��ارات التعرف المكاني
(تركي ��ب �أحجية ال�صور المقطوعة (بازل) وتجميع �أ�شكال وتلوين العنا�صر في �إطارها ال�صحيح ،وما �إلى
ذل ��ك) .وهكذا ح�صل ��ت المجموعة التي ت�ضم عازفي البيانو النا�شئين عل ��ى نتيجة �أعلى بـ  ٪ 31من باقي
نتائ ��ج الأطفال! وتالي ًا ن�ستنتج �أن تع ّل ��م المو�سيقا المبكر قد يعزز نمو الدوائر الع�صبية في مناطق التمثيل
المكاني في الدماغ.
وم ��ن جهة اخرى ،لما عمد فريق م ��ن الباحثين ال�صينيين �إلى تحفيز الذاكرة �أكدوا �أن تع ّلم المو�سيقا
كان يعزز تع ّلم اللغة .كما ُتظهر هذه الدرا�سات ،على نحو خا�ص� ،أنه في ال�سنوات الأولى من الحياة المرء،
ف� ��إن الدم ��اغ � -أي طريق ��ة التفكير والت�ص ��رف وال�سلوك  -ال يتط ��ور فقط من خالل المنبه ��ات الب�صرية
والجو الأ�سري ،بل باعتماده على بيئة �صوتية .وهكذا ف�إن الطريقة التي ينمو من خاللها يمكن �أن تتنا�سب
م ��ع �أنم ��اط مو�سيقي ��ة عدة ،في �سبي ��ل المثال :ي�شع ��ر الدماغ (المنطق ��ي) والتحليلي بالراح ��ة بما ي�سمى
المو�سيق ��ا (الفكرية) ،لهذا ال�سبب �أي�ض ًا يع�شق العديد من علماء الريا�ضيات باخ! �أما الدماغ (الحد�سي)
�أو (االنفعالي) فيت�أثر بالدرجة الأولى بالمو�سيقا الرومان�سية ...
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�إن ب ��دء الأطف ��ال بالمو�سيق ��ا الكال�سيكية ال يمكن �أن يك ��ون ل�صالحهم ،و�إن لم يكن هن ��اك �سن لتع ّلم
اال�ستم ��اع؛ فال يج ��ب البدء بالأعم ��ال (المعقدة) ج ��دً ا .يجب اختي ��ار �أعمال (ب�سيط ��ة) ( Prokofiev
لبركوفاي���ف �أو � Schumannشومان كتبت خ�صي�ص ًا للأطفال) ،كما يجب تنويع الأنماط لمعرفة
م ��ا يف�ضل ��ون منها ،وهذا ما ينطب ��ق �أي�ض ًا على تع ّل ��م العزف على �آل ��ة مو�سيقية �إذ ال يتحدي ��د �سن التعلم
�إال خ�ل�ال تطور المه ��ارات الحركية ،في �سبي ��ل المثال :ما �إن يتعل ��م الطفل كيفية الجلو� ��س على الكر�سي
وا�ستخدام يديه ،يمكنه تع ّلم البيانو ،لكن يجب قبل ذلك �إر�ساله �إلى المعلم ومنحه الوقت الكافي الكت�شاف
الآلة المو�سيقية بنف�سه...

الآثار النف�سية
�إن بنيتن ��ا النف�سي ��ة �إ�ضاف ًة �إل ��ى �أدائنا العقلي يت�أث ��ران � ً
أي�ضا بالمو�سيقا ،لذلك ،ومن ��ذ �سنوات ،ي�سعى
معالجون مو�سيقيون �إلى ت�أ�سي�س عالقة بين الأنماط النف�سية والبنية المو�سيقية لكن دون جدوى� ،إذ تبين
الدرا�سات الإح�صائية �أنه يمكن ل�شخ�صين ذوي مزاج (مت�شابه) �أن يمتلكا �أذواق ًا مو�سيقية مختلفة للغاية
وحقيق ًة ،كما هي الحال بالن�سبة �إلى الطعام �أي�ض ًا ،ف�إن بيئتنا الأ�سرية والثقافية هي التي ت�شكل �أذواقنا.
�إ�ضاف ��ة �إلى ذل ��ك ،تحمل المو�سيقا �أوجه ًا عدة في �سبيل المثال� :إيق ��اع خا�ص �أو عبارة لحنية �أو �إبداع
مو�سيق ��ي �أو ج ��و مو�سيقي معين �أو �ص ��وت مرتبط بتجربة �أو مدة محددة م ��ن طفولتنا ،فمن الم�ؤكد
�أن ال�شخ� ��ص الذي هُ ده ��د له وهو �صغير عبر �أغاني بريل � Brelسيب ��دي م�شاعر عظيمة عندما �سي�سمعها
وه ��و بال ��غ ،كما �أن الطفل الذي �أخافته ذات يوم �ضجة الطبول حين مرور فرقة نحا�سية مهدد طوال حياته
ب�إظهار كر ٍه مفرط لهذا النوع من المو�سيقا ...
م ��ع �أن ��ه يمكننا ،في مختل ��ف الأنماط المو�سيقي ��ة� ،إطالق الثواب ��ت التي �ست�سمح بف ��رز �أولي للأعمال
المو�سيقي ��ة ،فم ��ن الم�ؤكد �أن الميول التي �ستتبعها مب�سطة للغاي ��ة� .إال �أنه من جهة �أخرى ،تتنوع الت�أثيرات
تبع� � ًا لظروف اال�ستماع والم�ؤدين والبيئة وو�ضعية الج�سم ،و�أخير ًا تبع ًا لحالتنا النف�سية والج�سدية العامة،
فف ��ي �سبي ��ل المثال� :إن العمل في مج ��ال المو�سيقا ،لدى البع�ض ،قد يتوافق م ��ع التركيز �أو الإبداع �أو حتى
اال�سترخاء العقلي ،لذلك ال توجد �سوى طريقة واحدة الكت�شاف �آثار المو�سيقا� ،أال وهي التجربة!

المو�سيقا و�آثارها
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الترتي ��ل الغريغ ��وري (الغناء الب�سي ��ط)� :إنه غناء مبني عل ��ى �إيقاعات التنف�س ،كم ��ا يعطي انطباع ًا
بالرحابة؛ لذلك هو ممتاز للعمل والتركيز والت�أمل ،فهو يخفف من التوتر.
المو�سيق ��ا الباروكي ��ة :ت�ضفي الحركات البطيئة ل ب ��اخ � Bachأو  Handelهاندل �أو كوريلي Corelli
�شعور ًا باال�ستقرار والنظام والأمن وخلق بيئة محفزة للأعمال الفكرية.
المو�سيق ��ا الكال�سيكي ��ة� :إن �شفافية وو�ضوح الملحني ��ن مثل هايدن  Haydnوموزارت  Mozartترفع
�سوية التركيز والذاكرة والإدراك المكاني.
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المو�سيق ��ا الرومان�سي ��ة� :إنه���ا المو�سيقا الغني���ة بالعواطف (�شوبان ،لي���زت ،فاغنر)
( )Chopin, Liszt, Wagnerلأنه ��ا تغطي مجموع ��ة كاملة من الم�شاعر ،بدء ًا من الحزن الأعظم حتى
التمجيد الروحي.
مو�سيق ��ا الج ��از والبل ��وز :يمك ��ن للعدي ��د م ��ن الأنم ��اط (الكال�سيكية) لمو�سيق ��ا الج ��از ،كالمو�سيقا
الرومان�سية� ،أن تثير جميع الم�شاعر الإن�سانية� ،إنما لهذه الأنماط المو�سيقية �أثر تحفزي كبير في الج�سم.
مو�سيق ��ا ال ��روك� :إنه ��ا المو�سيق ��ا التي تتباي ��ن �آثارها ب�ش ��دة من �شخ�ص �إل ��ى �آخر ،فبع� ��ض �أنماطها
(التقليدية) يثير العواطف ،في حين يخفف بع�ضها الآخر التوترات الداخلية.
مو�سيقا الهيفي ميتال  ، Heavy metalالبانك  ،punkغرنج  : grungeعادة ما تُس َمع هذه المو�سيقا
ب�ص ��وت مرتف ��ع ،وه ��ي ت�ؤثر عل ��ى نحو مبا�شر ف ��ي الجهاز الع�صب ��ي �إذ �إنها تف ��رط في تنبي ��ه طبلة الأذن
والأع�ص ��اب ال�سمعية ،وتالي ًا ف�إن ردود الأفعال الج�سدي ��ة (الفيزيولوجية) الفورية الناتجة عنها تظهر في
�شكل زيادة في �ضربات القلب والتنف�س والتوتر� ...إلخ
مو�سيق ��ا التكن ��و � :Technoأو ما ي�سمى بمو�سيقا التكنو (التجاري ��ة) التي يكمن وراءها النب�ض وتواتر
الإيقاع المنخف�ض ،اللذان يثيران �ضربات القلب ،وعند الغو�ص في جو تكنو ي�ضطر الج�سم �إلى التكيف مع
تعدل ترددات هذه المو�سيق ��ا مثيالتها في الدماغ؛ ما ي�سبب ،على المدى الطويل،
ه ��ذا الإيقاع ،كما ّ
ما ي�شبه (حالة الن�شوة).
ي�ؤك ��د خب ��راء في طب الطاق ��ة ال�صيني �أن هذه المو�سيق ��ا تزعج على نحو خطير (ت�ش ��ي الأجداد ((( ـ
الطاقة الروحانية للأجداد)� ،أي الطاقة التي تربطنا بحيواتنا الما�ضية والم�ستقبلية.
المو�سيق ��ا الروحي ��ة :تتميز جميع �أنواع المو�سيقا الروحية �سوا ًء كانت �شرقية �أو غربية �أو تقليدية
�أو حديثة ،بب�سط الزمان والمكان ونقل الدماغ �إلى (موجات �ألفا) .لذلك فهي مالئمة لي�س فقط لل�صحوة
الروحية �إنما �أي�ض ًا لال�سترخاء ولتخفيف الآالم.

اال�سترخاء
(مو�سيقا اال�سترخاء) نمط مو�سيقي جديد ظهر قبل ب�ضع �سنوات و�أ�صبح اليوم نمط ًا بحد ذاته ي�صعب
فيه على المرء �إيجاد نف�سه!
�إذ يمكننا العثورعلى كل �شيء بدء ًا من خالئط ا�صطناعية بال روح حتى التراكيب الأكثر اتقان ًا (المثيرة
للن�شوة) ،مرور ًا بمجموعات الأعمال الكال�سيكية.
 (  1في التراث الصيني ،التشي هي نوع من (الطاقة الروحانية) التي هي جزء من كل شيء حي .تترجم تكراراً ك (تدفق الطاقة)،
أو حرفيا ك (نفس)  -هنا حرفياً (تنفس السماء) .المترجم

)
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لذل ��ك ين�صح المهتمون الجدد بهذا النمط بالتوجه نحو القيم الحقيقية والمجموعات التي تعتمد على
المو�سيق ��ا الكال�سيكي ��ة مثل �ألب ��وم (�( )Silenceصمت) الذي �أ�صدرته �شرك ��ة  Sony Musicوقد حقق
نجاح ًاغير اعتيادي.
ولتعل ��م اال�سترخاء ،تط ��رح ا�ستوديوهات الت�سجيل �أقرا� ��ص ()CDلجميع حاالت الحي ��اة (كالأمومة
(((
والقيادة الهادئة� ،إلخ) كما هو الحال في �ألبوم �أوريجينز .Origins
وم��ع ذل��ك ،بالنظر إلى أولئك الذين يترددون في الش��روع بمفردهم في هذه التقني��ة وال يرغبون في اتباع
دورات متخصصة ،ثمة مبادرة مبتكرة تقترح عليهم من خالل جلس��ة (زهاء س��اعة) ،يدعونا مذيع س��ابق في
التلفزة الفرنس��ية ،القناة األولى  TF1لالس��تماع إلى األصوات التي يعزفها الموس��يقي مباش��رة ،واإلحس��اس
بآثاره��ا النافع��ة  -مثل موس��يقا ال��ـ ( )Cool Outوهي عبارة عن (حفالت) اس��ترخاء جماع��ي اقترحتها
 Carole Serratكارول س��يرات والملحن  Laurant Stopnickiلوران س��توبنيكي  -وهكذا من خالل تعلم
االستماع ،ندرك أن آذاننا ليست منفصلة عن أجسامنا ...

فن عالجي
منذ خم�سة �آالف عام� ،أو�ضحت الأطروحة ال�صينية ( ،((( )Hong Fanالصلة بين العالمات الموسيقية
واألحشاء ،وكيف «تنتج انطباعات عميقة ،وتغييراً في العادات ،وتق ّوم الأخالق».

في الغرب ،لم يظهر العالج بالمو�سيقا بطريقة ر�سمية حتى عام  .1950و�سريع ًا جد ًا ،م ّيز االخت�صا�صيون
بي ��ن العالج المو�سيقي (الم�ستَق َبل) (ت�أثير اال�ستماع المو�سيقي وقوته الموحية �إ�ضافة �إلى قوته التحويلية)،
والع��ل�اج المو�سيقي (الن�ش����ط) (االرتجال ال�صوتي) .بع����د ذلك ،تعددت المنظم����ات والو�سائل
( ، Orff ، Nenenzon ، Jostوما �إلى ذلك) وكذلك التوجيهات (التحليالت النف�سية واالجتماعية و�إعادة
الت�أهيل والطبية�...إلخ) ،حتى �إن الباحثين اليوم �أظهروا م�ؤ�شرات خا�صة في عالج مر�ض التوحد لدى الأطفال
والذهان واالكتئاب  ...لهذا ال�سبب لم نعد نتحدث عن العالج بالمو�سيقا بل عن (فن المو�سيقا العالجي).

الغناء� ،إنه جيد لل�صحة!
يع� � ُّد ال�صوت المركز الع�صبي للإن�سان بال من ��ازع ،كما تع ُّد الحنجرة مفترق طرق معقدة بين وظائف
الدم ��اغ ،والجهاز التنف�سي والجه ��از اله�ضمي ،وجميعها مرتبطة بم�شاعرنا ،كالذعر وغيره ،ومع ذلك فهو
�أكثر �أدواتنا العالجية فاعلية.
)2
)3

154

 Originsأوريجين��ز :ه��و البوم االس��توديو الرابع لفرقة بوب روك األمريكية  Imagine Dragonsالذي أُصدر في ش��باط
 2018ومن ضمنه  .Cool Outالمترجم.
تم إدراج  Hong Fanكفصل في كتاب الوثائق الصينية  Shu Jingأو كالسيكيات الوثائق ،وهي أطروحة تتعلق عموماً بأقدم
مقال في الفلسفة الصينية .المترجم.
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ف ��ي القرن ال�ساب ��ع ع�شر ،قال الفيل�سوف الإنجلي ��زي توما�س هوبز ،الذي توفي ع ��ن عمر ناهز الواحد
عال «لدوام الحياة وا�ستعداد ًا لح�سن الختام».
والت�سعين عام ًا� ،إنه كان يغني كل ليلة ب�صوت ٍ
الي ��وم ،اكت�شفنا عالقة وثيقة بين تغيير طبقات ال�ص ��وت ونظامنا الأي�ضي ،لذلك يمكن للمرء �أن يفكر
بدق ��ة ف ��ي �إطالة �أمد وجوده ومعالج ��ة جميع �أنواع ال�ش ��رور  -النف�سية والج�سدية  -م ��ن خالل الجمع بين
الأ�ص ��وات والتحكم ف ��ي التنف�س .كتب �ستيفن ت�شون تاو ت�شين ��غ  Stephen Chun-Tao Chengفي كتابه
(مذه ��ب ال�ص ��وت) « le Tao de la Voixالغن ��اء :هو خل ��ق اهتزازات �صوتية وعاطفي ��ة قوية عن طريق
التخل�ص من التوتر الع�صبي ،ت�ضاعف الطاقة ع�شرات المرات ،كما تهدئ وتنير الروح » ...

�شهادة :موت�سارت ي�شفي دون كامبل
يروي دون كامبل في (ت�أثير موت�سارت) كيف �أنقذت الأ�صوات حياته .هذا الكتاب يع ُّد مو�سوعة حقيقية
عن قدرات المو�سيقا .لما كان �ضحية ل�صدمة في الر�أ�س ،و�أجرى الرنين المغناطي�سي ،تب ّين وجود جلطة
دموية بطول � 3سم.
ف ��ي ال�سابعة والأربعين من عمره ،كان يمكن �أن يم ��وت بين دقيقة و�أخرى ب�سبب حادث دماغي وعائي.
كوق ��د كان ��ت العملية الفورية ه ��ي ال�سبيل الوحيد للخروج م ��ن ذلك الم�أزق .حين عودت ��ه �إلى المنزل ،بد�أ
دون يدن ��دن بهدوء ،مع التركيز عل ��ى الجانب الأيمن من ر�أ�سه� .شي ًئا ف�شي ًئ ��ا �أ�صبح ي�شعر بقدرة الأ�صوات
عل ��ى ت�شغي ��ل دماغ ��ه .في غ�ضون �أي ��ام قليلة ،بد�أ ي�شع ��ر بالتح�سن .ث ��م ا�ست�شار المعالجي ��ن الذين علموه
ال�شفاء بالأ�صوات .بعد ثالثة �أ�سابيع ،وجد الطبيب نف�سه في حيرة من �أمره ،فلم تعد الجلطة �سوى ب�ضعة
مليمترات ◘ ...
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Manet, le regard de Nana, 1877
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ج�سور الإبداع
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Manet, the port of bordeaux,1871
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ج�سور ا إلبداع

راية �سامارا
ت�أليف� :سفيتالنا �سافيت�سكايا
ترجمة :د .ثائر زين الدين •

�سفيتالنا �سافيت�سكايا قا�صة رو�س��ية وروائية و�شاعرة ،وتحمل درجة دكتوراه الدولة في الفل�سفة ،لها
عديد من الأعمال الأدبية من �أهمها رواية «البلقان» ،وقد ترجمت �أعمالها �إلى كثير من لغات العالم.

ٍ
با�ستعرا�ض
�أعلن��ت �صر�صرة نافذة العلّية ال�صغي��رة عن ف�ضولها ،كيف ال! الكتائ��ب تمر

ع�سك��ري .ت�صرخ الفتي��ات حما�ساً! وتعل��ن فرقة الأب��واق المو�سيقية احتفالي ًا ق��دوم �أزمان
وتحرك ًا جديد ًا للدولة!
جديدة،
ّ

ال�صياد الأف�ضل في المنطقة
تنحن��ح �صاحب نافذة العلّية� ،ستيبان �إيفانوفيت�ش كورجاكوف،
ّ

ال ب�سبب
�سابق��اً ،وحالياً ،لم��ا ر�أى
التحرك في ال�شارع ،وهو الذي يجل���س خلف الفرن ك�سو ً
ّ

تق ِّدم��ه ف��ي ال�سن ،فتح غط��اء ال�صندوق الثقيلَ  ،و�أخ��رج منه �سيف ًا كان ق��د غنمه في الحرب

غبرة ،ك�أ ّنه جديد.
الم ّ
التركية ال�سابقة .ا�ستل َُّه من غمده ،فلمع تحت �أ�شعة ال�ضوء ُ
جهزت نف�سكّ � ،أيها العجوز؟ ال تعبث!
 �إلى �أين ّو�ضع الج ُّد ال�سالح خلف ظهره ،و�أخفاه في الغمد.
• �شاعر ومرتجم �سوري.
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ولوحت نح��وه بمن�شفة المطبخ
� -أع��ده! �أع��د ال�سيف �إل��ى مكانه!�-أمرته الج�� ّدة �أغرافينا ّ

كالزوبعة .وقفت وا�ضعة يديها على خ�صرها ،و�شعرها ال�شائب يتدلّى من تحت المنديل.

ول�سوف تبكين
 �آه ،لق��د �سئم��ت من��ك � ّأيتها الملعون��ة! �إ ّنني �أهرب من��ك �إلى الح��رب.َ

وتنتحبي��ن على تلة المقبرة ،حيث �صلبان جيورج��ي الثالثة ،وهناك في ذلك المكان ال�ساحر
�ست�صخبون مع الفودكا !

تم�سكت �أغرافينا بال�سيف قائلة:
ّ
ال�شرير! �أنا من �سيهرب! �أن��ا التي �س�أريك ال�صلبان
� -آه من��ك � ّأيه��ا المتباهي! �آه من��ك �أيها ّ

الثالثة!

لم يترك الجد ال�سيف لها .عبث ًا ظ ُّنه عجوزاً .طارت ال�سالل ب�سبب العراك ،وتبعثر الق�ش،

و�سقط��ت المغازل التي تعود �إلى � ِّأم الجدة ،التي ك�ساها الغبار في الغرفة العلوية ب�صورة غير
مفهومة .ثم وقعت �أغرافينا في بطانية ناعمة.
انت�صر الجد:
���س! حثالة! لي�س من �ش�أن المر�أة �أن تفتح فمه��ا �ضد الأوامر الحكومية! لقد قيل -نج ّند
ُ -ه ّ

متطوع .نعم ،و�أملك �سالح ًا حربياً! هذا كلّ �شيء!
كل المتطوعين! و�أنا
ّ

العلية وناداها ،تمام ًا
تح�سب ًا كي ال تهاجمه من جديد ،ثم هبط من ّ
نظ��ر �ستيبان �إلى زوجته ّ

كما لو �أ ّنها تركيا المهزومة:

 -ول ّف��ي لي الأربطة من �أجل الطريق! و�أعطين��ي القمي�ص الجديد الأبي�ضَ .من يعلم،

قد �أحتاجه...

وهنا ،وقد عجزت العجوز عن �إخافة زوجها ،بد�أت ت�صرخ ،وت�صيح وتتمتم �شاكية:
 لمن �ستتركني ،يا ُق ّرة عيني -ها؟! حبيبي �ستيبان!قرة
� -أرى �أن��ك تنعتينني �أحيان�� ًا بال�شرير .وت��ارة تمدحينني .وها �أن��ت ذي الآن تقولين ّ

جهزي لي ،و�أعطيني الحقيب��ة! يناديني الجنرال
عين��ي! ّ
تف! ال �أري��د �أن تراك عيناي �أب��داًّ .

الحربية؟ هذا هو الأمر! ذاك هو خفيدور ،لقد �سلَّح كل �أبنائه
�ستوليتوف .هل ت�سمعين؟ الأبواق
ّ
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وجهزهم كرجل واحد .وهو على ر�أ�سهم ،انظ��ري �إلى ظهر العم ت�شيرنومور،
الم�ستع ّدي��ن
ّ
وذاك �أو�ستين ،و�إيغور ،وفولوديا .العظمة القديمة (البندقية) -على �أتم اال�ستعداد! لن تخذلني!
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ق��ررت � ّأن معار�ضتها لن تجدي نفع��اً ،فا�ست�سلمت
تغي��ر تكتيك �أغرافين��ا كل ثانية ،وهنا ّ
ّ
للأمر الواقع:
 هل �أملأ لك الفودكا البيتية في العبوة المعدنية؟ ماذا تقولين؟ وهل يوجد لديك؟الكمية كلّها!
خب�أتها الفتاة ،ح ّتى ال ت�ستهلك
 ّّ

ذكي ،غرو�شينكا! تلقي �أول ٍ
حربي من ال�شعب الرو�سي والميلي�شيا البلغارية!
ثناء
ّ
ٍّ
ت�صرف ّ
�أعطيني الفودكا .الموت يتجه نحو الأتراك!
�صبها
ثار ح َّد النهاية حقيب��ة الظهر العتيقة من ال�صندوق و َن َ
الم ُ
م��ع تلك الكلمات � َ
أخرج الج ُّد ُ
فوق طاولة المطبخ .
 انظري �أنتّ � ،أيتها الملعونة! من يطرق البوابة!ربة المنزل؟ هل ت�ستقبليننا دون �ضيافة؟
ّ -

الطيبين؟  -و�أجابت �أغرافينا بكالم مع�سول لطيف.
 ولماذا ال ن�ستقبل النا�س ّالفناء �ضابطان.
دخل
َ

 �إذا كنتما تريدان �أخذ عجوزي �إلى الحرب ،ف�أنا لن �أ�س� -سمح بذلك!�ضحك ال�ضابطان ك�أ ّنهما تلقيا �أمر ًا بذلك.
طيبة .لطيفة .دائم ًا كانت ت�سمح لي
 ال ت�ستمعا �إليها � ّأيها ال�سيدان! امر�أتي العجوز �أغرافيا ّ�أن �أذهب �إلى الحرب ،فلماذا ال ت�سمح الآن؟
 لقد �أ�صبحت عجوزاً .لم تعد قادراً!تحم�س �ستيبان قائالً:
ّ

� -أنا لم �أعد قادراً؟ �أنا �إذا �س ّددت ف�س�أعطب العمود الخ�شبي .انظري.

الملحقُ ،م ٍ
نحن كثيراً.
كان ّ
ثمة عمود خ�شبي واحد متروك ،لم ي�ستخدم في بناء الم�ستودع ُ
رماه بال�ساطور ،وق�سمه �إلى ن�صفين.
 هكذا! هل ر�أيتم � ّأيها ال�سادة؟ هل �ست�أخذونني معكم؟ من يرف�ض مقدام ًا مثلك؟  -قال ال�ضابط مازحاً.***
العـدد � 22شتاء 2021
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زحف��ت الجيو�ش من الط��رق كلِّها ،وم��ن المدن كلِّها ،وم��ن رو�سيا العظم��ى جميعها،
متوجه��ة �إلى بلغاري��ا� ،إلى �صربيا للم�ساع��دة .لتحرير ال�شعب من العبودي��ة .وت�شكّ لت �أي�ض ًا
ّ
ف�صائل الميلي�شيا ال�شعبية في بلغاريا.
خطورة ،الذي بدا للأرثوذك�سية الرو�سية م�ستحيالً ،هو الرغبة
� ّإن الأم��ر الأكثر
العثمانيةُ
ً
ّ
ٍ
ِ
عقيدة �أُخرى.
اعتناق
قه َر ال�سلوفيان على
ال�صلبة في �أن ُي َ

ه��ز العالم.ا�صط��دم الإ�سالم
الن�ض��ال البطول��ي لل�شع��وب
البلقانية �ض��د الني��ر العثماني ّ
ّ
أرثوذك�سية كموجتين �ضخمتين في البحر.
وال
ّ

بلغ��اري �أن يفهم كيف يمكن التعامل بكل هذه
رو�سي �أو
ل��م ي�ستطع الجوهر الروحي لأي
ٍّ
ٍّ
الق�سوة م��ع الن�ساء ،والأطفال ،وكبار ال�سن ...لم ت�ستط��ع ال القواعد الإن�سانية ،وال قواعد
الوحو�ش تف�سير ما فعله «المقربون من ر�سول الله» ((( على الأر�ض البلقانية.
المق ّد�س للمثال العظيم للت�ضحية والبطولة.
حان الوقت ُ

توجهوا �إلى البلقان ،يحملون ال�سالح كي ي�ساعدوا ال�سالفيين
الآالف من الرو�س المتطوعين ّ
في انتزاع ا�ستقاللهم .وكان ذلك عون ًا رائع ًا للجيو�ش النظامية الرو�سية والميلي�شيات.
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 )1و�ض ُع الروائي ِة العبارة بين قو�سين مق�صو ٌد تمام ًا ،فهي تنفي عن �أولئك النا�س �صلتهم بر�سول اهلل (�ص) ،وقرابتهم به( .م).
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ج��اءت الم�ساع��دة م��ن كلّ م��كان .وق�� ّدم الن��واب� ،أو كما كان��وا يقولون عنه��م حينها

«�أع�ضاء» المجل�س البلدي ل�سامارا مب��ادرة ت�صنيع الرايات لإي�صالها �إلى المقاومين الثوار،
فعالة ق ّدمها حينها في هذا المجال
الذي��ن يحاربون الإنك�شاريين في بلغاريا .وكان��ت م�شاركة ّ

النا�شط االجتماعي ،ع�ضو المجل�س البلدي ،بطر�س فالديميروفيت�ش �أالبين وزوجته فارفارا
ُ

الر�سام نيقوالي �إي�ستافيت�ش�سيماكوف؛ وقد ر�سم على
فا�سيليفن��ا .وقد خطط الهدية غير العادية
ّ

الملون��ة باللون الأحمر -والأبي���ض -والأزرق �صليب ًا �أ�سود،
الوج��ه ال ّأول لقطعة القما�ش
ّ

مزخرف�� ًا بالنقو�ش العربية الذهبي��ة ،لكيرل�سوميثوديو�س(((  .وعلى الوجه الآخر � -أيقونة �أم
(((
راهبات هذا الدير
ن�سائي با�سمها في �سامارا .وقد خاطت
دير
ُ
�س ٌ
ال��رب الإيبيرية  ،التي � ّأ�س َ
ٌ

راية �سامارا من دون مقابل.
وثيقة تاريخية

بلدية
الحرب على تركي��ا ،ثم اتخذ
�أعلن��ت رو�سيا ف��ي  12من ني�سان عام 1877
َ
مجل�س ّ
ُ

قدره � 25أل��ف روبل من �أجل ق�ضية تحرير ال�سالفيين،
مدين��ة �سامارا قرار ًا ب�صرف ٍ
مبلغ ُ
قرار ب�إر�سال رايات �سامارا
المبلغ بالن�سبة �إلى ميزانية �سامارا كبير ًا جداً .وا ّتخذ
وع َّد هذا
ُ
ُ
ٌ

ِ
جي�ش الدانوب من �أجل ت�سليمها �إلى الميلي�شيا البلغارية�« :إلى
جهزة م�سبق ًا �إلى قيادة فرقة
الم ّ
ُ

خب ف��ي اليوم التالي في
الف�صائ��ل البلغاري��ة ،عندما يتم ا�ستدعا�ؤه��ا لتحرير �شعبها» .وان ُت َ

وفد ي�ض��م �شخ�صين لأجل ت�سليم الميلي�شي��ا البلغارية الرايات ،و�شكلَ
االجتم��اع اال�ستثنائي ٌ

المق ّد�س حام��ي �سامارا كعن��وان تحية .و�شمل الوف��د ع�ضو لجن��ة المدينة بطر�س
�ألك�س��ي ُ

عي��ن رئي�س ًا للوفد يفي��م تيموفييفيت�ش كوجيفنيكوف وهو
فالديميروفيت���ش �أالبين ،في حين ّ
رئي�س المجل�س البلدي في المدينة.

الرايات عل��ى متن الباخرة
ود َع الوف�� ُد ف��ي  20من ني�سان ف��ي مرف�أ �سام��ارا .و�أُو�صلت
ُ
ِّ

«فيتني��ك» �إلى �سيزران ،ث��م ُنقلت بالقطار .و�صل الوفد في  23م��ن ني�سان �إلى مو�سكو،
بلغ بلوي�شتي.
وفي � 1أيار و�صل �إلى كي�شينيوف ،وفي ّ � 4أيار َ

( )2كيرل�سوميثوديو� ��س) � :أخ ��وان يوناني ��ان كان ��ا كالهما �أكاديميي ��ن والهوتيين ولغويين م ��ن الطراز الرفي ��ع �أدّيا دور ًا رائ ��د ًا ورئي�س ًا في ن�شر
الم�سيحية بين �سالفيي الدانوب ،وبف�ضل ت�أثيرهما الكبير في التطور الديني والثقافي لل�شعوب ال�سالفية عامة دعيا بلقب «ر�سل ال�سالفيين».
� )3أيقون ��ة �أم ال ��رب الإيبيري ��ة الأرثوذك�سية� ،أيقونة لل�سيدة العذراء مع الطفل ،تبجي ًال بالمعج ��زة ،والأ�صل هو في دير �إيفر على جبل �آثو�س
في اليونان.
العـدد � 22شتاء 2021
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الم�شاة،
ا�ستقب��لَ الوفد في الخام�س من � ّأي��ار قائ ُد الميلي�شيا البلغارية الجن��رال الرو�سي من ُ

نيق��والي غريغورييفيت�ش �ستوليتوف .و�شارك يفيمكوجيفنيكوف وبطر�س �أالبين بتاريخ ّ � 6أيار

مثبتين
ف��ي مرا�سم ت�سليم رايات �سام��ارا للمقاومين في بلوي�شتي وغر�س كلّ منهم��ا م�سماراًّ ،

قطعة القما�ش على ال�سارية�ُ .سلّمت الراية �إلى الف�صيلة الثالثة في الميلي�شيا البلغارية.

ب��د�أت الميلي�شي��ا البلغارية تت�شكل ف��ي �آذار عام  1877في كي�شيني��وف .ا�ستدعى هذا الخبر
ا�ضطر
حما�س�� ًا كبير ًا لدى البلغاريين ،وبد�أ المتطوعون يتوافدون من كل مكان �إلى هنا .وقد
ّ

معظمه��م بع��د انتهاء الحرب التركي��ة ال�صربية �إل��ى �أن ينتقلوا مجموعات �إل��ى مدن رومانيا
و�أودي�سا وبي�سرابيا.

عين الجنرال �ستوليتوف ن .غ .قائد ًا للميلي�شيا البلغارية .ت�ألفت الميلي�شيا من ثالثة �ألوية،
ِّ
�ضباط و�ضباط� -صف
�ضمت خم�س ف�صائل .ا�س ُت ْق ِد ُم ّ
وانق�س��م كل لواء �إلى كتيبتين ،والكتيبة ّ

عبروا عن رغبته��م في االن�ضمام �إلى الميلي�شي��ا ،للت�سريع في تدريب
م��ن الجي�ش الرو�سيّ ،

المقاتلين .كان �ضمنهم زهاء مئتي بلغاري ،كانوا قد �أم�ضوا خدمتهم الع�سكرية في رو�سيا.

و�ص��ل �ستوليت��وف بتاري��خ  12ني�سان ع��ام � 1877إل��ى �ساحة �أم��ام الدي��ر الأرمني في

جو حما�سي
كي�شيني��وف ،على وقع ُ
الهتاف «مرح��ى!» ،و« تحيا رو�سيا!» .وبد�أ هن��ا ،في ّ
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المتطوعين 700
ج��داً ،ت�سجيل �أ�سم��اء الراغبين ف��ي االنت�ساب �إل��ى الميلي�شيا .تجاوز ع��دد
ّ
العـدد � 22شتاء 2021

�شخ�ص ،ثم �أخذ العدد بعد ذلك يزداد يوم ًا بعد يوم .ت�سلّح المتطوعون البلغار ببنادق من نوع

ال��زي الع�سكري من ب َِّز ٍة خ�ضراء -غامقة� ،أو قما�ش
(�شا�سب��و) لها حربات� -سيوف .وت�ألف
ّ
�أ�س��ود مع كتافيات حم��راء ،و�سراويل ،و�أحذية وقبعات من �ص��وف الغنم و�صليب معدني.
يدوية.
وت�شمل التجهيزات كي�س ًا من القما�ش الخ�شن وحقيبة
ّ

المتوجه��ة �إلى م�سرح العمليات
ج��رى في كي�شينيوف بتاري��خ  24ني�سان تف ّقد الجيو�ش،
ّ

ِ
والقطع
الخيالة
الحربي��ة ،و�ش��ارك في اال�ستعرا�ض م��ع اللواءين  14م�ش��اة و11
ِ
لكتائ��ب ّ

ِ
وتوجهت بعد فترة ق�صيرة هذه الوحدات
كتائب الميلي�شيات البلغارية.
الع�سكري��ة الأخرى،
ُ
ّ
الت�شكل .و�أقامت الميلي�شي��ات مع�سكر ًا يبعد كيلومترين عن �أحد �أطراف
�إل��ى بلوي�شتي لإنهاء
ّ

المدين��ة ،عند الج�سر من نه��ر تيليت�ش .انت�شر الخبر عن هذا المع�سك��ر ب�سرعة في كلّ �أنحاء
متطوعون جدد يتوافدون �إلى مقر الميلي�شيات �أكثر ف�أكثر.
رومانيا .و�أخذ
ِّ

***
ويزينه �سالفاه الطوي�لان ،وهو ينظر �إلى
�س���أل العقيد في��ودوروف ،الذي لم يعد �شاب��اً،
ّ

ال�سيف التركي المح ّدب ذي الح ّدين:

 �أ�صحيح � ّأن كاليتين ُع ّي َن قائد ًا للكتيبة حاملة الراية؟العـدد � 22شتاء 2021
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�أجابه العقيد �إيفانوف:
 هذه حقيقة ،يا �صديقي .حقيقة� .أين �أولئك المحتالون – يق�صد االنك�شاريين – لقد تعلّمواعلم ًا �شيطاني ًا في التقطيع والطعن ببراعة؟
الكلية الع�سكرية-
 نعم� .إ ّنهم ق�ساةّ ،المحادث ر�أ�سه ّ ،
لكن �أكثر ما �أقلقه زميله في ّ
هز ُ�سوية كلية بافلوف�سك.
� ّإن كاليتين بافل بيتروفيت�ش� -ضابط مقدامُ .تخ�شى ر�صا�صاته � .أنهينا ّ
 -لقد ُفرِ َز �إلى اللواء  ،65كما �أعتقد؟ مكانة مهنية المعة!

تم ف��رزي �أنا �إلى مو�سكوّ � .أما هو – ف�إلى كتيبة حر�س الحدود
 نع��م� .صحيح تماماً .لقد ّفي �أرينبورغ.
 ترك�ست��ان لي�ست مزحة� -،أكّ د العقيد -لخم�س �سنوات �شارك با�شكا((( في �إخ�ضاع واحتاللخانية((( بخارى.
ّ
 �أتذكر �أن مو�سكو كلّها تحدثت عن بطوالته حين ح�صار �أورا -تيوبي... ونال��ت ن�صيبها منه خانات خوقند وخيوه .وللعل��مّ � ،إن كلّ الرتب والأو�سمة التي نالهالتميزه الحربي .لي�س كه�ؤالء ،عفواً ،ال�س��ادة – ونظر من نافذة الخيمة ،حيث
ح�ص��ل عليه��ا ّ
البزات الع�سكرية البي�ضاء – ال �أدري كيف �سنحارب
و�صل من جديد من مو�سكو ال�ضباط ذوو ّ
الحق ًا مع مثل هذه القيادة.
 )4ت�صغير ال�سم بافل  ،للتحبب(.المترجم).
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 )5ت�ستخدم الروائية هنا مفردة «خان�ستفا» الم�شتقة من لقب «خان» ،وهي هنا بمعنى �إمارة �أو �سلطنة(.المترجم).
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 ال تنفعل ،الأمر ال ي�ستحق  .ال �أحد يعلم ،كيف �سيكون م�صيرنا في هذه الحرب. هل �صحيح � ّأن ابن بو�شكين �ألك�سندر �ألك�سندروفيت�ش ذاهب معنا؟�سوية.
 -نعم� ،صحيح .و�سيكون علينا اجتياز نهر الدانوب ّ

 معه يمكننا العبور  -تابع ال�ضابط النظر �إلى ال�سيف التركي دون حما�س.***
ٍ
�صاف ،وبع��د خطابات الم�س�ؤولين الكب��ار الر�سمية ،ل�ضابط �شاب
ُ�سم��ح في يوم م�شم�س

مم�ش��وق القامة ،ذي وجه رقيق ،وجبه��ة عالية وكبيرة ووا�سع��ة ،و�شاربين كثّين ،و�شعر

ميزه الأو�سمة الع�سكرية النادرة -و�سام القدي�س فالديمير من
�أجعد �أن يتقدم نح��و الراية .ما ّ
الدرجة الرابعة مع ال�سيوف والقو�س ،وقد كُ تب على ال�سيف الذهبي «ل�شجاعته».
توجه
�إن ال�ش��اب بافل بيتروفيت�ش كاليتين ،الذي ُرف َّع �إلى مق ّدم ّ
لتميزه في ح�صار مهرامّ ،

ح�سب رغبته في بداية الحرب الرو�سية -التركية عام � ،1877إلى م�سرح العمليات الع�سكرية
وعين قائد ًا للكتيبة الثالثة في الميلي�شيا البلغارية.
في الدانوبّ ،

عزفت الأورك�سترا لحن الم�سير .ال�شم�س كانت م�شرقة .وقد �سرت الروح القتالية داخل الجي�ش.
�ألق��ى قائد الكتيب��ة المق ّدم كاليتين ،تحت �أبواق نفي��ر الراية التي �أُ
ح�ضرت م��ن �سامارا ،بعد �أن
ْ

ت�س ّلمها الق�سم الر�سمي:

ّ � -إن ه��ذه الراي��ة المقد�سة هي فخرن��ا و�شرفنا ،لن ن�سلّمها للعدو ما بق��ي واحد م ّنا في قيد

الحياة .و�أقول عن نف�سي� :أق�سم ب�أن �أموت تحتها ،و�ألاَّ �أتخلّى عنها.

كلمة ممثلي �سكان �سامارا� ،ألقاها ع�ضو المجل�س البلدي بطر�س �أالبين متو ّتراً:
 -ترتفع فوق الكتيبة البلغارية رايتها الأ�صلية ،التي جلبناها لكم من بعيد ،وعبر الأرا�ضي

حي ب�أ ّنها ُتق ّدم لكم لي�س من منطقة واحدة من رو�سيا ،بل من الأر�ض
الرو�سية كلّه��ا ،ك�شاهد ّ
حب لكم من رو�سيا ...لتكن
الرو�سي��ة كلّها� ...سيروا تحت ظلّ هذه الراي��ة .لتكن عربون ّ

راية �إحالل ال�سالم والهدوء والتنوير في بلدكم الذي عانى كثيراً� ،إلى الأبد!

انطلقت في  31من � ّأيار الميلي�شيا البلغارية بنظام �سير نحو الدانوب ،وفي  12من حزيران

فج��ر  15من حزيران
�ضمها �إل��ى �صفوف الف�صيلة المتقدم��ة للجي�ش النظامي .و
َ
�ص��در �أمر ّ
العـدد � 22شتاء 2021
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أ�ص��وات �ضجيج وقرقعة
و�صلت �إل��ى �أ�سماع رجال الميلي�شيا م��ن الجنوب ،جهة الدانوب� ،
ُ

المائي ال�ضخم.
المعركة الدائرة :لقد اجتازت الجيو�ش الرو�سية هذا الحاجز
ّ

عبور نهر الدانوب
عدد ال يح�صى من جحور حالو�ش
انت�شر في المنحدر الحاد الذي يطل على نهر الدانوب ٌ

البطاطا((( .ال يمكن لهذا المخلوق الذي يعي�ش تحت الأر�ض� ،أن يعي�ش من دون ماءُ .ع َّدت
ت�سمم الحقل
هذه الح�ش��رة ال�شنيعة والمخيفة �أكثر الح�شرات قباحة في ه��ذه المنطقة ،ذلك �أ ّنها ّ

دون رحم��ة ،وت�أكل البراعم� .أنثى الحالو�ش تن��زل في الأر�ض �أيام البرد حتى عمق ع�شرة

تخرج ح�شرات
�أمتار� .أما في ال�صيف فت�ضع بيو�ضها في �أع�شا�شها المحفورة حلزونياً ،ومنها
ُ

والخال�ص الوحيد منها  -يتمثَّلُ في الهدهد ذي المنقار الطويل المعقوف.
جديدة وجديدة.
ُ

ما �إن �أ�شرقت ال�شم�س ،حتى بد�أت الطيور �صيدهاُ ،منت�شلة الح�شرات المت�سببة بال�ضرر من

جحورها.

يف�صلُ نهر الدانوب بين نظامين ،وعالمين ،ودولتين ومناخين.
هم�س خري�ستو لحبيبته كرا�سيميرا:
 انظري ،هل ترين؟ �إ ّنها مدينة �سي�ستوفو ...قريب ًا �سوف نكون هناك. و�أنا؟ -عزيزت��ي .ق��د ال �أعود ،لك��ن ِعديني� :إذا ما ح�ص��ل لي مكروه� ،أن تج��دي �أهلي في

�إيك�سيزاغرا� .سيكونون �سعداء بحفيدهم.

م�سد خري�ستو �شعرها بلطف ،وو�ضع �أذنه على بطنها .دفعته هناك في الداخل رجلُ الجنين:
َّ
 �إ ّنه يركل!�ضحك خري�ستو بهدوء و�سعادة .وعانق �صديقته بر ّقة ،وتكلّم بج ّدية:
يجه��زون؟ ت�شاهدين زوارق
 -الجي���ش الرو�س��ي ي�ستعد لالنط�لاق .هل ترين ،م��اذا ّ

قوة! والمدافع؟ والزوارق؟ والأدوات!
التج�سير؟ يا لها من �ضخامة! يا لها من ّ

 )6حالو�ش البطاطا ح�شرة ت�صيب الجذور وتنت�ش ُر في عموم �أوروبا ،با�ستثناء النرويج وفنلندا) وقد انت�شرت �أي�ض ًا في بالد ال�شام .و�أدخلت
�أي�ض ًا �إلى �شرق الواليات المتحدة الأمريكية مع المهاجرين الأوروبيين(( .المترجم).
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 �آه! لكن� ،إذا...؟  ...اعتني بنف�سك! اعتني بنف�سك ،مهما كلّف الثمن!***
�أع�� ّد الجي���ش الرو�سي الأمر بدقة الجتياز نه��ر الدانوب .وقد �أعار اهتمام�� ًا كبير ًا لم�سائل
بال�سرية الع�سكرية ،من �أجل تحقيق المفاج�أة
الت�ضليل الإعالمي ،والتخ ّفي الدقيق ،واالحتفاظ
ّ
في المكان والزمان.
�أُعطيت التعليمات كلّها �شفهي ًا فقط من قبل القائد الرئي�س للجي�ش الرو�سي ،الأمير نيقوالي
نيقواليفيت���ش (الأكب��ر) ورئي�س �أركانه .م��كان �إر�سال الق��وات الرئي�س��ة وتاريخه ،كان
يعرفهما هذان الرجالن فقط ،وقائد ف�صيل الإنزال الجنرال -رائد دراغوميروف ميخائيل
�س��ر ًا حتى يوم العب��ور نف�سه ،حتى عن القي�ص��ر �إمبراطور عامة
�إفانوفيت���ش� .أبقوا الأمر
ّ
ُ
علم بالأمر ال�ساع��ة الثامنة من م�ساء يوم  14من حزيران،
رو�سي��ا �ألك�سندر الثاني .الذي �أ َ
�أي قبل �ست �ساعات من بدء العملية.
توزعت في 14
ُنقل��ت مجموعات ف�صيل الإن��زال �إلى قرية زيمنت�س��ا ليلة  14حزي��رانّ .
غير �شيئ ًا م��ن المظهر االعتي��ادي للقرية .لقد �أخف��ى الجنود بدقة
حزي��ران نه��ار ًا ب�ش��كل ال ُي ّ
المدفعية ب�صورة خا�ص��ة ،وزوارق التج�سير والأرتال .كانت منطقة تمركز ف�صيل الإنزال
كلّها ُمحاطة بالقوزاقيين.
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�أي�ض�� ًا ال�صحافيون الأجانب المعتم��دون في �أركان الجي�ش الرو�س��ي ،كانوا غير مطلعين

حتى اليوم الأخير على هذه المعلومات ،وكانوا يتوقعون فح�سب اتجاه ال�ضربة الرئي�سة.
�إليكم ما كتبه مرا�سل ال�صحيفة اللندنية المعروفة «  »Daily Newsماك غاخان:

« لق��د تلقيت بع���ض المعلومات حين عودتي بتاريخ  13حزيران م�س��اء �إلى المقر الرئي�س

التوجه مبا�شرة �إلى زيمنيت�سا .لقد عرفت ب� ّأن عبور نهر
لفرق��ة الم�شاة التا�سعة� ،أجبرتني على
ّ
الدانوب �سيتم من مكانين ،في منطقة تورنا -مارغوريال ومن زيمنيت�سا في �سي�ستوفو .اعتقدنا

ف�ضل��ت �أن �أكون �شاهد عيان .لقد وجدت حين
�أن العب��ور من زيمنيت�سا �سيكون الأهم ،لذلك
ُ
و�صول��ي �إلى زيمنيت�س��ا ،الفرقة كلّها بقيادة الجنرال دراغوميرن��وف ،التي ت�شكل مع الفرقة

الأخرى ،بقيادة الجنرال راديت�سكي ،الفيلق الثامن للجي�ش الرو�سي .الجنرال دراغوميروف
ال بالتح�ضير للعبور».
كان م�شغو ً

دون �ش��ك ،كان ماك-غاخ��ان يميل �إلى الرو���س ،خالف ًا لكل الآخري��ن الذين كتبوا في

ال�صحف الأجنبية؛ فورب�س المعروف مثالً ،كان يقول �إ ّنه يتعاطف معنا ،طالما كان موجود ًا
في منطقة عمل الجي�ش ،ثم ينزع قناعه مبا�شرة ،بعد �أن يخرج من المنطقة.

متزوج من الرو�سية يالغينا من توال ،وحاول هو
لق��د عرف الكثيرون � ّأن ماك-غاخان
ّ

أمر الثقة ب�أخباره في �أوروبا و�أمريكا.
يقو َ
�ض ال ُ
نف�سه �إخفاء ذلك ،كي ال ّ
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كل �شيء،
كان القائ��د العام يع��رف ّ
وقد تعامل مع المرا�سل ب�إخال�ص كبير.
تح��رك ماك-غاخ��ان ،ككل مرا�سل��ي
ّ
ال�صح��ف البريطاني��ة والأمريكي��ة الكبيرة،
خلف الجيو�ش ُم� ّؤمن ًا بخدمات راحة وفيرة.
َ
��زت له ،ماعدا الخي��ول التي يركبها
فقد ُج ّه ْ
وم�ساع��دوه وخدم��ه ،عربةٌ مثالي��ة ،على
العجالت ف��ي ال�صيف ،وعل��ى الزالجات-
زودة بكل �شيء :بدء ًا من مخزن للطعام وال�شراب حتى �سرير الراحة.
في ال�شتاءُ ،م ّ
***
تو�ضعت المدينة التركية �سي�ستوفو مقابل زيمنت�سا تقريباً .كانت طويلة ومخيفة ،وقد اعتلت
ّ
ب�ش��كل مقل��ق قمة منحدر �شدي��د ،مرتفعة فوق الدان��وب .وت� ّأطر الأفق خلفه��ا بتقا�سيم جبال
�صخري��ة ،ال تغطيها � ّأي نباتات .وكان لها عل��ى امتداد مجرى النهر ،من الأعلى والأ�سفل،
ثمة ثغرات-
انحدارات عمودية تقريباً .لكن في البنيان المعادي المع ّقد من حيث المظهر كانت ّ
مقاط��ع ّ
م�سطح��ة ،عرفها الرو�س من خ�لال الن�صائح التي قدمها الوطني��ون البلغار ،الذين
يعرفون هذه الأمكنة  ،مثلما يعرفون �أ�صابع اليد.
فقد هذا الجرف بعد كيلومترين �أ�سفل �سي�ستوفو ،ا�ستمراريته .و�شكّ ل تدفق نهر الدانوب على
ت�صب
الم�صب -حيث
�ضيق ًا عند
ُّ
ّ
وكون خليج ًا ّ
مدى �آالف ال�سنين وادي ًا امت َّد �إلى �أعماق البالدَّ ،
تركي خل��ف هذا الخليج ،وتمو�ضعت فوقه
مع�سكر
الأف��رع النهرية في الدانوب .وقد ُن ِ�ص َب
ٌ
ٌ
بطاري��ات مدافع من العيار الثقيل .و�شوهدت
عل��ى قمم المرتفعات الملت�صقة بع�ضها ببع�ض،
ُ
ٍ
أجمات من �أغ�صان ال�شجر ،وبني �إلى
مموهة ب�
م��ن هنا �إلى �سي�ستوفو مواقع مدفعية متوا�صلةّ ،
�سرية تركية.
ح�صن
جانبها
�صغيرّ ،
ٌ
معز ٌز كذلك بالمدافع .ولم يكن في هذا الح�صن �أكثر من ّ
ٌ
كان��ت التعزيزات والقوى الرئي�سة للعدو على م�سافة �سير ي��وم كامل من رو�شوكا ونيكوبل،
للتحرك ال�سريع في االتجاه الذي يمكن �أن ي�أتي منه الخطر.
م�ستعدة
ّ

وتعرت
انته��ت في�ضانات نه��ر الدانوب منذ فترة ق�صيرة ،وانخف�ض من�س��وب المياه فيه.
ّ
الرومانية المنحدرة للنهر �سهول طينية وا�سعة مغطاة جزئي ًا بالق�ش ،ومف�صولة
من جهة ال�ضفة
ّ
�ضي��ق من روافد النهر ،ما �شكل جزي��رة م�ستطيلة ،و �شاطئ ًا رملي�� ًا عاري ًا تماماً ،لكن
براف��د ّ
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الجزء ال�سفلي فقط ،المقابل تمام ًا لخليج �سي�ستوف ،كان مغطى ب�أدغال كثيفة من ال�صف�صاف،
م��ا جعله منا�سب ًا لحماية الجنود وتمويه ح�ضورهم .كان عر�ض الدانوب عند هذه النقطة،
ال يقل عن  800متر ،وتياره قوي ًا �إلى حد كبير .وكان للجزيرة ذات يوم مر�سى ،وقد ربطها
لكن التلّ��ة انطمرت في �أحد
بزيمنت�س��ا طريق يقط��ع ال�سهل الطيني بج�سر عبر ف��روع النهرّ .
في�ضانات الدانوب ،وته ّدم الج�سر.
متطور،
ثم��ة مجموعة من العوامل� :ضف��ة تركية عالية ومنيعة ذات نظ��ام دفاعي
كان��ت ّ
ّ

وطبق��ة رقيقة على ال�ضفة الرومانية عري�ضة ووا�سعة غمرتها المياه بالطين (عمقها حتى �صدر
العدو كان كافي ًا
الإن�س��ان) ،والتدف��ق ال�سريع لنهر الدان��وب �إلخ -.كل ذلك من وجهة نظ��ر
ّ
لجعل احتمال عبور الدانوب من هذه المنطقة �أمر ًا م�ستحيالً .وهذا ما كان يجب ا�ستغالله.

�أوكل توجيه ال�ضرب��ة الرئي�سة الحادة �إلى فرقة الجنرال دراغوميروف .وهو الذي �سيبد�أ
العبور ال ّأول في ال�صباح الباكر من  15حزيران.

كان على فرق��ة الأمير �سفياتوبول��ك -مير�سكي �إ�سناد
ال من لي�س�سا �إلى
دراغومي��روف ،ولهذا يجب �أن تنتقل لي ً
زيمنيت�سا حتى ال�ساعة ال�سابعة �صباحاً ،كي تملأ ،في حال
النجاح ،مبا�شرة منطقة االختراق المت�شكلة .ويجب عليها
ف��ي حال الف�شل الم�شاركة في المعرك��ة واجتياز الدانوب
مهم��ا كلّف الأم��ر ،ولو كان ثم��ن ذلك ع��دد ًا كبير ًا من
ال�ضحاي��ا ،ذلك � َّأن القائد الأعل��ى للجي�ش الرو�سي الأمير
يتقبل الف�شل
نيق��والي تيواليفيت�ش قد �أعلن ُم�سبق��اً� ،أ ّنه لن ّ
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ولتت�ضرج مياه الدانوب بالدم ،لكن يجب على القوات الرو�سية
حجة ،وتحت �أي ذريعة.
ّ
ب� ّأي ّ
تتحرك حين ال�ضرورة.
خيمت الفرق الأخرى بالقرب من المكان كي
ّ
اجتيازهّ .

وجب عليه قبل كل �شيء
ب��د�أ الجنرال دراغوميروف اال�ستعدادات مع غ��روب ال�شم�سَ .
النزول
و�ضع المدافع الميدانية في المواقع المع ّدة م�سبق ًا من �أجل ق�صف ال�ضفة التركية المقابلة.
ُ
�إل��ى الماء وو�ضع الطوافات والزوارق الأخرى في �أدغ��ال الجزيرة بمحاذاة ال�ضفة المقابلة
ل�سي�ستوفا ،وتحميل المدفعية ،والذخائر ،و�أن ي�سبق الم�شاة كل ذلك ويحتلوا مواقع االنطالق
الأولى قرب المعدات العابرة.
كبير من زوارق التجذي��ف ،التي ت�ستطيع ا�ستيعاب
ا�س ُتخ�� ِدم من �أجل عبور الق��وات ٌ
عدد ٌ
خم�س��ة ع�شر جندي ًا حتى �أربعين .وقد ُنقلت هذه الزوارق �إلى ال�شاطئ على عربات من خالل
ومختلف �أنواع العقبات� ،أعاق��ت حركة القوات ،وكان �أ�شدها
الطين والم�ستنقع��ات .العتمة
ُ
�صعوب��ة نقل المع��دات� ،إلى درجة � ّأن الأم��ور كلّها لم ت�صبح جاهزة �إال م��ع �شروق الأ�شعة
ال�صباحية الأولى.
ُمنع��ت الأحاديث وال�صراخ و�أي �ضج��ة كانت منع ًا بات ًا لم ُي�سمح حت��ى بالرد على �إطالق
النار من الجانب التركي.
و�صف �شاهد عيان يدعى ت�شيت�شاغوف ل .م .العملية قائالً« :انتظر الجميع �أمر الإبحار.
�سم��ع ف��ي ال�صمت �صوت �أحد ما يقول به��دوء واتزان «-بم�شيئة الله».ه��ذا كان هو الأمر،
وانطلقت بعده الزوارق من على ال�ضفة».
ُح ِّم ِ
لت القوات على الزوارق ثم �أبحرت ،بعد �أن و�صلت �إلى ال�شاطئ زوارق �أخرى بديلة
ونزل��ت �إلى الماء .وق��ف الجنرال دراغاميروف طوال الوقت عل��ى ال�شاطئ الطيني ،متمني ًا
المبحرين .كان يمكن �أن يكون � َّأولَهم؛ يدلهم على الطريق بكل �سرور ،لكن
النج��اح ل�شجعانه ُ
واجب��ات القائد حجزته عل��ى ال�شاطئ .لقد كانت الم�أمورية البا�سل��ة والمجيدة – �إدخال طالئع
القوات ف��ي المعركة ،من ن�صي��ب الجنرال-الرائد �إيول�شين ،وكتيبة الإن��زال التي ت�ألفت من
تتجه �إلى خور �سي�ستوفو.
�سرايا فولين�سك ومين�سك� .أبحرت الزوارق �إلى الأمام ُمنف�صلة ،وهي ُ
حلَّ��ت لحظات من الخوف ،ونفاد ال�صب��ر والتوقعات الرهيبة ل��دى الفولنت�سيين ال�سابحين
أتراك � ّأن موعد العبور هو اليوم؟
بب��طء على �سطح الماء في عتمة ما قبل الفجر :هل
يعرف ال ُ
ُ
وه��ل �سيواجهون قواتنا بكتائب كثيرة العدد �أو ال؟ �سبحت الزوارق ببطء ،وراقبها الواقفون
عل��ى ال�ضفة الأخرى بفارغ ال�صبر .لماذا لم ُي�سمع �إطالق النار بعد؟ �أيعقل �أال يكون الأتراك
في انتظارنا؟ لم ُت�ص ّدق تلك ال�سعادة.
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ها هي ذي الطوافات تقترب من تلك ال�ضفة ،حتى �إن عدد ًا منها قد �أ�صبح عند ال�ضفة تماماً.
مخيماً.
ومع ذلك ،مازال ال�صمت ِّ

وفج���أة! ها هو ذا � ّأول �إط�لاق نار ،وتبعه �آخر ،فثالث ،وراب��ع .ثم ُ�سمع �صوت بوق،
المدافع نيرانها على الزوارق ال�سابحة ،وعلى الم�شاة
و�أخذت كثافة النيران تزداد .ث َُّم فتحت
ُ
المتجمعين في كتلة كثيفة بين ال�صف�صاف الأخ�ضر ،و�أي�ض ًا على الأرتال المتحركة من زيمنت�سيا
نيران كثيفة على الزوارق ،من التالل ال�شاهقة
ف��وق �سطح الماء .كما �أُطلقت في الوقت نف�سه
ٌ
أطلق الأتراك النار من م�سافة بحدود خم�سين متر ًا عن ال�شاطئ .وها هي ذي
فوق الخ��ورَ � .
خب��رة الجنرال �إيول�شين وقدرته على �إدارة المعركة في الحرب القوقازية ال تذهبان �سدى.
لقد �أنزل عدد ًا من جنوده و�أمرهم باالنبطاح في الطمي على ال�ضفة� .سقط واحد �أو اثنان منهم
بر�صا�ص الأتراك في �أثناء تنفيذهم الأمر.
الرد عل��ى م�صادر �إطالق النار ك��ي ُيغطوا على �إنزال القادمي��ن خلفهم ،وو�صل
ب��د�ؤوا َّ
زورق وراء �آخ��ر �إل��ى ال�ضفة� .أنزلت ال��زوارق حمولتها ،وان�ضم جنوده��ا �إلى الأوائل،
و�شاركوا ف��ي �إطالق النار وهم يخو�ضون في الطين� .أخيراً ،تجمعت قوى بما فيها الكفاية.
كان بين الجند هنا الجنرال ال�شاب �سكوبيليف ،الذي ان�ضم طوع ًا �إلى �أول دفعة من ال�شجعان.
�أمر الجنرال �إيول�شين جنوده �أن ُيهيئوا الحراب ويقفوا على �أرجلهم في انتظار �أوامر ال�ضباط
قوي جماعي ال يقاوم يرافقه �ص��وت هتاف «�أورا» ،يطغى على �أ�صوات
الق��ادةُ .ن ّفذ اقتحام ّ
هواء خيوط الفج��ر الأولى .لم يذهب الرد عل��ى �إطالق النار
ويهز
�إط�لاق النار الترك��ي،
ّ
َ
تحملَ طعنات الحراب ،وبد�ؤوا
�سدى ،فقد �أوقع العديد من القتلى .لكن الأتراك لم ي�ستطيعوا ُّ
في التراجع ع�شوائياً.
العدو مطلقين عليه النار لبع�ض الوقت ،ثم توقفوا ،فما كان ب�إمكانهم
الحق جنود �إيول�شين
ّ
�أن يبتعدوا عن �أرتالهم.
تابع��ت قوارب التجذيف ،في �أثناء تبادل �إط�لاق النار الكثيف ،االنطالق ذهاب ًا و�إياباً،
حملةً بقوات جديدة .والتحق بها
ول��و ببطء ،لكن على نحو
ّ
م�ستمر ،من �ضفة �إلى �أخ��رىُ ،م ّ
فيما بعد زورق قطر �صغير.
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كان��ت المدافع الرو�سية تطلق النار على نح��و متوا�صل� ،إلاّ �أ ّنها مع ذلك ،لم تكن قادرة
على �إ�سكات نيران العدو .راحت القذائف التركية تطير في الهواء ،وت�سقط في المياه ،وتقطع
تتحرك في الجزيرة� .أ�صابت �إحدى القذائف زورقاً،
المجاذيف ،وتنفجر بي��ن الأرتال التي
ّ
بطارية .غرق الزورق مبا�شرة وغا�ص �إلى القاع،
على متنه مدفعان وجندي مدفعية وقائد
ّ
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وا�ست�شهد من كان على متنه ،وهي الحادثة الأليمة الوحيدة التي ح�صلت في �أثناء العبور؛ لكن
كثير ًا من الجنود ا�ست�شهدوا على ال�ضفتين...
�سجل ذلك كلَّه ب�أمانة مرا�سل ال�صحيفة اللندنية « »Dailу Newsالمعروف ،الذي ا�ستطاع
ّ
�صباحا ،الأمير
ق�صدت ،ال�ساع�� َة الثامن َة
الح�ض��ور في �أثناء عب��ور قواتنا لنهر الدانوب« :لما
ُ
ً
�سفياتوبول��ك -مير�سكي على التلّة �أمام زيمنت�سا ،كانت قد و�صلت معلومات من الجهة المقابلة
ب� ّأن كتيبة الجنرال �إيول�شين قد تمكنت من العبور �إلى هناك بعديدها الكامل ،و� ّأن هناك بطارية
توجه ب��دوره �إلى المكان .نحن راقبنا الم�شهد الذي
رو�سي��ة ،و�أن الجنرال دراغوميروفّ ،
امت��د �أمام �أعينن��ا بع�ض الوقت .كان عدد كبي��ر من القوات على الجزيرة �إل��ى ي�سارنا ينتظر
للتحرك �إلى الأمام.
الأوامر
ّ

الم ِطلَّة فوق �سط��ح الماء ،تق�ص��ف دون �أن تتوقف
ّ
�ص��ف طويل م��ن المدافع بفوهاته��اُ ،
تندفع في الهواء بدقة مده�شة ،ثم ت�صيب
لدقيقة ،ال�ضفة الأخرى من النهر .القذائف الرو�سية
ُ
بد ّقة الح�صن التركي المبني عند �سي�ستوفو.
داف��ع جنود المدفعية الأتراك بعناد ع��ن مواقعهم؛ ما �إن يلمع �أحد المدافع ،يطلق النار في
يبق �أحد ،عل��ى ما يبدو ،في �سي�ستوفو؛ ل��ك� ّأن المدينة ب�أكملها قد
الدقيق��ة نف�سه��ا مدفع �آخر .لم َ
تجم��دت؛ لكن رجال المدفعية الأتراك وقفوا ب�شجاعة عند مدافعهم ،و�سط غيوم الغبار الكثيفة
جراء انفجار القذائف الرو�سية.
التي ارتفعت متكاثرة من حولهم من ّ

من الجهة الرو�سية لم يتوقف عن الق�صف � ُّأي مدفع من المدافع المتمركزة خلف الأ�شجار،
وال لدقيق��ة واح��دة .وكان��ت القنابل والقذائ��ف تهدر وتتفج��ر بين الأرت��ال المتمركزة على
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الجزي��رة ،وكان رجال التمري�ض يهرعون ذهاب ًا و� ّإياب ًا مع حماالتهم ينقلون ب�سرعة ال�ضحايا
الم�ضرجين بدمائهم من �ساحة المعركة.
ح�� ّدد تطاي��ر ر�شقات الم��اء الم�ستمر ،مكان �سق��وط القذائف في نهر الدان��وب ،ولم يكن
تتعج��ب ،كيف �أن هذه الكمية من القذائف ،الت��ي ت�ص ِف ُر فوق الزوارق ذات
ب�إمكان��ك �إلاّ �أن ّ
المحملة بالجنود المترا�صين في مجموعات ،لم تنلْ منهم.
المجذايف،
ّ

� ّإن �سقوط �أي قذيفة على مثل هذه الزوارق ،كان يمكن �أن يحدث دمار ًا فظيعاً؛ ولي�س �أقلّ
فظاع��ة من ذلك ما كان يمكن �أن ينتج عن �سق��وط �أي قذيفة وانفجارها و�سط القوات الم�شاة،
الت�صور كم كانت
الموجودي��ن بكثافة على ال�شاطئ خلف �أ�شجار ال�صنوب��ر .لي�س من ال�صعب
ّ
�ست�صبح ج�سيمة لو �أن الأتراك احتلوا �سي�ستوفا ب�أعداد كبيرة .الآنّ � ،أد ْت هذه
خ�سائر الرو�س
ُ
الملحم��ة الدموية دورها كما لو �أ ّنها فرحة ل�سكان زيمنت�سا ،الذين انفتحت �أمام �أعينهم �ضخامة
نهر الدان��وب ب�أرا�ضيه المنخف�ضة ،وجزره ومياهه ال�ضحلة ،الت��ي امتد فوقها حجاب �أبي�ض
تعج بالحياة ،فقد ُ�سمعت الأ�صوات في كل مكان،
م��ن دخان م�سحوق كثيف .كان��ت زيمنت�سا ُّ
ويتحرك ،ما �شكَّ لَ تباين ًا حاد ًا مع غياب النا�س ،الذي �ساد �سي�ستوفو.
والجميع م�شغول
ّ

�أعطى الأمير �سفياتوبولك -مير�سكي� ،أوامره لألويته بالنزول �إلى الجزيرة واال�ستعداد

للعبور بعد �أن تلقى برقية حول عبور فرقة الجنرال دراغوميروف .قبل ذلك ،كان جنود
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فرقته يرتاحون على الع�شب خلف زيمت�سوفا بعد �إنجازهم تعزيزات االنتقال .وفي الوقت
الذي ك ّنا فيه نريد النزول من على التلة التي ك ّنا نراقب المعركة منها ،تعالى �صراخ يعلن ب� ّأن
�سفينة حربية تركية تتجه �إلى الأعلى في الدانوب.
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وه ّيئ لنا
بالفعل ،بدت خلف نهاية الجزيرة �سفينة ذات مدخنتين،
تتحرك ببطء �إلى الأمامُ .
ّ
ب�أن الخطر يتهدد الزوارق ذوات المجاذيف ،وكان يمكن انتظار عمل ف ّذ جديد للطوربيدات؛
لك��ن ال�ضباط الرو�س ،ولده�شتي �أنا ،لم يروا في ذل��ك � ّأي خطر ،ولو كان ب�سيطاً ،بل على
�سروا لظهور ال�سفينة التي يت�صاعد منها الدخان.
العك�س ،لك�أ ّنهم ّ

� ّإن المدخنتين اللتين �شككنا في �أمرهما ،فاعتقدنا �أ ّنهما ل�سفينة حربية تركية ،كانتا في الواقع
مركبتي��ن طويلتي��ن بخاريتين مو�صولتي��ن �إحداهما بالأخ��رى ،قدمتا لت�سهي��ل انتقال القوات
مرتا من خالل النيران التركية ،ور�ستا عند ال�شاطئ في نقطة عبور �أعلى بع�ض
الرو�سية .فقد ّ
ال�شيء ،ووقفتا في مكانهما ،بانتظار حمولتهما».
وقف الأمير �سفياتوبولك -مير�سكي ،عندما حان دور فرقته ،على ج�سر العبور و�سمح لها
محيي ًا الألوية التي كانت تعبر الج�سر.
بالمرور �إلى جانبهّ ،

خ�صي�ص�� ًا لهذه الحرب ،ولم يكن
�س��ار �أمام الفرقة التا�سعة
ُ
ف��وج لواء الم�شاة ،الذي ُ�شكِّ ل ّ
تابع ًا ل ّأي فيلق .وت�ألفت فرقة �سفياتوبولك -مير�سكي من �ألوية تاريخية ،خا�ضت تجاربها في
حرب القرم وتعر�ضت لخ�سائر كبيرة في �أثناء الح�صار العظيم لمدينة �سيفا�ستوبول.
ه��ذه الألوي��ة هي – الل��واء  33يليت�س��ك((( ،و� 34سيف�سك ،و � 35أرل��وف و 30بريان�سك.
�إ ّنه��ا �ألوية �شجاعة �سارت في المنحدر ال�شديد ،ثم عب��رت فوق الج�سر الذي ُن�صب من خالل
منعط��ف الدانوب والم�ستنقع .ولما و�صلت �إلى الم��رج ،ا�صدمت مبا�شرة بمنظر لي�س مريح ًا
مركز �إ�سعاف الخط ال ّأول ،حيث كانت ت�صله الحاالت الخطرة لتق ّدم
الب ّتة .كان �أمام جنودها
ُ
�إليها الإ�سعافات ال ّأولية الالزمة قبيل �إر�سالها �إلى الم�ست�شفيات التي �أُع ّدت في زيمت�سوفا.

مر الجنرال والوف��د المرافق له �إلى جانب مركز الأ�سى والمعاناة هذا ،كان قد ا�ستلقى
لم��ا ّ
الجراحية .وكانت عيون
عمليته
ّ
على النقاالت الدموية ُقرابة ع�شرين �شخ�صاً ،كلّ ينتظر دور ّ
ميتة لم تعد تحتاج �إلى � ّأي رعاية.
عدد منهم ذابلة ،ووجوه بع�ضهم ّ

َ
ٍ
تبين �أن رجله ُمحطم��ة .حتى �إذا �أ�صبح
�ضابط
حمل��وا في مواجهتهم
حر�س جمي� ً
لا وفتياًّ ،
بمح��اذاة الوف�� ِد نه�ض ال�ش��اب ال�شجاع على مرفقيه ك��ي ي� ّؤدي التحية للجن��رال ،ويطلب �إلى
فيكتب برقية ُيخب��ر فيها ذويه و�أ�صدقاءه� ،أ ّنه جريح،
المرا�س��ل الإنكليزي دفتر المالحظات،
َ
الجمع خلف المدافع ،ابتعد جانب ًا عن بطارية �أحد
وجرحه لي���س خطراً .وبعد م�سافة ،لما �سار
ُ
ابن القائد العام ،الدوق الأكبر نيقوالي نيقواليفيت�ش (الأ�صغر) ،م� ِّؤدي ًا التحية للجنرال.
المدافع ُ
 )7ين�سب الراوي هنا الألوية �إلى المدن التي تت�ش ّك ُل من �أبنائها  :فهذا لواء مدينة �أرلوف ،وذاك لواء مدينة بريان�سك ،وهكذا(.م).
العـدد � 22شتاء 2021
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كتب حينها المرا�سل الإنكليزي مالحظة �أخرى في دفتره:
«ال ين���أى �أع�ضاء الأ�س��رة الإمبراطورية الرو�سية ب�أنف�سهم ،عندم��ا ت�صدر �أوامر القي�صر
ي�ضحون ب�أنف�سهم في الميدان .ال توجد في رو�سي��ا تلك العادة ،التي بمقت�ضاها
الرو�س��ي ،بل
ّ
ال�شخ�صيات العلي��ا الر�سمية �إلى التنحي عن المهمات وااللتزامات ال�صعبة ،التي تفر�ضها
تلج�أ
ّ
الوطنية .الدوق الأكبر ال�شاب ،كان قد عبر الدانوب ،والآن يعود من �ضفة العدو ،وهو بكل
معنى الكلمة في �سعادة غامرة لنجاح الأعمال القتالية».
***
حرا�شات((( �شيطانية
لقد ت�ضررت الآن �ضفتا الدانوب ب�آثار القنابل والقذائف العميقة .ك� ّأن ّ
�ضخم��ة �سقطت م��ن ال�سماء ف�أ�صاب��ت الأر�ض بمخالبه��ا الرهيبة ،وحولتها �إل��ى �أخاديد غير
مت�ساوية و�أكوام من الطين ال�سميك.

تركياً ،و�إلى يمينه -ح�صن ًا
قفز خري�ستو من الج�سر العائم الرا�سي ،و�شاهد �إلى ي�ساره خندق ًا
ّ

م�شوهة.
للعدو متروك ًا فيه مدافع ّ

ّ
ويغطي وجهه العرق.
رك�ض م�سرع ًا تحت �أزيز الر�صا�ص وال�شظايا �إلى الرابية ،يلهث

أح���س بطعم الدم في فمه ب�سبب عدم كفاي��ة الأوك�سجين ،وهذا ما يح�صل في �أثناء الرك�ض
� َّ

ال�سري��ع .كان ي�صرخ ويله��ث مندفع ًا مع �أ�صدقائ��ه الع�سكريين� .شعر خري�ست��و فج�أة بنظرة

تجم��د للحظة .الحياة! � ّأي حياة تنتظرهما الآن! � ّأي حياة انتظرت
كرا�سيميرا من تلك ال�ضفةّ .
بلغاريا! �شاهد �أمامه من �أعلى الرابية ،ومن خالل دموع الفرح ،بانوراما العبور كلّها ،خلفها
�شاطئ ّ
ي�سمى«م�س��رح الأحداث الحربية»
مغط��ى بالق�صب الإ�سفنجي وطري��ق ّ
ممهد جديدّ ،

ا�ست��دار �إلى الجانب الآخ��ر – هناك �سهوب وجبال ،جبال ،جب��ال تنادي� ...سوف يزرع
على منحدراتها العنب!

الم�سك��ر ،و�أ�ضاءت وجهه ابت�سام��ة �شجاعة جريئة
ولم��ا ّ
خيم على عيني��ه النجاح المتزايد ُ

مته��ورة ،اخترقت ر�أ���س خري�ستو ر�صا�صة �ش��اردة� .سقط على الأر�ض ،وم�� ّد يديه على
ّ
المحررة.
ات�ساعهما ،معانق ًا قطعة عزيزة من الأر�ض البلغارية
ّ

 )8الحراق ��ات �أو الحرا�ش ��ة اال�س ��م العلم ��ي )Gryllotalpidae (:بالإنجليزي ��ة )Mole cricket (:هيف�صيل ��ة ف ��ي رتب ��ة م�ستقيمات
الأجنح ��ة) الجن ��ادب والجراد وال�صرا�صير) .والحرا�شة عب ��ارة عن ح�شرة�أ�سطوانية الج�سم ،طولها نح ��و � 5-3سم ،لها �أعين �صغيرة
وقوائم �أمامية متطورة ب�شكل كبير ت�شبه المجرفة ت�ستخدمها لحفر جحور في الأر�ض( .المترجم).
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ق��ذف انفجار قنبلة �أمام كرا�سيمي��را �سمكةً رمادية مذهلةً � .سقطت على الأر�ض ،ونظرت �إلى
المر�أة ،وهي تبتلع الهواء م�سعورة ،بعينين ل�ؤل�ؤتين �ضبابيتين كبيرتين تنتميان �إلى العالم الآخر.
جراء ذلك بالم�صيبة ،ك�أ ّنها تلقت �ضربة ،لي�س
�شعرت كرا�سيميرا ب�إح�سا�سه��ا الأنثوي من ّ
�آالف الر�شق��ات المائية ،بل �آالف الر�صا�صات! �أم�سكت ر�أ�سه��ا بكلتا يديها و�صرخت ب�أعلى
مغناطي�سيا� ،إلى ال�سمكة المرتجفة:
تتجر�أ على الحركة ،وح ّدقت ،ك�أ ّنها ُمنومة
�صوتها دون �أن
ّ
ً
� -آ – ا-ا-ا!

ال �أي�ضاً ،وتوقف عن الركل.
تجمد الجنين في بطنها ،مذهو ً
�صدره��ا ،مثل ال�سمكة التي رماها
ته��اوت كرا�سيميرا في الطين ،تتن ّف�س بعمق وقد �ضاق
ُ
االنفجار على �ضفة الدانوب ،وقد فقدت القدرة على اال�ستمرار في الوقوف.
تحرك يا حبيبي! لن ت�صرخ ماما
تح��ركّ � ،أيها ال�صغير!  -دفعت بطنها قلي ً
ال وبعناي��ة ّ -
ّ
بعد الآن .ماما لن ...
ال�سمك��ة! لق��د ر�أت كرا�سيمي��را ،الآن� ،أن ال�سمك��ة هي المذنبة فقط بم��ا حدث .لم تكن
هناك انفجارات بالت�أكي��د ،وال زوارق ،وال زوارق عبور ،وال جنود وال �ضباط يتبادلون
�إط�لاق النار .حركت ال�سمكة �شفتيها المقرفتين ال�سكرانتين من الخوف محاولة �إي�صال التحية
من العالم الآخر.
جمعت المر�أة �آخر قواها المتبقية ،ودفعتها قائلة:
الرب معك!
 عودي �أدراجك �إلى النهر .عودي! ليكنّ
تحرك
اختف��ت ال�سمكة ،دون �أن ُتظهر ر�شاقة ُتح�سد عليها ،بب��طء في الأعماق ال�سوداءّ .
الطفل .وتنف�ست كرا�سيميرا ال�صعداء.
لقد فهمت فج�أة ،وبو�ضوح �،أن خري�ستو لم يعد موجود ًا في هذه الدنيا.
هم�ست للطفل قائلة:
 خري�ستو� ،س�أ�سميك خري�ستو!***
كان مرك��ز الإ�سعاف للخط الأول في منطق��ة �سقوط قذائف بطاريات المدفعية التركية في
الجحيم
ال��وادي ،حيث توجد طبقة �سميكة من الطي��ن ،م�ستعدة البتالع �أي �شيء .اقترب هذا
ُ
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من النا���س �إلى درجة �أ ّنهم ن ّف�ضوا ع��ن �أكتافهم غطاء الأر�ض النبات��ي والجذور ،والأزهار
عرت القذائف المكان الذي يجب �أن ت�أتي �إليه الأج�ساد ،مهما حاول الإن�سان
والأ�شج��ار .لقد َّ
�أن يتج ّنب ذلك.
تجم��ع هنا عدد كبير م��ن الجرحى .ولإبع��اد الكارثة عن منطقة عم��ل ال�صليب الأحمر،
ّ
العدو على �إ�س��كات نيرانها ،وذلك
مدافع
الم�صوب��ة بدقة
الرو�سية بنيرانها
�أجب��رت المدفعي��ة
ّ
َ
ّ
ّ
بع��د �أن ق�صفت الم�ساح��ة التي كانت تتو�ضع فيها كلّها .عمل موظف��و المركز دون ا�ستراحة،
آلي ُمنظ��م .وكان الممر�ضون ورجال الإ�سعاف دائم ًا مع القوات ،ف�إذا
ك�أ ّنه��م يعملون ب�شكلٍ � ّ
م��ا ُجرح �أحد الجنود ،ت�سلَّمته مبا�شرة �أيدي رجال الإ�سع��اف .و�إذا لم يكن الجرح خطراً-
ج��رى ت�ضمي��ده في الحال؛ و�إذا كان ج ِّد ّي�� ًا وخطيراًُ ،نقل الجندي عل��ى الحمالة �إلى المركز
المجهز ب�صورة �أف�ضل خلف الخط الثاني .كان يمكن لعمل رجال الإ�سعاف �أن يكون
الثاني،
ّ
�أ�سرع ،لو �أن �إخالء الجرحى لم يعوقه الرمل العميق والوحل الكثيف ،وهما يمنعان الحركة،
ويو�صالن الجرحى ،الذين ُينقلون �إلى ق�سم الت�ضميد �سير ًا على الأقدام� ،إلى حالة من الي�أ�س.
لقد كانت ن�سبة الجروح الخطرة عالية ،فقذائف الأتراك لم تنق�صها الد ّقة.
�شق الجنود الرو�س مع عتادهم الكامل
غرق��ت عربات الدعم مع الخيول في الطين .حيث ّ
الجيدّ � ،أن القوات ُج ِّهزت باللبا�س الكامل
طريقهم في الطين اللزج ،غارقين فيه حتى ُركبهمّ .
الم��رة دون ا�ستخدام .كان من الوا�ضح � ّأن التعليمات
للم�سي��ر ،وبقي اللبا�س الأبي�ض في هذه
ّ
الحار نه��اراً� ،إلى الطق�س البارد ليالً ،يمكن
مردها �إلى كون االنتقال من الطق�س
ح��ول ذلك ّ
ّ
�أن ي�ؤثّر على نحو قاتل في الجرحى ،وعدا ذلك ،ف� ّإن الك ّتان يمكن �أن ي�شكل ببيا�ضه هدف ًا �سهال
ً للعدو.
كتب المرا�سلُ الإنكليزي التفا�صيلَ كُ لَّها في دفتر المالحظات:

180

«�صادفن��ا بع��د �أن خرجنا من الم�ستنق��ع ،مجموعة من الأ�سرى الأت��راك .معظمهم كانوا
وقوية ،ي�شبهون قطاع الطرق؛
جنود ًا غير نظاميي��ن ،با�شبوزقيين� -،أنا�س قاماتهم طويلة،
ّ
مظهرهم الم�ؤلم
وقد نظروا �إلى الجميع بازدراء .كان بينهم عدد من الجنود النظاميين؛ �أده�شنا
ُ
�ضمت المجموعة جمهور ًا مختلف ًا من الم�سلمين والبلغار .كان
وتعابير المعاناة على وجوههمّ .
ازرق لونها بت�أثير
ثمة مكان خلف ال�صف�صافُ ،و�ضعت فيه جثث القتلى ،وكانت منتفخة ،وقد
ّ
ّ
�أ�شع��ة ال�شم�س الحارقة .نظر الجنود الذين يحر�سونها بحزن نحو الرفاق الذين غادروهم �إلى
الخل��ود .تناثرت في هذا المكان قطع من القما�ش والمالب�س .من الوا�ضح �أن القذائف التركية
فعلت فعلها هنا .وقد �سقطت قذيفتان في الم�ستنقع ،عندما اقتربنا من الماء».
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توحد الأتراك في رتل خلف ممر
ا�ستم��رت المعركة على منحدر التل الذي
ّ
ّ
يل��ف الخليجّ .
المنحدر ال�ساحلي ،تحلّ��وا بال�شجاعة وهاجموا المواقع الأمامية لكتيبة الجنرال �إيل�شين ،الخط
�ضيق الأتراك عليهم الخناق ،ولعلَّهم
ح�صن تعزيزاته بعد بما فيه الكفاية .وقد ّ
الذي لم يكن قد ّ
توهم��وا �أن في ا�ستطاعتهم رمي الرو�س في الدانوب ،لكنه��م ،وبعد �أن دخلوا منطقة مرمى
ّ
ني��ران القذائف ،ا�ست��داروا مبا�شرة �إلى الخل��ف ،وتبعتهم البطارية التركي��ة ،التي �أ�سرعت
بدوره��ا هارب��ة كي ال تقع في ي��دي المنت�صر .انتهى الم�شاة الرو�س م��ن تثبيت مواقعهم بعد
منت�صف الظهر عل��ى مرتفعات ال�ضفة المقابلة ،م�سيطرين بذلك على و�سط بلغاريا ومعهم في
المحرر.
الخلف نهر الدانوب
ّ
كتب مرا�سل « »Daily-Newsيقول:
«ل��ن �أدخل في التفا�صيل التالية .لقد �أُنجز العبور على نحو غي��ر متوقع ،وب�سرعة ،وبحيوية رائعة وفن

ِ
اللحظة الأخيرة؛ لم ُي َ
عط �أي تلميح حتى �صغير حول التح�ضير للحدث .لقد كان
ال�سر حتى
ُمذهل  .لقد ُح ِف َظ ُّ

الإمبراط��ور مع حا�شيته في تورنو -مارغوريلل� ،إمعان ًا في خداع العدو ،وقد ُق ِ�ص َفت نيكوبول قبيل العبور

الفيلق الثامن ب�أكمله على ال�ضفة الأخرى من
ق�صف�� ًا مكثفاً .اليوم� ،أو غد ًا �صباح ًا في الحد الأق�ص��ى� ،سيكون
ُ

النه��ر ،بم��ن فيهم لواء الم�شاة .وغد ًا �ست�صل الفرقة  ،30و�سيتبعها ف��ي الأغلب ،الفيلق  12ب�أكمله .و�ستكون
فرقة الخيالة بقيادة الجنرال �سكوبيليف ب�أكملها وفرق م�شاة الفيالق  ،8و  ،12و 13جميعها جاهزة لالنطالق

تحرك الأرتال التي عبرت �إلى تيرنوفا� .سيكون تعداد الأرتال ،في الأقل ،مئة �ألف
عن��د الدانوب ،بانتظار ّ

�شخ�ص من القوات ،ما ي�شكل في الحقيقة ّقوة ال تقهر»◘ .
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ج�سور ا إلبداع

ال�شرفة
ت�أليف :هريمان ملفيل
ترجمة :فاديا جادو العوام •
ان�ض��م �إلى
ول��د هيرمان ملفيل في مدينة نيويورك� ،أميركا ،في الأول من �ش��هر �آب عام .1819
ّ
طاقم العمل على �أحد المراكب في عام  ،1839وعمل منذ ذلك الوقت على مراكب عدة .ظهرت
خبرته في مجال ال�س��فر البحري من خالل �أولى رواياته  Typeeعام  1846و  Omooعام .1847
مبيع��ات جيد ًة ،واتّجه بعدها �إلى
�أم��ا كتبه الالحقة مثل  Moby Dickعام  1851فلم تح ّقق
ٍ
أهم الكتّاب الأمريكيين.
كتابة ال�شعر .وتوفي عام  ،1891وبعد وفاته ُع ّد من � ّ
تمهيد

ق�صة (ال�شرفة) مكتوبة كق�صة تمهيدية تخ�ص مجموعة هيرمان ملفل الق�ص�صية� ،إذ ي�ضفي بطل الق�صة
�صورة مثالية على بقعة م�شعة على الجبل ينظر �إليها من �شرفته ,وهي عبارة عن كوخ.
وف ��ي �أح ��د الأيام ,ذهب �إلى الكوخ ليج ��د ماريانا ,الفتاة التع�سة ،التي تتوق �إل ��ى ر�ؤية ال�شخ�ص المحظوظ
الذي يعي�ش في البيت الأبي�ض الذي تنظر �إليه من نافذتها.
ُيفهمن ��ا ال ��راوي �أن ��ه هو نف�سه مو�ضوع لخيال ال يختلف عن خياله ،ويترك انطباعاً �أن المثالية هي مجرد
وه ��م� .إ�ضاف ��ة �إلى العديد من المراجع الكتابية والأ�سطورية ،الت ��ي ي�سميها �سيلت�س (نمط ميلفيلي م�ألوف).
وتل ّم ��ح الق�ص ��ة �إلى ق�صيدة �إيمر�س ��ون (الم�شكلة) ،و�إلى دون كيخوتة و�ضياع الجن ��ة ،وت�سمي على نحو �صريح
�إدموند �سبن�سر ,كما ي�شير الراوي �إلى بع�ض م�سرحيات �شك�سبير ،ووفقاً ل�سيلت�س ،ال ب ّد للفتاة ماريانا �أن تذ ّكر
القارئ بماريانا في مقيا�س �شك�سبير وماريانا �ألفريد تيني�سون.
المترجمة
• مرتجمة �سورية.
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ال�شرفة
«ب�أجمل الزهور ،ي�ستمر ال�صيف ،و�أنا �أعي�ش هنا ،فيديل».
ٍ
�ضيعة ذا ط��راز قديم ،ال يحتوي على
علي �أن �أ�سكن منزل
ّ
لم��ا انتقلت �إلى الري��ف ،كان َّ
�شرف��ة ,وهذا نق�ص ندمت عليه ،لي�س لأنني �أح��ب ال�شرفات فح�سب� ،إذ �إنها تجمع بطريقة ما
بين الراحة داخل الأبواب والحرية خارجها ،وت�ستمتع فيها ب�ضبط مقيا�سك للحرارة؛ بل لأني
�أحب منظر الريف الذي يحوطها ك�أنه لوحة.
�إنن��ا ف��ي مو�سم التوت ،ف�لا يت�سلق �أي �صبي الت��ل �أو يعبر ال��وادي دون �أن ي�صطدم بج��ذوع �أ�شجارها
وتلوح �أ�شع��ة ال�شم�س الر�سامين الذين ير�سمون هن��اك� .إنها جنة الر�سامين,
المزروع��ة ف��ي كل مكان .كما ّ

حي��ث تتقاطع دائرة ال�سماء مع دائرة الجبال .في الأقل ه��ذا ما يبدو من المنزل؛ على الرغم من ذلك ،حالما

�صي ،وال �أن ترى
ت�ص��ل �إل��ى تلك الجبال ،ال يمكنك �أن ترى �أي دائرة منها  -حتى لو ُح ِّدد الموقع بخم�س ِع ٍّ
هذا المنظر ال�ساحر.

المن��زل قديم؛ منذ �سبعين عام��اًُ ،ن ِقلت الكعبة� ،أو الحجر المقد���س ،من قلب تالل هيرث
مرت فترة طويلة على
�ست��ون ،ال��ذي اعتاد جماعة الحجاج  -في كل عيد �شكر-
الح��ج �إليهّ .
ّ
زمن الحفر من �أجل الت�أ�سي�س ،وا�ستخدم العمال المجرفة والف�أ�س ،لمجابهة �سكان الكهوف في
تل��ك الأجزاء الجوفية� ,أي الجذور المتينة لأيكة ((( متما�سكة مح�صورة فيما �أ�صبح الآن �أر�ض ًا
طويل��ة من منح��در مرج ٍ
غاف ،ينزلق بعيد ًا ع��ن م�سكبتي من الخ�شخا���ش -ومن تلك الأيكة
ينج �سوى (�شجر الدردار) ،الذي ال يزال �صامد ًا ووحيداً.
المت�شابكة ،لم ُ

�أي�� ًا كان من بنى البيت فقد بنى �أف�ضل ما يعرف� ,أو ربما �سطع �سيف �أوريون الم�سلّط عليه
مر�صعة بالنجوم ،وقال لهِ :
«ابن هن��اك» .و�إال كيف يمكن �أن يدخل في
م��ن ال�سم��اء في ليلة
ّ
ذهن الب ّناء �أنه حين �إجراء عملية التمهيد وقطع الأ�شجار في هذه البقعة من الغابة� ،سيكون هذا
َمطَ لَّه الأرجواني؟! فال يقلُّ �ش�أن ًا عن تل غريلوك((( ،المحوط بالتالل ،وي�شبه �شارلمان((( بين
�أقرانه.
 )1ال�شجر الكثيف والملتف.
 )2غريلوك :جبل يبلغ طوله  3489قدم ًا ويقع في الزاوية ال�شمالية الغربية من والية ما�سات�شو�ست�س ,وهو �أعلى نقطة في الوالية .تقع قمته
ف ��ي الج ��زء الغربي من مدينة �آدامز في مقاطعة بيرك�شاير .على الرغم من �أنه ��ا من الناحية الفنية جزء من جبال تاكونيك� ،إال �أن جبل
غريلوك يرتبط عموم ًا بجبال بيرك�شاير المتاخمة لل�شرق( .المترجمة)
� )3شارلمان �أو كارل الكبير �أو قارلة ،هو ملك الفرنجة وحاكم �إمبراطوريتهم بين عامي  768و 800للميالد� .إنه �إمبراطور الإمبراطورية
الرومانية المقد�سة بين عامي  800و 814للميالد ،واالبن الأكبر للملك بيبين الثالث من �ساللة الكارولينجيين( .المترجمة)
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ف��ي الوقت الحالي ،بالنظر �إل��ى منزل يقع في مثل هذا الريف ،وال توجد فيه �شرفة لراحة
�أولئك الذين قد يرغبون في اال�ستمتاع بالمنظر ،وق�ضاء وقتهم والتخفيف من حدته ،يبدو ك�أنه
ٍ
عر�ض لل�صور ال تحتوي مقع��داً؛ فهي م�صممة بهدف عر�ض
�إغف��ال �شبيه ب�ص��ورة في �صالة
ال�ص��ور ,وتب��دو قاعة رخامية خا�صة بهذه الت�لال الجيرية نف�سها� ,صال��ة عر�ض معلقة فيها
لوحات تتال�شى �شهر ًا بعد �شهر دائم ًا في �صور جديدة .جمال مهيب ال يمكنك متابعته وقراءته.
كر�سي مريح .م��ن �أجل ذلك ،في
ف��ي الوقت الحا�ضر ,مطل��وب الهدوء واال�ستق��رار في
ّ
لما كان الخ�شوع رائجاً ،خ�لاف الخمول الذي لم يكن كذلك ،اعتاد �أتباع الطبيعة،
الما�ض��يّ ،
والتعبد ,تمام ًا كما كان يفعل َع َبدة القوة العليا في كاتدرائيات تلك الع�صور،
دون �شك ،الوقوف
ّ
�أما في هذه الأوقات ,وب�سبب �ضعف الإيمان ووهن الركبتين ،فلدينا �شرفة ومقعد خ�شبي طويل.
ف��ي ال�سنة الأولى م��ن �إقامتي ،كان �أكثر �شيء ممتع لي �أن �أ�شه��د تتويج �شارلمان (حين �سمح
الطق�س بذلك� ،إذ كانوا يتوجونه في كل �شروق لل�شم�س وغروبها) ،ف�أ�صطفي لنف�سي ردهة رائعة
م��ن الع�ش��ب على ٍ
�ضفة جانب الت��ل المجاور� ،صال��ة مخملية خ�ضراء ،ذات ظه��ر طويل مبطن
بالطحلب؛ بينما نمت في المقدمة ،على نحوٍ غريب�- ,إنما بعظمة ،كما �أعتقد -ثالث خ�صالت من
البنف�س��ج الأزرق في حقل من الفراولة البرية؛ وتعري�شة ،مع زهر الع�سل� ،أع ّدها كمظلة .ردهة
ملكي��ة للغاية� ,إلى درجة �أنها هنا ،حقاً ,ت�شبه مق�صورة ملك الدنمارك في ب�ستانه( ,تطن �أذني,
ال ّ
�شك في �أنني ا�ستخدمت ت�شبيه ًا خبيث ًا)� .إنما ،لو كثرت الرطوبة ,في بع�ض الأوقات ,في كني�سة
و�ستمن�ستر ،ب�سبب �إيغالها في ال ِقدم ،فلماذا لي�ست كذلك داخل هذا الدير الجبلي ،وهو الأقدم؟
ال ب ّد من بناء �شرفة فيه.
كان المنزل ف�سيحاً ,وثروتي �ضئيلة؛ لذلك ،لي�س في �إمكاني بناء �شرفة بانورامية ،دائرية
حول البناء ،على الرغم من �أن النجارين  -في الواقع ،ونظر ًا �إلى ح�سابات القاعدة والمربع
التي ن�سيت كم قدم ًا ت�ساوي م�ساحتها -حرِ �صوا ,بطريقة �سخية على تلبية �أق�صى �أمنياتي ,لهذا
�س�أكتفي ببنائها في �إحدى الجهات الأربع بحيث تمنحني �إطاللة �أريدها .الآنّ � ،أي جهة اختار؟

�إل��ى جهة ال�شرق ،يتال�شى هذا المخيم الطويل م��ن تالل هيرث �ستون ،بعيد ًا باتجاه كيتو؛
بي���ض �صغيرة ل�شيء ما يطلّ فج���أة من �أعلى جرف,
دف
حي��ث تت�ساق��ط ,في كل خريفُ ،ن ٌ
ٌ
ج��زة �صوف لخ��روف المو�سم الجديد؛ ثم ُيعلَ��ن فجر الميالد
ف��ي �صب��اح بارد ،فت�سقط �أول ّ
(الكري�سما���س) ،وهو يلف تلك المرتفع��ات القاتمة بالقما�ش المقل��م والمنق�ش باللون الأحمر,
م�شهد جميل تراه من �شرفتك هذه� .إنه منظر ح�سن� ,إنما هناك �شارلمان في ال�شمال ,فال يمكن
مقابلة تالل هيرث �ستون مع �شارلمان.
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ح�سن��اً� ،س�أختار الجهة الجنوبي��ة ,حيث توجد �أ�شجار التفاح .جمي��ل �أن تجل�س في �صباح
معتدل ،من �شه��ر حزيران ،وترى ذلك الب�ستان� ،أبي�ض البراع��م ،كعرو�س؛ وفي ت�شرين
تر�ساني �أخ�ضر؛ فهذه قوام �صورة وردية .جهة جيدة جداً ،و�أحببت
يتحول �إلى فناء
الأول،
ّ
ّ
ذلك؛ غير �أنه هناك �شارلمان في ال�شمال.
انظ��ر �إلى الجهة الغربية ،ثمة مرع��ى مرتفع ،يتجه بعيد ًا �إلى غابة القيقب في الأعلى� .إنه
جمي��ل ،في بداية ف�ص��ل الربيع ،حين تتبع جانب التل ،ذي الل��ون الرمادي والأجرد ,تتبع
�أق��دم الم�سارات ،التي �أ�شير �إليها ،عبر خطوطها الخ�ضر الأولية .حلوة ،حقاً ،ال �أ�ستطيع �أن
�أنكر؛ لكن في ال�شمال �شارلمان.
ل��ذا ,اخترت جهة �شارلمان .لم ِ
يم�ض وقت طويل بعد عام 1848؛ وبطريقة ما ،في ذلك
الوقت ،كان له�ؤالء الملوك ,في جميع �أنحاء العالم ،حق الت�صويت ،و�صوتوا لأنف�سهم.
م��ا �إن ُح ِفرت الأر�ض ،اعترى الجار ديف�س  -بين كل الجيران� -ضحك �شديد؛ �شرفة في
ال�شم��ال! �شرفة �شتوية! يريد م�شاهدة ال�شفق القطبي في منت�صف ليالي ال�شتاء ،كما �أظن؛ �أتمنى
خزن جيد ًا قفازات فروٍ قطبية.
�أن ُي ِّ

كان ذل��ك في �شه��ر �آذار البارد .ال ُتن�سى �أنوف النجارين ال��زرق ،الذين �سيبنون �شرفته
ح�صري ًا في جه��ة ال�شمال ,وكيف كانوا ي�ستك�شفون حيوية المدينة .غير �أن �آذار ال ي�ستمر �إلى
أليعازر) في الجنة الباردة في �شرفتي
الأب��د� .صبراً� ،سي�أتي �شهر �آب .بعد ذلك� ،س�أكون �أنا (� َ
ال�شمالية ،م�ستلقي ًا في ح�ضن �إبراهيم ,و�ألقي نظرة �شفقة �إلى ديف�س العجوز الم�سكين ،المعذَّب
و�سط الجنة والنار في �شرفته الجنوبية.
ال ت�ص ّد هذه ال�شرفة ال�شمالية  -حتى في كانون الأول -البرد القار�س والعا�صف ،والرياح
وت�سرب الثلج كطاحونة تنخ��ل �أنعم الطحين؛ لذلك ،مرة �أخ��رى� ،أخطو ,بلحية
ال�شمالي��ة،
ّ
متجمدة ،على �سطح �أمل�س متجاوز ًا كيب هورن (((.

في ال�صيف �أي�ض ًا �أجل�س هنا مثل كانوت((( ،غالب ًا ما يذكّ ر المرء بالبحر ,لي�س لأن الأر�ض
الممتدة تزداد فيها �سنابل الحبوب المائلة ،ويتموج الع�شب موجات �صغيرة عند ال�شرفة ال�سفلية
 )4كي ��ب ه ��ورن  :الر�أ�س الجنوبي لأرخبيل تييرا ديل فويغو في جنوبي ت�شيلي ،ويقع في جزيرة هورنو�س ال�صغيرة .يمثل الحد ال�شمالي لممر
دريك ,حيث يلتقي المحيطان الأطل�سي والهادئ.
 )5كان ��وت :ملك �إنكلت ��را الدنماركي ( .)1035-1016ا�شتهر بجلو�سه �أمام البحر و�أمره للأمواج �أن تتوقف دون جدوى كي يثبت ل�شعبه
�أنه لي�س �إله ًا( .المترجمة)
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ك�أن��ه �شاطئه��ا ،وتنبعث رائحة الهندب��اء كالرذاذ ،و�أرجواني��ة الجبال ت�شبه تمام�� ًا �أرجوانية
العباب ،وظهيرة �شهر �آب التي ال تزال �ساكنة على المروج البعيدة ،كهدوء الأفق؛ بل ب�سبب
االت�س��اع والعزلة المحيطين به ،وال�صمت والوحدة �أي�ض��اً ،ولأنه �أول بزوغ لمنزل غريب
يرتف��ع خل��ف الأ�شجار ،وهو بالن�سب��ة �إلى العالم كل��ه ,كمن يتج�س�س عل��ى ال�ساحل البربري
و�شراع غير معروف الوجهة.
وهذا ي�ستح�ضر رحلتي الداخلية �إلى �أر�ض الجنيات ,رحلة حقيقية ,غير �أنها -في مجملها-
مثيرة لالهتمام كما لو كانت مخترعة.
مخفي ,بعي��د على نحو غام�ض ،كما
رت ب�شيء م��ا -ل�ست مت�أكد ًا منه-
م��ن ال�شرفة�ُ ،س ِح ُ
ّ
مجوفة وغارقة بين
يب��دو ،في �شكل جي��ب �صدر �أرجواني �أو وعاء مقعر مرتف��ع� ،أو زاوية ّ
الجب��ال ال�شمالية الغربية ,ومع ذلك� ،أكان جانب الجبل �أم ف��وق قمته ،ال يمكن تحديده حقاً؛
لأن��ه ،وعل��ى الرغم من النظر �إليه من نق��اط منا�سبة ف�إن القبة الزرقاء تح�� ّدق بعيد ًا ما وراء
البقية ،و�ستتحدث �إليك� ،إذا جاز التعبير ،وتخبرك بو�ضوح متجاوزة �إياها ،وعلى الرغم من
�أن (القب��ة الزرقاء) تبدو بينها ،فهي لي�ست كذلك (معاذَ الل��ه!) ،وفي الواقع ،هل تعلم �أنه يع ُّد
نف�س��ه �أنه يفوقهم ب�أذرع ع ّدة ,فيقول الحقيقة ،وهو محق في ذلك ,على الرغم من ذلك ،ثمة
ويتابع بع�ضها بع�ضاً ،ب�أ�شكالها
�سل�سل��ة جبال معينة هنا وهناك مزدوجة ت�شبه ع�صب��ة ،تتكاتف ُ
ال قريب�� ًا ومنخف�ض ًا في معظم الأحوال
وارتفاعاته��ا غير المنتظمة ،بحيث تبدو من ال�شرفة جب ً
الجوية ،و�سيحجب نف�سه في جبل �أعلى و�أبعد؛ عندئ ٍذ �سيظهر ذلك ال�شيء كئيب ًا على قمة الأول،
ال مع خا�صرة الأخي��ر .هذه الجبال ،بطريقة ما،
وعل��ى الرغم من كل ذلك� ،سيكون متداخ ً
تلعب الغمي�ضة ،وكل ذلك �أمام عيني المرء.
لكن ،مهما كان الأمر ،ف�إن تلك البقعة المعنية كانت  -في جميع الأحوال -موجودة بحيث
تكون مرئية فح�سب� ،إنما ب�شكل غام�ض ،وفي ظل ظروف �ساحرة معينة من ال�ضوء والظل.
ف��ي الواقع ،منذ ع��ام �أو �أكثر ،لم �أكن �أعلم بوجود مثل هذا الم��كان الرائع ،ربما لم يكن
لما
معروف�� ًا من قبل ،لوال ظهيرة �ساحرة في �أواخر ف�ص��ل الخريف ,ظهيرة �شاعر مجنون؛ ّ
تغيرت �أ�شج��ار القيقب في الحو�ض الوا�سع ال�سفلي وفقدت �صبغته��ا القرمزية الأولى متحولة
�إلى دخان خاف��ت ي�شبه المدن الم�شتعلة ،حين تخمد النيران على فري�ستها .وكان ثمة �شائعات
مفادها �أن هذا الدخان في الهواء العام لم يكن طوال ال�صيف الهندي(((  -الذي من غير المعتاد
يهب من الغابات البعيدة
�أن يكون �شاحب ًا جداً ،مهما كان معتدالً -لكن في جزء كبير منه ،كان ّ
 )6فترة غير عادية من الطق�س الجاف والدافئ في �أواخر الخريف.
العـدد � 22شتاء 2021

187

أ�سابي��ع ف��ي فيرمونت؛ لذلك ال عجب �أن ال�سماء كانت تن��ذر بال�سوء مثل مرجل هيكات((( -
ل
َ
المذنب ماكبث
فيب��دو �أن اثنين من الريا�ضيين يعبران حقل قمح فيه بقاي��ا زرع بعد ح�صادهُ ,
والنذير بال�شر بانكو؛ و�سكنت �شم�س النا�سك في كهف �أدوالم -باتجاه الجنوب وفق ًا لمو�سمها-
ولم تفعل �شيئ ًا �آخر ،لكن من خالل االنعكا�س غير المبا�شر للأ�شعة المحدودة التي �أ�سقطت ممر
�سيمبلون بين ال�سحبُ ،ر ِ�سمت بثبات �شامة م�ستديرة كفراولة �صغيرة على الخد الوا�سع للتالل
ال�شمالي��ة الغربي��ة� ,إ�شارة كال�شمعة ,وبقع��ة م�شرقة ،حيث كان كل �ش��يء �سواها هو الظل,
اعتقدت �أن الجنيات هناك ،حيث ترق�ص في حلقتها ال�شبحية.
م��ر الوق��ت ,وفي �أيار التالي ،بعد هط��ل �أمطار خفيفة على الجب��ال ,ك�أنها زخات خفيفة
َّ
بعي��دة و�سط بحار �ضبابية من �أ�شع��ة ال�شم�س� ,أحيان ًا في مكانين وثالث��ة و�أربعة ،كلها مرئية
ال من العوا�صف الرعدية ،كما
مع�� ًا في �أجزاء مختلفة ,كما �أحب �أن �أ�شاهدها م��ن ال�شرفة ،بد ً
اعت��دت ،التي تلف جبل غريل��وك القديم ،مثل �سين��اء ،حتى يظن الم��رء �أن مو�سى ,داكن
اللون ,يجب �أن يت�سلق �شجر ال�شوكران الالذع هناك .بعد هذه الزخات الخفيفة ،ر�أيت قو�س
ميزت تمام ًا تل��ك ال�شامة في الخريف ,اعتقدت �أن الجنيات هناك.
ق��زح ،ت�ستقر نهايته حيث ّ
�أتذكر �أن �أقوا�س قزح تجلب الأزهار ،و�أنه �إذا ا�ستطاع المرء الو�صول �إلى تلك النهاية ،ف�إن
ثروته �ستملأ كي�س ًا من الذهب.
فكرت ,هل �س�أ�صل �إلى نهاية قو�س قزح ذاك ,ومع هذا كنت �أتمنى ذلك .الحظت �أوالً,
ف��ي هذا الوقت ,وكما يبدو ,نوع ًا من الجدول �أو الكهف جانب الجبل؛ في الأقل ،مهما كان،
�إذا نظرنا �إليه و�سط قو�س قزح؛ نراه يتوهج مثل منجم بوتو�سي ,لكن �أحد الجيران الذي يعمل
يومي ًا قال ،ال �شك ف��ي �أنه لي�س �سوى حظيرة قديمة مهجورة ،مداها مت�سع ،وخلفها منحدر.
لكنني ،على الرغم من �أنني لم �أكن هناك من قبل� ،إال �أنني كنت �أعرف �أف�ضل منه.
بع��د ب�ضعة �أي��ام� ،أثار �شروق ال�شم���س المبهج بريق ًا ذهبي ًا في الم��كان نف�سه ,كما كان من
قب��ل .بدا ذلك اللمعان مفعم ًا بالحيوية ،كما لو كان ي�أت��ي من الزجاج فقط ,فالمبنى �-إذا كان
مبن��ى ،بعد كل �شيء -ق��د ال يكون حظيرة في الأقل ،وناهيك ع��ن كونه مهجوراً ,يجب �أن
يك��ون الق�ش فيه قديم ًا منذ ع�شر �سن��وات .ال� ,إذا كان الب�شر قد بنوه ،فال بد �أن يكون كوخاً,
وز ِّجج بطريقة �سحرية.
ربما كان ُمقفر ًا وم�شقق ًا فترة طويلة ،لكن �أُعيد ت�أهيله في هذا الربيع ُ
و�ص ِّورت في فترات الحقة ب�شكل
 )7هيكات� :آلهة في الأ�ساطير اليونانية القديمة ،وغالب ًا ما تظهر وهي تحمل زوج ًا من الم�شاعل �أو المفتاحُ ,
ثالثة �أ�ضعاف .وهي مرتبطة ب�شكل مختلف مع مفترق الطرق ،والليل ،وال�ضوء ،وال�سحر ،ومعرفة الأع�شاب والنباتات ال�سامة ،والأ�شباح،
وا�ستح�ضار الأرواح ،وال�شعوذة.
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ميزت عبر القمم الباهتة من
م��رة �أخرى ،في �إحدى فترات الظهيرة ،في االتج��اه نف�سهّ ،
�أوراق ال�شجر المتدرجة ،نور ًا خفيف ًا وا�ضح ًا ي�شبه التر�س الف�ضي ،الذي يم�سك بال�شم�س على
ر�أ���س محني؛ كم��ا الذي ينير تجربة في الحاالت التي ُتدر�س ،يجب �أن ت�أتي من �سقف مغطى
حديثاً� ,أكّ َد لي هذا تمام ًا �أن ذلك الكوخ البعيد في �أر�ض الجنيات م�سكون.
يوم ًا بعد يوم تزداد �أهمية اكت�شافاتي ،فما الوقت الذي في �إمكاني تخ�صي�صه من �أجل قراءة
لا نحو التالل؛ �إنما
(حل��م منت�صف ليلة �صيف) ،وكل �ش��يء عن �شخ�صية تيتانيا ،حدقت مت�أم� ً
دون ج��دوى ,فقوات ال�شرط��ة ال�سرية ،الحر���س الإمبراطوري� ،إما تند���س بخطى بطيئة
ومهيب��ة على طول المنحدرات؛ و�إما ي�سيرون متبعين ال�ضوء ،ويهربون متجهين من ال�شرق
�إل��ى الغرب -في حروب لو�سيفر وماي��كل القديمة((( � -أو �إلى الجب��ال ،على الرغم من عدم
ت�أثره��ا بهذه المعارك الوهمية في ال�سماء� ،إال �أنها جو غير مالئم لم�شاهدة الجنيات ,كنت �آ�سف ًا
جداً ،لأنني ا�ضطررت �إلى البقاء بع�ض الوقت في غرفتي التي ال تواجه تلك التالل.
أيلولي،
لما �أ�صبحت ف��ي حالة جيدة في �صب��اح �
جل�س��ت
مط��و ً
ال في ال�شرفة م��رة �أخرى؛ ّ
ّ
ّ
مر �أطفال المزارع ،جامعو ثمار الجوز ,عقب مرور قطيع �صغير
وفكرت في نف�سي
_لما ّ
ّ
م��ن الأغنام ،وقالوا« :يا له من يوم جميل» -لق��د كان كذلك ،بعد كل �شيء ،غير �أن �آباءهم
يقول��ون �إنه يوم هادئ ي�سبق العا�صفة ,وفي الواقع� ،أ�صبح��ت ح�سا�س ًا ب�سبب مر�ضي ،لأنني
ل��م �أ�ستطع تحمل النظ��ر �إلى تعري�شة �صيني��ة تبنيتها ،وكان من دواعي �س��روري �أنها تت�سلق
ال من الأوراق ،فقد
عم��ود ال�شرفة ممتلئة ب�أزهار نجمية ،لكن في هذا الوق��ت� ،إذا نزعت قلي ً
ارك لونها
وت�ش ُ
تظهر ماليين من الديدان الغريبة ال�سرطانية ،التي تتغذى على تلك الأزهارَ ،
المبارك ،كي تجعلها بال بركة �إلى الأبد -ال �شك في �أن تلك الديدان كانت جراثيمها كامنة في
الب�صلة نف�سها التي �أملت فيها حين زرعتها.
في فت��رة نقاهتي المملة والمزعجة جداً ،كنت �أجل�س هن��اك ,عندما نظرت فج�أة ،ور�أيت
ناف��ذة الجب��ل الذهبية تت�أل��ق مثل ُدلفين ف��ي �أعماق البح��ار .اعتقدت �أن الجني��ات هناك مرة
الجنية؛ في �أي حال� ،إنها فتاة جبلية �سعيدة؛ �سوف يفيدني
�أخرى ,وملكة الجنيات عند نافذتها
ّ
النظ��ر �إليها كثيراً ،لأنها �ستداوي هذا الملل .هذا يكفي؛ �س�أطلق �شراعي ,ياهوو! ٍ
بقلب مرح!
و�س�أدفع��ه مبتعد ًا �إلى الأر���ض الخيالية عند نهاية قو�س قزح ،في �أر�ض الجنيات ,كيف �أ�صل
�إلى �أر�ض الجنيات ،و�أي طريق �أ�سلك لم �أكن �أعرف ,وال يمكن لأحد �أن يخبرني ,وال حتى
 )8ماي ��كل ه ��و رئي�س المالئكة وال�شقيق التوءم للو�سيفر مورنينغ�ستار .بع ��د �أن قام لو�سيفر بعمل نكران الذات بالعودة �إلى الجحيم �إلى الأبد،
�شعر مايكل بالغيرة من كل الثناء الذي ح�صل عليه من �أ�شقائهما وقرر �إف�ساد حياة توءمه على الأر�ض لإعادته و�إثبات �أنه لم يتغير.
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�إدموند �سبن�سر((( ،الذي كان هناك ،وكتب �إلي� ,أكثر من ذلك للو�صول �إلى �أر�ض الجنيات،
يجب �أن ت�سافر �إليها ب�إيمان .اتجهت �إلى جبل الجنية ،وفي اليوم الأول الرائع ،بعدما اكت�سبت
القوة ،دخلت مركبي ال�شراعي المرتفع المفرو�ش بالجلد ,و�ألقيت بالمر�ساة ،و�أبحرت بعيداً،
م�سافر ًا في رحلة مجانية ك�أوراق الخريف .تحركت مبكر ًا في الفجر باتجاه الغرب ,ونثرت
ال�صباح �أمامي.
بع���ض الأميال تف�صلني عن التالل ,لكنها بعيدة عن الأنظ��ار الحالية لها .لم �أكن �ضائعاً,
أ�شك في الطريق الم�ؤدي �إلى
ب�سب��ب
الع�صي الذهبية الجانبية ،كركائز �إر�شادي��ة وا�ضحة ،لم � َّ
ّ
لما اتبعتها ،و�صلت �إلى منطقة منعزلة واهنة ،حيث توجد طرق ع�شبية مهدتها
النافذة الذهبيةّ .
الما�شية الناع�سة ،التي يبدو �أنها تم�شي نائمة ،وعلى نحو �أقل ا�ستيقاظ ًا حين يحركها النهار .لم
ت��رع وت�أكل من الكلأ الم�سحور ّ
قط .في الأقل ،هكذا يق��ول دون كيخوتة ،ذلك الحكيم ,بل
َ
الأكثر حكمة على الإطالق.
ذهب��ت وو�صل��ت �أخير ًا �إلى قاعدة جب��ل الجنيات ،لكنني لم � َأر حت��ى الآن حلقة الجنيات.
ظهر مرعى �أمامي ,وخم�سة �أع��واد تالفة ومهترئة ،بدت خ�ضراء رطبة للغاية ك�أنها التقطت
ومحيا طويل
م��ن حطام غارق .جاءت كوكبة ب��رج الحمل العجوز المتعرج��ة ،والطويلة،
ّ
ذو ق��رن منكم�ش ،ت�شم�شم ,وبعد ذلك ،تراجعت ،و�س��ارت ب�شكل مهذّب على طول طريق
حليبي من الأع�شاب البي�ض ،ما�ضيةً خافت��ةً �إلى عنقود الثريا والهياديز(� ،((1إ�شارات �صغيرة
ال �أن�ساه��ا ,ال! كانت �ستقودني �إلى مزيد من م�سارها النجم��ي� ،إنما رحالت الطيران الذهبية
للطي��ور ال�صفر ,بالت�أكيد� ,ستطير وتذهب �إلى النافذة الذهبي��ة� .إنها تطير �أمامي باتجاه واحد
من �أيك��ة �إلى �أيكة ،متوغلة تجاه الغابات _-التي كانت تغ��ري الغابات نف�سها -وبطريقة ما
اندفعت
ت�ستدرجه��ا �أي�ض�� ًا عبر �سياجها الذي يحظر طريق ًا مظلماً ،ومع �أن��ه مظلم ،فقد قادها.
ُ
عبره عندما خذلتني كوكبة الحمل ،فقد ذهب ,الآن ,بعجلة �إلى روح �ضالة ،ذهب في طريقه
الأكثر حكمة� ...إلى �أر�ض محرمة ال ي�سمح له بدخولها.
على طريق الغاب��ة ال�شتوية ،المت�شابك طوال الوقت مع ب�ستان �أخ�ضر �شتوي ,و�إلى جانب
ح�صى مر�صوفة مبتهج��ة من �أجل وحدتها ,وتح��ت �أغ�صان �شجر التن��وب المتمايلة،
المي��اه
ً
أخ�ض��ر دائماً ،كن��ت �أ�سافر �أنا وح�صان��ي؛ �إلى من�شرة
ال��ذي ال تالم�س��ه الف�ص��ول� ،إنما يبقى �
َ
قديم��ة ،متاخم��ة للكروم التي تغطيها ،حت��ى ال ُي�سمع �صرير �صوتها؛ عب��ر مجرى عميق من
� )9إدموند �سبن�سر� ,شاعر �إنكليزي و�صاحب الق�صيدة الملحمية ملكة الجن ,يعد �سبن�سر �أحد �أهم ر ّواد ال�شعر الإنكليزي المعا�صر.
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رخ��ام ثلجي ،ملون وربيع��ي ،حيث توجد الدوامات المنع�شة ف��ي كل جانب ،وتن�سج كنائ�س
المعمد نف�سه� ،إنما في
فارغ��ة في ال�صخر الحي؛ حيث يع��ظ جاك في المنبر ،الذي يحمل ا�س��م
ّ
البري��ة؛ فرا�ش من �سرخ�س ،حيث ُتظهر كتلة حبوب �ضخمة متقاطعة ،في زمن مندثر ,وثمة
محاوالت ب�شرية لف�صلها ،لكنهم فقدوا �أ�سافينهم ب�سبب �آالمهم ,وقد �صدئت الأ�سافين في ثقوبها؛
عب��ر الع�صور الما�ضية ،على �صخور ال�ش�لال المتدرجة ،تحركت بعنف الأواني المجوفة في
�ش��كل جمجمة مت�ضخمة ع��ن طريق الدوران المتوا�صل لحجر ال�ص��وان المتعب دائماً� ،إال �أنه
ال يب��دو عليه ذلك؛ على منح��درات برية ت�صب في بركة �سرية ،لكنها ُته ّدئ من دورانها هناك
لحظة ،وتتدفق بهدوء .و�صلت �إلى �أر�ض �أقل تحطماً ،كحلقة �صغيرة ،حيث يجب �أن ترق�ص
زلت �أتابع
الجني��ات حقاً ،و�أي�ض�� ًا ُ�س ّخنت �إطارات العجالت .كانت خالية م��ن كل �شيء ,وال ُ
إلي بلطف كقمر هاللي في ال�صباح.
طريقي ،ف�صعدت ،وخرجت �إلى ب�ستان متح ّدر ينظر � ّ

حنى ح�صاني ر�أ�سه ,وامتد التفاح الأحمر �أمامه -تفاح حواء ,تفاح �شتوي فيه حمو�ضة-
واحدة ،وذقت �أنا �أخرى؛ وذاقت الأر�ض .فكرت ,لم �أ�صل �إلى �أر�ض الجنيات بعد،
ذاق
ً
قذف��ت لجام ح�صاني �إلى �شج��رة قديمة محدبة ،فعلق على غ�صن ملتوٍ  .بما �أن الطريق الآن
كان مخفي�� ًا حيث لم يكن ثمة طريق ،وال يمكن لأحد يتمتع بالجر�أة فح�سب �أن يذهب بمفرده
عبر �أجمة ثمر العليق التي حاولت دفعي �إلى الخلف ،على الرغم من �أنني كنت منزعج ًا من
نم��و غار الجبل غير المثمر� .صع��دت منحدرات زلقة �إلى مرتفعات جرداء ،حيث ال يوجد
�ش��يء ُيحتفى به ,لم �أ�صل �إلى �أر�ض الجنيات بعد ،كم��ا �أعتقد ،على الرغم من �أن ال�صباح
هنا يتقدمني.

لقد �أ�صبت ب�ألم �شديد في قدمي وبالإرهاق ،ولم �أ�صل بعد �إلى نهاية رحلتي ،لكنني و�صلت
ال نحو مناطق زراعية ال تزال خلفه .طريق متعرج،
قب��ل وقت طويل �إلى ممر وعر ،متوغ ً
ن�صفه ممتلئ ب�شجيرات التوت ،يلتف هنا بين المنحدرات ,التي تحوي ت�شققات في حوافها غير
تفرع عبرها ،ملتف ًا �إلى الأعلى ،وي�أتي هذا الممر ال�ضيق الق�صير
المنتظم��ة .ثمة م�سار �صغير ّ
محمي من ال�شمال بو�ساطة جبل �أطول يحاذيه ،ان�سلّ
بن�سيم من الأعلى ،حيث قمة الجبل-جزء
ّ
بلطف �إلى الف�ضاء ،قبل �أن يغو�ص بحزن .وهنا ،بين ال�صخور الرائعة ،ا�ستقر والتف ممر،
ن�صف ممهد ،ي�صل �إلى كوخ �صغير ،رمادي اللون ،ذي �سقف منخف�ض ،كقلن�سوة الراهبة،
ل��ه �سقف مدب��ب .كان ال�سطح ملوث ًا ب�ش��دة ب�سبب الطق���س ،فوق �إحدى جه��ات انحداراته،
بالقرب من حو�ض الأفريز المملوء بالأع�شاب الراقدة بهدوء؛ ال �شك في �أن الرهبان الك�سالى
�أ�س�سوا هناك دير ًا �شبيه ًا بالطحلب .كانت الجهة المنحدرة الأخرى حديثة .في الجهة ال�شمالية،
ثم��ة �ألواح خالية من الطالء ,بال �أبواب وب�لا نوافذ ،ومع ذلك ال تزال خ�ضراء مثل الجانب
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ال�شمال��ي لأ�شجار ال�صنوب��ر الأ�شنية� ,أو هادئة كهياكل �سفن ياباني��ة خالية من النحا�س .كانت

القاع��دة ب�أكملها ت�شبه ال�صخور المجاورة ،محوطة ببقعة مظلل��ة غنية بالع�شب؛ ب�سبب حجارة
الموق��د في �أر���ض الجنيات ،ف�إن ال�صخور الطبيعية ،على الرغ��م من وجودها ،تحافظ حتى
النهاية ،تمام ًا كما في الحقول المفتوحة ،على �سحرها المخ�صب؛ وبحكم ال�ضرورة فقط تعمل

الآن ف��ي �إزالة الأع�شاب .لذلك ،في الأقل ،كما يق��ول �أوبيرون( ،((1هيمنة الموت في تقاليد

الجنيات .لو و�ضعنا �أوبيرون جانباً ،فمن الم�ؤكد �أنه ،حتى في العالم الم�شترك ،تكون التربة

بالق��رب من منازل المزرع��ة� ،أقرب �إلى �صخور المراعي ،عل��ى الرغم من عدم االهتمام
ثراء مم��ا هي عليه ب�ضع ُع�صي ,حيث ت�شع هذه الح��رارة اللطيفة النا�شئة هناك.
به��ا ،و�أكثر ً
وفرة في مقدمته وحول مدخله ،حيث ا�ستقرت
�إنم��ا مع هذا الكوخ ،كانت البق��ع المظللة �أكثر
ً

بهدوء عند �أر�ضية العتبة ،وال �سيما عتبة الباب ،منذ فترة طويلة.

��رى �أي �سياج ،وال غطاء ,بالقرب من ال�سراخ�س وال�سراخ�س وال�سراخ�س؛
ال ُي َ

وال الأ�شج��ار والأ�شج��ار والأ�شج��ار؛ وال وراء الجب��ال والجبال والجب��ال .تحولت ال�سماء

وال�سم��اء وال�سماء �إل��ى مرعى عمومي �أثي��ري ،للقمر الجبل��ي� .إنها الطبيعة فق��ط ،الطبيعة
والبي��ت ،وكل �شيء؛ حتى كومة خ�شب البتوال الف�ضي المنخف�ض��ة والمت�شابكة ،مك ّد�سة ب�شكل

مك�ش��وف للف�ص��ول؛ نبت��ت بي��ن �أعوادها الف�ضي��ة ،كما هي الح��ال عبر �سياج بع���ض القبور
المعزولة� ،شجيرات توت �ضالّة م�ؤكدة بحزم حقها في الطريق.

يوج��د مم�شى �ضيق جد ًا كم�س��ار الأغنام عبر نبات ال�سرخ�س الطوي��ل المت�سطح .اعتقدت

�أنني في �أر�ض الجنية �أخيراً؛ و�إن �أونا
ِم َح َّفة ملقاة على القمة ،في ممر بين عالمين ،ال ت�شارك في �أي منهما.
(((1

وحملها ي�سكنان هنا� .إنه منزل �صغير تماماً ,مجرد

�إنه��ا �ساعة القيظ ،ارتديت قبعة فاتحة من خيوط م�ضف��ورة �صفر ،مع �سروال من قما�ش

�أبي�ض ,كالهما من بقايا لبا�سي البحري� .أعاقتني ال�سراخ�س الملتفة ،فتعثرت بهدوء ،ولطخت
ركبت��ي بالع�شب الأخ�ض��ر البحري .توقفت عند العتبة� ،أو بالأح��رى حيث كانت العتبة ذات
يوم ،ر�أيت ،عبر الباب المفت��وح ،فتاة وحيدة �شاحبة الخدين ،تخيط عند نافذة وحيدة مبقعة
ثت �إليها .بدت خجلى ،مثل
ب�سب��ب الذباب ،والدبابير في الأجزاء العلوية التي �أُ�ص ِلحت .تح ّد ُ
� )11أوبيرون هو ملك الجنيات في �أدب الع�صور الو�سطى وع�صر النه�ضة .ا�شتهر ب�شخ�صية في م�سرحية ويليام �شك�سبير «حلم ليلة منت�صف
ال�صيف»� ،إذ �أ�صبح ملك الجنيات وزوجته تيتانيا ملكة الجنيات.
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� )12أونا :م�ستوحاة من ق�صيدة �إدموند �سبن�سر في القرن ال�ساد�س ع�شر «ملكة الجن».
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فتاة من تاهيتي ،و�أُخفيت من �أجل الأ�ضحية� ،أول ما لفتت انتباه الكابتن كوك ( ((1عبر النخيل.
إلي الدخول والجلو���س على كر�سي فر�شت عليه مئزرها؛
بع��د �أن ا�سترجعت ده�شتها ،طلبت � َّ
ث��م ا�ست�أنفت جلو�سها ب�صمت على كر�سيها� .شكرتها وجل�س��ت� .إال �أنني ،ب�سبب المكان ،كنت
�أي�ض ًا �صامتاً� .إذاً ,هذا هو منزل الجنية الجبلي ،وهنا تجل�س الملكة الجنية �إلى نافذتها الخيالية.
أزرق �سماوياً،
كم��ا لو �أنني �أنظر في تل�سكوب موجه ،ر�أيت عالم ًا بعيد المنال ،ناعماً� ،
َ
مت من الممر النفقي.
ال �أكاد �أعرفه ،على الرغم من �أنني �أتيت منه ,و�صعدت �إليه ،وق ِد ُ
قلت �أخيراً« :ال ب ّد �أنك تجدين هذا المنظر ممتع ًا للغاية».
انهم��رت الدموع من عينيها قائلة�« :أوه ،يا �سيدي ،في المرة الأولى التي نظرت فيها من
هذه النافذة ،قلت �إنني لن �أتعب من هذا �أبداً».
 «وماذا ي�ضايقك منه الآن؟» «ال �أعلم ,ال يزعجني هذا المنظر� ،إنما ماريانا» .و�سقطت دمعتها.قب��ل ب�ضعة �أ�شهر ،جاء �شقيقه��ا ،البالغ من العمر �سبعة ع�شر عام��اً� ،إلى هنا ،من بعيد من
الجه��ة الآخرى ،لقطع الحطب وحرق الفحم ،وقد رافقته ،بم��ا �أنها الأخت الكبرى .لقد كانا
يتيمي��ن منذ م��دة طويلة ،وفي الوقت الحالي ,هما ال�ساكنان الوحي��دان في المنزل الوحيد على
الجب��ل .لم ي� ِأت �أي �ضيف ،ولم يمر �أي م�سافر بهما .كان الطريق المتعرج محفوف ًا بالمخاطر
وت�ستخدمه عربات الفحم في الموا�سم فقط .كان الأخ يغيب طوال اليوم ،و�أحيان ًا طوال الليل.
لما عاد ُمنهك القوة �إلى المنزل� ،سرع��ان ما ترك مقعده ،رفيق �سريره الوحيد؛
ف��ي الم�ساءّ ،
ال��ذي ا�ستراح عليه� ,أخي��راً ,تمام ًا كما يف��ارق المرء �أي�ض ًا بتعب ,من �أج��ل راحة �أعمق في
المقعد وال�سرير والقبر.
وقفت �إلى جانب نافذة الجنيات �صامتاً ،حين كانت تحدثني بهذه الق�صة.
قالت �أخير ًا وهي ت�سرق نف�سها من ق�صتها« :هل تعلم ،هل تعرف من يعي�ش هناك؟ لم �أذهب
�إلى ذلك البلد البعيد هناك� ،أعني؛ ذلك المنزل الرخامي» ،م�شيرة بعيد ًا عبر المناظر الطبيعية
المنخف�ضة؛ «�ألم تكت�شفه؟ �إنه هناك� ،إلى جانب التل الطويل ,والحقل �أمامه ،والغابات خلفه،
وي�شع لونه الأبي�ض على زرقة ال�سماء؛ �ألم تنتبه �إليه؟ �إنه المنزل الوحيد في الأفق».
ّ
 )13جيم� ��س ك ��وك �أو القبطان كوك كان بحار ًا وم�ستك�شف ًا �إنكليزي� � ًا ،يعد �أحد �أهم الم�ستك�شفين الأوروبيين في ع�صر التو�سع اال�ستعماري،
ق ��ام بثالث رحالت في المحي ��ط الهادئ ،ور�سم الكثير من الخرائط لهذه المنطقة ,وقام بالعديد من االكت�شافات مثل اكت�شاف ال�ساحل
ال�شرقي لأ�ستراليا وجزر هاواي ونيوزيلندا.
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نظ��رت؛ وبعد فترة ،ده�ش��ت� ،إذ �أدركته ب�سبب موقعه �أكثر م��ن هيئته� ،أو ب�سبب و�صف
ماريان��ا� ،إنه م�سكني ،الذي يلمع كثير ًا كما يلمع هذا الجبل من ال�شرفة .جعله �ضباب ال�سراب
يبدو ك�أنه منزل مزرعة �أكثر من ق�صر الملك ت�شارمينغ.
 «كثير ًا ما كنت �أت�ساءل من يعي�ش هناك؛ لكن ال بد �أنه �شخ�ص �سعيد؛ فكرت في ذلك ثانيةهذا ال�صباح».
 «�أح��د ما �سعيد» ,ا�ستدركت ،و�أردفت« :ولماذا تعتقدين ذلك؟ ف�أنت تحكمين �أنه �شخ�ص ًاغني يعي�ش هناك؟».
ٌّ

 «غني �أم فقير ،لم �أفكر هكذا قط؛ لكنه يبدو �سعيد ًا جداً ،ال �أ�ستطيع معرفة كيف؛ وهو بعيدجداً� .أحيان ًا �أعتقد �أنني ال �أفعل �سوى �أن �أحلم به هناك .يجب �أن تراه في غروب ال�شم�س».
يذهبه ببراعة؛ لكن ,ربما ,لي�س �أكثر مما يفعله �شروق
 «ال �ش��ك في �أن غروب ال�شم�س ّال�شم�س في هذا المنزل».
تذهبه �أبداً .لماذا يجب �أن يظهر جذاباً؟ فهذا
 «هذا المنزل؟ �إن ال�شم�س جيدة هنا ،لكنها ال ّالمنزل القديم متعفن ,وممتلئ بالطحالب .في ال�صباح ،تدخل ال�شم�س من هذه النافذة القديمة،
لما جئنا المرة الأولى؛ لم �أ�ستطع الحفاظ على نظافة النافذة ،وقد فعلت
للت�أكي��د على و�صولهاّ .
م��ا في و�سعي ,وكدت �أحترق ،وتقريب ًا تعميني عند عملي في الخياطة� ،إ�ضافة �إلى �أنها تخفي
الذباب والدبابير ,فهذا الذباب والدبابير ال يعرف �سوى البيوت الجبلية م�سكناً .انظر� ,أحاول
أتذهب ال�شم�س هذا المنزل؟ لي�س هذا
�أن �أخفيها بهذا ال�ستار ,المئزر� .إنها تتال�شى ،كما ترىّ � .
ما تراه ماريانا �أبداً».
مذهباً ،تكونين هنا في الداخل».
« -لأنك ,غالباً ,في الوقت الذي ي�صبح فيه هذا ال�سقف ّ

تذهب هذا ال�سقف.
 «ه��ل تق�صد �أكث��ر �ساعات النهار �سخون��ة و�إرهاق ًا؟ �سيدي ،ال�شم���س ال ّ�إنه��ا تت�سرب منه ,لذل��ك ك�ساه �أخي حديث ًا بالخ�شب في كل جانب� .ألم تره؟ ت�ضرب ال�شم�س الجهة
ال�شمالي��ة ،حيث �إنه��ا �أكثر جزء يبلله المطر .حرارة ال�شم�س جيدة ،لك��ن هذا ال�سقف ،في البداية
يحترق ،ثم يتعفن� .إنه منزل قديم ,لقد ذهب من بناه غرب ًا ،ومات منذ زمن طويل ،كما يقولون,
منزل جبلي ,يمكن للثعلب �أن يختلي فيه .لقد ُحجِ ب مكان المدخنة بالثلج ،تمام ًا كجذع �أجوف».
 «لك خياالت غريبة يا ماريانا».�« -إال �أنها تعك�س الأ�شياء».
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ال من لك خياالت غريبة».
 «�إذاً ,ينبغي لي �أن �أقول ،هذه �أ�شياء غريبة ،بد ًالعـدد � 22شتاء 2021

 «كما تريد» ,وتابعت الخياطة.�ش��يء ما في تلك الكلمات الهادئة� ،أو في ذلك الفع��ل الهادئ ،جعلني �أ�صمت مرة �أخرى؛
ف��ي حين الحظت ،عبر النافذة الخيالية ،ت�سلل ظل �ضخم ،كم��ا لو �أن كندور ًا (ن�سراً) عمالق ًا
يحوم في اتزان تام ب�أجنحته الممدودة ،قد �ألقاه! والحظت كيف �أنه ،من خالل غروب فائق
و�شامل ،تختفي الظالل ال�صغيرة جميعها ل�صخرة �أو لنبات ال�سرخ�س.
قالت ماريانا�« :أنت ت�شاهد ال�سحابة».
 «ال ،ظ��ل؛ �إن��ه �سحابة دون �شك ,على الرغم من �أنني ال �أ�ستطيع ر�ؤيتها .كيف عرفتهاوعيناك على عملك؟»
 «لقد ظلّلت على عملي .اختفت ال�سحابة الآن هناك ،وعاد تراي». «كيف؟» «الكلب ،الكلب الأ�شعث .في الظهيرة ،يت�سلل خارج نف�سه ،ليغير �شكله ,ويعود ،وي�ستلقيقلي ً
لما �أتيت ،كان ينظر �أمامه».
ال بالقرب من الباب� .أال تراه �أدار ر�أ�سه نحوك؟ مع �أنهّ ،
« -ال تزال عيناك على عملك؛ ما الذي تتحدثين عنه؟»

 «لقد عبر من النافذة». «تق�صدي��ن ه��ذا الظل الأ�شعث ,القريب؟ نعم ،الآن ,انتبه��ت �إليه ،فهو ال يختلف عن كلبنيوفاوند الند الأ�سود الكبير .ذهب ٌّ
ظل اجتاحنا ،وعاد �آخر يجتاحنا .لكنني ال �أرى ما �ألقى به».
 «لذلك ،يجب �أن تذهب خارجاً». «ال ب ّد �ألقت به واحدة من تلك ال�صخور المع�شو�شبة». «�أال ترى ر�أ�سه ووجهه؟» «الظل؟ �أنت تتحدثين كما لو كنت ترينه ،وكل الوقت عيناك على عملك». «ت��راي ينظر �إلي��ك» ،تتحدث دون �أن تلق��ي ولو نظرة خاطفة« ,ه��ذه �ساعة مجيئه،�أراه».
ِ
جل�ست وقت�� ًا طوي ًال �إلى جانب النافذة في هذا الجبل ،حي��ث تمر الغيوم والأبخرة� ،إذ
 «ه��لتبدو الظالل لك كالأ�شياء ،على الرغم من �أنك تتحدثين عنها ك�أ�شباح؛ �إنها ،من المعرفة الم�ألوفة،
كب�صي��رة ثانية ،ففي مقدورك ،دون البح��ث عنها� ،أن تدركي مكانها تمام ًا ،على الرغم من �أنها
تمتلك �أقدام ًا ك�أقدام الفئران� ،إذ ت�أتي وتذهب مت�سللة .لديك هذه الظالل التي ال حياة لها هي بمنزلة
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�أ�صدق��اء �أحياء ،عل��ى الرغم من �أنها بعيدة عن الأنظار ،فهم لي�س��وا بعيدين عن الذهن ،حتى في
وجوههم� ,ألي�س كذلك؟»
«ل��م �أفكر في الأمر بهذه الطريق��ة ّقط .غير �أنني فكرت في �أكث��ر الطرائق ودية ،التي
كان��ت ته ّدئ من تعبي كثيراً ،ومن رع�شت��ي الباردة على ال�سراخ�س ،ابتعدت عني ولن تعود
�أب��داً ،كما فعل تراي الآن .وظلّ البتوال ,وال�شجرة الت��ي �ضربها البرق ،وقطعها �أخي .لقد
أي��ت كومة في الخارج مت�شابكة مدفونة جذورها تحتها ,لكنها لي�ست الظل .فذلك يطير ولن
ر� َ
يعود �أبداً ،ولن يتحرك �أبد ًا في �أي مكان ثانية».
فا�سود الجب��ل كله؛ في حين بقي
ت�سلل��ت �سحابة �أخ��رى �إلى هنا ،وانت�شرت م��رة �أخرى،
َّ
ال�صمم نف�سه� ،أو اعتقد �أن الظل ال�صامت يتكلم.
ال�سكون مخيماً ،ربما ن�سي َ

 «الطيور ،يا ماريانا ،الطيور المغردة ،ال �أ�سمع �صوتها؛ ال �أ�سمع �شيئاً� .أال ي�أتي الأوالدوطيور البوبولينك �إلى هنا لقطف التوت �أبداً؟»
 «الطي��ور ،نادر ًا ما �أ�سمعها؛ ولم ي� ِأت الأوالد ّقط� .أما التوت فين�ضج في الغالب وي�سقط
لدي الأكثر حكمة».
القليل منه ،لكنها َّ
« -لكن الطيور ال�صفر �أو�ضحت لي الطريق ,في الأقل ,جزء ًا منه».

 «بع��د ذلك عادت� .أعتقد �أنها تغرد �إل��ى جانب الجبل ،لكنها ال تجعل من القمة موطنها.وحيدة تمام ًا هنا ،وال �أعرف �أو �أ�سمع �أي �شيء ولو ب�سيطاً،
وال �شك في �أنك تعتقد �أنني �أعي�ش
ً
ف��ي الأقل ،با�ستثناء �صوت الرعد و�سقوط الأ�شجار ,وال �أقر�أ �أبداً ،ونادر ًا ما �أتحدث ،لكنني
م�ستيقظة دائماً ،وهذا ما يعطيني �أفكاري الغريبة -كما ت�سميها -هذا التعب واليقظة مع ًا ن�صيب
الأخ ،ال��ذي يق��ف ويعمل في الهواء الطلق ،ه��ل في �إمكاني �أن �أرتاح مثل��ه؛ لكن عملي في
الغالب لي�س �سوى عمل امر�أة ممل ,الجلو�س والجلو�س والجلو�س الممل».
 «لكن� ،أال تم�شين �أحياناً؟ فهذه الغابة وا�سعة».ال
 «معزولة؛ �إنها معزولة ،لأنها وا�سعة جداً .في بع�ض الأحيان ،هذا �صحيح� ،أذهب قلي ًف��ي فترة ما بعد الظهيرة؛ لكن �سرعان ما �أعود ثاني��ة� .شعوري بالوحدة في البيت �أف�ضل من
الوحدة مع ال�صخور ,كما �أنني �أعرف الظالل هنا� ,إنما تلك الموجودة في الغابة فغريبة».
« -وماذا عن الليل؟»
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«ي�شبه تمام ًا النهار .ال �أ�ستطي��ع �إيقاف عجلة التفكير والتفكير؛ والحاجة الما�سة �إلى النومهي التي تديرها».
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 «لقد �سمعت �أنه ،لعالج هذا التعب والعجز عن النوم ،يقول �أحدهم �صلِّ  ،ثم �ضع ر�أ�سكعلى و�سادة مريحة جديدة».
 «انظر!»�أ�ش��ارت ,عبر الناف��ذة الخيالية� ،إلى �أ�سفل المنح��در� ,إلى �أر�ض حديق��ة �صغيرة قريبة,
مجرد وعاء يحوي تربة طينية مح��ززة ،ن�صف دائري تغطيه ال�صخور ,حيث تتباعد ,جنب ًا
�إلى جنب� ،آثار �أقدام متعبة وباردة ،ويت�سلق نبات الجنجل والكرمة عمودان ،وي�صالن �إلى
نهاياتهما ،وكان من الممكن �أن ين�ضما مع ًا في عناق بعد ارتفاعهما ،لكن البراعم التي نا�ضلت
عبث ًا وتلم�ست طريقها في الهواء الفارغ ،قد تراجعت �إلى الخلف من حيث ارتفعت.
ِ
جربت الو�سادة� ،إذاً؟»
 «هل «نعم». «وال�صالة؟» «ال�صالة والو�سادة». «�أال يوجد عالج �أو �سحر �آخر؟» «�آ�آه ،لو كان في �إمكاني الو�صول �إلى ذلك المنزل مرة واحدة ،كي �أنظر �إلى الكائن ال�سعيدوحيدة ،وال �أعرف �شيئ ًا؟»
الذي يعي�ش هناك! فكرة حمقاء ,لماذا �أعتقد ذلك؟ هل لأنني �أعي�ش
ً

 «�أنا �أي�ض ًا ال �أعرف �شيئاً؛ لذا لي�س في �إمكاني الإجابة؛ لكن ،من �أجلك يا ماريانا� ،أتمنى�أن �أكون �سعيد ًا في المنزل البهيج الذي تحلمين به؛ لأنك تنظرين �إليه الآن ،وكما تقولين،
قد يغادرك الأرق».
يكفي ,لن �أطلق �شراعي مجدد ًا �إلى �أر�ض الجنيات ،ف�أنا متم�سك بال�شرفة� .إنها مق�صورتي
الملكي��ة .وه��ذا المدرج� ،إنه م�سرح �سان كارلو الخا�ص بي .نع��م ،الم�شهد �ساحر ,ومكتمل
الخي��ال ،وتمث��ل طي��ور المراعي تلك المغنية ف��ي الأوب��را� ،إذ تن�شد هنا خطوبته��ا الكبرى؛
وت�ش��رب مع نغمة �شروق ال�شم�س ،التي تبدو مثل ممنون( ،((1ك�أنها اخترقت النافذة الذهبية،
و�أبعدت عني الوجه المرهق خلفها.
لكن ،كل ليلة ،حينما ت�سدل ال�ستارة ،ت�أتي الحقيقة مع الظالم .ال يظهر �ضوء من الجبل,
و�أم�ش��ي ذهاب ًا و�إياب ًا فوق �أر�ضية ال�شرفة ،م�سكون ًا بوج��ه ماريانا ،و�أ�شياء ع ّدة ك�أنها ق�ص�ص
حقيقية◘ .
 )14ممنون( ,الم�سلح بالبرونز) في الأ�سطورة اليونانية :ملك �إثيوبي وابن لتثونو�س و�إيو�س .كان يع ّد تقريب ًا مت�ساوي ًا في المهارة الحربية مع �أخيل.
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ج�سور ا إلبداع

ع�ضو م�ستقل
ت�أليف :هاروكي موراكامي
ترجمة :هدى �شاهني •

هاروكي موراكامي :روائي ياباني وكاتب ق�صة ق�صيرة ومقاالت .ولد في  12كانون الثاني /يناير .1949
من �أعماله :مطاردة الأغنام البرية  ،1982والغابة النرويجية  ،1987وتاريخ طائر الريح .1994-1995
ثم��ة �أنا���س في العالم  -بف�ضل االفتقار �إلى الحكمة الفكري��ة  -يعي�شون حياة م�صطنعة على
نح��و مده�ش .لم �أ�صادف عدد ًا كبي��ر ًا منهم ،لكن هناك بالت�أكيد القلي��ل منهم .وكان الدكتور
توكاي واحد ًا منهم.
من �أجل �أن تعي�ش هذه النفو�س الم�سماة مبدئية في هذا العالم الم�شوه ،يحتاج هذا النوع من
الأ�شخا�ص �إلى التكيف بعناية كل يوم ،على الرغم من �أنهم في معظم الحاالت ال يدركون عن
وعي الم�ست��وى المتعب للبراعة الالزمة لفعل ذلك� .إنهم مقتنع��ون تمام ًا ب�أنهم �أنا�س بريئون
على نحوٍ كامل ،ويعي�شون حياة �صادقة خالية من الدوافع الخفية �أو المكر .وحينما ،من قبيل
الم�صادفة ،ي�سلط عليهم �ضوء خا���ص ،ويك�شف كم هي في الواقع الأعمال الداخلية لحيواتهم
م�صطنعة وغير واقعية ،يمكن للظروف �أن ت�أخذ دور ًا م�أ�ساوياً� ،أو في بع�ض الحاالت هزلياً.
بالطبع ،يوجد كثير من ه�ؤالء النا�س  -يمكننا �أن نطلق عليهم ال�سعداء  -الذين ال يواجهون هذا
ال�ضوء قط� ،أو الذين يرونه لكنهم يبتعدون دون �أن ينتابهم اال�ضطراب.
• مرتجمة �سورية.
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�أود �أن �أ�سج��ل كل ما تعلمته من هذا الرجل المدعو توكاي .ين�ش�أ معظمه من �أ�شياء قالها لي

مبا�ش��رة ،على الرغم من �أن �أجزاء معينة ت�ستن��د �إلى معلومات �أخبرني بها �أ�شخا�ص مقربون

بناء
�إلي��ه� ،أ�شخا���ص يثق بهم .باعت��راف الجميع ،هناك ق��در معين هو من التخمي��ن �أي�ضاًً ،
عل��ى مالحظاتي الخا�ص��ة للأ�شياء التي اعتق��دت �أنها قد تكون �صحيحة .مث��ل معجونة ناعمة

تم�ل�أ فراغات بين حقيقة و�أخرى .بعبارة �أخرى� ،إن ال�صورة التي تلي ال ت�ستند بالكامل �إلى
الحقيق��ة .ب�صفتي كاتب هذه الق�صة ،ال يمكنني �أن �أو�صي القارئ بالتعامل معها كدليل ُق ِّدم في

محاكمة� ،أو م�ستندات داعمة من �أجل �صفقة تجارية (على الرغم من �أنه لي�ست لدي فكرة عن

�أي نوع من ال�صفقات التجارية يمكن �أن تكون).

�إنم��ا� ،إذا �أخذت ب�أناة ب�ضع خطوات �إلى الوراء (ت�أكد م�سبقاً ،كن حذراً� ،أنك ال تقف �أمام

جرف) وعاينت هذه ال�صورة من م�سافة بعيدة ،ف�أنا مت�أكد من �أنك �ستفهم �أن �صحة كل تف�صيل
دقي��ق منها لي�س حرج�� ًا حقاً .كل ما يهم ه��و �أن تظهر �صورة وا�ضح��ة للدكتور توكاي .في

الأق��ل ،هذا �أمل��ي ككاتب .باخت�صار ،هو لم يكن-كيف يمكن و�ض��ع هذا على نحوٍ �أف�ضل؟ -

ذلك النوع من الأ�شخا�ص الذين لديهم م�ساحة كبيرة ل�سوء الفهم.

ه��ذا ال يعني �أنه كان �شخ�ص ًا ب�سيط�� ًا وي�سهل الو�صول �إليه .من بع�ض النواحي كان �شخ�ص ًا
معق��داً� ،شخ�ص�� ًا معقد ًا ومثير ًا لالهتمام ،من ال�صعب فهمه .لي���س لدي �أي طريقة لمعرفة �أي
ظ�لام يكمن في الوعيه� ،أو ما الخطايا التي ربما حملها مع��ه .ومع ذلك ،ا�ستناد ًا �إلى �أنماط
�سلوك��ه المت�سقة ،ف�إن تكوين �صورة �شاملة دقيقة �أمر �سهل ن�سبي ًا .ب�صفتي كاتب ًا محترف ًا،
لدي لي ،لكن هذا هو االنطباع الذي كان لدي في ذلك الوقت.
قد يكون هذا جر�أة َّ

يبل��غ توكاي اثني��ن وخم�سين عاماً ،لم يتزوج ق��ط� ،أو حتى عا�ش مع ام��ر�أة .يعي�ش في

�شق��ة من غرفتي نوم في الطاب��ق ال�ساد�س من مبنى �أنيق في حي تون��ي �أزابو في طوكيو .قد

تقول �إنه عزب بالت�أكيد .هو يتولى معظم �أعماله المنزلية بنف�سه  -الطهو ،والغ�سيل ،والكي،

والتنظي��ف -والباقي يتواله عمال تنظي��ف منازل محترفون ي�أتون مرتين في ال�شهر� .إنه في
الأ�سا���س �شخ�ص مرتب ،لذلك لي�س من ال�صعب الحفاظ على نظافة منزله .حين ال�ضرورة،

يمكنه تح�ضير كوكتي�لات لذيذة ،ويمكنه طهو معظم الأطباق ،من ح�ساء نيكوجاغا �إلى �سمك
البا�س الملفوف بالورق( .مثل معظم الأ�شخا�ص الذين ي�ستمتعون بالطهو ،ال يدخر �أي تكلفة،
لذل��ك ي�ستخدم في الأطباق التي يعدها �أف�ضل المكونات وهي لذيذة دائماً ).لم ي�شعر قط �أنه في
حاج��ة �إلى امر�أة ف��ي المنزل ،ولم ي�شعر ق��ط بالملل من ق�ضاء الوقت بمف��رده ،كادال ي�شعر
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بالوحدة لأنه ينام وحده� .إلى حد معين ،هذا هو.
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�إن��ه ج��راح تجميل ويدير عيادة ت��وكاي للتجميل في روبونجي ،الت��ي ورثها عن والده.

بطبيع��ة الح��ال لديه كثير من الفر�ص ليلتقي ن�س��اء� .إنه لي�س ما يمك��ن �أن ت�سميه و�سيماً ،لكنه

يتمتع ب�سمات الئقة  -لم يفكر قط في �إجراء جراحة تجميلية لنف�سه – وبما �أن العيادة تعمل على

نح��و جيد للغاية ،فهو يح�صل على دخل مرتفع .لقد تربى تربية جيدة ،ب�أخالق جيدة واهتمام
ال (على
كبي��ر بالثقافة ،ولديه دائم ًا ما يقوله ف��ي مو�ضوعات الحوار .ال يزال �شعر ر�أ�سه كام ً
الرغ��م من �أن بع�ض ال�شيب قد بد�أ يظهر) ،وعلى الرغم من �أنه بد�أ في اكت�ساب ب�ضعة �أرطال

�إال �أن التدريبات المنتظمة ف��ي �صالة الألعاب الريا�ضية ت�ساعده في الحفاظ على اللياقة البدنية
لل�شباب .قد يتفاعل النا�س �سلبي ًا مع هذه ال�صراحة ،لكنه حتى لم تنق�صه ن�ساء ليواعدهن.
ل�سبب ما ،منذ �أن كان �صغيراً ،لم يرغب توكاي مطلق ًا في الزواج وتكوين �أ�سرة .لقد كان
واثق�� ًا تمام ًا ب�أنه لم يك��ن منا�سب ًا للحياة الزوجية .لذلك ،بغ�ض النظر عن مدى جاذبية المر�أة،

�إذا كان��ت تبحث عن رفي��ق دائم ،ف�إنه يحافظ على م�سافة .نتيجة لذل��ك ،معظم الن�ساء الالتي

اختاره��ن ك�صديقات كن �إما متزوجات بالفعل و�إما لديهن �صدي��ق �أ�سا�سي �آخر .طالما حافظ

على هذا الترتيب ،لم يكن لدى �أي من �شريكاته الرغبة في الزواج منه .لو�ضع نقطة �أدق في
ذلك ،كان توكاي دائم ًا حبيب ًا غير ر�سمي رقم اثنين� ،أو �صديق ًا منا�سب ًا في الأيام الممطرة� ،أو
�شري��ك ًا متاح ًا متوافر ًا في اندفاع عار�ض .وب�ص��دق ،كان توكاي على طبيعته في هذا النوع
من العالقات ،والتي كانت له الطريقة الأكثر راحة للوجود مع الن�ساء� .أي ترتيب �آخر  -من
النوع الذي �سعت فيه المر�أة �إلى �شريك حقيقي  -جعله غير مرتاح ومتوتر.

لم يزعجه على نحو خا�ص �أن ه�ؤالء الن�ساء مار�سن الحب مع رجال غيره .كانت العالقات

الج�سدي��ة  ،في النهاية ،عالق��ات ج�سدية فح�سب .كطبيب ،هذا م��ا اعتقده توكاي ،و�شعرت

الن�ساء اللواتي واعدهن بال�شيء نف�سه .كانت رغبة توكاي �أن المر�أة ال تفكر �إال فيه عندما يكون
معه��ا .ما فعلته �أو فكرت فيه خارج وقتهما مع ًا هو �ش�أنها الخا�ص ،ولي�س �شيئ ًا للتكهن به .كان

بهن �أمر ًا غير وارد.
التدخل في حياتهن خارج حدود عالقته َّ

بالنظر �إلى توكاي ،كان تناول الع�شاء مع ه�ؤالء الن�ساء ،و�شرب النبيذ معهن ،والتحدث مع ًا

بمنزلة متعة مميزة .كان الجن�س مجرد متعة �إ�ضافية ،لكنه لم يكن الهدف النهائي� .أكثر ما �سعى

�إلي��ه كان عالقة فكرية حميمة مع عدد من الن�ساء الجذابات .ما جاء بعد ذلك حدث وح�سب .لهذا
ال�سبب ،وجدت الن�ساء �أنف�سهن ينجذبن �إليه على نحو طبيعي ،ي�ستمتعن بق�ضاء بع�ض الوقت معه،
وغالب ًا ما كن ي�أخذن زمام المبادرة� .أنا �شخ�صي ًا �أعتقد �أن معظم الن�ساء في العالم ( وال �سيما الن�ساء
الجذابات حق ًا) �سئمن الرجال الذين يلهثون دائم ًا لإح�ضارهن �إلى ال�سرير.
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اعتق��د توكاي في بع���ض الأحيان �أنه كان يجب عليه �أن يتتبع ع��دد الن�ساء الالتي �أقام معهن
عالق��ة من ه��ذا النوع على مدار ما يقارب الثالثين عاماً .لكنه ل��م يكن قط مهتم ًا بالعدد .كانت

نوعية التجربة هي الهدف .ولم يكن على وجه الخ�صو�ص حول المظهر الج�سدي للمر�أة .طالما

ال �إلى درجة تجعله
لم يكن هناك �أي عيب رئي�س �أثار اهتمامه المهني ،وطالما لم يكن مظهرها مم ً
ي�ست��اء ،كان ذل��ك كافياً� .إذا كنت قلق ًا ب�ش�أن مظهرك ،وكان لدي��ك ما يكفي من المال المدخر،

يمكن��ك تغيير مظه��رك �إلى حد كبير بالطريق��ة التي تحبها (كمتخ�ص�ص في ذل��ك المجال ،كان
يعرف الكثير م��ن الأمثلة الرائعة) .وما كان يقدره بد ً
ال من ذل��ك ،الن�ساء الم�شرقات وحادات
ال��ذكاء المتمتعات بروح الدعابة� .إذا كانت الم��ر�أة جميلة جد ًا لكن لي�س لديها ما تقوله� ،أو لي�س
لديها �آراء خا�صة بها ،ي�صاب توكاي بالإحباط .ال يمكن لأي عملية �أن تح�سن المهارات الفكرية
للمر�أة� .إجراء محادثة ممتعة على الع�شاء مع امر�أة ذكية� ،أو اال�ستمرار في محادثة ق�صيرة بينما

يم�سك �أحدهما الآخر في ال�سرير  -كانت تلك اللحظات التي يقدرها.

ل��م يكن لديه قط �أي م�شكالت خطرة مع الن�ساء ،وهذا �أمر جيد ،لأن ال�صراعات العاطفية

ال�شائك��ة لم تكن ل��ه بالت�أكي��د� .إذا ،ل�سبب ما ،ظه��رت ال�سحب الداكن��ة الم�ش�ؤومة لالحتكاك
الو�شي��ك في الأف��ق ،فقد عرف كيف يتراجع بمهارة عن العالق��ة ،وكيف يحر�ص على عدم
تفاقم الأمور .حر�ص �أي�ض ًا على عدم �إيذاء المر�أة .فعل ذلك ب�سرعة وعلى نحو طبيعي ،مثل

الظ��ل المر�سوم في ال�شفق المتجم��ع .ب�صفته َع َزب ًا مخ�ضرم ًا كان عل��ى دراية جيدة بالتقنيات

الأ�سا�سية.

قط��ع العالقات مع �صديقاته عل��ى �أ�سا�س بارع منتظم .تقول معظ��م الن�ساء مع �أ�صدقائهن

الآخري��ن ،في مرحل��ة معينة من العالقة�« ،أنا �آ�سفة جداً ،لكنن��ي اليمكنني ر�ؤيتك بعد الآن.

�س�أتزوج قريباً ».في معظ��م الحاالت ،جاء قرار الزواج قبل بلوغهن الثالثين �أو الأربعين.
تمام�� ًا مثل التقاويم التي تتبع عل��ى نحوٍ جيد في نهاية العام� .أخذ توكاي الأخبار دائم ًا بهدوء،

وبابت�سام��ة منا�سبة تدعو �إلى الرثاء .لقد كان عاراً ،لكن ماذا يمكنك �أن تفعل؟ لم يكن الزواج

له ،لكنه كان ،وفق طريقته ،م�ؤ�س�سة مقد�سة يجب احترامها.

ف��ي تل��ك الأوقات كان ي�شت��ري للمر�أة هدي��ة زفاف باهظ��ة الثمن .يقول له��ا« ،مبارك
زواج��ك� .أنت ام��ر�أة ذكية وجذاب��ة وجميلة� .أتمنى �أن تكون��ي �سعيدة حق�� ًا � -أنت ت�ستحقين
�أن تكون��ي �سعي��دة ».وقد كان هذا �شعوره في الواقع� .شاركت ه���ؤالء الن�سوة جزء ًا ثمين ًا من

حيواتهن معه ،وبعيد ًا عما كان ي�أمل �أن يكون عاطفة حقيقية ،قدمن له بع�ض الأوقات الدافئة
َّ
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والرائعة .من �أجل هذا وحده كان ممتناً .ماذا يمكن �أن يطلب منهن �أكثر ذلك؟
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�إنم��ا ،ما يقارب ثلث ه�ؤالء الن�سوة اللوات��ي م�ضينفي عقدالرباط الزوجي المقد�س انتهين،
بع��د ب�ض��ع �سنوات ،يهاتفن توكاي ويطلب��ن ر�ؤيته مرة �أخرى .وكان دائم�� ًا �سعيد ًا بما يكفي

لإقام��ة عالقة ممتعة معه��ن  -بالت�أكيد لي�ست مقد�س��ة جداً .لقد انتقلوا م��ن عالقة عر�ضية بين
عزبي��ن �إلى عالقة �أكث��ر تعقيد ًا بين رجل َع َزب وام��ر�أة متزوجة  -ماجعله��ا �أكثر متعة .ما

فعاله مع ًا في الواقع كان �إلى حد كبير كما كان من قبل ،و�إن كان �أكثر كفاءة .لم يجرِ ات�صال

ه��ن مرة �أخرى قط .ا�ستنتج
بالمطل��ق مع الثلثي��ن الباقيين من الن�ساء الالتي تزوجن ،ولم َي َر َّ

�أنه��ن كن يع�شن في �سعادة ،يمار�سن الحي��اة الزوجية ،كزوجات رائعات و ،كما تخيل ،مع
طفلين .لو كانت هذة هي الحال ،ل�شعر توكاي بال�سعادة من �أجلهن .في هذه اللحظة بالذات قد

يكون ثمة ر�ضيع ير�ضع من الثدي الرائع الذي اعتاد �أن يداعبه بمحبة.

كان معظم �أ�صدقاء توكاي متزوجين ولديهم �أطفال .لقد زار منازلهم مرات عدة ،لكنه لم

يح�سده��م عليها قط .لما كان �أطفالهم �صغ��اراً ،وجدهم لطيفين ،لكن لما �أ�صبحوا في المدر�سة

الإعدادية �أو الثانوية ،تحول كل منهم �إلى بالغ فظ ومكروه ،وت�سببوا بجميع �أنواع الم�شكالت
ف��ي جهودهم للتمرد على �أُ�سرهم ،م�سببين بال ه��وادة التعب لأع�صاب ومعدات �آبائهم� .أمكن

الوالدي��ن التفكير فقط ف��ي الأداء الأكاديمي لأطفالهم وكيفية �إلحاقه��م بالمدار�س العليا ،لذلك

�أ�صبح��ت درجاته��م ال�سيئة معركة م�ستمرة بي��ن الآباء .يكاد الأطف��ال ال يفتحون �أفواههم في
ال من ذلك يختارون دخول غرفهم للدرد�ش��ة عبر الإنترنت مع �أ�صدقائهم� ،أو
المن��زل ،وبد ً

ت�ستح��وذ عليهم بع�ض الأفالم الإباحية عبر الإنترنت .لم ي�ستطع توكاي �أن يفر�ض على نف�سه
الرغبة في �أطف��ال مثل ه�ؤالء� .أ�صر جميع �أ�صدقائه على �أن ،بعد كل �شيء� ،إنجاب الأطفال

�شيئ رائع ،لكنه لم يتمكن من �شراء عر�ض المبيعات هذا .ربما كانوا يريدون فقط �أن يتحمل
ت��وكاي العبء نف�سه الذي يتحملونه .لقد كانوا مقتنعين ب�أناني��ة ب�أن كل �شخ�ص �آخر في العالم

جبر على المعاناة التي كابدوها.
يجب �أن ُي َ

�س��ن �صغيرة وبقيت متزوج ًا منذ ذلك الحي��ن ،لكن لم يكن لدي �أي
�أن��ا نف�سي تزوجت في ٍّ

�أطفال .لذا� ،إلى حد ما� ،أ�ستطيع �أن �أفهم وجهة نظره ،على الرغم من �أنني �أرى �أنها تب�سيطية

بع�ض ال�شيء ،ومبالغة بالغية� .أفكر �أحيان ًا في �أنه قد يكون محق ًا بالفعل .على الرغم من �أنه،

بالطب��ع ،لي�ست كل الحاالت بائ�سة للغاية .في ه��ذا العالم ال�ضخم ،توجد بع�ض الأ�سر الجميلة
وال�سعي��دة حيث يحافظ الآباء والأطفال على عالقة وثيقة ودافئة  -وهي حالة تتكرر مثل حيل
القبع��ة ف��ي كرة القدم .لي�س لدي ثقة على الإطالق في �أنني يمك��ن �أن �أكون �أحد ه�ؤالء الآباء

ال�سعداء النادرين ،وال �أ�ستطيع �أن �أرى �أن توكاي يمكن �أن يكون ذلك �أي�ضاً.
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ف��ي مجازفة �سوء الفه��م� ،أود �أن �أ�سمي توكاي ب�أنه �شخ�ص دمث .لم يكن خا�سر ًا م�سكيناً،

ولم تكن لديه عقدة نق�ص �أو غيرة ،وال تحيز �أو كبرياء مفرط ،وال هواج�س معينة ،ولم يكن

�شدي��د الح�سا�سية ،ولم تكن لديه وجهات نظر �سيا�سية ثابتة .ظاهرياً ،في الأقل ،ولم تكن لديه

�أي من ال�سمات التي قد تربطه ب�شخ�صية غير م�ستقرة� .أحب النا�س من حوله �شخ�صيته المبا�شرة
وجه توكاي هذه ال�صفات على
وال�صريحة ،و�أخالقه المهذبة ،وموقفه الإيجابي المبهج .وقد َّ
نحو رئي�س �إلى الن�ساء  -ن�صف �سكان العالم  -بطريقة ا�ستراتيجية وفعالة .كان اللطف وتقدير

المر�أة ،بالنظر �إلى �شخ�ص في مهنته ،مهارات �ضرورية ،وامتلكها توكاي على نحو طبيعي

 كانت �صفات فطرية ،وطبيعية ،مثل �صوت جميل �أو �أ�صابع طويلة .وب�سبب هذا (وبطبيعةالحال ،لأنه كان جراح ًا موهوباً) ،قامت عيادته ب�أعمال مزدهرة .لم يلج�أ �إلى الإعالن قط،
لكن جدول مواعيده كان دائم ًا ممتلئاً.

كم��ا يدرك قرائي ،بال �شك ،ف�إن الأ�شخا���ص الدمثين مثل ه�ؤالء هم في الغالب �سطحيون

و اعتيادي��ون وممل��ون .على الرغم من ذلك ،لم يظهر توكاي �أي ًا م��ن هذه ال�صفات .لطالما

ا�ستمتعت باال�سترخاء لم��دة �ساعة معه في عطلة نهاية الأ�سبوع ،وكنا ن�شرب زجاجتي بيرة.
لق��د كان متحدث ًا ممتازاً ،مع الكثير من المو�ضوع��ات .كان ح�سه الفكاهي وا�ضح ًا دائماً ،ولم

يك��ن معقد ًا على نح��وٍ خا�ص� .أخبرني الكثير من حكايات الجراح��ة التجميلية وراء الكوالي�س

المثي��رة لالهتمام (دائماً ،بالطبع ،يحمي خ�صو�صي��ة العمالء) ،وك�شف عن عدد من الحقائق
الرائع��ة عن الن�س��اء .ومع ذلك ،لم يترك هذه الأمور تنحدر ق��ط �إلى االبتذال .كان يتحدث

دائم�� ًا عن �صديقاته باحترام وعاطفة كبيرين ،وحر�ص على الحفاظ على �سرية �أي معلومات

�شخ�صية.

ق��ال لي ذات مرة« :الرجل النبي��ل ال يتحدث كثير ًا عن ال�ضرائب الت��ي دفعها� ،أو الن�ساء

اللواتي يعا�شرهن».

«من قال ذلك؟» �س�ألت.
«�أن��ا اخترعتها »،ق��ال ،لم يتغير تعبيره« .بالطبع� ،أحيان ًا يج��ب �أن �أتحدث �إلى محا�سبي

عن ال�ضرائب».

لم يجد توكاي قط �أنه من الغريب �أن يكون لديك �صديقتان �أو ثالث في وقت واحد .كانت

الن�ساء �إما متزوجات و�إما لديهن �أ�صدقاء �آخرون ،لذا ف�إن جداولهن لها حق الأولوية ،ما ُيقلّل
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م��ن الوقت الذي يمك��ن �أن يق�ضيه معهن .لقد �شعر �أن وجود العديد م��ن ال�صديقات كان �أمر ًا
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طبيعي ًا وح�سب ،ولم يح�سبه قط فعل خيانة .ومع ذلك ،لم يخبر قط �أي ًا منهن عن الآخريات،
ال من ذلك ب�سيا�سة �صارمة ل�سرية المعلومات.
بل احتفظ بد ً

في عيادة توكاي كان لديه �سكرتير ذكي بارع عمل معه ل�سنوات .ن�سق هذا الرجل جدول

ت��وكاي المعقد مثل مراقب حركة جوية متمر�س .لم يرتب فقط جدول عمل توكاي ،لكن مع

م��رور الوقت ،ورث ال�سكرتير مهمة �إدارة جدول المواع��دة ال�شخ�صية لتوكاي .لقد عرف

كل التفا�صي��ل الملونة في حي��اة توكاي الخا�صة ،لكنه لم يتحدث عنه��ا قط ،ولم يكن منزعج ًا
ال للغاية ،ووا�صل عمله بكف��اءة .كان جيد ًا في التحكم ف��ي حركة المرور،
م��ن كونه م�شغ��و ً

لذل��ك لم يت��ورط توكاي في �أي كوارث قريبة .من ال�صعب بع���ض ال�شيء ت�صديق الأمر في
البداي��ة ،لكنه اهتم حتى بمواعيد ال��دورة ال�شهرية لدى �صديقاته .لما �سافر توكاي مع امر�أة،

� َّأمن �سكرتي��ره تذاكر القطار وحجوزات الفنادق .لوال ه��ذا ال�سكرتير القدير لما كانت الحياة
ال�شخ�صية المح�سنة لتوكاي هي ما هي عليه .لي�شكره على كل ما فعله ،حر�ص توكاي على منح

هذا ال�سكرتير الو�سيم (الذي كان بالطبع ،مثلي الجن�س) هدايا كلما دعت المنا�سبة �إلى ذلك.

بهن ،لذلك لم يواجه
لح�سن الحظ ،ل��م يكت�شف �أزواج وع�شاق �صديقاته قط عالقة توكاي َّ

ونبه
�أي م�ش��كالت كبيرة ،ولم يتعر�ض لمواقف محرجة .لق��د كان �شخ�ص ًا حذر ًا وحري�صاًّ ،

يكن حذرات بالقدر نف�سه .وهو ي�صدر ث�لاث ن�صائح �أ�سا�سية :خذ وقتك
�صديقات��ه �إلى �أن َّ
وال تفر�ض الأ�شياء؛ ال تقع في �أنماط يمكن التنب�ؤ بها؛ وحينما ت�ضطر �إلى الكذب ،ت�أكد من �أن

تك��ون كذبة ب�سيطة( .كان هذا ،بالطبع ،مثل محاولة تعلي��م طائر النور�س كيف يطير ،لكنه
ت�أكد من ذلك ،بالطريقة نف�سها).

ذل��ك ال يعني �أن الأمور كانت خالية من المتاعب تماماً� .إن تحقيق التوازن بين العديد من

العالق��ات المتزامنة على مدار تلك الفترة الزمنية يعني �أن��ه ال بد من وجود بع�ض م�شكالت.
حتى القرد يخطئ في الغ�صن العر�ضي وي�سقط� .أعطت �إحدى �صديقاته �صديقها المت�شكك �سبب ًا
ال عن
لالت�ص��ال بالعي��ادة والمطالبة بمعرفة معلومات ح��ول الحياة ال�شخ�صي��ة للطبيب ،ف�ض ً

�أخالق��ه( .ا�ستخ��دم �سكرتيره البارع �سلطات��ه في الإقناع لتجاهل اتهام��ات الرجل ).وكانت
ال ف��ي عالقتها ،و�أ�صبح��ت مرتبكة ،وت�سبب��ت في بع�ض
هن��اك امر�أة متزوج��ة انغم�ست قلي ً
المتاع��ب لتوكاي .ت�صادف �أن يك��ون زوج المر�أة م�صارع ًا م�شه��وراً .لكن هنا� ،أي�ضاً ،تم

تفادي المتاعب .تمكن الطبيب من تجنب ك�سر كتفه.
«�ألم تكن محظوظ ًا وح�سب؟» �س�ألت.
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«في الأرجح »،قال ،وابت�سم« .ربما كنت محظوظ ًا فقط .لكن ال �أعتقد �أن هذاكل ما كان

عليه الأمر .من غير �أي �شطح في الخيال هل �أنا �أمتلك كل هذا الذكاء ،لكن في بع�ض الأحيان
�أُفاج�أ بمدى ذكائي».
«ذكي »،كررت.
«�إنه مثل  -كيف يجب �أن �أ�ضعه؟  -يتحول عقلي فج�أة عندما ت�صبح الأمور ح�سا�سة»،...

تمتم توكاي .ال يبدو �أنه قادر على تقديم مثال جيد� .أو ربما تردد في مناق�شته.

«بالحدي��ث عن ال�سرع��ة في لفت االنتباه »،قل��ت�« ،أتذكر م�شهد ًا من فيل��م قديم لفران�سوا

تروفو .امر�أة تقول للرجل‘ :بع�ض النا�س مهذبون ،والبع�ض مت�سرعون .يتمتع كل �شخ�ص
ب�صف��ة جيدة يمتلكها ،لك��ن الت�سرع يفوق الأدب في معظم الأحيان ’.ه��ل �شاهدت ذلك الفيلم

من قبل؟»

«ال ،ال �أعتقد ذلك »،قال توكاي.
«�أعط��ت المر�أة مثاالً .رجل يفت��ح باباًليجد امر�أة عارية في الداخل ،تغير مالب�سها .يقول

ال�شخ�ص المهذب :عفواً� ،سيدتي ‘،ويغلق الباب ب�سرعة .ال�شخ�ص الذي يقول عفواً� ،سيدي’،

ويغلق الباب ،الآن هذا �شخ�ص �سريع».

قال توكاي ،وبدا منبهراً« :فهمت .هذا تعريف مثير لالهتمام� .أعتقد �أنني �أعرف ما الذي

ي�صلون �إليه .لقد كنت في موقف من هذا النوع مرات عدة».

«وفي كل مرة كنت قادر ًا على ا�ستخدام ر�شاقتك الذهنية لتخل�ص نف�سك؟»
حدجن��ي توكاي بنظرة متجهمة« .ال �أري��د المبالغة في تقدير نف�سي .لقد كنت محظوظ ًا في

الأ�سا�س� .أنا بب�ساطة رجل مهذب ومحظوظ .قد تكون هذه �أف�ضل طريقة للتفكير في الأمر».
في �أي حال ،ا�ستمرت ما ت�سمى الحياة المحظوظة ل ِـتوكاي مدة ثالثين عاماً .وقت طويل،

عندما تفكر في ذلك .لكن ذات يوم ،وعلى نحو غير متوقع تماماً ،وقع في حب عميق .مثل
ثعلب ذكي يجد نف�سه فج�أة عالق ًا في فخ.

كان��ت المر�أة التي وقع في حبه��ا �أ�صغر منه ب�ستة ع�شر عام��اً ،ومتزوجة .كان زوجها،

الذي يكبرها بعامين ،يعمل في �شركة �أجنبية لتكنولوجيا المعلومات ،ولديهما طفل واحد .فتاة
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عمرها خم�س �سنوات .ظلت هي وتوكاي يتقابالن مدة عام ون�صف.
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«�سي��د تانيم��ورا� »،س�ألن��ي ذات مرة« ،هل �سبق ل��ك �أن حاولت جاه��د ًا �أال تحب �شخ�ص ًا

تعرف
�أكثرم��ن ال�لازم؟» كان هذا في بداية ال�صيف ،على ما �أذكر ،من��ذ �أكثر من عام على ُّ
�أحدنا �إلى الآخر للمرة الأولى.

«ال �أعتقد �أنني فعلت ذلك »،قلت له.
«وال �أنا .حتى الآن »،قال توكاي.
«هل تحاول جاهد ًا �أال تحب �شخ�ص ًا ما كثيراً؟»
«بال�ضبط .هذا ما �أفعله الآن».
«لماذا؟»
«الأم��ر ب�سيط ،حقاً� .إذا كنت �أحبها كثيراً ،فهذا م�ؤلم .ال �أ�ستطيع �أن �أتحمله .ال �أعتقد �أن

قلبي قادر على تحمل ذلك ،ولهذا �أحاول عدم الوقوع في حبها».

ب��دا جاد ًا تماماً .افتقر تعبيره �إلى �أي �أثر لمزاج��ه المعتاد« .ماذا تفعل ،بال�ضبط ،حتى ال

تحبها كثيراً؟»

قال« :لقد جربت كل الو�سائل .لكن كل هذا يخت�صر في التفكير عن ق�صد في الأفكار ال�سلبية

عنه��ا بقدر م��ا �أ�ستطيع� .أ�سرد ذهني ًا �أكبر عدد ممكن من عيوبه��ا – نواق�صها،يجب �أن �أقول.
و�أك��رر ذلك مرار ًا وتك��رار ًا في ر�أ�سي مثل تعويذة  ،و�أقنع نف�س��ي �أال �أحب هذه المر�أة �أكثر

مما ينبغي».

«هل نجح الأمر؟»
ال وقبل كل �شيء ،لم �أتمكن من ابتداع
«ال ،لي�س على نحوٍ جيد ».هز توكاي ر�أ�سه�« .أو ً

�أ�شي��اء �سلبية كثيرة عنها .وهناك حقيق��ة �أنني �أجد حتى تلك ال�صف��ات ال�سلبية جذابة .وال�شيء
لدي ،وما هو لي�س كذلك.
الآخر هو �أنني ال �أ�ستطيع �أن �أقول لنف�سي ما هو الأكثر من الالزم َّ

هذه هي المرة الأولى في حياتي التي �شعرت فيها بهذا النوع من الم�شاعر الخرقاء».

ثيرت عواطفك عل��ى هذا النحو من
«لق��د خرجت مع كثير م��ن الن�ساء ولم ي�سبق ل��ك �أن �أُ َ

قبل؟» �س�ألت.

«ه��ذه هي المرة الأول��ى »،قال الطبيب بب�ساطة .ثم ا�ستح�ضر ذك��رى قديمة من �أعماقه.

«�أتعل��م ،كانت هناك فت��رة ق�صيرة ،في الواقع ،في المدر�سة الثانوي��ة ،عندما �شعرت ب�شيء
العـدد � 22شتاء 2021
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مماث��ل .وقت جع��ل فيه التفكير في �شخ���ص معين �ص��دري يت�ألم وال �أ�ستط��ع التفكير في �أي
�ش��يء �آخر ...لكن هذا كان �شعور ًا من ط��رف واحد لم ي�صل �إلى �أي مكان .الأمور مختلفة
الآن� .أنا �شخ�ص بالغ ،ونحن لدينا بالفعل عالقة ج�سدية .مع ذلك ،ف�إن ذهني م�شو�ش تماماً.
كلما فك��رت فيها �أكثر� ،أثارتني ج�سدي ًا �أكثر� ،أع�ضائ��ي الداخلية .وال �سيما جهازي اله�ضمي

وجهازي التنف�سي».

كان �صامتاً ،كما لو كان يتفح�ص كال الجهازين.
قل��ت« :مما تقولهلي ،يبدو �أنك تبذل ق�صارى جهدك �أال تع�شقهابعمق ،لكنك ت�أمل �أي�ض ًا �أال

تفقدها».

«بال�ضبط� .إنه متناق�ض� ،أعرف .ف�صام� .آمل في �شيئين متعاك�سين تمام ًا في الوقت نف�سه.

ه��ذا لن ينجح ،مهما حاولت جاهداً .لكن ال يمكنن��ي الم�ساعدة� .أنا فقط ال �أ�ستطيع فقدانها� .إذا

حدث ذلك ،ف�س�أفقد نف�سي».

«لكنها متزوجة ولديها طفلة».
«�صحيح».
«كيف ترى هي عالقتكما؟»
�أمال ت��وكاي ر�أ�سه واختار كلماته بعناية�« .أنا فقط �أخمن ،والتخمين يجعلني �أكثر حيرة.

لكنه��ا �أخبرتني بو�ضوح �أنها ال تنوي �أن تطلق زوجها .هناك الطفلة التي يجب �أن تفكر فيها،

وهي ال تريد ت�شتيت �أ�سرتها».

«ومع ذلك فهي توا�صل ر�ؤيتك».
«م��ا زلنا نحاول �إيج��اد الفر�ص ليرى �أحدنا الآخر .لكن من يعل��م بالم�ستقبل� .إنها تخ�شى
�أن يكت�ش��ف زوجها عالقتن��ا ،وقالت �إنها قد تتوقف عن ر�ؤيتي يوم ًا م��ا .وربما يكت�شف ذلك

و�سيتعين علينا حق ًا التوقف عن �أن يرى �أحدنا الآخر� .أو ربما �ستمل بب�ساطة من عالقتنا .لي�س

لدي �أي فكرة عما �سي�أتي به الغد».
«وهذا هو �أكثر ما يخيفك».

«نعم ،حينما �أفكّ ر في هذه االحتماالت ،ال يمكنني التفكير في �أي �شيء �آخر� .أكاد ال �أ�ستطيع
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�أن �آكل».
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تعرفت �إلى الدكتور توكاي في �صالة �ألعاب ريا�ضية بالقرب من منزلي .كان يذهب دائم ًا
َّ

�إلى �صالة الألعاب الريا�ضية في �صباح نهاية الأ�سبوع للعب اال�سكوا�ش وانتهى بنا الأمر بلعب
بع���ض المباري��ات معاً .لقد كان خ�صم ًا جي��د ًا  -مهذباً ،وفي حالة جيدة ،ول��م يكن قلق ًا للغاية

ب�ش���أن الفوز ،وقد ا�ستمتعت باللعب �ض��ده .كنت �أكبر منه �سن ًا بقليل ،لكننا كنا في الأ�سا�س من

الجيل نف�سه (حدث كل هذا منذ فترة) ولدينا الم�ستوى نف�سه من القدرة تقريب ًا عندما يتعلق الأمر

باال�سكوا���ش .كنا نتع��رق في �أثناء مطاردة الكرة ،ثم نتوجه �إل��ى �صالة بيرة قريبة للح�صول

على بع�ض الأقداح معاً .كما هي الحال مع معظم الأ�شخا�ص الذين ن�ش�ؤوا تن�شئة جيدة ،وتعلموا

وتح�صنوا مالي ًا مالياً ،فكّ ر الدكتور توكاي في نف�سه فقط .لكن على الرغم من كل
تعليم�� ًا جيد ًا
ّ
هذا ،كما ذكرت �سابقاً ،كان متحدث ًا رائع ًا وقد ا�ستمتعت حق ًا بالتحدث �إليه.

لم��ا اكت�شف �أنني كات��ب ،بد�أ تدريجي ًا في الك�شف عن مزيد م��ن التفا�صيل ال�شخ�صية .ربما

�شعر �أنه ،مثل المعالجين والزعماء الدينيين ،كان للك َّتاب حق (�أو واجب) م�شروع في �سماع

اعتراف��ات النا�س .لقد مررت بالتجرب��ة نف�سها مع كثير من الأ�شخا�ص الآخرين .ومع ذلك،
فق��د ا�ستمتعت دائم ًا باال�ستماع �إليه ،ولم �أفقد قط االهتمام بما كان يجب �أن يقوله .كان منفتح ًا

و�صادق ًا ومدرك ًا لذاته .ولم يكن يخ�شى الك�شف عن نقاط �ضعفه للآخرين � -صفة غير عادية.
ه��ذا ما قاله لي« .لقد خرجت مع كثير من الن�ساء الأجمل منها ،والأح�سن بنية ،والأف�ضل

ل��دي �شخ�ص مميز� .أعتقد �أنه يمكنك
ذوق�� ًا والأذكى .لكن هذه المقارنات ال معنى لها ،لأنها
َّ

ت�سميت��ه «ح�ضور ًا كامالً» كل �صفاتها مرتبطة ب�إحكام بجوهر واحد .ال يمكنك ف�صل كل مزية

فردية لقيا�سها وتحليلها ،لتقول �إنها �أف�ضل �أو �أ�سو�أ من الميزة نف�سها لدى �شخ�ص �آخر .ما يكمن

في �صميمها هو ما يجذبني ب�شدة .مثل مغناطي�س قوي .هذا يتجاوز المنطق».

كنا ن�شرب وي�سكي من نوع بالك وتان�س في �أثناء تناول البطاطا المقلية والمخلالت.
«بع��د �أن ر�أيت حبي الآن والقول وداعاً� ،أعرف كيف كان قلبي ال�ضحل للغاية في عمر،

كما لو �أنني لم �أعرف الحب من قبل »،ر َّنم توكاي.

«ق�صيدة ل ِـ جون�شوناجون �أت�سوتادا »،قلت .لم تكن لدي �أي فكرة لماذا تذكرت هذا.
قال« :في الكلية ،علمونا �أن «الم�شاهدة» تعني لقاء الحبيب ،بما في ذلك العالقة الج�سدية.

في ذلك الوقت لم يكن ذلك يعني الكثير ،لكن الآن ،في هذا العمر ،اختبرت �أخير ًا ما �شعر به

ال�شاعر .ال�شعور العميق بالفقدان بعد لقاء المر�أة التي تحبها ،مار�ستما الحب ،ثم قلتما وداعاً.
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ك�أن��ك تختنق .لم تتغي��ر الم�شاعر نف�سها على الإطالق منذ �ألف ع��ام .لم ي�سبق لي �أن �شعرت
ال
بهذا ال�شعور حتى الآن ،وهذا يجعلني �أدرك كم كنت غير مكتمل ،ك�شخ�ص .لقد ت�أخرت قلي ً

في مالحظة ذلك».

مع �شيء من هذا القبيل ال يوجد �شيء مبكر جد ًا �أو مت�أخر جداً ،قلت له .قد يكون فهمك قد

ال في الحياة ،لكن هذا �أف�ضل من عدم �إدراكه على الإطالق.
ت�أخر قلي ً

ق��ال توكاي« :لكن ربما كان من الأف�ضل ل��و واجهت هذا و�أنا �شاب .لكنت طورت حينها

�أج�سام ًا م�ضادة للحب».

ال من الأ�شخا�ص الذين ،بعيد ًا
ل��م �أفكر �أن الأمور كانت بهذه الب�ساطة .لقد عرفت عدد ًا قلي ً

ع��ن تطوير �أج�سام م�ضادة للحب ،كانوا يحملون مر�ضاًهاجع�� ًا لكنه خبيث .لكنني لم �أتطرق

ال جد ًا لأخو�ض فيه.
�إلى هذا الأمر .كان الأمر �سي�ستغرق وقت ًا طوي ً

قال« :كنت �أراها منذ عام ون�صف .غالب ًا ما يذهب زوجها في رحالت عمل �إلى الخارج،

وحينما يكون بعيداً ،نكون مع ًا ونتناول الع�شاء ونذهب �إلى بيتي وننام معاً .بد�أت العالقة معي

عندم��ا اكت�شفت �أن زوجها لديه عالقة غرامية .اعتذر �إليها زوجها ،وهجر المر�أة الأخرى،
ووعدها ب�أنه لن يفعل ذلك مرة �أخرى .لكن ذلك لم ير�ضها ،وبد�أت تنام معي لت�ستعيد توازنها

العاطفي .االنتقام كلمة قوية ،لكن عليها �أن تقوم ببع�ض التكيف العقلي .يحدث ذلك كثيراً».

ل��م �أك��ن مت�أكد ًا مما �إذا كان هذا النوع من الأ�شياء قد ح��دث كثير ًا �أو ال .لذلك بقيت �صامت ًا

وا�ستمعت �إليه حتى النهاية.

«لق��د ا�ستمتعنا ب�أنف�سنا حقاً .محادثة رائعة� ،أ�س��رار حميمة عرفها كالنا فقط ،وعلى مهلٍ ،

الجن�س الح�سا�س� .أعتقد �أننا ت�شاركنا بع�ض الأوقات الجميلة معاً� .ضحكت كثيراً .لديها �ضحكة

معدية .لكن م��ع تقدم عالقتنا� ،أحببتهاكثيراً ،ولم �أ�ستطع التراج��ع .وم�ؤخر ًا بد�أت �أت�ساءل:

من �أنا في العالم؟»

�شعرت ك�أنني لم �أ�سمع تمام ًا (�أو ربما �أخط�أت �سماع) هذه الكلمات الأخيرة ،لذا طلبت �إليه

�أن يكررها.

«من �أنا في العالم؟ لقد كنت �أت�ساءل حق ًا عن هذا »،كرر.
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«هذا �س�ؤال �صعب »،قلت.
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«نعم� .إنه �س�ؤال �صعب للغاية »،قال توكاي� .أوم�أ بر�أ�سه ب�ضع مرات ،كما لو كان ي�ؤكد

ذلك .يبدو �أنه فاته تلميح ال�سخرية في كالمي.

«م��ن �أنا؟» تابع« .حت��ى الآن ،عملت كج��راح تجميل ولم يكن ل��دي �أي �شك في ذلك.

ال مع والدي كم�ساعد له ،ثم
تخرج��ت في ق�سم الجراحة التجميلية في كلية الط��ب ،وعملت �أو ً

علي قول هذا ،لكني جراح
تولي��ت �إدارة العيادة عندما بد�أ نظره ي�ضعف وتقاع��د .ربما لي�س َّ
ماه��ر جداً .يمكن �أن يكون عالم الجراح��ة التجميلية رديء ال�سمعة �إلى حد ما ،وهناك بع�ض

ال متوا�ضعة .لقد كن��ت دائم ًا �أنجز ما
العي��ادات التي ت�ض��ع �إعالنات مبهرة لكنها ت���ؤدي �أعما ً

علي �ضميري في عملي ،ولم تكن لدي �أي م�شكالت كبيرة مع زبائني� .أنا فخور بهذا،
يملي��ه َّ

كمحت��رف� .أنا �سعيد بحيات��ي الخا�صة �أي�ضاً .لدي الكثير من الأ�صدق��اء ،وبقيت ب�صحة جيدة

حت��ى الآن� .أنا �أ�ستمت��ع بالحياة .لكن ما زلت �أت�ساءل في هذه الأيام ،م��ن �أنا في العالم؟ و�أنا
ج��اد للغاية في ذلك� .إذا ا�ستبع��دت م�سيرتي كجراح تجميل ،والبيئة ال�سعيدة التي �أعي�ش فيها،

و�أطلقتني �إلى العالم ،دون �أي تف�سير ،وجردتني من كل �شيء -ماذا �س�أكون في العالم؟»
إلي توكاي في عيني تماماً ،كما لو كان يبحث عن نوع من اال�ستجابة.
نظر � َّ

«لماذا بد�أت فج�أة في التفكير بهذه الطريقة؟» �س�ألت.

«�أعتق��د �أنه ب�سبب كتاب قر�أته منذ فترة عن مع�سكرات االعتقال النازية .كانت هناك ق�صة
ع��ن طبيب في الطب الباطن��ي �أُ ِ
ر�سل �إلى �أو�شفيت��ز �إبان الحرب .كان يهودي�� ًا ولديه عيادته

ور ِّحلت �أ�سرته فج�أة �إلى �أو�شفيتز .حتى ذلك الحين،
الخا�صة في برلين ،لكنه اع ُت ِقلَ ذات يوم ُ
�أحبته �أ�سرته ،واحترمه من حوله ،ووثق به مر�ضاه .عا�ش حياة كاملة في منزل �أنيق .كان

لديه زوج من الكالب ،وفي عطالت نهاية الأ�سبوع عزف على الت�شيلو في غرفة هواة مو�سيقا
ُ
لقي
لمجموعة �أ�صدقاء -غالب ًا �شوبرتومندل�سون .كانت حياته �سلمية وزاخرة .لكن بعد ذلك� ،أ َ
به في جحيم حي .لم يعد البرليني المي�سور ،الطبيب المحترم  -فج�أة �أ�صبح �أبعد عن �أن يكون
كائن�� ًا ب�شرياً .ف ِ
ُ�صلَ عن �أ�سرته ولم يعام��ل �أف�ضل من كلب �ضال ،بعناء يح�صل على �أي �شيء
ي�أكل��ه .علم قائ��د المع�سكر �أنه كان طبيب ًا معروف ًا و�أبعده عن غ��رف الغاز في الوقت الحالي،

واعتق��د �أن��ه قد يكون ذافائدة ،لكنه لم يكن لديه �أي فكرة عما قد يجلبه اليوم التالي .قد ي�ضرب

ف��ي �أي وقت ،وفق ًا لنزوة الحرا���س ،حتى الموت بهراوة .وفي هذا الوقت ،ربما يكون بقية

�أفراد �أ�سرته قد قتلوا بالفعل».
توقف للحظة.
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«لم��ا قر�أت هذا� ،صدمني .ل��و كان الزمان والمكان مختلفين ،لربم��ا كنت قد عانيت من

الم�صير الرهيب نف�سه� .إذا ،ل�سبب ما  -ال �أدري لماذا �ُ -سحبت فج�أة بعيد ًا عن حياتي الحالية،

وحرم��ت من جميع حقوقي ،وتحولت لأعي�ش كرقم ،فماذا �س�أ�صبح في العالم؟ �أغلقت الكتاب
ُ
وفكرت في هذا .بخالف مهاراتي كج��راح تجميل ،والثقة التي اكت�سبتها من الآخرين ،لي�س

ل��دي �أي مزايا تعوي�ض �أخ��رى ،وال مواهب �أخرى� .أنا مجرد رجل ف��ي الثانية والخم�سين
م��ن العمر� .أن��ا ب�صحة جيدة ،على الرغم م��ن �أنني ال �أملك القدرة عل��ى التحمل كالتي كانت
لدي عندم��ا كنت �صغيراً .لن �أتمكن من تحمل العمل البدني ال�شاق لفترة طويلة .الأ�شياء التي

�أجيدها هي اختيار نبيذ  Pinot Noirلطيف ،والتردد على بع�ض مطاعم ال�سو�شي وغيرها من
ال مهماً ،واختي��ار الإك�س�سوارات الأنيقة كهدايا للن�ساء ،والعزف على
الأماكن حيث ُ�أع ُّد عمي ً

ال (يمكنني �أن �أعزف ارتجالي ًا قطعة ب�سيطة من المو�سيقا) .لكن ذلك تقريب ًا قدره.
البيانو قلي ً

لو ُرميت في مكان مثل �أو�شفيتز ،فلن ي�ساعد �شيء من ذلك».

وافقت��ه .ف��ي مع�سكر االعتق��ال نبي��ذ  ،Pinot Noirوعرو�ض البيانو لله��واة ومهارات

المحادثة الرائعة �ستكون غير مجدية تماماً.

لو�س ِل َبت من��ك القدرة على
«ه��ل فكرت به��ذه الطريقة� ،سيد تانيم��ورا؟ ماذا �ستك��ون ُ

الكتابة؟»

�شرح��ت له و�ضعي .كانت نقط��ة انطالقي هي كوني �شخ�ص ًا ب�سيط ًا ب�لا �شيء ،يبد�أ الحياة

كم��ا لو كان عاري ًا بال �شيء .من خالل الم�صادفة ،بد�أت الكتابة ،ولح�سن الحظ ،تمكنت من
ك�س��ب لقمة العي�ش منها .لذل��ك ،ال حاجة لي �إلى الخروج ب�سيناريو درامي مثل �أن �أُرمى في
�أو�شفيتز� ،أخبرته ،ليدرك �أنني مجرد �إن�سان لي�س لديه �صفات �أو مهارات خا�صة.

فكر توكاي في هذا الأمر .بدت �أنها المرة الأولى على الإطالق التي �سمع فيها عن وجود

وجهة النظر هذه.

«فهمت »،قال« .قد يجعل ذلك الحياة �أ�سهل قليالً».
�أ�ش��رت ،بتردد� ،إلى �أن بدء الحياة ك�إن�سان ُمتخ ِّفف من كل �شيء قد ال يكون بهذه ال�سهولة

في النهاية.

«�أن��ت محق »،قال توكاي«.مح��ق تماماً .يج��ب �أن يكون بدء الحياة ب�لا �شيء �صعباً.
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به��ذا المعنى� ،أنا محظوظ �أكثر م��ن معظم النا�س .ومع ذلك ،حينم��ا ت�صل �إلى عمر معين،
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ويكون لديك نمط حياتك ومكانتك االجتماعية ،حينها فقط تبد�أ في ال�شكوك الجدية حول قيمتك
ك�إن�سان ،وي�صبح ذلك محاولة جيدة �أي�ضاً ،بمعنى مختلف .الحياة التي ع�شتها حتى الآن تبدو

بال معنى� ،ضياعاً .لو كنت �أ�صغر �سناً ،لكان من الممكن �أن �أتغير ،وال يزال لدي �أمل .لكن

علي .لي�س من ال�سهل البدء من جديد».
في مثل عمري يثقل الما�ضي َّ

«وبد�أت تفك��ر بجدية في هذه الأ�شياء بعد قراءة كتاب ع��ن مع�سكرات االعتقال النازية؟»

�س�ألت.

«نعم� .صدمني الكتاب .وفوق كل هذا ،لم يكن م�ستقبل عالقتي بهذه المر�أة وا�ضحاً ،وقد

�أعطاني هذا المزيج حالة خفيفة من اكتئاب منت�صف العمر .من �أنا في العالم؟ �س�ألت نف�سي هذا

ال�س�ؤال با�ستمرار .لكن بغ�ض النظر عن مقدار ما�أ�س�أل ،ال يمكنني العثور على �إجابة� .أنا فقط
�أ�ستمر في الدوران في دوائر .الأ�شياء التي كنت �أ�ستمتع بها �أجدها مملة الآن .ال �أ�شعر برغبة

ف��ي ممار�سة الريا�ضة �أو �شراء المالب�س .من ال�صعب جد ًا الجلو�س �إلى البيانو بعد الآن.
ال �أ�شعر حتى برغبة في الأكل� .أنا فقط �أجل�س هناك و�أفكر فيها .حتى حينما �أكون مع زبونة،

ف�إن ذهني ممتلئ بها� .أخ�شى حتى �أن �أف�شي با�سمها من دون تفكير».
«كم مرة تراها؟»

لدي.
«الأم��ر مختلف دائماً ،ويعتمد على جدول زوجها .هذا م��ن الأ�شياء ال�صعبة للغاية َّ

حينم��ا يكون في رحلة عمل طويلة ،يمكننا �أن يرى �أحدنا الآخر كثيراً .يعتني والداها بطفلها،

�أو ت�ست�أجر جلي�سة �أطفال� .إنما حينما يكون زوجها في اليابان ،فيمكن �أن تمر �أ�سابيع دون �أن
ي��رى �أحدنا الآخر .تلك الأوقات مروعة� .إنها عبارة مبتذلة� ،أعلم ،لكن حينما �أفكر في �أنني

قد ال �أراها مرة �أخرى � ،أ�شعر ك�أنني �أتمزق �إلى اثنين».

لقد ا�ستمعت �إليه دون تعليق .لم يكن اختياره للكلمات مبتذالً ،على الرغم من ابتذالها .في

الواقع ،بدت حقيقية جداً.

عادة كثير من ال�صديقات .قد تده�ش ل�سماع هذا،
�أخ��ذ نف�س ًا طويالً ،بطيئ ًا ثم زفر« .ل��دي
ً

لكن �أحيان ًا ما ي�صل �إلى �أربع �أو خم�س في الوقت نف�سه .حينما ال �أ�ستطيع ر�ؤية �إحداهن� ،أرى

�أخ��رى ،ما يجعل الأم��ور �سهلة للغاية� .إنما ،لم��ا وجدت نف�سي منجذب ًا ج��د ًا �إلى هذه المر�أة
بالذات ،لم تعد الن�س��اء الأخريات يعنين �شيئاًبالن�سبة لي .حينما �أكون مع امر�أة �أخرى� ،أرى

وجهها فقط .ال يمكنني التخل�ص منه .هذه حالة خطرة».
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حال��ة خطرة ،فك��رت .تخيلت توكاي وه��و ي�ستدعي �سيارة �إ�سع��اف« .مرحباً؟ نحن في

حاج��ة �إلى �سيارة �إ�سع��اف هنا على الفور .هذه حالة خطرة حق��اً� .صعوبة في التنف�س� ،أ�شعر
ك�أنني على �أو�شك �أن �أتمزق»...

«�إح��دى الم�شكالت الكبيرة ه��ي �أنه كلما تعرفتها �أكثر� ،أحببتها �أكث��ر .لقد خرجنا مع ًا مدة

ع��ام ون�صف ،لكن في الوقت الحال��ي �أ�صبحت �أكثر انغما�س ًا مما كنت علي��ه في البداية .يبدو
�أن قلبينا �أ�صبحا مت�شابكاين .فهي حينما ت�شعر ب�شيء ما ،يتحرك قلبي بالترادف .ك�أننا قاربان
مربوط��ان مع ًا بحب��ل .حتى �إذا كنت تريد قط��ع الحبل ،فال يوجد �سكين ح��اد بما يكفي للقيام

بذل��ك .لم �أختب��ر هذا من قبل  -على الإطالق .وهذا يخيفن��ي� .إذا �أ�صبحت م�شاعري تجاهها

�أقوى فما الذي �سيحدث لي في العالم؟»

«فهمت »،قلت .ب��دا �أن توكاي ي�أمل في ا�ستجابة �أكثر جوهري��ة�« .سيد .تانيمورا ،ماذا

علي �أن �أفعل؟»

قلت« :لي�س لدي �أي اقتراحات عملية ،لكن مما تخبرني به ،ف�إن ما ت�شعر به الآن يبدو طبيعي ًا

ومفهوم ًا .الوقوع في الحب هو �شيء ي�شبه هذا .ال يمكنك التحكم في م�شاعرك ،ويبدو الأمر ك�أن

قوة �شائنة ما تتالعب بك .ما تمر به لي�س �شيئ ًا غير طبيعي .لقد وقعت للتو في حب عميق المر�أة،

وال تري��د �أن تفقدها .تريد اال�ستم��رار في ر�ؤيتها� .إذا لم ت�ستطع ،ف�ست�شعر ك�أنها نهاية العالم .هذا
طبيعي .ال �شيء غريب �أو غير عادي في ذلك .مجرد جانب واحد من حياة طبيعية تمام ًا».

جل���س الدكتور توكاي هناك وذراع��اه مطويتان .لم يب ُد �أنه مقتنع .ربما واجه �صعوبة في

ا�ستيعاب مفهوم «جانب واحد من حياة طبيعية تماماً».

انتهينا من البيرة وقد �أو�شكنا �أن نغادر عندما  -كما لو كان �أو�شك �أن يدلي باعتراف �سري

 قال�« ،سيد تانيمورا� ،أكثر ما يخيفني ،ويجعلني �أكثر حيرة ،هو الغ�ضب الذي �أ�شعر به فيداخلي».

«غ�ضب؟» �س�ألتَ ،ده�شاً .ب��دا الغ�ضب ال�شعور الأقل توقع ًا على الإطالق يمكن �أن يكون

لدى �شخ�ص مثل توكاي« .غ�ضب لأجل ماذا؟»

هز توكاي ر�أ�سه« .ال �أعرف .بالت�أكيد لي�س غ�ضب ًا موجه ًا �إليها� .إنما ،حين ال �أراها لفترة،

وحينم��ا ال �أ�ستطي��ع ر�ؤيتها� ،أ�شعر بهذا الغ�ضب .ال �أ�ستطي��ع �أن �أفهم ،على الرغم من ذلك،
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حول ماذا .لكنه الغ�ضب الأ�شد الذي لم �أ�شعر به من قبل .يبدو الأمر ك�أنني �أريد �أن �أرمي كل
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�سم ما
�ش��يء في ال�شقة من النافذة ،الكرا�سي ،والتلفاز ،الكتب ،الأطباق ،ال�صور الم�ؤطرةِّ ،
�شئت .ال يهمني �إذا �ضربت �أحد الم�شاة على ر�أ�سه وقتلته� .إنه �أمر مثير لل�سخرية ،لكن هذا ما

�أ�شع��ر به الآن .يمكنني التحكم في هذا الغ�ضب في الوقت الحالي� .أنا ل�ست على و�شك فعل �أي

م��ن ذلك .لكن قد ي�أتي اليوم الذي ال �أ�ستطيع فيه التحك��م بنف�سي بعد الآن .وقد �أ�ؤذي �شخ�ص ًا

ما .هذا ما يرعبني� .إذا كان هذا ما �سيحدث ،ف�إنني �أف�ضل �أن �أ�ؤذي نف�سي».

ال �أتذك��ر ما قلته له .ال �شك بع�ض كلم��ات العزاء الملتب�سة ،لأنني في ذلك الوقت لم �أتمكن

حق�� ًا من فهم ما الذي يعنيه �أو ي�شي��ر �إليه هذا «الغ�ضب» الذي تحدث عنه .كان يجب �أن �أقول
�شيئ ًا �أكثر فائدة .لكن حتى لو فعلت ،فلربما لن يكون م�صيره مختلفاً� .أعتقد هذا.

دفعنا الفاتورة ،وغادرنا الحانة ،وعاد كل منا �إلى منزله� .صعد في �سيارة �أجرة ،وحقيبة

الم�ض��رب في ي��ده ،ولوح لي من الداخل .كانت هذه �آخر م��رة ر�أيت فيها الدكتور توكاي.

كان ذلك قرابة نهاية �شهر �أيلول� /سبتمبر ،عندما كانت حرارة ال�صيف ال تزال قائمة.

بع��د ذلك ،لم يظهر ت��وكاي في �صالة الألع��اب الريا�ضية .ذهبت �إل��ى �صالة الألعاب في

عط�لات نهاي��ة الأ�سبوع ،على �أم��ل �أن �أ�صادفه في ذلك الوقت ،لكنه ل��م يكن هناك قط .لم

ي�سم��ع �أحد �أي �شيء عنه .لك��ن هذا يحدث غالب ًا في ال�ص��االت الريا�ضية .يتوقف الأ�شخا�ص
المنتظمون فج�أة عن المجيء� .صال��ة الألعاب الريا�ضية لي�ست مكان عمل .النا�س �أحرار في

مر �شهران.
المجيء والذهاب كما يحلو لهم .لذلك لم �أقلق ب�ش�أن ذلك كثيراًَّ .

بع��د ظهر ي��وم جمعة ،في نهاية ت�شرين الثاني /نوفمبر ،ات�ص��ل بي �سكرتير توكاي .كان

ا�سمه غوتو .كان �صوته ناعم ًا وذكرني بمو�سيقا باري وايت .النوع الذي يعزفونه في برامج
�آخر الليل في �إذاعات الـ �إف �إم .FM

ق��ال« :من الم�ؤلم لي �أن �أ�ضطر �إلى �إخبارك بهذا عبر الهاتف ،لكن الدكتور توكاي توفي

الخمي�س الما�ضي .يوم االثنين من هذا الأ�سبوع �أقامت �أ�سرته جنازة خا�صة له».

«مات؟» قلت ،مذهوالً« .كان بخير عندما ر�أيته �آخر مرة قبل �شهرين .ماذا حدث؟»
كان غوتو �صامتاً� .أخيراً ،قال« :ال يمكنني حق ًا الدخول في هذا عبر الهاتف .في الواقع،

بينما كان ال يزال على قيد الحياة ،عهد لي الدكتور توكاي ب�شيء يريد �أن يمنحه لك� .أنا �آ�سف
لإزعاج��ك ،لكن هل يمكننا �أن نجتمع لبع�ض الوقت؟ �س�أخب��رك بكل �شيء عندئ ٍذ .يمكنني �أن
�ألقاك في �أي وقت وفي �أي مكان».
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ماذا عن اليوم ،بعد قليل مبا�شرة؟ �س�ألت .رد غوتو �أن ذلك �سيكون جيداً .حددت كافتيريا

ف��ي ال�شارع الخلفي رقم واحد بالقرب م��ن �أوياما بولفارد .قلت له دعن��ا نتقابلعند ال�ساد�سة.

يجب �أن نكون قادرين على �إجراء حديث هادئ هناك .لم يعرف غوتو المكان ،لكنه قال �إنه

�سيكون قادر ًا على العثور عليه.

لم��ا ح�ضرت �إلى الكافتيريا في ال�ساد�سة �إال خم�س دقائ��ق ،كان غوتو جال�س ًا بالفعل ،ولما
ال
اقترب��ت �سرعان ما وقف على قدميه .من ال�صوت المنخف�ض عب��ر الهاتف كنت �أتوقع رج ً
ق��وي البنية ،لكنه في الواقع كان طويل القامة ونحيالً .كان ،كما �أخبرني توكاي ذات مرة،
و�سيم ًا جداً .ارتدى غوت��و بدلة من ال�صوف البني وقمي�ص �أبي�ض ب�أزرار وربطة عنق بلون
الخ��ردل الداكن .مالب�س مثالية .كان �شعره الطويل مرتباً ،ت�سقط مقدمته ب�أناقة على جبهته.
ب��دا �أنه في منت�صف الثالثينات من عمره ،ولو لم �أكن قد �سمعت من توكاي �أنه مثلي الجن�س،
لكنت ح�سبته مجرد �شاب تقليدي ح�سن المظهر�( .أقول «�شاب ًا» لأنه ال يزال يبدو �شاب ًا �إلى حد ما).
بدا ك�أن لديه لحية كثيفة .كان ي�شرب �إ�سبر�سو مزدوجاً.
تبادلنا تحية �سريعة ،وطلبت ال�شراب نف�سه.
«مات فج�أة� ،ألي�س كذلك؟» �س�ألت.
�ضي��ق ال�ش��اب عينيه ،كما لو كان يواجه �ض��وء ًا �ساطع ًا« .نعم ،كان موت��ه مفاجئ ًا للغاية .يا
َّ
لغرابة الأمر .ومع ذلك ،فقد ا�ستغرق الأمر وقت ًا طوي ً
ال �أي�ض ًا ،وكانت طريقة م�ؤلمة للموت».
لم �أقل �شيئاً ،في انتظار �شرحه .لكن لم يبد �أنه يريد �إعطاء �أي تفا�صيل عن وفاة الطبيب -
في الأقل لي�س قبل �أن يح�ضر النادل �شرابي.
«لق��د احترمت الدكتور ت��وكاي كثيراً »،قال ال�شاب ،كما ل��و كان يغير المو�ضوع« .لقد
كان �شخ�ص ًا رائع ًا حقاً ،كطبيب ،وك�إن�سان .لقد علمني كل �شيء ،وكان دائم ًا �صبور ًا ولطيفاً.
نتالق ،لما كن��ت ال�شخ�ص الذي �أنا عليه
عمل��ت في العيادة لما يق��ارب ع�شر �سنوات ،ولو لم
َ
الي��وم .كان �صريح�� ًا ومحترم��اً .م�ستب�شر دائماً ،ول��م يكن متغطر�س ًا قط .لق��د عامل النا�س
ب�إن�ص��اف واهتم بالجميع .لقد�أحبوه جميعهم .لم �أ�سمعه قط ،وال حتى مرة واحدة ،يقول �شيئ ًا
�سيئ ًا عن �شخ�ص �آخر».
«تعال لنفكر في الأمر ،لم �أكن قد �سمعته قط ي�شتم �أي �شخ�ص».
قلت« :لقد �أ�شاد بك الدكتور توكاي� ،أي�ضاً.قال �إنه من دونك لما تمكن من �إدارة العيادة،
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ولكانت حياته الخا�صة فو�ضى كاملة».
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ارت�سمت ابت�سامة حزينة وباهتة على �شفتي غوتو�« .أنا ل�ست جيد ًا �إلى هذا الحد� .أردت فقط

�أن �أعمل خلف الكوالي�س ،ب�أق�صى ما �أ�ستطيع ،لم�ساعدته .وقد ا�ستمتعت بذلك».

�أح�ضرت النادلة قهوة الإ�سبري�سو الخا�ص��ة بي ،وبعد مغادرتها بد�أ �أخيراًيتحدث عن وفاة

الطبيب.

«�أول �ش��يء الحظته �أنه توقف ع��ن تناول الغداء .قبل ذلك كان دائم ًا م��ا ي�أكل �شيئاً ،كل
ال بالعمل.
ي��وم ،ولو �شيئ ًا ب�سيطاً .كان حري�ص ًا جد ًا على الت�أكد من �أن ي�أكل ،مهما كان من�شغ ً

لك��ن في مرحلة معينة توقف عن تناول الغداء تماماً�’ .ألن ت�أكل �شيئاً؟‘ كنت �أحثه ،وكان

يق��ول’ ،ال تقلق� ،أن��ا ل�ست جائعاً ‘.كان ه��ذا في بداية ت�شري��ن الأول� /أكتوب��ر� .أقلقني هذا

التغيير .لم يكن من النوع الذي يحب �أن يغير عاداته اليومية .لقد ق َّدر االنتظام قبل كل �شيء.
قب��ل �أن �أدرك ذلك ،توقف ع��ن الذهاب �إلى �صالة الألعاب الريا�ضية �أي�ضاً .كان يذهب دائم ًا

ثالث مرات في الأ�سبوع لل�سباحة ولعب اال�سكوا�ش وممار�سة تمارين القوة ،لكن فج�أة بدا �أنه

ال مهندم ًا و�أنيقاً ،لكنه �أ�صبح
فق��د االهتمام .وتوقف عن االهتمام بمظهره .لق��د كان دائم ًا رج ً
يرتدي المالب�س مت�سخة .بد�أ يرتدي المالب�س نف�سها يوم ًا بعد يوم .وبدا �أنه �ضائع في التفكير.

و�صم��ت .في مرحل��ة معينة ،كاد الينطق بكلم��ة واحدة ،وكان معظم الوق��ت ك�أنه في حالة

ذهول .حينما �أتحدث �إليه يبدو �أنه لم ي�سمعني .وتوقف عن ر�ؤية الن�ساء في وقت فراغه».

حافظت على جدوله الزمني ،لذلك �أت�صور �أنك �شهدت كل التغيرات بو�ضوح تام؟»
«لقد
َ
«ه��ذا �صحيح .كان��ت ر�ؤية �صديقاته حدث ًا يومي ًا مهماً .م�ص��در طاقته .مقاطعتهن فج�أة لم
يكن �أمر ًا طبيعياً .اثنان وخم�سون عام ًا لي�س عمر ًا كبير ًا لذلك� .أنا مت�أكد من �أنك عرفت� ،سيد

تانيمورا ،عن مدى ن�شاط الدكتور توكاي عندما يتعلق الأمر بالن�ساء في حياته؟»

«لم ِ
يبق الأمر �سر ًا على نحو خا�ص .لم يتفاخر بذلك قط ،لكنه كان دائم ًا منفتح ًا جداً ،هذا

ما �أعنيه».

�أوم���أ غوتو بر�أ�س��ه�« .أخبرني بكثير من الأ�شياء� ،أي�ضاً� .أي لم��اذا جاء هذا التغيير المفاجئ

بمنزلة �صدمة .احتفظ بكل �شيء لنف�سه ولم يك�شف لي �أي �شيء عن ذلك� .س�ألته بالطبع ما �إذا كان

ح��دث خط�أ ما� ،أو ما �إذا كان هناك ما يثي��ر قلقه ،لكنه هز ر�أ�سه فقط ولم يخ�ض في التفا�صيل.
ف��ي ه��ذه المرحلة كاد ال يتحدث �إلي .كان يبدو �أنه ينحف وي�ضع��ف كل يوم .من الوا�ضح �أنه
ل��م يكن ي�أكل ما يكفي .لكنني لم �أ�ستطع التدخلفي حياته الخا�صة .لقد كان �شخ�ص ًا �صريح ًا جداً،

لك��ن بعد نقطة معينة ،ق َّدر خ�صو�صيته .في كل ال�سنوات التي عملت فيها �سكرتيره ال�شخ�صي،
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ذهب��ت م��رة واحدة فقط �إلى منزله ،لأجلب �شيئ ًا مهم ًا كان قد ن�سي��ه .ربما �سمح للن�ساء اللواتي

كان يراهن فقط بزيارته في المنزل .لذا �أمكنني التكهن والقلق من م�سافة بعيدة».

�أطلق غوتو تنهيدة �صغيرة ،كما لو �أنه ا�ست�سلم لحقيقة �أن ه�ؤالء الن�سوة اللواتي كان ل ِـتوكاي

عالقات حميمة معهن لهن حق دخول لم يكن قد منحه �إياه.
«لقد �أ�صبح �أنحف و�أ�ضعف يوم ًا بعد يوم؟» �س�ألت.

«�صحي��ح .غارت عين��اه ،وكان وجهه �شاحب ًا مثل ورقة .لم ي�ستط��ع الم�شي بثبات ولم يعد

قادر ًا على ا�ستخدام الم�شرط بعد ما .لم تكن ثمة طريقة يمكنه من خاللها �إجراء عمليات جراحية

للمر�ضى .لح�سن الحظ ،كان لديه م�ساعد ممتاز تولى م�ؤقت ًا العمليات الجراحية .لكن الأمور ال

يمكن �أن ت�ستمر على هذا النحو �إلى �أجل غير م�سمى� .أجريت ات�صاالت ،و�ألغيت جميع مواعيده،
وكانت العيادة لجميع الأغرا�ض واال�ستعماالت ،مغلقة� .أخير ًا ،توقف تمام ًا عن الح�ضور �إلى

العي��ادة .كان هذا في نهاية ت�شرين الأول� /أكتوبر .ات�صل��ت به ،لكن لم يجبني �أحد .لم �أ�ستطع

الو�ص��ول �إليه ليومين كاملين .كان لدي مفتاح �شقته ،وفي �صباح اليوم الثالث� ،أخذت المفتاح

علي �أن �أفعل ذلك ،لكني كنت �أ�شعربالقلق ال�شديد.
ودخلت ال�شقة� .أعلم �أنه لم يكن َّ

«لم��ا فتحت الباب �صدمتني رائح��ة كريهة .كانت الأر�ضية مغط��اة ب�أ�شياء من كل نوع-

مالب�س متناثرة في كل مكان ،بدالت ،ربطات عنق ،مالب�س داخلية .بدا الأمر ك�أن �أحد ًا لم

ينظ��ف المكان منذ �شهور .كانت النوافذ مغلق��ة والهواء خانقاً .لقد وجدته على ال�سرير ،يرقد
بهدوء هناك».

�أغم�ض غوتو عينيه وهز ر�أ�سه .يبدو �أنه يتذكر الم�شهد.
«لم��ا ر�أيته ،كنت على يقين �أنه ميت� .شع��رت �أن قلبي �سيتوقف .لكنه لم يكن ميتاً� .أدار

إلي .رم�ش م��رات عدة .كان
وجه��ه الهزي��ل ،ال�شاحب في اتجاه��ي ،وفتح عينيه ونظ��ر � َّ
يتنف���س ،و�إن كان ب�ضع��ف .ا�ستلقى هناك فق��ط ،بالحراك� ،سحب الأغطي��ة حتى رقبته.

أتلق �أي رد فع��ل .كانت �شفتاه الجافتان مغلقتي��ن ب�إحكام ،كما لو كانت
تحدث��ت �إلي��ه لكن لم � َّ
مخيطة لإغالقها .ل��م يحلق لوقت طويل .فتحت النوافذ لل�سماح بدخول بع�ض الهواء النقي.
ل��م يب�� ُد لي �أنني في حاج��ة �إلى اتخاذ �أي �إجراء ط��ارئ فوري ،ولم يب ُد �أن��ه يعاني من �ألم،

لذلك تابعت ورتبت ال�شقة .كان المكان كارثة كاملة .جمعت المالب�س المتناثرة ،وغ�سلت ما
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بو�سع��ي في الغ�سالة ،وو�ضع��ت ما يلزم تنظيف ًا جاف ًا في كي�س لأخذه �إلى المغ�سلة .جففت مياه
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اال�ستحم��ام الراكدة وفركت البقعة المت�سخة داخل الحو�ض .لطالما كان الدكتور توكاي �أنيق ًا

ج��داً ،ووجدت �أنه من الم�ستحي��ل فهم هذه الفو�ضى .كان الأثاث مغط��ى بالغبار الأبي�ض،
وبدا �أنه توقف عن �إدخال المر�أة التي تنظف البيت .ومن الغريب �أنه لم يكن هناك �أي �أطباق

مت�سخة متراكمة في حو�ض المطبخ .كانت وحدها نظيفة .من الوا�ضح �أنه لم ي�ستخدم المطبخ
من��ذ فت��رة .كانت هناك قارورتا مياه معدنية فارغتان �إلى جانب��ه ،لكن ال يوجد ما ي�شير �إلى
�أن��ه �أكل �أي �شيء .فتحت الثالجة ،وكانت ثمة رائح��ة كريهة على نحو ال يو�صف .لقد ف�سد

الطع��ام المتروك في الداخل كل��ه .التوفو والخ�ضراوات والفواك��ه والحليب وال�سندوي�شات

ولح��م الخنزير وما �شاب��ه .و�ضعتها كلها في كي���س قمامة بال�ستيكي كبي��ر و�أخذته �إلى مكب
القمامة خارج المبنى ال�سكني».

رفع غوتو فنجان الإ�سبري�سو الفارغ وتمعن فيه من زوايا عدة .نظر �إلى الأعلى �أخيراً.
«ا�ستغ��رق الأمر �أكثر من ثالث �ساعات لإعادة ال�شقة �إلى ما ينبغي �أن تكون عليه .تركت

النواف��ذ مفتوحة طوال الوقت ،ولما انتهي��ت ،كانت الرائحة الكريهة ق��د اختفت تقريباً .لكن

الدكتور توكاي لم يقل كلمة طوال الوقت .لقد تتبعني بعينيه فقط و�أنا �أتحرك في الغرفة .كان
نحيف�� ًا �إلى درجة �أن عينيه بدتا �أكبر و�أكثر لمعان ًا من المعتاد .لكنني لم �أتمكن من اكت�شاف �أي

�شع��ور فيهما .كانتا تراقبانني لكنهما ال تريان �أي �ش��يء .ل�ست مت�أكد ًا من كيفية و�صف ذلك.

كانتا بب�ساطة تتابعان تحركات بع�ض الأ�شياء ،مثل عد�سة كاميرا �أوتوماتيكية تركز على هدف
متح��رك .كان الأم��ر كما لو �أنه ال يهتم بكوني �أن��ا� ،أو ال ي�ستطيع �أن ينزعج ليالحظ ما كنت
�أفعله .كانت عيناه حزينتين للغاية .لن �أن�ساها قط ما حييت».

«ا�ستخدم��ت �آلة حالقة كهربائية ،حلق��ت له وم�سحت وجهه بمن�شفة مبلل��ة .لم يقاوم على

الإط�لاق .لقد �سمح لي فقط بفعل ما �أريد .بعد ذلك ،ات�صل��ت بطبيبه ال�شخ�صي .لما �شرحت

الموق��ف ،جاء الطبيب على الفور .فح�صه و�أجرى بع�ض االختبارات الب�سيطة .لم ينطق د.
ت��وكاي بكلمة .كان يحدق فقط �إلى وجوهنا بتلكما العيني��ن الخاليتين من التعبير ومن العاطفة
طوال الوقت.

«قد ال تكون هذه هي الطريقة ال�صحيحة لقول ذلك ،لكنه لم يعد يبدو ك�شخ�ص حي .بدا الأمر

ك�أن��ه ُدفن تح��ت الأر�ض ،وكان يجب �أن يتح��ول �إلى مومياء لأنه لم يك��ن لديه طعام .لكن،
بالطبع ،لم يكن قادر ًا على التخلي عن ارتباطاته الدنيوية ،وغير قادر على �أن ي�صبح مومياء،

لذل��ك زحف مرة �أخرى �إلى ال�سطح .هذا ما كانت علي��ه الحال� .أعلم �أنها طريقة مروعة لقول
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ذلك ،لكن هذا بال�ضبط ما �شعرت به .لقد فقد روحه ،ولم تكن لتعود .لكن �أع�ضاء ج�سمه ،غير

القادرة على اال�ست�سالم ،ا�ستمرت في العمل على نحو م�ستقل .هذا ما �شعرت به».
هز ال�شاب ر�أ�سه مرات عدة.

ال لأخبرك بهذا� .س�أنهي .كان الدكتور توكاي يعاني �أ�سا�س ًا
«�أنا �آ�سف لقد ا�ستغرقت وقت ًا طوي ً

م��ن �ش��يء مثل فقدان ال�شهية .بالكاد كاد ال ي�أكل �شيئاً ،وبقي في قيد الحياة فقط لأنه كان ي�شرب
الم��اء .بالمعن��ى الدقيق للكلمة ،ل��م يكن فقدان �شهية .كم��ا �أنا مت�أكد من �أنك تع��رف ،فغالب ًا ما

يتمكن من الظهور على
ت�ص��اب ال�شابات بفقدان ال�شهية .فهن يقللن من ال�سعرات الحرارية حتى
َّ
نحو جي��د ويفقدن الوزن ،و�سرعان ما ي�صبح فقدان الوزن نف�س��ه هدفهن الخا�ص وينتهي بهن

الأم��ر �إلى تجويع �أنف�سهن .في الحاالت الق�صوى ت�أمل ه�ؤالء الن�سوة في تخفي�ض وزنهن �إلى ال

�ش��يء .لذلك ،على الرغم من �أنه من غير المعقول �أن ي�صاب رجل في منت�صف العمر بمر�ض

فقدان ال�شهية ،في حالة الدكتور توكاي هذا ما حدث بال�ضبط .بالطبع ،هذا ال عالقة له بالرغبة
في الظهور بمظهر �أكثر جاذبية� .أعتقد �أنه لم يتمكن حرفي ًا من ابتالع المزيد من الطعام».
«لأنه كان عا�شق ًا متيماً؟» �س�ألت.
قال غوتو�« :شيء قريب من ذلك .و�إال �ستكون رغبة مماثلة في تقلي�ص نف�سه �إلى ال �شيء.

ربم��ا �أراد �أن يمح��و نف�سه .بطريق��ة �أخرى ف�إن �شخ�ص ًا عادي ًا ال ي�ستطي��ع تحمل �ألم جوع من
هذاالقبي��ل .لعل متعة تقل�ص الج�سد �إل��ى ال �شيء تفوز على الألم .تمام ًا مثل ما يجب �أن ت�شعر

به الن�ساء الم�صابات بفقدان ال�شهية عندما ي�شاهدن �أج�سادهن تتقل�ص».

حاول��ت �أن �أتخيل الدكتور توكاي راق��د ًا على ال�سرير ،مهوو�س ًا بالح��ب �إلى النقطة التي

ال مرح ًا ذا
�أ�صب��ح فيها مومياء ذابلة .لكن كل ما كنت �أتخيل��ه كان ال�شخ�ص الذي �أعرفه ،رج ً
�صحة جيدة ،ح�سن الهندام ،ويحب الطعام الجيد.

«�أعط��اه الطبيب حقن جرع��ات غذائية ،و�أح�ضر ممر�ضة لمراقب��ة العالج الوريدي .لكن

الحقن الغذائية ال يمكن �أن تفعل الكثير ،و�إذا �أراد المري�ض �إزالة العالج الوريدي ،يمكنه ذلك.

ولم �أ�ستطع البقاء �إلى جانب �سريره ليل نهار .كان ب�إمكاني �أن �أجبره على �أكل �شيء ما ،لكن بعد
ذلك كان �سيتقي�ؤه على الف��ور� .إذا كان ال�شخ�ص يعار�ض دخول الم�ست�شفى ،فال يمكنك �إجباره

على فعل ذلك بالقوة .في هذه المرحلة ،تخلى الدكتور توكاي عن �إرادة الحياة وقرر �أن يحول

نف�س��ه �إلى ال �ش��يء .بغ�ض النظر عما فعله �أي �شخ�ص ،وبغ�ض النظ��ر عن عدد الحقن الغذائية
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التي قدمناها له ،لم يكن هناك توقف لهذا اال�ستمرار الهبوطي .كل ما ا�ستطعنا فعله هو الوقوف
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جانب��اً� ،أذرعنا مطوية ،ن�شاهد كيف يلتهم الجوع ج�سده .كانت هذه �أيام ًا م�ؤلمة ومجهدة .كنت

�أعل��م �أنني يجب �أن �أفع��ل �شيئاً ،لكن لم يكن هناك ما يمكن فعله .كانت النعمة الوحيدة المتوافرة

�أن��ه ل��م يكن ي�شعر ب�أي �ألم .في الأقل �أنا لم �أره يجفل .كن��ت �أذهب �إلى �شقته كل يوم ،و�أراجع
بريده ،و�أنظفه ،و�أجل�س �إلى جوار �سريره ،و�أتحدث �إليه عن كل �شيء� .أخبار متعلقة بالعمل،
وثرث��رة .لكنه لم يقل �أي كلمة .ولم يظهر �أي �شيء قريب من رد الفعل .ل�ست مت�أكد ًا حتى من
�أن��ه كان واعياً .لقد ح ّدقني بي ب�صمت ،بعينيه الكبيرتين ووجهه الذي ي�شبه القناع .كانت تلكما

العينان �صافيتن على نحو غريب .كما لو �أنها ت�ستطيع ر�ؤية الجانب الآخر».

�س�ألت« :هل حدث له �شيء مع امر�أة؟ �أخبرني عن مدى جدية عالقته بامر�أة متزوجة لديها

طفلة».

«هذا �صحيح .منذ بع�ض الوقت ،قبل ذلك ،كان قد �أغرم بها بعمق .لم تعد عالقة غرامية
عار�ض��ة .حدث �ش��يء خطر جد ًا بينهما ،ومهم��ا كان ال�سبب الذي جعله يفق��د �إرادة الحياة.

حاول��ت االت�صال هاتفي ًا بمنزل تلك المر�أة .رد زوجه��ا� .أخبرته �أنني في حاجة �إلى التحدث

معها حول موعد حددته في عيادتنا ،لكنه قال �إنها لم تعد تعي�ش هناك� .إلى �أين يمكنني االت�صال

لأتوا�صل معها؟ �س�ألته ،فقال ببرود �شديد� ،إنه لي�س لديه �أي فكرة .و�أنهى المكالمة».
ظل �صامت ًا لوهلة ،ثم تابع.

«الق�ص��ة الطويلة باخت�صار ،تمكنت من تعقبها .لقد تركت زوجها وطفلتها ،وكانت تعي�ش

مع رجل �آخر».

كن��ت غير قادر على الكالم .في البداية لم �أتمكن من فهم ما كان يتحدث عنه�« .أنت تقول
�إنها ابتعدت عن زوجها والدكتور توكاي معاً؟» تمكنت �أخير ًا من ال�س�ؤال.
«نع��م »،قال غوتو َّ
قطب« .كان لديها رجل ثالث .ال �أعرف كل التفا�صيل ،لكن يبدو �أنه

�أ�صغ��ر منها .هذا لي�س �إال ر�أيي الخا�ص ،لكنني �شعرت �أنه لم يكن بال�ضبط نوع الرجل الذي

�ستعج��ب به .ف��رت من المنزل لتهرب مع��ه .تبين �أن الدكتور توكاي مج��رد نقطة انطالق

مالئم��ة ولي�س �أكث��ر من ذلك .ا�ستخدمته .توج��د �أدلة على �أنه �أنفق الكثي��ر من المال عليها.
ا�ست�شرت المحامين وفح�ص��وا �أر�صدته الم�صرفية وح�سابات بطاق��ات االئتمان ،و�أ�صبح هذا
وا�ضحاً .ربما �أنفق كل تلك الأموال في �شراء هدايا باهظة الثمن لها� .أو ربما �أقر�ضها المال.

ال يوجد دلي��ل وا�ضح يبين بال�ضبط كيفية ا�ستخدام الأم��وال ،وتبقى التفا�صيل غير وا�ضحة،
لكن ما نعرفه هو �أنه �سحب مبلغ ًا كبير ًا من المال في غ�ضون فترة زمنية ق�صيرة».
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تنهدت ب�شدة« .البد �أن ذلك كان �صعب ًا عليه».
�أوم�أ ال�شاب« .لو �أخبرته تلك المر�أة ’لقد قررت �أنني ال �أ�ستطيع �أن �أترك زوجي وطفلي،

لذل��ك يج��ب �أن �أنف�صل عنك ‘،فعندئذ �أعتقد �أن��ه كان ب�إمكانه تحمل ذلك .لق��د �أحبها �أكثر مما

�أح��ب �أي �شخ�ص من قبل ،لذلك بالطبع كان �سيتدمر ،لكن �أ�شك في �أن ذلك كان �سيقوده �إلى

الم��وت .طالما كان كل �شيء منطقياً ،بغ�ض النظر عن عمق �سقوطك ،يجب �أن تكون قادر ًا
عل��ى تجميع نف�سك مرة �أخرى .لكن ظه��ور رجل ثالث ،و�إدراك �أنه ا�س ُتخ ِد َم ،كانت �صدمة
لم ي�ستطع التعافي منها».
ا�ستمعت ب�صمت.
ق��ال ال�شاب« :لما مات ،كان وزن الدكتور توكاي �أقل م��ن ثمانين رطالً .كان يزن في

العادة �أكثر من مئة و�ستين رطالً ،لذلك كان في �أقل من ن�صف وزنه الطبيعي .كانت �أ�ضالعه
ب��ارزة مثل ال�صخور عندم��ا ينح�سر عنها المد .ي�صعب عليك �أن تنظ��ر �إليه ،لقد كان مروع ًا

جداً .لقد جعلني ذلك �أفكر في اليهود الهزيلين الناجين من مع�سكرات االعتقال النازية ،الذين
ر�أيتهم في فيلم وثائقي منذ فترة طويلة».

مع�سك��رات االعتقال� .إلى حد ما كان يتوقع ذلك .من �أن��ا في العالم؟ لقد كنت �أت�ساءل حق ًا

عن هذا.

تاب��ع غوتو« .من الناحية الطبية ،كان ال�سبب المبا�شر للوفاة هو ق�صور القلب .فقد قلبه القدرة

عل��ى �ضخ الدم .لكني �أعتقد �أن موت��ه حدث لأنه كان في حالة حب .ال�ستخدام الم�صطلح القديم،
ات�صلت بالمر�أة مرات عدة� ،أو�ضح لها ما جرى و�أطلب �إليها الم�ساعدة.
كان في الواقع «متيم ًا».
ُ

جث��وت فعلي ًا على ركبت��ي ،ونا�شدتها �أن ت�أتي لر�ؤيت��ه ،حتى لفترة ق�صيرة .ف��ي هذه المرحلة،

�أخبرته��ا �أنه �سيموت .لكنها ل��م ت�أت قط .بالطبع ،لم �أعتقد �أن مج��رد ر�ؤيتها �ستمنعه منالموت.

كان الدكت��ور توكاي قد ق��رر بالفعل �أن يموت .لكنربما حدثت معج��زة� .أو بد ًال من ذلك لكانت

لدي��ه م�شاعر مختلفة حين موته� .أو ربما ر�ؤيتها كانت �ستربكه فقط ،وت�سبب له المزيد من الألم.

ال �أعرف حق ًا .ب�صدق ،لم �أفهم �أي ًا منها .ومع ذلك ،هناك �شيء واحد �أعرفه .لم يتوقف �أحد عن

تناول الطعام تمام ًا ويموت في الواقع لمجرد �أنه مري�ض بالحب� .أال تعتقد ذلك؟»

وافق��ت .لم �أ�سمع قط ب�ش��يء من هذا القبيل .به��ذا المعنى ،كان الدكتور ت��وكاي �شخ�ص ًا
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ممي��زاً .عندما قلت هذا ،غط��ى غوتو وجهه بيديه وبكى ب�صمت لفت��رة من الوقت .لقد �أحب
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الدكت��ور توكاي حقاً� .أردت موا�ساته ،لكن لم يكن في و�سعي فعل �أي �شيء .توقف بعد فترة
ال �أبي�ض ًا نظيف ًا من جيب بنطاله ،وم�سح دموعه.
عن البكاء ،و�أخرج مندي ً
«�أنا �آ�سف �أنه كان عليك ر�ؤيتي في هذه الحال».
قلت له« :البكاء من �أجل �شخ�ص �آخر لي�س �شيئ ًا يجب االعتذار عنه ،وال �سيما �شخ�ص تهتم
به� ،شخ�ص مات».
قال غوتو�« :شكر ًا لك .من المفيد �سماع ذلك».
م��د يده تحت الطاولة للو�صول �إل��ى حقيبة م�ضرب اال�سكوا�ش و�أعطان��ي �إياها .كان فيها
م�ضرب من ماركة بالك نايت جديد تماماً .م�ضرب باهظ الثمن.
لدي الدكتور توكاي هذا .لقد طلبه عبر البريد ،لكن في الوقت الذي و�صل فيه ،لم
«ترك َّ
إلي �أن �أعطيه لك� ،سيد تانيمورا .قبل وفاته
تع��د لديه القوة للعب اال�سكوا�ش بعد ذلك .طلب � َّ
بقلي��ل ،كان واعي ًا تمام�� ًا لفترة ق�صيرة و�أعطاني بع�ض التعليم��ات ،الأ�شياء التي يريدني �أن
�أهتم بها .كان هذا الم�ضرب �أحدها .ا�ستخدمه من ف�ضلك �إذا كنت ترغب في ذلك».
�شكرته و�أخذت الم�ضرب« .ماذا �سيحدث للعيادة؟» �س�ألت.
قال�« :ستبقى مغلقة في الوقت الراهن� .إما �سنغلق العيادة ،في النهاية ،و�إما نطرحها للبيع.
ال يزال ثمة عمل مكتبي يجب �أدا�ؤه ،لذلك �س�أقدم الم�ساعدة لبع�ض الوقت ،لكنني لم �أقرر لما
بع��د ذلك� .أحتاج �إلى الإح�سا�س ب�أن كل �شيء انتهى ،لكنني الآن ال �أفكر على نحو �صحيح».
تمنيت �أن يتعافى هذا ال�شاب من ال�صدمة.
لما كنا نودع �أحدنا الآخر قال�« ،سيد تانيمورا� ،أعلم �أن هذا عبء ثقيل ،لكن هل ت�سدي لي
خدم��ة .من ف�ضلك تذكر الدكتور توكاي .كان لديه قلب نقي� .أعتقد �أن ما يمكننا فعله لأولئك
الذي��ن ماتوا هو االحتفاظ بهم في ذكرياتنا لأطول فترة ممكنة .لكن الأمر لي�س بال�سهولة التي
يبدو عليها .ال يمكنني �أن �أطلب �إلى �أي �شخ�ص فعل ذلك».
ال كما يعتقد النا�س� .س�أحاول
قلت له �إنه محق تماماً .تذكر �شخ�ص ما لفترة طويلة لي�س �سه ً
�أن �أتذك��ره طالم��ا ا�ستطعت ،وعدت .لم يكن ل��دي �أي طريقة لتحديد ك��م كان قلب الدكتور
توكاي نقياً ،لكن كان �صحيح ًا �أنه لم يكن �شخ�ص ًا عادياً ،وبالت�أكيد كان �شخ�ص ًا ي�ستحق التذكر.
يودع �أحدنا الآخر.
ت�صافحنا ّ
�أفتر���ض �أن ه��ذا هو ال�سبب في �أنني �أكتب هذه الق�صة  -حت��ى ال �أن�سى الدكتور توكاي في

ال حتى
نظري تدوين الأ�شياء طريقة فعال��ة لعدم الن�سيان .لقد غيرت الأ�سماء والأماكن قلي ً
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ال �أت�سب��ب في �أي م�شكلة ،لكن جميع الأح��داث وقعت بالفعل� ،إلى حد كبير كما ربطت بينها.

�سيكون من اللطيف �إذا �صادف غوتو ال�شاب هذه الق�صة وقر�أها.

هن��اك �شيء �آخ��ر �أتذكره جيد ًا عن الدكتور توكاي .ال �أتذك��ر كيف دخلنا في المو�ضوع،

إلي حول الن�ساء على نحو عام.
لكنه كان يتحدث � َّ

تول��د جميع الن�س��اء مع ع�ضو خا�ص وم�ستق��ل ي�سمح لهن بالكذب .كان ه��ذا ر�أي الدكتور

توكاي ال�شخ�صي .قال �إن الأمر يعتمد على ال�شخ�ص ،حول نوع الأكاذيب التي يقولها ،وب�أي
و�ضع يقولها ،وكيف ُتروى الأكاذيب .لكن عند نقطة معينة من حيواتهن ،جميع الن�ساء يكذبن،

ويكذب��ن ب�ش���أن �أ�شياء مهمة� .إنهن يكذبن حول �أ�شياء غير مهم��ة� ،أي�ضاً ،لكنهن ال يترددن في
الكذب حول �أهم الأ�شياء .وحينما يفعلن ذلك ،ف�إن معظم الن�ساء ال تتغير تعابيرهن و�أ�صواتهن
زودن به يت�صرف من
على الإط�لاق ،لأنهن ل�سن كاذبات ،لكن هذا الع�ضو الم�ستق��ل الذي ِّ

تلق��اء نف�سه .لهذا ال�سبب  -با�ستثناء بع�ض الحاالت الخا�صة  -ال يزال ب�إمكانهن التمتع ب�ضمير
مرتاح وال يقلقن قط ب�سبب �أي �شيء يقلنه.

ق��ال كل هذا على نحو حا�سم للغاية ،لهذا �أتذكره جي��داً .جوهري ًا يجب �أن �أتفق معه ،على

الرغ��م من �أن الفروق الدقيقة في ما قاله قد تك��ون مختلفة بع�ض ال�شيء .ربما و�صلنا مع ًا �إلى

اال�ستنتاجات غير ال�سارة نف�سها ،على الرغم من �أننا و�صلنا �إلى هناك بمفردنا.

�أنا مت�أكد من �أنه ،وهو يواجه الموت ،لم ي�سعد بت�أكيد �صحة هذه النظرية .وغني عن القول،

�أ�شع��ر بالأ�سف ال�شديد للدكتور توكاي� .أنا حق ًا حزين لأجل موته .ا�ستغرق الأمر قدر ًا كبير ًا

من الثبات للتوقف عن الأكل عمد ًا وتجويع نف�سه حتى الموت .الألم الج�سدي والعاطفي الذي

ال على الطريقة
ال ب��د عان��ى منه ال يمكن فهمه .لكنني ال �أمانع في االعتراف ب�أنن��ي �أح�سده قلي ً

التي �أحب بها امر�أة واحدة – بغ�ض النظر �أي نوع من الن�ساء كانت –بعمق �إلى درجة جعلته

يرغ��ب في تقلي�ص نف�سه �إلى ال �شيء .ل��و �أراد ذلك ،كان ب�إمكانه اال�ستمرار وممار�سة حياته
الرائعة كما كانت من قبل .ر�ؤية العديد من الن�ساء عر�ضي ًا في الوقت نف�سه ،واال�ستمتاع بك�أ�س

لذي��ذ م��ن وي�سكي بينوت نوير ،وع��زف �أغنية «طريقي  »My Wayعل��ى البيانو الكبير في

غرف��ة معي�شته ،واال�ستمتاع ببع�ض عالقات الحب ال�صغيرة ال�سعيدة في �إحدى زوايا المدينة.
لكنه وقع في الحب على نحو يائ�س �إلى درجة �أنه لم يعد قادر ًا على تناول الطعام� ،إلى درجة
�أن��ه دخ��ل في عالم جديد تمام��اً ،ور�أى �أ�شياء لم ي�شهدها من قبل ،وف��ي النهاية دفع نف�سه �إلى
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الم��وت .كما قال غوتو ،كان يمحو نف�سه .لم �أ�ستطع قول �أي من هاتين الحياتين كانت �سعيدة
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وحقيقي��ة بالفعل لديه .كان الم�صير الذي لحق بالدكتور توكاي من �أيلول� /سبتمبر �إلى ت�شرين

الثاني /نوفمبر من ذلك العام زاخر ًا بالأ�سرار التي لم �أ�ستطع فهمها تمام ًا مثل غوتو.

ال �أزال �ألع��ب اال�سكوا���ش ،لكن بعد وفاة الدكتور ت��وكاي انتقلت ،ونتيجة لذلك ،غيرت

ال�صال��ة الريا�ضية .على نحو عام� ،ألعب في �صالة الألع��اب الجديدة مع �شركاء م�ست�أجرين.

ه��ذا يكلف ماالً ،لكنه �أ�سهل .ا�ستخدمت ب�صعوبة الم�ضرب الذي تركه لي الدكتور توكاي.

�إنه خفيف بع�ض ال�شيء .وحينما �أ�شعر بمقدار خفته ،ال ي�سعني �إال �أن �أتخيل �شخ�صيته الهزيلة.
يبدو الأمر كما لو �أن قلبينا �أ�صبحا مت�شابكين بطريقة ما .حينما ت�شعر هي ب�شيء ما ،يتحرك

قلب��ي بالترادف .كما لو �أننا قاربان مربوطان مع�� ًا بحبل .حتى �إذا كنت تريد قطع الحبل،
فال يوجد �سكين حاد بما يكفي لفعل ذلك.

الحق��اً ،بالطب��ع ،اعتقدنا جميع�� ًا �أنه ربط نف�سه �إل��ى القارب الخط�أ .لكن م��ن ي�ستطيع �أن

ي�ؤك��د ذلك حقاً؟ تمام ًا مثلما كذب��ت عليه تلك المر�أة على الأرجح بع�ضوه��ا الم�ستقل ،ا�ستخدم

الدكت��ور توكاي  -بمعن��ى مختلف �إلى حد ما  -ه��ذا الع�ضو الم�ستقل ليقع ف��ي الحب .وظيفة
تتج��اوز �إرادته .بعد ف��وات الأوان ،من ال�سهل على �شخ�ص �آخر �أن يهز ر�أ�سه بحزن وينتقد

ت�صرفات �شخ�ص �آخر .لكن من دون تدخل هذا النوع من الأع�ضاء  -النوع الذي يرفعنا �إلى

�آفاق جديدة ،ويدفعنا �إلى الأعماق ،ويلقي بعقولنا في حالة من الفو�ضى ،ويك�شف عن �أوهام
جميل��ة ،ويدفعنا في بع�ض الأحيان �إلى الم��وت � -ستكون حياتنا بالفعل غير مبالية وفظة.

�أو بب�ساطة ينتهي بنا الأمر �إلى �سل�سلة من الحيل.

لي�س��ت لدي طريقة لمعرفة ،بالطب��ع ،ما فكر فيه الدكتور ت��وكاي� ،أي نوع من المفاهيم

م��رت في ر�أ�س��ه ،وهو يت�أرجح على حافة موت��ه المختار .لكن في �أعم��اق �آالمه ومعاناته،

ول��و لفترة ق�صيرة� ،أ�صبح عقله �صافي ًا بما يكفي لت��رك تعليماته بترك م�ضرب ال�سكوا�ش غير
إلي ر�سالة ما .ربما لم��ا كان يقترب من الموت،
الم�ستخ��دم لي .ربما لما يح��اول �أن ير�سل � َّ
وجد �أخير ًا �شيئ ًا قريب ًا من �إجابة عن �س�ؤال من �أكون �أنا؟ و�أراد �أن يدعني �أعرف .لدي �شعور

�أن هذي هي الحال◘ .
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ج�سور ا إلبداع

ال ُع�شبة
ت�أليف� :أمريتا بريتام
ترجمة :تانيا حريب •

�أمريتا بريتام :ولدت (� 31أغ�سط�س  )1919وتوفيت (� 31أوكتوبر .)2005
تعد �أول ام��ر�أة بنجابية بارزة
كاتب��ة هندية و�ش��اعرة ،كتبت ف��ي اللغة الهندية والبنجابي��ةُّ ،
في ال�ش��عر ،روائية ،وكاتبة مقاالت ،و�شاعرة القرن الع�ش��رين الرائدة في اللغة البنجابية ،التي
حظيت بنف�س القدر من الحب على جانبي الحدود بين الهند وباك�ستان�.ستة عقود خالل مهنتها
التي امتدت لأكثر من �س��تة عقود� ،أنتجت �أكثر من  100كتاب من ال�ش��عر ،والق�ص�ص ،والتراجم،
والمقاالت ،ومجموعة من الأغاني ال�ش��عبية البنجابية وال�سيرة الذاتية التي تمت ترجمتها �إلى
اللغة الهندية وعدة لغات �أجنبية.
كان��ت �أنغوري العرو�س الجديدة للخادم الم�سن لجار جاري .في هذا ال�ش�أن ،كل عرو�س
ٍ
بطريقة مختلفة :الزوجة الثانية لزوجها الذي ال ُيمكن ت�سميته جديد ًا
جدي��دة؛ لكنها كانت جديدة
الزوجية .على هذا النح��و ،ف�إن امتيازات كونك جديد ًا
لأن��ه كان قد �شرب ذات مرة من بئر
ّ
ذهب��ت �إلى �أنغوري فقط .ويت�أكَّ د هذا الإدراك على نحو �أكبر عندما ينظر المرء �إلى ال�سنوات
الخم�س التي م�ضت قبل �أن يتمكّ نا من �إتمام ارتباطهما.
من��ذ نحو �ست �سن��وات ،ذهب برابهاتي �إلى منزله ليحرق زوجت��ه الأولى .لما حدث ذلك،
ٍ
رمزية �إلى م�سح
إ�شارة
اقترب منه والد �أنغوري و�أخذ من�شفته المبلّلة ،وع�صرها حتى تجف ،في �
ّ
• مرتجمة �سورية.
العـدد � 22شتاء 2021
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ثمة رجلٍ بك��ى بما يكفي ليبلّل
دم��وع الح��زن التي بلّلت المن�شفة .عل��ى الرغم من ذلك ،لم يكن ّ
الت�صرف الب�سيط المتمثّل
ياردة ون�صف من قما�ش ال�شيت .لم تتبلّل �إلاّ بعد حمام برابهاتي .كان
ُّ
ّ
ٍ
�شخ�ص لديه ابنة غير �صالحة للزواج مثل القول:
الملطخة بالدموع من جانب
في تجفيف المن�شفة
أعطيتك ابنتي لتحلّ محل التي ماتت .ال ِ
َ
تبك بعد الآن ،لقد جفّفت حتى من�شفتك المبلّلة».
«�
هك��ذا تزوج��ت �أنغوري برابهات��ي .وعلى الرغم م��ن ذلك ،ت� ّأجل زواجهم��ا مدة خم�س
�سن��وات ،ل�سببين� :صغر �س ّنه��ا ،وهجمة ال�شلل عل��ى والدتها .لما ُدعي برابهات��ي �أخير ًا �إلى
متردد ًا في
ا�صطح��اب عرو�سه بعيداً ،بدا �أنه لن يكون قادر ًا عل��ى ذلك ،لأن رب عمله كان
ّ
فم �آخر من مطبخه .لكن ،لم��ا �أخبره برابهاتي �أن ب�إمكان زوجت��ه الجديدة البقاء في
�إطع��ام ٍ
منزلها ،وافق �صاحب العمل.
ف��ي البداية ،بقيت �أنغ��وري محجبة في من�أى ع��ن الرجال والن�ساء ،لك��ن �سرعان ما بد�أ
الحج��اب يتقلّ�ص �إلى �أن غطى �شعرها فقط ،كما حدث الم��ر�أة هندو�سية تقليدية .كانت بهجةً
لكل � ٍ
أذن وعين� .ضحكة في رنين مئة جر�س على كاحلها ،و�ألف جر�س في �ضحكتها.
ترتدين يا �أنغوري؟»
 «ماذاَ
 «خلخاالً� ،ألي�س جميل؟»ِ
قدمك؟»
 «وما هذا الذي في �إ�صبع «خاتم». «وحول ذراعك؟» «�سوار». «ماذا ُي�سمون ما على جبهتك؟»«ي�سمونها ُع�صبة (الباند)»
ّ

ِ
خ�صرك اليوم يا �أنغوري؟»
ت�ضعين �شيئ ًا على
«لم ال
َ
َ -

 «�إنه ثقيلٌ جداً� .س�أرتديه غداً .اليوم ،ال قالدة �أي�ضاً� .أترى! القفل مك�سور� .س�أذهب غد ًالدي خاتم � ٍ
أنف كبير،
�إلى المدين��ة للح�صول على قفلٍ جديد ...و�شراء دبو�س الأن��ف .كان ّ
لكن حماتي احتفظت به».
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حليها .بدا �أن كل ما فعلته
و�سعيدة
الف�ضية،
فخورة جد ًا بجواهرها
كانت �أنغوري
ً
ً
بمجرد لم�س ّ
ّ
ّ
جعلهم تحت �أق�صى ت�أثير.
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حيث
حار ًا مع نهاية المو�س��م .ال بد �أن �أنغوري �شع��رت بذلك في كوخها ُ
�أ�صب��ح الطق���س ّ
ٍ
ثمة عدد قليل
بقيت في الخارج
ق�ضت جزء ًا كبير ًا من اليوم� ،أما الآن ،فقد َ
لفترة �أطول .كان ّ
بئر قديمة ل��م ي�ستخدمها �أحد با�ستثناء عامل
من �أ�شج��ار النيم ال�ضخمة �أمام منزلي؛ تحتها ٌ
ٍ
عدة ،مما حافظ عل��ى برودة الجو حول البئر.
بن��اء طارئّ .
�ش��كل الماء المن�سكب ُبرك ًا ّ
غالب ًا ما كانت تجل�س قرب البئر لال�سترخاء.

جل�ست تحت �شجرة نيم لأقر�أ� ،س�ألتني �أنغوري« :ماذا تقر�أ يا بيبي؟»
ذات يوم ،لما
ُ
 «هل تريدين قراءته؟» «�إنني ال �أعرف القراءة». «�أتريدين التعلُّم؟» «�أوه ،ال!».«لم ال؟ ما الخط�أ في ذلك؟»
َ -

ّ �« -إن القراءة خطيئة للن�ساء!».

« -وماذا عن الرجال؟»

 «لهم ،لي�ست خطيئة». «من قال ِلك هذا الهراء؟»
 «�أعلمه فح�سب». «�أنا �أقر�أ .ال بد �أنني مذنب». «بالنظر �إلى ن�ساء المدينة ،لي�ست خطيئة� ،إنها كذلك لدى ن�ساء القرية».اعتقدت �أنها �إذا
�ضحكنا على هذا الكالم .لم تتعلّم كيف ت�س�أل عن كل ما قيلَ لها �أن ت�ص ّدقه.
ُ
وجدت ال�سالم في قناعاتها ،فمن �أنا لأ�شكِّ َك بها؟
�شعور قوي بالن�شوة،
ي�شع منه على نح��و دائم
ٌ
ا�ستع��اد ج�سدها ل��ون ب�شرتها الداكن ،و�أخذ ُّ
عذوب��ةٌ ّلينة .يقولون �إن ج�سد المر�أة كقطعة العجين ،بع�ض الن�ساء لديهن رخاوة العجين غير
المخمر .نادر ًا ما يكون
المعجون جي��داً ،في حين لدى الأخريات لدونةً متما�سكة من العجين
ّ
ٍ
الخباز.
لدى المر�أة ج�سد ُيمكن �أن ُيعادل العجين المعجون
بطريقة �صحيحة ،وهو ما يفتخر به ّ

ٍ
لناب�ض
المتموج��ة ُم�شبعة بليونة �صلب��ة
ينتم��ي ج�س��د �أنغوري �إلى ه��ذه الفئة ،فع�ضالته��ا
ّ
ٍ
فكرت
بنبرة عميقة.
و�شعرت
بعيني،
�شعرت بوجهها ،ذراعيها� ،صدرها� ،ساقيها
ملف��وف.
ُ
ُ
ُ
ّ
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ف��ي برابهاتي :عج��وز ،ق�صير ،ذو ٍ
ف��ك رخو ،رجلٌ �ستك��ون مكانته م��وت �إقليد�س .فج�أة
خطرت لي فكرة م�ضحكة� :أنغوري كانت العجينة التي غطاها برابهاتي.
ٍ
قت من الأمر
�شعرت
متذوقها.
ب�ضحكة تظهر داخلي ،لكنني تح ّق ُ
ُ
لق��د كان غطاءها ،ولي�س ّ
خوف ًا من �أن ت�شعر �أنغوري بما كنت �أ�ضحك ب�ش�أنه� .س�ألتها عن الطريقة التي ُتر َّت ُب بها الزيجات
في المكان الذي �أتت منه.
 «الفت��اة ،حينما تكون ف��ي الخام�س��ة �أو ال�ساد�سة من عمرها ،تع�ش��ق َق َدمي �شخ�ص ما.فيكون هو الزوج».
تعلم ذلك؟»
« -كيف ُ

 «ي�أخذ والدها المال والأزهار وي�ضعهما عند قدميه». «بهذه الطريقة ،الوالد هو من يع�شق ،ولي�س الفتاة». «�إنه يفعلها لأجل الفتاة .لذا فالفتاة هي من تع�شق». «لكن الفتاة لم تره من قبل ّقط!»
 «نعم ،ال ترى الفتيات».الم�ستقبلي على الإطالق!؟»
 «ال ترى �أي فتاة زوجهاّ

ت��رددت قائل��ةً « - :ال .»...بعد ٍ
وقفة طويلة ومت� ّأملة� ،أ�ضاف��ت�« :أولئك العا�شقات...
ّ
يرينهم».
ِ
عاطفية؟»
قريتك عالقات
 «هل لدى الفتيات اللواتي فيّ
« -قليلة».

تذكرت مالحظتها فيما يخ�ص تعليم المر�أة «�أولئك العا�شقات ،ال ُيخطئن؟».
ُ

إنهن ال يرين .انظر ،ما يحدث هو �أن الرجل يجعل الفتاة ت�أكل الع�شبة فتع�شقه».
 «� َّ «�أي ع�شبة؟»«البرية».
ّ

�« -أال تعلم الفتاة �أنها تناولت الع�شبة؟»
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 «ال ،يعطيه��ا � ّإياه��ا في قطعة خبز .بعد ذل��ك ،ال ُير�ضيها �شيء �س��وى �أن تكون معه،عيني».
(زوجها) �إنني �أعلم .لقد ر�أيتها ب� ِّأم
ّ
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 «من ر� ِأيت؟»
 «�صديقة؛ كانت �أكبر م ّني». «وماذا حدث؟» «لقد فقدت �صوابها .ذهبت معه �إلى المدينة».ِ
علمت �أن ذلك كان ب�سبب الع�شبة؟»
 «كيفلم �ستت��رك والديها .لقد �أح�ض��ر لها �أ�شياء ع�� ّدة من المدينة:
 «م��اذا �سيك��ون غير ذلك؟ َحلي ،حلويات».
مالب�سّ ،
« -من �أين �أتت هذه الع�شبة؟»

�ستحبه؟»
 «في الحلويات :و�إلاّ كيفّ

« -الحب قد يحدث بطرائق �أخرى� .أال توجد طريقة �أخرى هنا؟»

 «ال توجد طريقة �أخرى .ما كرهه والداها �أنها كانت على هذا النحو». «هل ر� ِأيت الع�شبة؟»
 «ال� ،إنهم يح�ضرونها من ٍبلدة بعيدة .حذّرتني والدتي من تناول الخبز �أو الحلويات من
�أي �شخ�ص� .إن الرجال ي�ضعون الع�شبة فيها».
 «لقد ِكنت حكيمةً جداً .كيف تناولتها �صديقتك؟»
تجهم وجهها ،ربم��ا من تذكّ ر �صديقتها.
قال��ت ب�صرامة« - :ل ُتعان��ي» .في اللحظة التالية ّ
تم�شط �شعرها ّ
قط ،تغني
قال��ت بحزن« :مجنونة .لقد �أ�صيبت بالجنون ،يا لها من م�سكينة .لم ّ
طوال الليل.»...
 «ماذا كانت تغني؟» «ال �أعلم .جميعهن يغنين عندما يتناولن الع�شبة .ويبكين �أي�ضاً».مما يجب ،فابتعدت.
طالت المحادثة �أكثر ّ

تجل�س تحت �شجرة النيم في ٍ
عادة ُيمكن للمرء
مزاجية �شديدة الذهول.
حالة
وجدتها ذات يوم
ً
ّ
ُ
�أن ي�سمع �أنغوري قادمةً �إلى البئر؛ �ستعلن �أجرا�س الكاحل اقترابها .كانت �صامتة ذلك اليوم.
 «ما الخطب يا �أنغوري؟»إلي
ثم بعد �أن تعافت قليالً ،قالت« :علّمني القراءة يا بيبي».
ً
نظرة جوفاءَّ ،
نظرت � ّ
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 «ماذا حدث؟» «علّمني �أن �أكتب ا�سمي».تريدين الكتابة؟ لكتابة الر�سائل؟ لمن؟»
 «لماذاَ
مرة �أخرى في �أفكارها.
لم ُتجب ،لكنها تاهت ً
ال �إخراجها من مزاجها�« :ألن ترتكبي خطيئةً بذلك؟»
�س�ألتها محاو ً
مرة �أخ��رى في الم�ساء ،كانت ال
ذهبت لأخ��ذ قيلولة ما بعد الظهر .لما
ترد.
ُ
ُ
خرجت ً
ل��م ُ
ت��زال هناك ُتغ ّني لنف�سها بح��زن .لما ِ
�سم َعتني �أقترب ،التفتت وتو ّقف��ت فج�أة .جل�ست مكتوفة
الأيدي ب�سبب برد ن�سيم ال�شتاء.
�شاهدت جهدها الكبير الذي تبذله في �سبيل �إعادة دموعها
 «�إنك ُتغ ّنين جيد ًا يا �أنغوري».ُ
ون�شر ابت�سامة �شاحبة على �شفتيها.
« -ال �أجي ُد الغناء».

 «بل تجيدينه يا �أنغوري!» «كانت تلك»...أكملت الجملة لها« :الأغنية التي كانت �صديقتك تغنيها».
� ُ «�سمعتها منها». «غ ّنيها لي».بد�أت تقر�أ الكلمات�« .أوه ،لقد حان الوقت تقريب ًا للتغيير� .أربعة �أ�شهر �شتاء� ،أربعة �أ�شهر
�صيف� ،أربعة �أ�شهر مطر!.»..
طلبت قائالً« :لي�س هكذا .غ ّنيها لي» .لم تفعل ،بل وا�صلت قراءة الكلمات:
ُ
�أربعة �أ�شهر �شتوية تتحكّ م بقلبي؛
قلبي يرتجف� ،أوه يا حبيبي.
�صيفية ،توم�ض الرياح في ال�شم�س.
�أربعة �أ�شهر
ّ

�أربعة �أ�شهر ت�أتي الأمطار؛ ترتعد الغيوم في ال�سماء.
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ٍ
ب�صوت مرتفع�« :أنغوري!» بدت ك�أنها في ن�شوة ،كم��ا لو كانت قد تناولت الع�شبة.
قل��ت
ُ
ٍ
ال من ذل��ك� ،أم�سكتها من كتفيه��ا و�س�ألتها �إن كانت
�شع��رت
هزه��ا من كتفيها .وبد ً
برغبة في ّ
ُ
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تتن��اول الطعام بانتظام .ل��م تفعل؛ �إنها تطبخ لنف�سها فح�سب ،منذ �أن �أ�صبح برابهاتي ي�أكل عند
ِ
طبخت اليوم؟»
�سيده� .س�ألتها« :هل
ّ
« -لي�س بعد».

ِ
تناولت ال�شاي في ال�صباح؟»
 «هل «ال�شاي؟ ال يوجد حليب اليوم». «لماذا ال يوجد حليب اليوم؟»ٍ
�شيء منه .رام تارا»...
 «لم �أح�صل علىيح�ضر الحليب ِ
لك؟» �أوم�أت بر�أ�سها.
�أ�ضفت« :هل
ُ

الليلي .قب��ل �أن تتزوج �أنغوري برابهاتي ،اعتاد رام تارا �أن ُيع َّد
كان رام ت��ارا الحار�س
ّ
كوب�� ًا من ال�شاي في منزلن��ا عند نهاية مناوبته قبل �أن ي�سترخي على �سريره بالقرب من البئر.
بعد و�صول �أنغوري� ،أ�صبح ُيع ُّد ال�شاي في منزل برابهاتي.
�سيتناول هو و�أنغوري وبرابهاتي ال�شاي مع ًا جال�سين حول النار.

ذهب رام تارا منذ ثالثة �أيام �إلى قريته في زيارة.
م��رة �أخرى« .ولم ت�أكلي،
�س�ألته��ا« :لم تتناولي ال�شاي منذ ثالث��ة �أيام؟» �أوم�أت بر�أ�سها
ً
كما �أظن؟» لم تتكلّم .على ما يبدو� ،إذا كانت ت�أكل ،فهذا جيد بالطريقة نف�سها �إن لم ت�أكل على
الإطالق.
رت رام تارا� ،إنه ح�سن المظهر� ،سريع الحركة ،كثير المزاح .كانت لديه طريقة في
تذكّ ُ
ٍ
ٍ
ب�صوت خافت عند زاوية �شفتيه.
بابت�سامات ترتجف
التح ّدث
 «�أنغوري؟»« -هل ُيمكن �أن تكون الع�شبة؟»

�صغير ْتين عند زاوي َتي فمها.
متجمعين في برك َت ْين
تدفّقت الدموع على وجهها في نهرين،
َ
ّ

ٍ
علي! ل��م �آخذ منه حلويات ّ
قط...
ب��د�أت تقول
ب�ص��وت مرتجف ي�صاحبه دموع« :اللعنة ّ
وال حت��ى التنبول ...لك��ن ال�شاي »...لم ت�ستطع �أن ُتكمل .غرق��ت كلماتها في �سيلٍ �سريع
من الدموع◘ .
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ج�سور ا إلبداع

من مذكرات الآن�سة جني بيتمان ()1971
ت�أليف� :إرن�ست جيم�س جينز
ترجمة :براءة زين الدين •

�إرن�س��ت جيم�س جين��ز (بالإنجليزي��ةErnest James Gaines :) (ولد ف��ي  15يناير  )1933هو
كاتب �أمريكي من �أ�صل �أفريقي .تُدر�س �أعماله في الجامعات ،وقد تًرجمت �أعماله �إلى الكثير من
اللغات ،ومنها :الفرن�سية،والإ�سبانية ،والألمانية ،والرو�سية ،وال�صينية .وتحولت �أربعة من �أعماله
�إلى �أفالم تلفزيونية]12[.
ربح جينز جائزة مجتمع نقاد الكتب الوطنيين للرواية عن روايته «در�س قبل الموت» ال�ص��ادرة
أي�ض��ا و�س��ام العلوم الوطنية و� ً
عام  .1993وجينز زميل م�ؤ�س�س��ة ما ك�أرثر .وقد ُمنح جينز � ً
أي�ضا
و�سام العلوم والآداب (الفرن�سي) بدرجة ال�شافالييه �أو الفار�س.

- 1الجنود
كان ذل��ك الي��وم ي�شبه هذا الي��وم تماماً ،جاف��اً ،حار ًا ومغب��راً ،مغبراً ،ربم��ا كان �شهر

ل�ست مت�أكّ دة.
تموز� ...أو �آب ُ

ُ
ال�ضباط في المق ّدمة
الجو حارقاً ،ال �أن�سى ذلك اليوم �أبداً� .إ ّن ُه جي�ش (ال�سي�سي�ش) ،كان
كان ّ

يمتطون �أح�صنتهم ،في حي��ن يم�شي الجنود على الأقدام ،بع�ضهم يدفع الأ�سلحة في ذلك الجو

ال�سديمي ،وكانوا منهكي القوى.
• مرتجمة �سورية.
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ُ
ال�سيدة وطلبت �إليه��م �أن يترجلوا ويدخلوا
و�ص��ل
ال�ضباط �إل��ى �ساحة المنزل ،ا�ستقبلته��م ّ
ٍ
عجلة من �أمره ،و�سوف يذهب
المن��زل .قال الكولونيل �إنهم ال ي�ستطيعون الدخول ،لأ ّنه في
ّ
وتعطفت �أن
�سيدة المن��زل اللّطيفة
�إل��ى مكان �آخر ،لك ّنه �سيك��ون م�سرور ًا ج ّد ًا �إن �سمحت له ّ
ينزل ويم ّد �ساقيه.

معه
�سيدتي :ب��كل �سرور .بعد �أن ن��زل الكولونيل ،طلب �إلى الآخري��ن �أن ينزلوا ُ
قال��ت ّ
يجر على الأر�ض.
�أي�ضاً .كان ق�صير القامة وبحوزته �سالح و�سمور طويل يكاد ّ
ٍ
ل�شخ�ص ما كي يهتم به.
كفتى �صغير ح�صل على �سمور
بدا ً

هيا ،اذهبي م��ن هنا �إلى ذلك الطّ ريق و�أح�ضري الم��اء للقوات .لدينا ماء في
ال�سيدةّ :
قال��ت ّ

البرمي��ل تح��ت �أ�شجار الكرة ال�صينية ،لق��د علمنا � ّأن الجنود قادمون من ذل��ك الطريق� ،سمعنا

�سيمرون،
لتوه بمنزلنا و�أخبرن��ا � ّأن الجنود
مر
ّ
الر�صا���ص .اللّيلة الفائتةّ ،
�ص��وت ّ
ٌ
�شخ�ص م��ا ّ

أم�ضيت ذلك
إلي مهمة �سحب الماء� .
ُ
لنك��ن جاهزين ونق ّدم �أي �شيء في ا�ستطاعتنا ،لذلك �أوكلوا � َّ

علي �أن �أ�سحب الماء م��ن البرميل �إلى الجنود على
ال�صب��اح � ُ
ّ
أ�سحب الماء �إل��ى البرميل ،والآن ّ

الطري��ق ،ال ّدل��و خلف ال ّدلو وهكذا ،لم �أتذكر كم عدد الدالء الت��ي �سحبتها .كانت قوات الجنود

متعب��ةً جد ًا ،تالفة ،حتى �إنهم ل��م ي�ستطيعوا ر�ؤيتي ،واختطفوا القرع م��ن يدي عندما �أعطيتهم

�إياه ،كان هذا كل �شيء.

علي �أن �أتناوله لكي �أعطيه
بعد �أن رووا عط�شهم احتفظوا بالدلو بين �أيديهم ب�إحكام ،وكان ّ

�إلى �شخ�ص �آخر .لكنهم �أي�ض ًا لم ينتبهوا �إلى ذلك ال�شيء الأ�سود الذي يقف �أمامهم ،ال يعلمون
�إن كنت �سوداء �أو بي�ضاء ،فتى �أو فتاة� ،إنهم ال يكترثون لأمري � ّأي ًا كان.

كان �أحدهم حزيناً ،ولم يكن يبدو �أكبر �سن ًا مني بكثير ،وجهه مت�سخ ،كما يجب �أن يكون،

يم�سك الدلو ويقول :اتركيه لي� ،سوف (�أعيده �إلى الزنوج ،اتركيه فح�سب).

«كان جال�س ًا يح ّدق �إلى الأر�ض بعيد ًا بع�ض ال�شيء .لما �أعطيته الماء �أم�سك بالقرع بين يديه».
لكن ه�ؤالء النا�س هم �أنف�سهم الذين وعدوا ذويهم ب�أنهم لن يت�أخروا عن موعد الع�شاء .كان

ذلك �سابق ًا عندما بد�أت الحرب ،حينها كانوا يظنون � ّأن الحرب ال �شيء �سوى يوم عمل جديد.
«قالوا :ال ت�ضعوا الطعام ،ال ت�ضعوا لنا الطعام ...وال ترموه».
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ال �إلى البيت.
�س�أذهب لأقاتل الكثير من اليانكي ،و�س�أعود حا ً
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من يظنون �أنف�سهم ليدمروا لنا حياتنا .نحن النبالء ولي�سوا هم ،الرب خلقنا هنا من �أجل �أن

نحيا كما نحب ،ذلك مذكور في الإنجيل (طلبت �إلى النا�س �أن يجدوا ذلك في الإنجيل من �أجلي

لكن لم ي�ستطع �أحد �أن يجده حتى الآن).

و�ضع الزنوج هنا كي نتبع خطاهم في العي�ش ذلك �أي�ض ًا في الإنجيل .يوحنا ...المقطع كذا

وكذا ...بيت من ال�شعر �إلى هنا ...لقد ن�سيت.

والآن ،هذا ال�شعب الم�سمى باليانكي هنا يريد �أن ي�أتي ويدمر ما �شاء الله �أن يكون لنا.
احفظي ع�شائي �ساخناً� ،أمي� ،سوف �أعود قبل موعد الفطور ،ه�ؤالء هم الأ�شخا�ص �أنف�سهم

الذين يتمايلون في الطريق الآن قبل �أن يح�صل الجميع على الماء.

نظرت �إلى الأعلى فر�أيت �شخ�ص ًا �آخر ينزل �إلى الطريق راكب ًا ح�صان ًا يركله وي�ضربه كلما

ح��رك �ساقيه �أو ذراعيه� .إنهم قادمون ،كولونيل ،يمكنك �سماع ال�صراخ من بعيد ،كولونيل

�إ ّنهم قادمون ،م�ضى �إلى جانبنا .كان المقاتلون متعبين جداً ،فلم ي�ستطع بع�ضهم حتى �أن يرفع
مر.
ر�أ�سه ،وبع�ضهم الآخر ا�ستلقى على الأر�ض عندما ّ

ربما ثالثة �أميال �أو �أربعة ،كل ما
�س���أل الكولونيل :كم يبعدون؟ �أج��اب :ال �أعرف تماماًّ ،
�سيدتي قطعتين من الب�سكويت وكوب ماء ،نظر �إلى تلك
ر�أيته � َّأن ثمة غبار ًا في الهواء� .أعطته ّ

ٍ
زمن ،ركع وقال� :شكر ًا لك يا �أمي� ،شكر ًا �أمي �شكراً،
ير الطعام والماء منذ
الأ�شي��اء ك�أ ّنه لم َ

ال�سيدة ،وطلب �إل��ى الآخرين �أن يمتطوا �أح�صنتهم،
�أل�ص��ق فردة الحذاء بالأخرىَّ ،
وقبل يد ّ
ث��م �ص��رخ فيهم طالب ًا �أن ي�سرعوا .بع�ضه��م راقه ما قال ،لكن الآخري��ن جل�سوا محدقين �إلى

الأر�ض .كان على �أحد ال�ضباط �أن يخرج �إلى الطريق وي�صيح بهم ،انتباه .حتى ذلك الحين
نوع من الطاق��ة لي�ستطيعوا النهو���ض على �أقدامهم .ع��ادوا �أدراجهم من
ل��م يكن لديه��م �أي ٍ

زنوج
�أ�سفل الطريق وا�ستطعت �سم��اع �أحدهم يقول� :إن تتركوا الأمر لي ف�سوف �أعيدهم �إلى
ٍ
نك��رات ،فقط اتركوا الأمر لي .قال مقاتل �آخر :اخر�س قبل �أن يطلقوا النار عليك .هو ي�ؤ ِّنبه

عمه ،قال له اخر�س �أو �س�أطلق النار �إن كنت ابن عمي �أم غير ذلك .حق ًا �سيطلق ال ّنار
لأنه ابن ّ

م�ستاء،
ال�صغير يتمتم
�أي ًا كان .ولم يعد ب�إمكاني �سماعهم عندما ابتعدوا ،كل ما �سمعته هو ذلك ّ
ً
يانكيين �س�أريكم ،دع اليانكيين يح�صلون عليها – فقط لو تتركونها لي.

�سيدتي واقفةً في الفناء
لل�سيدة وعدت �إلى �ساحة المنزل حاملةً ال ّدلو والقرع .كانت ّ
انحنيت ّ

النقية الثمينة ،دماء الجنوب
تراق��ب الغبار المرتفع فوق الحقول ،وكانت تبكي دماء الجنوب ّ

النقي��ة ،وتراق��ب ذلك الغبار فقط ،وتفرك يديه��ا وتبكي ،بعدها ر�أتني واقف��ةً �أنظر �إليها من
ّ
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بعيد ،فقالت :لماذا تقفين هناك؟ اذهبي واملئي ذلك البرميل .لماذا �سيدتي؟ قلت لها ،لقد ذهبوا
علي �أن �أنقل الماء
الآن .قال��ت� :أال تعلمين �أن اليانكيين ي�شربون؟ ام�ضي و�أح�ض��ري الماءَّ .
�إلى ه�ؤالء اليانكيين الكبار �أي�ضاً؟ قلت.

قالت :نعم� ،أنت ال تريدين �أن يقلوك في الزيت وي�أكلوك� ،صحيح؟
قل��ت :ال ،ال �سيدتي .من الأف�ض��ل �أن ت�أتي بذلك الماء �إذاً ،قال��ت ،لي�س هناك �أحب على
اليانكيين من طهو فتاة �صغيرة زنجية وم�ضغها ،البقية منهم ال يح�سبون ح�ساب ًا للزنوج.
متعجبة :كانوا مختبئين مع ال�سيد في الم�ستنقعات ،قلت ذلك م�شيرة الى الخلف بيدي.
قلت
ّ

قال��ت �سيدتي :كفي عن تلك الإيم��اءة ،ال تعرفين �أين يكون اليانكي��ون ،واحذري ل�سانك
ٍ
والف�ضة ف�س�أ�سل��خ جلدك .قلت:
بكلمة واحدة ع��ن ال�سيد
عندم��ا ي�أت��ون �إلى هنا ،و�إن تلفظ��ت
ّ

حا�ضر �سيدتي.

والتف حول المنزل ،وقال :قال �سيدي �أن �آتي و�أ�س�أل
لم��ا كنت �أقف هناك جاء �أحد العبيد
َّ

عن كل �شيء.

�س�ألته �سيدتي� :أين �سيدك؟ قال� :إ ّنه �إلى جوار الم�ستنقعات هناك يت�أمل الأ�شجار من حوله.
التف العبد
قالت �سيدت��ي :عد �أدراجك و�أخبر �سيدك ب�أنهم لم يبلغوا منت�ص��ف الم�سافة بعدَّ .
ثانية حول المنزل ،وعاد م�سرع ًا �أكثر من �سرعته عندما �أتى.
قالت �سيدتي :كفي عن الوقوف هناك ،واذهبي و�أح�ضري الماء.
لم يظهر اليانكيون ذلك الم�ساء �إال في وقت مت�أخر ،فقد كانت ر�ؤيةُ الرفيق ال�صغير ،الذي

أمر �سوء في تقدير الم�سافة.
�أطلق ذلك الغبار في الهواء ،ثاقبة �أو � َّأن ال َ

ُ
ال�ضباط اليانكيون يح��ذون حذو �ضباط الي�سي�ش بامتط��اء �أح�صنتهم ،في حين تراجع
ب��د�أ
اليانكيون �إلى جانبي الطريق تمام ًا كما يفعلُ المقاتلون الآخرون.
وخرجت لكي �أق ِّد َم لهم الماء.
أخذت ال ّدلو والقرع
ُ
� ُ

�س�ألني �أحد المقاتلين :كم من الخ�صومات ح�صلت هنا.
�أجبته :لم �أ�شهد � ّأي ًا منها� ،أيها ال�سيد.
�سببها؟
قال :تعالي الآن ،من الذي َّ
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قلت :نحن الزنوج فقط.
ُ
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قال� :ألم تنتعلي حذاء؟ �أين حذا�ؤك؟
قلت :لقد خلعته ،قدماي ت�أذتا.
ُ
فتر�ض بك �أن تكذبي.
قال� :أيتها الفتاة ال�صغيرة� ،أال تعلمين �أنه ال ُي
ُ
قلت� :أنا ال �أكذب �أيها ال�سيد.
ُ

ا�سم ِك؟
�س�ألني :ما ُ

قلت� :أُدعى تاي�سي� ،سيدي.
ُ

حدث �أن �ضربوك ،تاي�سي؟
�س�ألني :هل
َ
أجبت ال� ،أيها ال�سيد.
� ُ
قال الجندي� :أنا ل�ست �سيد ًا يا تاي�سي ،ب�إمكانك �أن تكوني �صريحة معي ،هل �ضربوك؟
أدركت �أنها
نظرت �إلى الخلف باتجاه المنزل ور�أيت �سيدتي تتكلم مع ال�ضباط في البهو ،ف�
ُ
ُ
وانتظرت منه �أن ي�س�ألني
فنظ��رت �إليه مجدد ًا
والجندي ما زال يتكلم،
�أبع��د من �أن ت�سمعني،
ُ
ُ
ُّ

ال�س�ؤال نف�سه.

قال :هل ي�ضربونك ،تاي�سي ،هل يفعلون؟
قلتّ :
القطة ذات الذيول الت�سعة �أيها ال�سيد.
ُ
قال الجندي� :سوف ن�أخذهم� ،سيموت الع�شرات مقابل كل جلدة تلقيتها.
حر ُق.
�أ�ضاف جندي �آخر :ع�شرات المنازل �سوف ُت َ
�صوت �آخر :ع�شرات الحقول �ستحرق �أي�ضاً.
ثم ارتفع
ٌ
يجل�س هناك ،وينقل ذلك الماء.
قال الجندي الأول :فلي�أخذ الدلو واحد منكم
ُ
قلت� :أنا �أف�ضل �أن �أفعل ذلك بنف�سي� ،أيها ال�سيد� ،سوف يجلدونني �إن لم �أقم بعملي.
ُ
ٍ
ببطء،
الجندي ليوي�س (�سيقوم بعملك) .نه�ض المقاتل ليوي�س
ق��ال� :أنت �سوف ترتاحين،
ُ

أ�سفت لأجله .بدا ك�أن الجميع
وكان متعب�� ًا حقاً ،كباقي الجنود الآخرين كان رفيق ًا �صغي��راً ،ف� ُ

جندي �آخر
يعتم��دون عليه� .أخذ الدلو من يدي واتجه نحو الفناء ُيح ِّد ُث نف�سه ،وارتفع �صوت
ّ
�صارخ ًا فيه �أن يتحرك.

�س�ألني :ل ِّأي �سبب كانوا يجلدونك ،تاي�سي؟
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قلت� :أخل ُد �إلى النوم بعد �أن �أعتني ب�أطفال ال�سيدة.
ُ
قال� :أنت نف�سك ِ
ل�ست �سوى طفلة ،كم عمرك حتى الآن؟
قلت :ال �أدري� ،أيها ال�سيد.
ُ
هل ِ
قلت في العا�شرة؟ �أو الحادية ع�شرة؟
قلت :نعم� ،أيها ال�سيد.
ُ
أتيت �إلى هنا ،لأتغلب
ق��ال� :أنا ل�ست �سيد ًا يا تاي�س��ي� ،أنا
مجرد جندي يانكي كبير في ال�سن � ُ
ُ

عليهم ولأمنحكم حريتكم جميع ًا تريدين �أن تكوني حرة �ألي�س كذلك؟
قلت :نعم� ،أيها ال�سيد.
ُ
�س�ألني :وماذا تودين �أن تفعلي عندما تنالي حريتك؟
قلت� :سوف �أنام فقط� ،أيها ال�سيد.
ُ

ِ
ل�ست �أنت فقط من يود �أن ينام ،تاي�سي ،لكن ك ّفي عن مناداتي بال�سيد� ،أنا �أُدعى كاربورال

براون ،هل ت�ستطيعين �أن تقولي كاربورال؟
قلت :ال� ،سيدي.
ُ
قال :حاولي.
بد� ُأت �أح ِّد ُق ،قال :هيا ،حاولي.
قلت :ال �أ�ستطيع قول ذلك� ،سيدي.
ُ
هل ت�ستطيعين �أن تقولي براون؟
نعم �سيدي.

ِ
أناديك با�سم مختلف .لندع تاي�سي جانباً،
قال :ح�سناً� ،إذ ًا ناديني ال�سيد براون ،و�أنا �سوف �

تاي�سي ا�سم خادمة ،و�أنا ال �أحب العبودية� ،سوف �أناديك جين ،قال :حق ًا �س�أناديك ،جين ا�سم

فتاتي هناك في �أوهيو ،هل تحبين �أن �أناديك بذلك اال�سم؟

وقفت محدقة فقط.
أفرك قدمي ب�إبهام قدمي الأخرى.
وقف��ت هناك محدقة
كغبي �صغيرُ � .
ُ
ٍّ
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يحدقون بي �أي�ضاً.
الجنود
وبقية
َ
ُ
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قال :نعم� ،أعتق ُد �أنك �أحببت ذلك اال�سم .ح�سناً ،من الآن ف�صاعد ًا ا�سمك جين .لي�س تاي�سي

�أبداً ،جين ،جين براون .الآن�سة جين براون في ا�ستطاعتك تغييره عندما تكبرين �إلى � ّأي ا�سم

تريدينه ،لكن حتى ذلك الوقت ا�سمك جين براون.

وقف��ت هناك محدقة� ،أفرك قدمي ب�إ�صبع قدمي الأخ��رى� .إنه �أجمل ا�سم �سمعته .ثم قال:
ِ
ِ
ِ
فعليك �أن تلحقي بي وتخبرين��ي ،ف�س�أعود حينها
لل�ض��رب من �أحد ما ،ثاني��ةً ،
تعر�ض��ت
و�إذا

و�أحرق هذا المكان.

امتطى ال�ضب��اط اليانكيون �أح�صنتهم و�صع��دوا �إلى الطريق ،وقال��وا للجنود هيا لنذهب.
م�شوا �سير ًا على الأقدام ،ولما �أيقنت �سيدتي �أنهم لن ي�ستطيعوا �سماعها ،بد�أت تناديني با�سمي.
ولوح لي
ُ
أنظر �إلى الجن��ود وهم يعودون نحو الطريق َ
وقف��ت هناك � ُ
نظر �أحده��م �إلى الخلف َّ
فابت�سمت وبادلته التحية
ظننت �أنه م��ا زال غا�ضب ًا مني،
بي��ده ،لم يكن لوي�س ،ذلك الجندي،
ُ
ُ
�أي�ضاً.

زلت فرحة
بعدم��ا انحنوا وغادروا،
وقفت هناك �أ�شاهد الغب��ار المرتفع فوق الحقول .ما ُ
ُ

تربت على كتفي.
با�سمي الجميل .حينها كانت المفاج�أة� ،سيدتي واقفة خلفي
ُ

ِ
ونظرت �إلى
رفعت ر�أ�سي عالي ًا
أناديك؟
قال��ت� :أنت �أيتها الخادمة ال�صغيرة� ،أال ت�سمعينني �
ُ
ُ

وقلت� :أنت تنادينن��ي تاي�سي ،وا�سمي لم يعد كذلك قط� ،أ�صب��ح الآن�سة جين براون.
وجهه��ا
ُ
إلي ال�سيد براون �أن �أُخبره �إن � ِ
أنت لم َي ُرق لك ذلك.
وطلب � َّ
وقفت هناك تح ّد ُق بي.
احمر وجه �سيدتي ،وات�سعت عيناها ،ولن�صف دقيقة
ْ
َّ

لملمت ف�ستانها حينها ورك�ضت م�سرعة �إلى المنزل .جاء ال�سيد في تلك الليلة ومعه �أ�شخا�ص

�آخرون من الم�ستنقعات ،ف�أخبر ُته �أنني �أهنتها �أمام اليانكيين.

برجلي.
طلب ال�سيد �إلى اثنين من الخدم �أن ُيم�سكا بي� .أحدهما �أم�سك بذراعي والآخر
َّ

مرة ت�ضربني،
رف��ع ال�سيد ثوبي و�أعطى �سيدتي ال�سوط وطلب �إليها �أن تلقنني در�ساً .كلُّ ّ
ثانية .ماذا ِ
قلت؟
كانت ت�س�ألني :ماذا كان ا�سم��ك؟ �أجاوب ا�سمي جين بروان .ت�ضربني
ً
ما ا�سمك؟ �أقول :جين براون.

�أُنهكت ال�سيدة من �ضرب��ي ،وطلبت �إلى ال�سيد �أن ي�ضربني �أي�ضاً .قال لها :هذا يكفي،

فقد �أنهكني التعب.

قالت �سيدتي� :إذاً ،بعها.
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قال �سيدي :من الذي �سي�شتريها واليانكيون منت�شرون في المكان كله؟
قالت �سيدتي :خذها �إلى الم�ستنقعات واقتلها .ال تجعلني �أراها ثانية.
رد َد «�أقتله��ا»� ،سي��دي براون �سيعود وي�س���أل عنها ،ماذا �س�أفعل فيه��ا� ،سوف �آخذها �إلى
َّ
ح�ضر لك �أخرى لكي تعتني بالأطفال.
الحقول و ُ�أ
ُ
تركني في الحقول عندما كنت في العا�شرة من العمر �أو الحادية ع�شرة� ،إذ في ال�سنة التالية

ت�أتي الحرية.

 - 2الحرية
لما �سمعنا الأجرا�س َترن كنا في الحقول نجني القطن ،خائفين �أن نتوقف عن العمل .كانت

ال�شم���س عالية جد ًا في ال�سماء ،ول��م يحن الوقت بعد لندخل البيوت ،لك��ن الأجرا�س التزال

ينظر �إلى الخلف من
زنجي ًا هرماً،
ت��رن ،ترن وترن .كان القائ�� ُد ذو الوجه الدائري الالمع
ّ
ُ

الجر�س كان ينظر �إلى الخلف ،طلب �أن نتابع عملنا ،في
رن
فوق كتفيه باتجاه المنزل ،كلما َّ
ُ
حين دخل ليعرف ما �سبب رنين الأجرا�س هذا� .شاهدته ي�صعد �إلى المنزل وبعدها ر�أيته يعود
ملوح ًا بذراعيه.

حملنا معاولنا على �أكتافنا وعبرنا الحقول.
قال القائد لنا �إن ال�سيد يريدنا جميع ًا �أن ن�أتي �إلى منزله ،ولم ن�س�أل ماذا يريدـ لم يكن لدينا �أي

فك��رة ،فقط توجهنا �إلى هناك .وقف ال�سيد ف��ي القاعة ومعه ورقة ،ها �أنتم �أوالء جميعاً؟ جميع

الأطفال بمن فيهم من يبلغ الرابعة� ،أريد الجميع هنا ،كل �شخ�ص ي�ستطيع �أن يقف على قدميه.
قال النا�س :نحن جميع ًا هنا.
أخبار لكم جميعاً.
قال ال�سيد :ح�سناًَّ ،
لدي � ٌ
جميعكم �أحرار .و�صلني بيان يقول �إنكم جميع ًا نلتم حريتكم تمام ًا مثلي �أنا.

ب�إمكانكم جميع ًا �أن تبقوا وتت�شاركوا العملَ فيما بينكم ،لأنني ال �أ�ستطيع �أن �أدفع لكم �شيئ ًا منذ

مر اليانكيون بمنطقتنا منذ مدة.
�أن َّ
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ال معكم جميع ًا كما عهدتموني.
أكون عاد ً
ب�إمكانكم �أن تبقوا �أو ترحلوا ،و�أعدكم �إن بقيتم � ْأن � َ
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وخلفهن كان الزنوج
ال�سيدات الكبي��رات منهن وال�صغيرات يقفن عند الباب يبكين،
كانت
ُ
ّ

الذين في البيت يبكون �أي�ضاً.

�صمت في القاعة م�� َّدة ،بعدما قر�أ ال�سيد البي��ان ،ولم يتلفظ النا�س ب���أي كلمة ،كانوا
�س��اد
ٌ

واقفين ينظرون �إليه ك�أنهم ما زالوا ي�ستمعون �إلى كالمه.
قال :ح�سناً ،ذلك كان كل �شيء.

�شخ�ص ما ،وبد�أ كل واحد يغني ،يغني ويرق�ص وي�صفق .كبار
وبعد تلك الده�شة� ،صرخ
ٌ

ال هناك.
ال�سن الذين تظنهم غير قادرين على الم�شي ،بد�ؤوا يبنون �آما ً
تلك هي الأغنية التي كان النا�س ين�شدونها.
نحن �أحرار ،نحن �أحرار ،نحن �أحرار
نحن �أحرار ،نحن �أحرار ،نحن �أحرار
نحن �أحرار ،نحن �أحرار ،نحن �أحرار
يا الله نحن �أحرار.

يغن��ون وي�صفقون ،ال �شيء غير الغناء والت�صفي��ق .يتحدثون �إلى بع�ضهم بع�ض ًا ويربتون

على �أكتاف بع�ضهم َبع�ضاً .لم ي�شارك القائد في االحتفال ،بل كان واقف ًا بعيد ًا ينظر �إلى ال�سيد،

اقترب بعد ذلك نحو القاعة ،وقال� :سيدي� ،إن نحن
في حين كان كل �شخ�ص يغني وي�صفق.
َ

قل��ت�« :إلى �أين؟ �إلى ال�شمال،
�أ�صبحن��ا �أحرار ًا ف�إلى �أين نذهب؟ وقبل �أن يتفوه ال�سيد بكلمة،
ُ

م�شيرة �إليه� ،سوف �أدلكم جميع ًا �إلى �أين نذهب».

أنت ال �شيء �سوى المتاعب من��ذ �أن � ِ
ق��ال القائ��د :ا�صمتي �أنتِ � ،
أتيت �إلى تلك الحقول لي�س

لدي �سوى المتاعب ب�سببك.

أنت ال �شيء �إال ال �شيء.
كنت �أنا ال �شيء �سوى المتاعب �إذ ًا � َ
قلت� :إذا ُ
ُ
إل��ي و�أنا على
أم��ر ال��ذي تذكرته بعدها �أن فمي ق��د تخ َّدر
ُ
ال ُ
و�سقط��ت �أر�ضاً .نظر ال�سيد � َّ

إلي،
الأر�ض وقال :لي�س في و�سعي �أن �أفعل �شيئ ًا لها� ،أنتم الآن �أحرار ،ولم تعودوا
َ
تنتمون � َّ

أطبقت �أ�سناني على يد الزنجي ،كانت
قف��زت و�
فلتبذل��وا �أق�صى ما لديكم وخو�ضوا معركتكم.
ُ
ُ

يده خ�شنة «ك�ساق كودا».
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أم�سكت بتلك المعزقة التي �أح�ضرتها.
نه�ضت �
فخدر جانب وجهي .هذه المرة لما
�سحب يده من فمي
ُ
ُ
َ
َ
قل��ت :ال �أفعل،
كبير ننادي��ه كلنا العم �أي�س��وم ووقف �أمامي ،وق��ال :كُ ّفي.
ُ
�صع�� َد رج��ل ٌ

«الزنوج يقولون �صلواتك ،و�صانعك ،ها �أنت ذا قادم».

أرخي��ت المعزقة على
ق��ال العم �أي�س��وم� :ألم �أقل كُ ّف��ي "حينما �أقول �أعني فق��ط �أن تك ّفي� .
ُ

الأر�ض ،لكن تابعت النظر �إلى القائد كل الوقت.
�شفتي بيدي لكن لم �أ�شعر ب�شيء ،وما كانتا
ُ
لم�ست َّ

تنزفان �إال �أنهما مخدرتان ،كما يجب �أن تكونا.

لما ر�أى العم �أي�سوم �أنني لن �أ�ضرب الزنجي بتلك المعزقة ،عاد �إلى ال�سيد.
�س�أله :ذُ كر في التقرير � َّأن با�ستطاعتنا �أن نبقى �أو نذهب� ،صحيح �سيدي؟
ق��ال ال�سيد :ال يقولون �إنكم �ستكون��ون �أحرار ًا يا �أي�سوم ،ال يكترثون بما �ستفعلون� ،أو �إلى

�أي��ن �ستذهبون� .أنا من يقول با�ستطاعتك��م �إما �أن تبقوا و�إما �أن تذهبوا جميعاً� .إن بقيتم ف�سوف
�أدعك��م تعملون بالأ�سهم ،وحينما ترغبون تعملون ،لي�س مطلوب ًا منكم �أن تعملوا �أيام الآحاد.
�أق��ل ما يمكن ،ب�إمكانكم الذه��اب �إلى الكني�سة والبقاء هناك تغنون طيل��ة اليوم �إن �أردتم� .أنتم

�أحرار مثلي يا �أي�سوم.

قال العم �أي�سوم� :أن�ستطيع �أن نجتمع حول الم�سكن ونتبادل الكالم؟
عم �ستتحدثون هناك� ،أي�سوم؟
قال ال�سيدَّ :

قال العم �أي�سوم� :إذا كان علينا الذهاب �أو البقاء� ،سيدي ،فقط هذا.
أحرار مثلي .لديكم المت�سع من الوقت كي ت�أخذوا قراركم،
قال ال�سيد :بالت�أكيد� ،أنتم جميع ًا �
ٌ

طالما �أنك ال تريد �أن تحرق المكان.

قال العم مبت�سماً :لي�س هناك �شيء من ذلك.
قالت ال�سيدةِ � :
أعط الأطفال التفاح قبل �أن يذهبوا.
قال ال�سيد :و� ِ
أعط الرجال والن�ساء ع�صير التفاح .فلتحتفلوا بحريتكم جميعاً.
ال ب�إعطاء التفاح والع�صير .الآن �سنذهب �إلى الم�سكن ونتحدث.
قال العم �أي�سوم :تريث قلي ً
�شعبياً ،فف��ي بع�ض الأحيان يعرف
الع��م �أي�سوم كالم�ست�شار ف��ي الم�سكن هناك .كان طبيب ًا
ّ

الكثي��ر عن الأع�شاب والجذور ،وكان النا�س يق�صدونه من �أجل عالج المغ�ص �أو اليرقان �أو
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�أي مر�ض �آخر كان ي�صيبهم ،لذلك كانوا ي�صغون �إليه عندما يتحدث.
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تذمر بع�ض ال�شبان لأنهم �أرادوا التفاح ،لكن الكبار تبعوه دون �أن يتلفظوا بكلمة.
لم��ا �صعدنا �إل��ى كوخه ،طلب �إلينا منا �أن نرك��ع ون�شكر الله على الحري��ة� .أنا ال �أريد �أن

ركعت احتراماً .لما كان العم �أي�سوم ي�صلي انت�صب على
�أركع ،ال �أعلم الكثير عن الله ،لكني
ُ
لا كبير ًا في ال�سن� ،أ�سود� ،أ�سود� ،شعره �أبي�ض طويالً .من
قدمي��ه ونظر �إلينا ثانيةً  .كان رج� ً

الممكن �أن يكون في الثمانين من عمره �أو في الت�سعين ،لي�ست لدي �أي فكرة كم كان عمره.
قال� :سوف �أ�س�أل �س�ؤاالً؟ ماذا �سنفعل؟
رد �شخ�ص ما :لقد انتهى عهد العبودية ،فلنتحرك.

ونر ما �إذا كان ال�سيد الكبير �سيت�صرف على نحو مختلف بعدما نلنا حريتنا.
آخر:
َ
فلنبقَ ،
قال � ُ
وهممت بالمغادرة ،لكني
ا�ست��درت
قل��ت :فلتفعلوا ما �شئتم جميع��اً� ،أما �أنا ف�س�أتجه �شماالً.
ُ
ُ
ُ

توقفت" .في �أي اتجاه ال�شمال؟"
ُ

ق��ال العم �أي�سوم :قب��ل �أن تتجهوا �إلى �أي مكان ،ماذا �ست�أكل��ون؟ �أين �ستنامون؟ من الذي

�سيحميكم من الدوريات.

قلت� :أ�صبحوا يانكيين.
ُ
ا�ستطعت �أن �أرى
�ضحك العم �أي�س��وم �إلى درجة �أني
�أ�صبح��وا يانكيين� ،أ�صبحوا يانكيين،
َ
ُ
فم��ه الفارغ من الأ�سنان" .اليانكيون قالوا ِ
لك �إن ا�سم��ك جين ،ولما بد�أت ال�سيدة ت�ضربك لم
يكن هناك من �أثر لليانكيين".

ٍ
�شخ�ص �آخر.
قلت :لن ي�ستطيعوا �ضربي ثانية� ،أوراقهم تقول �إني حرة ،حرة ك� ِّأي
ُ
ِ
ي�ضربوك لكنهم �سيقتلونك �إذا �أم�سكوا بك ثانية.
لن

قال العم �أي�سوم :قبل هذا الوقت لم ي�ستطيعوا قتلك لأنك كنت من العبيد� ،أما الآن ف�أنت ل�ست
ِ
يحميك �أحد الآن� ،صغيرتي تايي؟
ملك ًا لأحد �سوى القدر .لن
قلت :ا�سمي جين يا عم �أي�سوم ،و�سوف �أتجه �إلى �أوهيو حالما ت�شير بيدك.
ُ
قال العم :ال �أعلم الكثير عن �أوهيو ،اذهبي في هذه الطريق �أو ربما يكون ...ل�ست مت�أكداً،

�أ�ش��ار �إلى الم�ستنقعات ،وبعدها رفع ي��ده و�أ�شار :ذلك االتجاه هو ال�شمال .ال�شم�س �إلى يمينك

في ال�صباح و�إلى ي�سارك في الم�ساء؛ ونجمة ال�شمال تدل على الطريق في الليل� ،إذا كنت
في الم�ستنقعات ،فتكون الطحالب التي تنمو على جذور الأ�شجار في الجانب ال�شمالي.
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أنطلق،
قلت :بمجرد �أن �أح�صل على القليل من التفاح وبع�ض الف�ساتين التي تخ�صني ف�سوف � ُ
ُ

هل �أجد من �سي�أتي معي؟

بد�أ ال�شبان ينت�شرون في الطرقات ،في حين بكى الكبار وحاولوا التم�سك بهم كي يعودوا.
ل��م يكن لدي �أب �أو � ّأم ك��ي يمنعاني �أو يتم�سكا بي� ،أمي ُقتلت عندما كنت �صغيرة ،و�أبي

ال �أعرفه ،فهو ينتمي �إلى مجموعة �أخرى ،حتى ا�سمه ال �أعرفه.

ق��ال العم �أي�سوم :انتظري ،رفع يديه ملوح ًا ك�أنه يريد �أن يقول لنا عودوا �أدراجكم ،حان

بكاء؟ �ألم يكفنا فراقاً؟ انتظري الآن.
وقت الإنتاج ،ولي�س وقت البكاء� ،ألم يكفنا ً

فليبق ،ومن يحب �أن يرحل فليفعل،
أتطلب �إلينا �أن نبقى؟ من ُيرد �أن يبقى
َ
قال �أحد ال�شبانُ � :

لكن هذا الوقت وقت الفرح ولي�س وقت البكاء.

قال �آخر� :سنغادر� .إذا �أراد الكبار �أن يبقوا هنا فليفعلوا ،نحن الآن �أحرار ،فلنتحرك.
قلت� :آمين.
ُ
مم �أنتم �أح��رار؟ �أحرار �أن تفعلوا م��اذا – تحطموا قلوب�� ًا �أكثر ،فقلوب
ق��ال الع��م �أي�سومَّ :

الزنوج كانت وما زالت تتحطم منذ �أن وجدت في هذا العالم.

مفطر للقلوب �أي�ضاً!
ال ير�ضعون من �أثداء �أمهاتهم ،وهذا
أيت �أطفا ً
قال �أحد ال�شبان :لقد ر� ُ
ٌ
رد �آخر :لقد َّ
وخ�ضت فيها حتى منت�صفي.
�شهدت ذلك.
تلط َخ ذلك المكان بالدماء و�أنا
ُ
ُ
َّ
ت�ستطيع �أن ت�صلح قلوب ًا محطمة ،لكن ال ت�ستطيع �أن تغ�سل الدماء عن �أج�سادهم.
قال ال�سيد �أي�سوم :توقف ،رفع يديه ثانيةً  ،حينما تتحدث عن قلب الأب وقلب الأم ،فتوقف.
�أ�ضاف �شاب �آخر :لن تعود القلوب كما كانت جميلة.
و�آخر قال :فلنذهب ،هذه النقا�شات لن تقربنا من وجهتنا نحو ال�شمال.
ِ
منطلق الحكمة .تريثوا الآن.
قال العم �أي�سوم� :أنا �أتح َّدث من
قال �أحد الأ�شخا�ص :فلي�ستفد من حكمتك من �سيبقى هنا� .أما البقية ف�سيرحلون.
غ��ادر ذلك الفتى الذي تكلم مع العم بهذه الطريقة ،غادر الم�سكن متجه ًا �إلى البيت الكبير.
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ف�صرخ ثانيةً  .نظر
ترك��ه يم�شي لم�سافة ق�صيرة ثم �صرخ فيه �أن يتوقف لكن الفتى لم يتوقف،
َ
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ِ
المرة .ل��م يقل العم �أي�سوم �شيئاً ،فقط وقف بعيد ًا م�شير ًا
الفت��ى �إلى
الخلف با�ستدارة خفيفة هذه َّ
ب�إ�صبعه �إلى ذلك الفتى.
توجهت مع بقية النا�س باتجاه المنزل الكبير لن�أخذ بع�ض التفاح .قالت �إحدى الن�ساء �إن العم
ُ
�أي�س��وم قد و�ضع �إ�شارة �سلبية على الفت��ى .و�أ�ضافت �أخرى �أن العم لم يعد يمتلك الطاقة ليرى
ا�ستمعت
من هو �أ�سو�أ منك .هو رجل كبير جد ًا الآن .لم �أعرف كم كان العم �أي�سوم قوياً ،لذلك
ُ
فقط �إلى حديثهم ولم �أقل �شيئاً.
و�ض��ع ال�سي��د برميلين� ،أحدهما من التف��اح والآخر من البطاط��ا ،وكان يجل�س في القاعة
عما قررنا في المخيم ،فقلنا ل��ه :بع�ضنا �سيذهب،
يراق��ب النا���س العائدين �إلى ال�ساحة� .س�ألن��ا َّ
وبع�ضن��ا الآخ��ر ٍ
باق� .س�ألناه ه��ل في ا�ستطاعتنا �أن ن�أخ��ذ �شيئاً؟ �أراد �أن يق��ول ال ،لكنه �أوم�أ
�إل��ى البرميلين وقال لن��ا �أن ن�أخذ ما في ا�ستطاعتنا حمله من التفاح والبطاطا ،وبعدها عدنا �إلى
الم�سكن لن�أخذ ثيابنا.

ف��ي العبودية يكون في حوزتك ف�ساتين وزوج من الأحذي��ة ومعطف ويكون لدى ال�شاب
زوج �إ�ضافي م��ن ال�سراويل وقمي�ص ومعطف ،وزوج من الأحذي��ة .ربطنا ثيابنا وو�ضعنا
فيها التفاح والبطاطا وانطلقنا◘ .
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جنية الغابة
ت�أليف :لوارن�س رو�شلو
ترجمة :فتيحة مرابط •

من الم�ؤلفات ال�ش��هيرة للكاتبة لوران�س رو�ش��لو جني��ة الثلج ،الجنيات والجان ،بين الأ�س��طورة
والواقع� ،إ�ضافة �إلى ق�صائد �شعرية بالعناوين التالية:
لحن التيار ،ال�ش��تاء ،مباهج ال�ص��باح ،الحنين الخريفي ،ومي�ض الليل ،ني�س��ان تحت ال�شجيرات،
�أفراح الربيع ،لحظة ،اتحاد� ،صديقي الجيد.
ذات يوم ،لما كنت �أ�سير على الحافة في الغابة� ،سمعت �صو ًتا خافت ًا جد ًا يهم�س في �أذني:

«مرحب ًا بك! �أنا �أعرفك جيداً ،لأنك ت�أتي كل يوم لزيارة غابتي».

إلي به��ذه الطريق��ة .كانت عين��اي مفتوحتين على
ت�ساءل��ت فيما بع��د من يمكن��ه التحدث � َّ

م�صراعيهما ،لكن ما من �أحد حولي ،يا للأ�سف.

وجدت نف�سي فج�أة �أقول ب�صوت ٍ
إلي �أين �أنت وماذا تريد؟»
عال« :من يتحدث � َّ

نتعرف
ردت ب�ص��وت ناعم و�ساحر�« :أنا جني��ة الغابة»« .ال �أريد منك �شيئاً ،لكن فقط �أن ّ

عل��ى بع�ضنا البع�ض .هن��اك الكثير من الأ�شياء التي �أود �أن �أخب��رك بها ،الكثير من الأ�سرار
التي �أود م�شاركتها معك!»
• مرتجمة جزائرية.
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«�أين �أنت �إذ َا يا جنية الغابة؟ �أحب �أن �أراك و�أن �أكون �صديقك! »
بعد ب�ضع ٍ
ثوان من الوقت الذي بدا لي �أبديا� ،أجابت جنية الغابة« :ا�ستمع جي ًدا �إلى ما �س�أك�شفه

لك لأنه لم يكن لأي �إن�سان هذا االمتياز من قبل.

تذكر �أال تتحدث بما �س�أخبرك به .ال تتحدث به �إال �إلى ال�شخ�ص الذي تثق به تماماً».
�أجبتها« :نعم� ،أيتها الجنية الطيبة ،و�أعدك ب�أن �أبقي كل ما تقولينه لي �سراً ،و�س�أك�شفه فقط

لل�شخ�ص الذي ي�ستحق ثقتي»

هكذا ولدت بداية �صداقة رائعة مع «جنية الغابة».
هكذا بد�أت الق�صة!
دائما عن الب�شر ،خ�شية �أن تراهم ويريدون
من��ذ قديم الزمان ،كان عل��ى الجنية �أن تختبئ ً

�أ�سرها ،من �أجل الح�صول على بع�ض الأمنيات.

ث��م اختارت الغابة ،مالذ ًا له��ا ،لأنها كانت المكان الوحيد الذي يمك��ن �أن يفكر فيه الب�شر

القدوم لأ�سرها.

وب�ش�أن الطيور ،كانت �أجنحتها ال�صغيرة تتيح لها التجول هنا وهناك ،بين �أغ�صان الأ�شجار

الكبيرة.

ك��ن يرتدي��ن ف�ساتين من�سوجة من البت�لات الحمر والبي�ض ،ويعتم��رن قبعات جميلة
و�إذ َّ

م�صنوع��ة من بلوط ال�سنديان وينتعلن �أحذية �صغيرة لطيفة م�صنوعة من طحلب الأ�شنة فقد كنا

يحلقن بر�شاقة بين نبات ال�سرخ�س والقطرب و«خاتم �سليمان».
بينما كنت �أ�ستمع �إلى ق�صة «جنية الغابة»� ،س�ألتها بعد ذلك:

يوما ما عندما �أعود �إلى هذه الغابة؟»
«كيف يمكنني �أن �أعثر عليك ً

ف�أجاب��ت« :ال �شيء �أ�سهل»« .اتبع ن�صيحتي جي ًدا و�ستجدني ب�سهولة .ومع ذلك ،يجب �أن

أي�ضا �أن ت�ستخ��دم ذكائك لتو�ضيح الألغاز
تك��ون
منتبها ج ًدا لأنه للعثور عل��ي� ،سيتعين عليك � ً
ً

ولتعيد قراءة ق�صتي».

كيف تجد جنية الغابة؟
عن��د الفجر ،بمج��رد �أن تعك�س ال�شم���س �أ�سعتها الأول��ى على ال�سراخ���س الخ�ضر� ،أطير
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نحوها ،لأرتوي من قطرات الندى ،التي تتلألأ كحبات الما�س.
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�أطع��م نف�سي بفرح بالتوت الب��ري والع�سل والفواكه ال�صغيرة من الحق��ول التي جلبتها لي

«جنية المروج».

راك�ضا لمقابلت��ي .ف�أجل�س على ظهره
بع��د ه��ذه الوجبة الب�سيطة ،ي�أت��ي �صديقي الأرن��ب
ً

معا ب�سعادة نح��و ف�سحة في الغابة ،التي تع ُّد �أزهارها متع��ددة الألوان متعة خال�صة
ونرك���ض ً
للعين.

م��ا �إن ن�صل ،ي�أت��ي �أ�صدقائي اللطيفون م��ن الفرا�شات واليعا�سي��ب ،ال�ستقبالنا برفرفات

ر�شيق��ة ب�أجنحته��م« .مرحب ًا جنية الغابة! ه��ل جئت للعب معنا في البرك��ة؟» ي�س�ألونني بلغتهم
الحلوة.

أخيرا �إلى البركة الكبيرة التي لطالما �أبهرتني
ي�ؤ�سفني �أن �أترك �صديقي الأرنب ،و�أطير � ً

نجوما �صغيرة ج ًدا ،تتمارى �ألوانها المتعددة
مياهها ال�صافي��ة .على الماء ،تنعك�س ال�شم�س
ً

ف��ي كل االتجاه��ات� .أجل�س على البتالت الوردي��ة من زنبق الماء الأبي���ض لأ�ستمتع بهذا
ال�سحر.

تلمحني ُ�سماني وحيدة ،وهي جاثمة على قمة �شجرة ال�صنوبر الطويلة ،مثل تعويذة لطيفة.
�صوته البلوري والرخيم يناديني .قلت له« :خذيني معك!».
برفرف��ة ر�شيق��ة من الجناحين ،يطير بع��د ذلك نحو البركة الكبي��رة ،ويقترب من زهرة

زنبق الماء وهي �سعيدة للغاية ،ت�أخذني معها.

ثم نطير �إلى ال�سماء ،ثم نطل على الوديان والجبال المغطاة بالزهور المتماثلة في روعتها.
بعد ذلك بقليل ،ت�ضعني ال�سماني برقة في ع�شه من الطحالب والأغ�صان.
«�شكرا لك» �أيها ال�سماني لأجل هذه الرحلة الرائعة.
قلت له
ً
ثم يطير باتجاه الأر�ض المظلمة حيث تت�شكل عا�صفة رعدية.
عندما ت�سقط قطرات المطر الأولى ،يمكنك �أن تجدني تحت قبعة الفطر ،تحت مظلته �أ�شعر

باالطمئنان.

وما �إن يتوقف المطر ،ت�شرق ال�شم�س من جديد ،و�أحلق نحو قو�س قزح الجميل ،وين�ضم

�إل��ي �إل��ه الرياح على ال�سحاب��ة� .أنفا�سه تدفعني �إل��ى �أعلى التل ،حيث يرق��د الحمل ،ب�صوت

هادئ ،وتطمئنه النعجة ،في المراعي الخ�ضر.
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�أ�ستمع �إلى تغريد الطائر الأزرق الجميل.
زهور �صفر ،وحمر ،و زرق
ال يمكنني اال�ستغناء عنها .مثل ال�شم�س الملتهبة.
حين غروبها ،ت�سحرني �ألوانها وتجذبني �إلى التويجات الرقيقة
لكن �سرعان ما يتيح لي مجري النهر �سماع لحنه ،خفيف ،بهيج� ،ساحر« :تعال لتراني!»
يقول لي.
جناحي ال�صغيرين بمرح.
�أنا �أرك�ض هناك،و�أب�سط
َ

�أ�ضع ج�سدي ال�ضعيف على مياهه النقية.

دائما».
قالت لي جنية الغابة في النهاية« :هكذا يمكنك �أن تجدني ً

منذ ذلك اليوم الذي وجدت فيه «جنية الغابة» ،و�أنا �أ�سير بال كلل من الغابة �إلى الغابة.
�إذ �إن��ي التزمت بن�صيحتها بعناية ،وبت �أراها �أحيان ًا على حافة الغابة �أو بالقرب من البركة
الكبيرة .و�أنتم؟◘
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زيارة �إىل الكنغر يف يوم م�شم�س
ت�أليف :هاروكي موراكامي
ترجمة :متا�ضر الدهنه •

موراكام��ي هاروكي) ولد عام  1949كاتب ياباني

هاروك��ي موراكام��ي بالياباني��ة (
من مدينة كيوتو.
من �أبرز �أعماله رواية مطاردة الخراف الجامحة ،وكافكا على ال�شاطئ.

وولب حديث
هن��ا ،داخل ال�سي��اج ،يوجد �أربع��ة من حيوان��ات الكنغر ،ذك��ر و�أُنثي��ان
ٌ

ال��والدة .ال �أحد قبالة ال�سي��اج �سوانا� ،أنا و�صديقتي ،لي�س لحديقة الحيوان هذه �شعبية كبيرة،

وعالوة على ذلك ،اليوم هو �صباح
فعدد الحيوانات الموجودة فيها يفوق عدد الزوار بكثير،
ً
االثنين ،و�أنا ال �أبالغ في قول هذا ،تلك هي الحقيقة بالفعل.

هدفنا من الزيارة طبع ًا هو م�شاهدة �صغير الكنغر ،وما يجب �أن نراه �أي�ض ًا يا ترى؟
لقد علمنا بوالدة �صغير الكنغر منذ نحو �شهر عبر الجريدة المحلية ،ومنذ ذلك الوقت ونحن

ننتظر بفارغ ال�صبر �أن ي�أتي �صباح يوم منا�سب لنقوم بزيارة ميدانية لر�ؤيته.

وبم��ا �أننا ذاهب��ان لر�ؤية الولب ال�صغير فال بد �أن نراه بالطريق��ة ال�صحيحة ،و�إن ا�ستطعنا

ف�سنقدم له مباركةً متوا�ضعة ،لكن ذلك ال�صباح لم يكن ي�أتي بتلك ال�سهولة ،فقد هطل المطر في
• مرتجمة �سورية.
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�أح��د ال�صباحات وا�ستمر �إلى اليوم الذي يليه ،وفي اليوم التالي كانت الأر�ض مبللة بالطين،

ومن ثم ع�صفت رياح �شديدة ا�ستمرت مدة يومين .وفي �أحد الأيام �أ�صاب �صديقتي �ألم ب�سبب
ت�سو�س �أ�سنانها ،وفي �صباح يوم �آخر توجب علي الذهاب �إلى البلدية لت�سليم بع�ض الم�ستندات،
وا�ستم��ر الو�ضع هكذا ُمدة �شهر ،فالأمور لم ت�س��ر على نحو جيد .ال �أريد �أن �أ�سهب كثير ًا في
الكالم ،لكن يمكننا القول �إن هذه هي الحياة.

مر كلمح الب�صر ،وخطر �س�ؤال في
بقين��ا على هذا المنوال مدة �شهرٍ كامل ،ي��ا له من �شهر َّ
ف�شعرت
ذهن��ي :م��ا الذي فعلته في هذا ال�شهر؟ في الواقع ،كنت عاج��ز ًا عن تذكر �أي �شيء،
ُ

أح�س�س��ت ب�أني لم �أفعل
للوهل��ة الأول��ى �أنني �أنجزت العدي��د من الأعمال ،وف��ي الوقت نف�سه �
ُ

�أي �ش��يء ،في كلتا الحالتي��ن انق�ضى ال�شهر ولم �أ�شعر بذلك �إلى �أن ج��اء عامل الجرائد لجمع

اال�شتراك ال�شهري.

و�أخيراً ،جاء اليوم الذي انتظرناه طويالً ،ففي �صباح ذلك اليوم ا�ستيقظنا في تمام ال�ساعة

أدرك��ت للوهلة الأولى �أن الطق�س م�شم���س ومنا�سب لزيارة
أزحت ال�ستائر �
ال�ساد�س��ة ،ولم��ا �
ُ
ُ

�صغي��ر الكنغر .هرعنا م�سرعين ،وغ�سلنا وجهينا ،وتناولن��ا فطورنا ،و�أطعمنا قطتنا وغ�سلنا
المالب���س ،ثم ارتدينا القبعة ال�شم�سي��ة ،وخرجنا من المنزل ،وق��ررت �أن يكون ذلك اليوم

�إجازة من العمل في ال�شركة.

ف�أخيراً ،بعد �شهرٍ من االنتظار جاءنا يوم م�شم�س.
ٍ
�صحة جيدة يا ترى؟»
الولب في
�س�ألت �صديقتي في القطار« :هل يعي�ش
ُ
 «�أعتقد ذلك ،لأنه لو مات لكنا قر�أنا في الجريدة مقالةً بهذا الخ�صو�ص ،لو مات ف�ستكون ثمةٍ
مكان ما في الم�ست�شفى!؟
مقالة حتماً .حتى لو لم يكن قد مات ،فمن الممكن �أن يكون مري�ض ًا في
ال ف�ستكون ثمة مقالةُ �أي�ضاً.
حتى لو افتر�ضنا هذا جد ً
هل من الممكن �أن يكون قد �أ�صيب بانهيارٍ ع�صبي وهو الآن يجل�س وحيد ًا في الزاوية؟»
 «من؟ الولب؟!» «ال ال م�ستحيل ...الأم ،ربما تكون قد تعر�ضت ل�صدمة نف�سية ،وتم نقلها مع �صغيرهابهدوء �إلى ٍ
قف�ص ُمظلم وهما الآن منغلقان على نف�سيهما؟!»
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ٍ
احتماالت متعددة! �إنها تقول
يا للن�ساء! �أنا �شخ�صي ًا �أ�شعر بالإعجاب لما يخطر لأذهانهن من
ٍ
ت�صيب كنغراً!؟
�صدمة نف�سية يمكن �أن
�صدمة! �أي
َ
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مرة �أخرى،
لق��د �شع��رت �أننا لو �أ�ضعنا هذه الفر�ص��ة فلن ن�ستطيع �أن نرى �صغي��ر الكنغر ً

قدر مكتوب!
و�إلى الأبد ،ك�أنه ٌ

 «هل يمكن �أن يكون كذلك؟!» �إذاً� ،أخبرني هل �سبق لك �أن �شاهدت ولب ًا من قبل؟« «ال».«وهل �أنت واثق ب�أنك يمكن �أن تراه بعد الآن؟».
 َ «ل�ست واثق ًا من ذلك ،ال �أعرف». «لذلك ،يروادني �شعور بالغ بالقلق».�أجبته��ا ُمحتج��اً «:قد يكون الأمر كما تقولين تماماً ،لكني لم �أر والدة زرافة من قبل ،ولم

�شاهدت حوت ًا ي�سبح �أي�ضاً ،فلماذا تغدو ر�ؤية ٍ
ولب �صغير فقط �أمر ًا مهم ًا الآن؟»
ي�سبق لي �أن
ُ
« -ال ت�س�أل �أ�سئلة كهذه ،فنحن الآن نتحدث ب�ش�أن الكنغر ،والمهم لحظة الآن».

ف��ي نهاية المطاف ا�ست�سلمت لها ،و�أخذت �أطالع الجريدة� .أت�ساءل �إن كان ب�إمكاني القول
�إنها على حق...
م��ن الم�ؤكد �أنن��ا لما و�صلنا �إل��ى الحديقة كان الولب ف��ي قيد الحياة ،لكنه��ا� ،أو بالأحرى
�صديقت��ي ،ق��د �أ�صابتها خيبة �أمل عندما ر�أته ،لأنه �أ�صبح �أكبر م��ن ال�صورة التي �شاهدتها في

ٍ
بن�شاط داخل ال�سياج .لم يعد �صغير ًا بل كان �أ�شبه بكنغر �ضئيل الج�سم.
الجريدة ،وكان يجري
 «لم يعد �صغيراً».ف�أجبتها موا�سي ًا �« :إنه ال يزال ي�شبه الولب».
ٍ
بطريقة �أو ب�أخرى
أردت موا�ساتها
«كان علينا المجيء لزيارته في وقت �أ�سرع من هذا»ُ � ،

وطبطبت عليها برقة ،لكنها �أدارت وجهها بعيد ًا عني.
فو�ضعت يدي على كتفها،
ُ
ُ

أردت موا�ساته��ا حقاً ،فالولب كان قد كبر �أكثر مم��ا توقعت ،لكن لم يبق لدي �شيء �أقوله
� ُ

مرة �أخرى،
له��ا ،فمهما كنت لطيف ًا معها فلن يع��ود الكنغر ولباً ،وما كبر لن يرج��ع �صغير ًا ً

والوقت الذي م�ضى لن يعود ،لذلك لي�س باليد حيلة.
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وا�شتريت قطعتين من المثلجات بنكهة ال�شوكوال ،وعدت
ذهبت بعد ذلك �إلى �أحد الأك�شاك
ُ
ُ

�إليها فوجدتها متكئةً على ال�سياج ،وال تزال تحدق �إلى الكنغر.

ٍ
كباحث تاريخي يعيد في نظريته التاريخية
�« -إنه لي�س ولباً» ،كانت تردد ذلك با�ستمرار،

دون ملل.

� -أجبتها« :حقاً؟» ،و�أعطيتها قطعةً من المثلجات ،ثم عادت وقالت من جديد « :ولكن،

أخذت �ألعق الآي�س
لو كان ولب ًا لكان الآن في جيب �أمه� ،ألي�س كذلك؟» حينها
هززت بر�أ�سي و� ُ
ُ

كري��م ،في �أي حال ،هي محق��ة ،فلو كان ولب ًا لكان م�ستقر ًا في جيب �أمه الآن ،كحبة بازالء
داخل ق�شرتها.

ف��ي �أي حال ،بد�أنا نبحث عن الكنغ��ر الأم ،في حين عرفنا الكنغر الأب على الفور ،فهو

ٍ
كعازف قد ذبل��ت مواهبه وهو يحدق �إلى
الأكب��ر حجم�� ًا والأكثر هدوءاً ،فمالمح وجهه بدت

�صندوق العلف المملوء ب�أوراق الأ�شجار الخ�ضر .وما تبقى من حيوانات الكنغر فهما �أنثيان،
وكلتاهم��ا مت�شابهت��ان في �شكل الج�سم والل��ون والوجه .فيا للحيرة� ،أي منهم��ا هي �أم الولب

ال�صغير يا ترى؟

 «لكن �إحداهما هي �أم الكنغر ال�صغير ،والثانية لي�ست كذلك».فا�ستر�سل��ت�« :إن افتر�ضنا ذلك جدالً ،فما عالقة الكنغر (غير
 «�أجل» ،قالت �صديقتي.ُ

الأم) بالولب يا ترى؟»

ف��ردت« :ال �أعلم» ،ثم �أ�ضافت «ربم��ا تكون عمته» .اعتق��دت �أن تخمينها �صحيح فربما

تكون عمة طيبة.

ٍ
بن�شاط في �أرجاء
وبينم��ا نحن م�شغولون بمعرفة �أيتهما تكون �أم الول��ب ،كان هو يرك�ض

الم��كان مخلف ًا وراءه حفر ًا هنا وهناك م��ن �صنع �أقدامه الأمامية ،وك�أن الأمر الذي �شغل بالنا
ال يهمه �أبداً.

يبدو �أنه مخلوق ال يعرف الملل!
ال من الأوراق الخ�ضر ،ويحفر الأر�ض بقدميه،
كان يدور ويدور حول �أبيه ،ويم�ضغ قلي ً

وتارة �أخرى يداعب �إناث الكنغر ،وي�ستلقي على الأر�ض فج� ًأة ثم ينه�ض ليرك�ض من جديد.
ً
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«ربما كان يهرب من عدو».
نوع من الأعداء هذا؟»
 «عدو؟؟ �أي ٍ« -الب�ش��ر في �سبيل المثال ،نعم ،الب�شر يقتل��ون الكنغر بمنجل وي�أكلون لحمه ،و�أعتقد �أنه

أكدا ،ولكني �أظن
ال يوجد ف��ي �أ�ستراليا عدو طبيعي للكنغر غير الب�شر ،في �أي حال ،ل�ست مت� ً
ذلك.»...

االمات؟!»
« -لماذا يجل�س �أطفال الكنغر داخل الجيب في بطنون َّ

 «حتى يتمكنوا من الهرب معاً ،لأن الأطفال ال ي�ستطيعون الرك�ض ب�سرعة». «فهي تحميه �إذاً؟».�« -أجل ،يجب علينا جميع ًا �أن نحمي الأطفال جيداً ،فالطبيعة قا�سية».

 «كم يجب �أن يقبع في جيب �أمه من �أجل حمايته؟»علي قبل �أن �آتي �إلى حديقة الحيوان �أن �أبحث في مو�سوعة تعليمية عن
قلت في نف�سي ،كان َّ

الحيوانات عامة وعن الكنغر خا�صة ،لكن كيف لي �أن �أعرف �أن كل هذا �سيح�صل؟!
�أجبتها« :ربما ل�شهر �أو �شهرين ،ل�ست مت�أكد ًا تماماً».
 «حقاً� ،إذ ًا فهذا الولب لم يتجاوز ال�شهر ،لذا هو جال�س في جيب �أمه الآن». «نعم ،ربما يكون كذلك».أمر جميل؟»
 «�أال تعتقد �أن الدخول في ذلك الجيب � ٌ« -نعم� ،أظن ذلك».

لكن ،ربما ال يكون �أمر ًا جميالً ،فقد يكون ذلك الجيب خ�شن ًا وتفوح منه رائحة الجلد النيء

�أي�ض��اً ،لكنن��ي لم �أقل لها هذا ،بل كنت �أح��اول �أن �أقول لها �شيئ ًا �إيجابي ًا ق��در الم�ستطاع ،ف�أنا

يوم م�شم�س وجيد لر�ؤية الكنغر.
�أعتقد �أن علينا ر�ؤية الجانب الإيجابي فقط ،فاليوم هو ٌ

اليوم ،كانت ال�شم�س �ساطعة ،و�أ�صوات مرح الأطفال ُت�سمع بالقرب من حو�ض ال�سباحة،

بو�ضوح في ال�سماء.
وغيوم ال�صيف ال�صغيرة تطفو
ٍ
 «ما ر�أيك �أن ن�أكل �شيئ ًا ما؟».« -هوت دوغ ،و�س�آخذ معها كوال».
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كان ال�شخ���ص الذي يبي��ع الهوت دوغ طالب ًا يافع�� ًا يعمل بدوام جزئي ف��ي ك�شك في هيئة

عربة ،في داخلها مكبر �صوت  ،يبث �أغنية للمغنيين �ستيف ووندر وبيلي جويل .كنت �أ�ستمع

�إليها حتى ينهي �شواء الهوت دوغ.

ولم��ا عدت �إل��ى ال�سياج قرب الكنغر ،قال��ت لي �صديقتي« :انظر» ،وكان��ت ثمة ابت�سامة

م�شيرة ب�إ�صبعها �إلى �إحدى �إناث الكنغر.
ارت�سمت على وجهها،
ً
«انظر! لقد دخل في جيب �أمه».

م��ن الم�ؤكد �أن تكون للكنغر ال�صغير � ّأم ،وربما تكون هي تلك �أمه ،لذلك ت�سلل ودخل في

جيبه��ا الذي ما �إن دخله انتفخ ،ولم يظهر من الكنغر ال�صغير �سوى �أطراف �أذنيه ال�صغيرتين
والمدببتين وطرف ذيله .لقد كان حق ًا م�شهد ًا رائعاً ،ي�ستحق تكبد عناء الزيارة الميدانية.
« -لك��ن� ،ألي�س هذا ثقيالً ،كيف يمكنها الرك�ض جيد ًا والهرب� ،ألي�س من ال�سهل الإم�ساك

بها في هذه الحالة؟!».

 «اطمئني  ،فالكنغر �أقوى مما يبدو عليه». «حقاً؟!».« -بالطب��ع ،وه��ذا ما يف�سر �سبب ا�ستمراه في الحياة من��ذ �آالف ال�سنين حتى الآن في قارة

�أ�ستراليا».

فكرت في ع�شرات الآالف من ال�سنين ،في خم�س ع�شرة ثانية فقط.
وبهدوء،
ُ
لم تكن الأم تتعرق في �ضوء ال�شم�س القوي .كانت مغلقةً عينيها هناك ،كما لو �أنها تفكر في

�ش��يء ما ،ك�أنها �أنهت الت�سوق في ال�سوبر ماركت في فترة ما بعد الظهيرة ،و�أتت لال�ستراحة

في مقهى قريب.

 «�إنه محمي جيداً� ،ألي�س كذلك؟» «ما �إن يدخل الجيب ،ال داعي للقلق ب�ش�أن �أي �شيء». «هل خلد الولب لينام ياترى؟» «ربما ،لي�س لديه �شيء �آخر يفعله داخل الجيب».انتهين��ا من �أكل الهوت دوغ و�شرب الكوال ،وبعدها غادرنا �سياج الكنغر ،وفي �أثناء ذلك
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كان الكنغر الأب الزال يبحث عن المقطوعة المو�سيقية المفقودة في �صندوق العلف.
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�أم��ا الكنغ��ر الأم و�صغيرها ،فقد �أ�صبحا بج�س ٍد واح��د و بد�أا ا�ستراحتهما� ،أم��ا �أنثى الكنغر
الأخ��رى ،الت��ي لم نعرف عالقته��ا الحقيقية بالكنغ��ر� ،أو التي كانت تبدو عم��ة لطيفة للولب
ال�صغي��ر ،فقد كانت تقفز بخفة في ال�سياج م��رار ًا وتكرار ًا ك�أنها تختبر ذيلها .منذ فترة لم ي� ِأت
يوم حار كهذا.
�س�ألت �صديقتي « :ح�سناً ،ما ر�أيك �أن نذهب لر�ؤية دب الماليو في المرة القادمة؟».

�أجبتها�« :إنها فكرة لطيفة»◘ .
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ج�سور ا إلبداع

ال �شك ذات يوم
ت�أليف� :أتاول بهرم �أوغلو
ترجمة� :أحمد الإبراهيم •
ال�شاعر �أتاول بهرم �أوغلو (  : )AtaolBehramOgluولد في ت�شطالجا عام  ،1942من �أعماله:
«جنرال �أرمني» عام « ،1965ال بد ذات يوم» عام �« ،1970أ�شعار الرحلة وال�شوق والجر�أة وال�صراع» عام .1974
ول��د ف��ي منطقة ت�شطالجا التابعة لمدين��ة �إ�ستانبول بتاريخ  13ني�سان ع��ام  1942لأ�سرة من

جذورٍ �أذربيجانية ،تنقّل في فترتي الطفولة وال�شباب بين عدد من المناطق والمدن ب�سبب عمل
والده مدير ًا للزراع��ة .داوم لفترة في كلية الحقوق في جامعة �أنقرة وتابع محا�ضرات الفل�سفة
وتخرج في ق�سم اللغة والأدب الرو�سي في الجامعة نف�سها.
في كلية اللغة والتاريخ والجغرافيا،
ّ

ٌ
(جنرال �أرمني) ع��ام  ،1965و�أول كتاب مترجم له (�إيفانوف)
ُطب��ع �أول دي��وان له بعنوان

لأنط��ون ت�شيخ��وف عام  .1967وف��ي هذه الفت��رة ترجم ق�صائ��د لل�شاعر الرو�س��ي ميخائيل

عبر عن �أفكاره و�آرائه حول ال�شعر االجتماعي (اال�شتراكي) الجديد في
يوريفيت�ش ليرمنتوفّ .
رت في حلقات في مجلة
جل�سة تح��ت عنوان (ال�شعراء ال�شبان اال�شتراكيون يفتحون النار) و ُن ِ�ش ْ
«�أنط» عام .1969

يوم» الذي ُيعتبر مانيف�ستو الجيل اال�شتراكي في ال�ستينيات ومن الأعمال
�أما ديوانه «ال ب َّد ذات ٍ

الطليعية لذاك الجيل من الكتاب ،فقد ن�شره عام  .1970وفي العام نف�سه �أ�صدر مع ع�صمت �أوزال

•

مرتجم �سوري.
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�صدى وا�سع .و�أي�ض ًا في العام ذات��ه ترجم كتاب (حكايات
مجل��ة (�أ�صدقاء ال�شعب) التي كان له��ا
ً
معي�شة) للكاتب الرو�سي مك�سيم غوركي.
ب��د�أت �أول �إقام��ة له خ��ارج تركيا في ربي��ع  ،1970حيث عا���ش حتى ع��ام  1972في لندن
مقاطع
وتعرف في هذه الفترة ف��ي باري�س �إلى لوي�س �أراغون وبابلو ني��رودا .ون�شر
وباري���س،
ّ
َ
م��ن ديوان (ال ب َّد ذات يوم) ف��ي مجلة (خطابات فرن�سي��ة  ) Les LettresFrançaises/بم�ساعدة
�أراغ��ون وترجمة الر�سام الترك��ي ال�شهير عابدين دينو .كما �شارك العام  1971في �أعمال افتتاح
«م�سرح الحرية  » ThéatredeLibertéفي باري�س .كتب ف�صو ًال من �أول م�سرحية ُتعر�ض على
الم�سرح (�أ�ساطير للم�ستقبل .)LégendesàAvénir
توج��ه �إلى مو�سكو في ربيع  1972بدع��وة من اتحاد الكتاب ال�سوفيي��ت ،و�أقام فيها ،عامين،
وترج َم مجموعة �أعمال بو�شكين،
حيث ا�شتغل في جامعة مو�سكو الحكومية على الأدب الرو�سي.
َ
ون�شر ديوان ًا له بعنوان (�أ�شعار الرحلة وال�شوق والجر�أة وال�صراع )عام .1974
و�سجن �أكثر من مرة ب�سبب �أفكاره التقدمية.
ّ
تعر�ض �أتاول بهرم �أوغلو لالعتقالُ ،

ن�شر �أربعةً وع�شرين ديوان �شعر ،وواحد ًا وع�شرين كتاب ًا في الدرا�سات الأدبية ،من �أهمها:
�أنطولوجيا ال�شعر التركي (في مجلدين) عام .1987
�أنطولوجيا ال�شعر العالمي (�أربعة مجلدات) عام .1997
�أنطولوجيا ال�شعر البلغاري المعا�صر (.)2008

�أنطولوجيا ال�شعر الرو�سي المعا�صر (.)2008
وال يزال حتى اليوم يوا�صل ن�شر مقاالته ككاتب عمود �صحفي في �صحيفة جمهوريت.
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ال �شك ذات يوم
اليوم مار�ست الحب...
وبعد ذلك �شاركت في الم�سيرة
�أنا متعب
ها قد �أتى الربيع
يجب �أن �أتعلّم ا�ستخدام ال�سالح
هذا ال�صيف
الكتب تتراكم
َ�شعري يطول
ي�ضج في كل مكان...
االرتباك
ُّ

ال �أزال �شاب ًا� ،أريد �أن �أرى العالم
التقبيل ،كم هو جميل!
التفكير ،كم هو جميل!...
يوم
ال ب َّد �سننت�صر ذات ٍ

ال�صرافون القُدامى ،يا ذوي الر�ؤو�س الياب�سة� ،أيها ال�صدر الأعظم...
�سننت�صر ذات ٍ
يوم �أيها ّ

حبيبتي ،فتاة في الثامنة ع�شرة من عمرها،

نتم�شّ ى في ال�ساحة ون�أكل ال�سندويت�شات ،ونتجاذب �أطراف الحديث...
الزهور تتف ّتح دون توقف ...وكذلك تقع الحروب...

ٍ
بقنبلة واحدة ...كي��ف يمكن له�ؤالء الرج��ال القذرين �أن
كي��ف يمك��ن لكل �شيء �أن ينته��ي
يك�سبوا...
�أفكّ ر مطو ًال .
�أغ�سل وجهي بالماء...
و�أرتدي قمي�ص ًا نظيف ًا.
�سينتهي هذا الظلم ذات يوم،
و�ستنتهي موائد الج�شع والطمع،
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لكنني الآن متعب.

أدخن كثير ًا هذه الأيام
� ّ

على ظهري معطف و�سخ

دخان المواقد يت�صاعد �إلى ال�سماء
في جيبي كتاب �أ�شعارٍ فيتنامية...
�أفكر في �أ�صدقائي في الطرف الآخر من العالم...
وفي الأنهار في الطرف الآخر من العالم
ٍ
ب�صمت،
ثمة فتاة تموت
ٍ
ب�صمت هناك.
تموت
�أعبر الج�سور
يوم مظلم وماطر.
ذات ٍ
�أ�سير نحو المحطة،

هذه المنازل ُتحزنني...

في هذا العالم المبعثر

علي فعله
علي فعله ...ما الذي ّ
الب�شر� ،أ�صوات المحركات ،ال�ضباب ،جريان الماء ...ما الذي ّ

روا�سب الحزن

تنت�شر في كل مكان

�أ�سند جبيني على حدي ٍد بارد...
�أتذكر تلك الأيام الخوالي...
كنت طف ً
ال
و�سي�صبح لي حبيبات دون �شك ...
�أفكر في عودتي من ال�سينما
و�أفكر في �أمي وكيف يمكن لكل �شيء �أن يموت...
كيف يمكن �أن ُين�سى الإن�سان.

�أيتها ال�سماء
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ِ
ٍ
ب�صمت...
تحتك
كنت �أ�ستلقي
ُ
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�أيتها الحقول المتلألئة...
علي فعله...
علي فعله ...ما الذي ّ
ما الذي ّ

فيما بعد بد�أت �أقر�أ ديكارت...
بد�أ �شعر لحيتي ينبت...
�أنا �أحب هذه الفتاة
كان قلبي يخفق ب�ش ّدة

ذات يوم �أحد ...يوم �أحد م�شم�س
في طريقنا �إلى ت�شانكايا
كيف كنت �أختلط بين النا�س
ثمة طفل
ينظر من النافذة،
طفلٌ جميل بعينين كبيرتين حالمتين،
بعد ذلك ينظر �شقيقه،
ال�شبيه ب�صور طفولة ليرمونتوف.
�أنا �أكتب ال�شعر على الآلة الكاتبة،
مت�شوق لقراءة ال�صحف.
ّ

أذني زقزقة الع�صافير...
ت�صل �إلى � ّ

يحم�سني.
�أنا
ٌ
�شاعر متوا�ضع ،يا حبيبتي ،وكل �شيء ّ

أنظر �إلى �أذني مواطن ب�سيط� ،إلى عنقه� ،إلى عينيه� ،إلى حاجبيه...
� ُ

�إلى حركات وجهه...

وك� ْأن ال �شيء يدعو �إلى البكاء و�أنا �أنظر �إلى هذا الرجل العادي من ال�شعب

�أنادي �أيها ال�شعب� ...أنادي� ...أيها الطفل،
�أغ�ص بالبكاء و�أنا �أنادي،
�ألوم كل ال�شعراء الفرديين،
�أذهب �إلى �سوق الهال لأح�ضر البرتقال،
�ألوم هذا الكالم الفارغ من م�ضمونه،
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القلوب الجافة...
تحرير الفرد
وغير ذلك...
�ألوم ديدان الكتب ه�ؤالء،
بعد ذلك �أغفر لهم،
من يعلم
بعد ليالي ال�شتاء الطويلة...
كيف �سيحدث كل �شيء
في �أحداث الحكايات التي ُتروى في ليالي ال�شتاء الطويلة
ملي ًا في هذه الأ�شياء
�أفكّ ُر ّ
فرح
كل ٍ

يتبعه حزن
ربيع �شاردة ،باخت�صار،
قلبي� ،سماء
ٍ
قلب تركي
ٌ

أ�شياء بكثير من القلق،
االنتظار يرهقني� ،أتحدث عن � َ

من ال�شمال واليمين...

ٍ
بف�ضول
أتفح�ص
�أ�صعد في الحافلةّ � ،
أم�سكت بها من جناحيها...
ح�شرة �
ُ
ً
كنت �أ�سير �سابق ًا في الربيع

�أجول في المروج وبين الأنقا�ض.
كانت تخطر في بالي...
الم�سن
ق�صيدة ذلك الأمريكي
ّ

ق�صيدته التي تتحدث عن الخريف.
ثم َة مروج في تلك الق�صيدة
كان ّ
المهم �أنها ُتذكّ ر بالربيع
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ٍ
لحما�س جديد...
وهكذا �أ�ستع ُّد مجدد ًا
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للنزول مجدد ًا �إلى ال�شوارع
�أنك�س من الجرف
كي �أرمي نف�سي
فيلم ما...
لدي عن �شيء كبير و�أزرق ...ربما ب�سبب منظر ر�أيته في ٍ
ثمة انطباع َّ
وعالم ا�صطناعي �ساخن...
�سماء قلقة،
قبعة،
ٌ
ٌ
ثت عنه ،لن ينتهي
لن ينتهي مهما تح ّد ُ

داء الحنين �إلى الوطن الموجود داخلي...
يمكنني �إنفاق كل حبي بلمح الب�صر
تخطر في ذهني تلك الدروب الماطرة،
روائح البنزين ،الأعمدة المبللة،
�ساعدا والدي الحاميتان والمكتنزتان كرغيف خبزٍ �أ�سمر...

بفيلم �سينمائي جديد ،وفي المدينة فتاة جديدة ،وفي المقهى نادلةٌ جديدة...
ُ
كنت نائم ًا ...ف�إذ ٍ

تقف حزينة في ال�شرفة ،وهي ترتدي ثياب النوم...

والآن ،ما الذي ُيحزن هنا ...وما هذا االرتباك الذي يمزق قلبي...

ك�أن��ي م�شرف على الموت ،ك�أن ال�شرط��ة �ستقتحم منزلي بعد قليل ،ك�أنهم �سي�صادرون كتبي
�شرف معنا �إلى المخفر»...
وهذه الق�صيدة ،و�صورة حبيبتي المعلقة على الجدار� ...سيقولون« ّ
و�سي�س�ألونني عن ا�سم والدي ،ومكان مولدي.

�أفكر في �أ�صدقائي في الطرف الآخر من العالم ،وفي الأنهار في الطرف الآخر...
ثمة فتاة تموت ب�صمت ،ب�صمت في فيتنام
�أر�سم ،و�أنا �أبكي ،في الهواء قلب ًا...
�أ�ستيقظ و�أنا �أبكي.
الم�صدرون� ،أيها الم�ستوردون ،يا �شيخ الإ�سالم!
�أيها ّ
يوم �سننت�صر دون �شك...
ذات ٍ

يوم �سننت�صر دون �شك!.
ذات ٍ
�سنردد هذا �ألف مرة

وبعد ذلك �سنرددها �ألف مرة ،ونتركها تتكاثر بالأنا�شيد �ألف مرة.
العـدد � 22شتاء 2021

267

�أنا وحبيبتي والأ�صدقاء

�سن�سير في ال�ساحات...
و�سن�سير من جديد

بحما�س والدة جديدة

�سن�سير ويزداد عددنا �أكثر ف�أكثر◘ ....
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ج�سور ا إلبداع

�أربع ق�صائد
ت�أليف� :إدوارد �أ�سادوف
ترجمة :د.نوفل نيّوف •
�إدوارد �أ�س��ادوف (� )2004 – 1923شاعر وقا�ص رو�سي ،من �أ�صول �أرمنية .فقدَ ب�صره في الحرب العالمية
الثانية ( 4مايو  .)1944تابع درا�سته الجامعية ،و�أ�صدر في حياته  47كتاباً.

I
معهـن في الفرا�ش!
ما �أكثر من يمكن �أن ت�ستلقي
َّ
معهن
ما �أقلَّ َمن تتم ّنى �أن ت�ستيقظ
َّ
لتلتفت حين الفراق في ال�صباح
ملوِّ ح ًا بيدك وتبت�سم،

ٍ
بلهفة طوال النهار!
أخبارهن
و�أن تنتظر �
َّ
معهن العي�ش!
ما �أكثر من ي�سهل
َّ

والحديث والجدل...
�شر ُب قهوة ال�صباح،
ُ
ْ

مع من ت�ستطيع ال�سفر لت�ستريح عند البحر

•

مرتجم �سوري.
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وال�ضراء...
ال�سراء
ّ
�أن تكونا مع ًا ،كما ينبغي ،في ّ

�إ ّنما من غير ُح ّب...

الحلم!
ما �أقلَّ من تتم ّنى �أن
ّ
ت�شاركهن ُ
الحوامة في ال�سماء،
مراقب َة
ِ
الغيوم ّ
ِ
الح ّب على � َّأول ثلج،
كتاب َة
كلمات ُ

و�أال تفكر �إال في ذلك الإن�سان...
�أال تعرف وال تتم ّنى �سعادة �أكبر.
ما �أقلَّ من يمكن �أن ت�صمت قلي ً
معهن!
ال
ّ
َ
تفهمك من هم�سة ،من َطرفة عين،
َمن
ت�ضن عليها بحياتك عام ًا تلو عام
َمن ال
ُّ

تتقبل ،مثلَ جائزة،
َمن ت�ستطيع في �سبيلها �أن ّ
� َّأي �ألمّ � ،أي موت...

الع َجلَةُ على هذا المنوال:
و�أن
َ
تدور َ
�أن يتالقى النا�س ب�سهولة،

و�أن يفترقوا من غير ما �ألم.
معهن في الفرا�ش
كلُّ ذلك لكثرة َمن يمكن اال�ستلقاء
ّ

معهن جنب ًا �إلى ج ْنب...
تت�شوق لأن ت�ستيقظ
ّ
كلُّ ذلك لقلّة من َّ

***

II
ِ
أنتظرك كثير ًا،
�أ�ستطيع �أن �
طويالً ،طوي ً
ال وبكامل الإخال�ص،
و�أ�ستطيع �أال �أنام الليالي
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وربما مدى الحياة!
�سنةً  ،واثنتينّ ،
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يقات الروزناما
ور ُ
فلتتطاير َ
ْ
مثل �أوراق الغابة،

يكفي �أن �أعرف فقط �أن ذلك كلَّه لي�س عبث ًا
و�أنك ح ّق ًا في حاجة �إليه!
�أ�ستطيع �أن � ِ
أتبعك
عبر الأدغال والوديان،
ْ

عبر الرمال الخالية تقريب ًا من الطرق،
عبر الجبال و� ِّأي درب،

نف�سه لم ي�ضع قدمه من قبل!
حيث ال�شيطان ُ
لوام،
�س�أجتاز كلَّ �شيء َ
غير َّ
�س�أقهر كلَّ خطر،

يكفي �أن �أعرف فقط �أن ذلك كلَّه لي�س عبث ًا
و�أنك لن تخونيني في الطريق فيما بعد.
�أ�ستطع �أن �أُعطي من �أجلك
كلَّ ما �أملك وما �س�أملك.
أتقبلَ
�أ�ستطيع من �أجلك �أن � ّ

مرارة �أق�سى الأقدار على الأر�ض.
�س�أع ُّد �سعادة لي �أن � ِأه َبك
العالم ب� ْأ�سره كلَّ �ساعة
َ

يكفي �أن �أعرف فقط �أن ذلك كلَّه لي�س عبث ًا
أحب ِك ُ�سدى!
و�أني ال � ّ

***
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III
يت�ساقط الثلج ،يت�ساقط الثلج،
�آالف من �صغار القنافذ البي�ضاء...
إن�سان
وعلى الطريق يم�شي � ٌ
ترتجف �شفتاه.
المتجمد تحت خطواته مثل الملح
يتك�سر الثلج
ِّ
ّ
وجهه ين�ضح بالمذلّة والألم
ُ

في مقلتيه رايتان �سوداوان مخيفتان

�ألقاهما الي�أ�س.
�أخيانةٌ ؟ � ْأم �صدى حل ٍُم ّ
تحطم؟
وغد؟
�صديق له
�أم
ٌ
روح ْ
ُ

وح َده يعرف الجواب
آخر �أي�ض ًا.
و�شخ�ص � ُ
ٌ

حريق �أو م�صيبة
لو كارثةٌ �أو
ٌ
لهز ِت ال�سكين َة الأجرا�س:
َّ
فال�شرطة موجودة دائم ًا
"�سيارات الإ�سعاف" �أي�ض ًا.
و ّ
ماذا عندما يت�ساقط الثلج
�صوت لكوابح ال�سيارات،
وال
َ
وعندما يم�شي �إن�سان
و�شفتاه ترتجفان؟
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وماذا والي�أ�س في عينيه
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رايتان �سوداوان ُم َّر ِ
تان؟

أجرا�س والإ�شارات التي
ما ال
ُ
تعلن للنا�س الخبر؟

�صواب حينها �أن ت�أخذ في الح�سبان
هل
ٌ

مدى الل ِ
َّباقة

ِ
منه
في
االقتراب ُ
كي ترى هل تعرفه؟
يت�ساقط الثلج ،يت�ساقط الثلج،
الزجاج المع�شَّ َق بالجليد.
يخد�ش
َ

ي�شق الإن�سان طريقَه عبر العا�صفة الثلجية
ّ
أ�سود...
مت�صوِّ ر ًا �أن َ
الثلج � َ
�إذا القي َته في الطريق
جر�س،
فليخت ِلج في روحك
ٌ

ِ
نحوه.
اخترق ِّ
حام الب�شري َ
الز َ

واقترب منه!
�أوق ْفه!
ْ

***

IV
ما دمنا �أحياء يمكن �أن ن�صحح كل �شيء
�أن نعي كل �شيء� ،أن نندم و�أن ن�سامح.
�ألاّ ننتقم من الأعداء ،وال نرائي الأحباب،
و�أن ن�ستعيد َمن نبذَنا ِمن الأ�صدقاء.
ما دمنا �أحياء ن�ستطيع �أن نلتفت،
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�أن نرى الطريق الذي ِح ْدنا عنه.

وحين ن�ستيقظ من �أحالمنا الرهيبة �أن نبتعد
عن الجرف الذي دنونا منه.
ما دمنا �أحياء ...هل كثيرون َمنِ ا�ستطاعوا

�إيقاف �أحباب لهم رحلوا؟

يت�سن لنا �أن ن�سامحهم وهم �أحياء،
لم
َّ
ألهم الغفران...
ولم ن�ستطع �أن ن�س� ُ
حين يرحلون �إلى عالم ال�سكينة،
حيث ال عودة بالت�أكيد،
من ُ
ب�ضع دقائق
يكفي �أحيان ًا
ُ

لندرك ـ � ٍآه ،يا �إلهي ،كم نحن مذنبون!
تغدو ال�صورة فيلم ًا بالأبي�ض والأ�سود.
والعيون ال َّت ِعبة نظرة معروفة.
ُ
لقد غفروا لنا من زمان
ندر َة وجودنا معهم جنب ًا �إلى جنب،
ِ
واللقاءات والدفء.
انعدام التهاتف
َ

مجرد ظالل...
لي�س ما �أمامنا وجوه ًا ،بل ّ
ما �أكثر ما قلناه من « نافل الكالم»،

العبارة ت�ؤدي �إليه!
المو�ضوع وال
يخ�ص
ال هو
ُ
َ
ّ
�ض ،ـ � ِآخ ُر تجلٍّ للذ ْنب،
ألم ُم ِم ٌّ
� ٌ

يمزق ،يبعث ق�شعريرة في الب َدن.
ِّ

هم يغفرون كل ما لم نفعله من �أجلهم،
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� ّأما نحن فال ن�ستطيع◘ .
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قراءة يف كتاب:

رواية «كافكا على ال�شاطئ»
للكاتب الياباني هاروكي موراكامي

د .با�سل امل�ساملة •

هاروكي موراكامي واحد من �أهم الكتّاب و�أبرزهم في اليابان .ولد عام  1949في مدينة كيوتو .كانت
روايات ��ه وق�ص�صه من �أكثر الأعمال الأدبية مبيع ًا على ال�صعيدين المحلي والعالمي ،حيث ُترجمت �أعماله
�إل ��ى خم�سين لغة .ح�صدت �أعماله جوائز �أدبية عدة منها جائزة عالم الفنتازيا ( ،)2006وجائزة فرانك
�أوكون ��ور العالمية للق�صة الق�صيرة ( ،)2006وجائ ��زة فرانز كافكا ( ،)2006وجائزة القد�س (.)2009
م ��ن �أبرز �أعمال ��ه رواية «مطاردة الخ ��راف الجامح ��ة» ( )1982و«الغابة النرويجي ��ة» ( )1987و«رق�ص
رق� ��ص رق� ��ص» ( )1988و«جنوب الحدود ،غرب ال�شم�س» ( .)1992ظه ��رت رواية «كافكا على ال�شاطئ»
عام  ،2002وترجمها �إلى الإنكليزية فيليب غابرييل عام  ،2005فكانت �ضمن �أف�ضل ع�شرة كتب عام ،2005
ح�س ��ب ما ذكرت �صحيفة «نيويورك تايمز» .تق ��ع الرواية في � 625صفحة وتحتوي خم�سين ف�ص ًال� .صدرت
الطبع ��ة الثانية عن المركز الثقافي العربي في الدار البي�ضاء عام  ،2010وهي من ترجمة �إيمان رزق اهلل
ومراجعة �سامر �أبو هوا�ش.
ت�أث ��ر موراكام ��ي بالك ّت ��اب الغربيين منه ��م فرانز كاف ��كا وغو�ستاف فلوبي ��ر وت�شارلز ديكن ��ز وفيودور
بال�سريالية
د�ستويف�سك ��ي ،فانتقده النقاد اليابانيون ل ُبعده عن الأدب اليابان ��ي وثقافته .تت�سم �أعماله ُّ
وما بعد الحداثة .وهذا ما ن�شهده في عالم الرواية الغريب الحالم حين ن�سمع الحيوانات تتكلم كالب�شر.
تت�أ ّل ��ف الرواية من حبكتين مختلفتين لكنهما مرتبطتان ،حيث يتق ّدم ال�سرد ويتراجع في ف�صول عدة.
ت�س ��رد الف�ص ��ول ذوات الأرق ��ام الفردية ق�صة طفل يبلغ م ��ن العمر خم�سة ع�شر عام� � ًا يدعى كافكا ،الذي

•

�أ�ستاذ يف جامعة قا�سيون ،ق�سم الأدب الإنكليزي.
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يه ��رب من من ��زل والده خوف ًا من لعنة �أوديبي ��ة (ن�سبة �إلى �شخ�صية الملك �أودي ��ب الإغريقية) وي�شرع في
البحث عن والدته و�أخته.تقول اللعنة التي ي ّدعيها والد كافكا �إنّ ابنه �سيقتله يوم ًا ما ويرتكب الفاح�شة مع
�أمه و�أخته.
بع ��د �سل�سلة من المغامرات يجد كافكا م�أوى له ف ��ي مكتبة هادئة في تاكامات�سو ،تديرها الآن�سة �ساكي
و�شخ� ��ص ذك ��ي ودمث يدعى �أو�شيما .يق�ضي هن ��اك �أيامه يقر�أ ترجمة ريت�ش ��ارد فران�سي�س بيرتون لكتاب
«�أل ��ف ليل ��ة وليلة» والأعمال الكامل ��ة لنات�سوم�سو�سيكي �إل ��ى �أن ت�أتي ال�شرطة وتبد�أ ف ��ي التق�صي عنه فيما
يتع ّل ��ق بجريمة قتل ب�شع ��ة� .أما الف�صول ذوات الأرقام المزدوجة فت�سرد ق�ص ��ة ناكاتا الرجل الم�سن الذي
يجد ،نظر ًا لقدراته الخارقة ،عم ًال وهو البحث عن القطط المفقودة ،وبعد �أن يجد قطة مفقودة ويعيدها
�إل ��ى �صاحبها ،يق� � ّرر هذا الرجل الأمي ال�سفر بعي ��د ًا عن موطنه ،على الرغم من ع ��دم قدرته على قراءة
خريط ��ة ،ودون �أن يعلم �أين �سينتهي به المطاف .ي�صادق �سائق �شاحنة ا�سمه هو�شينو في�أخذه كراكب معه
ف ��ي �شاحنت ��ه ،و�سرعان ما ُيعجب بالرجل العجوز .وفي نهاية الرواي ��ة تتداخل الحبكتان حين يدخل ناكاتا
مكتبة �صغيرة ويلتقي �ساكي الغام�ضة.
يلح ��ظ الق ��ارئ اختالف ًا بي ��ن �شخ�صي ��ات رواية «كافكا عل ��ى ال�شاط ��ئ» وروايات موراكام ��ي الأخرى،
فمعظ ��م �شخ�صيات ��ه الرئي�سة م ��ن ال�شبان في الع�شرين ��ات والثالثينات من �أعمارهم ،كم ��ا هي الحال في
روايت ��ه «الغابة النرويجية»ّ .
تو�ضح رواية «كافكا على ال�شاطئ» ق ��درة موراكامي على دمج الثقافة ال�شعبية
بالتفا�صي ��ل اليومية والواقعي ��ة ال�سحرية ،والت�شويق والت�سلية ،والحبكة ،والجن� ��س مع تركيزه على التقاليد
الديني ��ة الياباني ��ة وال �سيما لدى �شخ�صية �شينتو .وتت�صف هذه الرواي ��ة بقوة المو�سيقا والجمال بو�صفهما
و�سيلتين للتوا�صل بين ال�شخ�صيات والعالم من حولهم .كما �أنّ الم�صدر الذي يح ّرك حوارات ال�شخ�صيات
ومناجاته ��م ه ��و التق�صي والبحث ف ��ي طبيعة العالم من حوله ��م وعالقتهم به ،وعالق ��ة الأحالم بالواقع،
وتهديد القدر ،وقوة التنب�ؤ ،وت�أثير العقل الباطن.
كاف ��كا تامورا هو ال�شخ�صية الرئي�سة وبطل الرواية ،وهو ابن لنحات م�شهور يدعى كوت�شي تامورا ،وقد
اختار كافكا هذا اال�سم تي ّمن ًا بالكاتب الم�شهور فرانز كافكا .تركت �أمه و�أخته المنزل حين كان في الرابعة
من عمره .وتتفاعل �أحيان ًا مع الأنا البديلة الميتافيزيقية لكافكا �شخ�صية �أخرى لولد ا�سمه كرو الذي يعني
ُ
«غراب»� ،إذيخبر كرو كافكا في �أثناء الرواية �أنّ عليه �أن يكون قوي ًا وي�شجعه على ال�سفر.
ت�ضم �ألغاز ًا عدة ،ولي�ست
ذكر موراكامي لق ّرائه �أنّ ال�س ّر لفهم الرواية هو قراءتها م ّرات عدة ،فهي رواية ّ
ثم ��ة حل ��ول مطروحة .فالرواية ن�سخ ��ة معا�صرة لتراجيدي ��ا �سوفوكلي�س «الملك �أودي ��ب»؛ �إذ ت�شير �إلى بع�ض
الأ�ساطي ��ر ال�شرقية والغربية والكتب والمو�سيقا .يحتوي الكتاب حبكة مح ّيرة ونهايات غير محددة ،وهذا
تنا�ص ما يف�سح في المجال
م ��ا يطلق العنان للخيال .هذا االرتباط مع التراجيديا الإغريقية ي�شير �إلى وجود ّ
�إلى ر�ؤية الرواية من منظورات مختلفة .ربما ي�شير موراكامي �إلى زلزال كان�ساي الذي ُي َع ُّد من �أفظع الكوارث
بع ��د الحرب العالمي ��ة الثانية في اليابان ،الت ��ي تركت �أثر ًا عظيم� � ًا فيه كروائي .والق ��ارئ ل�سيرة موراكامي
الذاتية يعرف �أنه �أم�ضى ب�ضع �سنوات يتحدّث �إلى النا�س حول ما عانوه ،وهذا ما ز ّوده بالمادة لرواياته.
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يمك ��ن النظ ��ر �إلى الرواية بحبكتيه ��ا ب�أنها تم ّثل قوتي ��ن متناق�ضتين في عقل الإن�س ��ان .تتناول الرواية
�صدمة الما�ضي والتعافي منه« :ما كتبته هو �أ�سا�س ًا ق�صة عن �صبي يبلغ من العمر خم�سة ع�شر عام ًا يتجول
بحث� � ًا ع ّم ��ا يريح روحه» ،ذكر موراكامي في �إحدى مقابالته .عا� ��ش كافكا طفول ًة �صعبة ،فقد تركته والدته
نحات ًا فكان رج ًال ي�ؤذي كل من حوله (�ص.)213 ،
حين كانفي الرابعة من عمره� .أما والده الذي كان يعمل ّ
ال تق� � ّدم الرواية و�صف ًا لهذا الرج ��ل ،لكن من الوا�ضح �أنه كان يقتل القطط� .إنّ كره كافكا لوالده يوحي لنا
�أ ّنه لم يتلقَ معامل ًة جيدة ،لكنه ي�ستاء حين يعلم بوفاة والده ،حتى �إنه ّ
ي�شك في قتله لأبيه� ،أو �أنّ له دور ًا في
موته.يلتق ��ي كافكا من ث ��م بالرجل الم�سن ،وال تق ّدم الرواية �إجابة وا�ضحة حول ارتباط هذين ال�شخ�صين
ببع�ضهم ��ا ،لكنهاتق� � ّدم ر�سالة مفاده ��ا �أنّ ثمة قيمة مخ ّل�صة في الألم والمعان ��اة ،وهذا ما نجده في ق�صة
كافكا حول عالقة الإن�سان بما�ضيه وتك ّيفه معه.
تب ّي ��ن الرواية �أي�ض� � ًا حياة امر�أة تدعى �ساك ��ي ،ومهنتهاال�سابقة كمغنية ،وت�أثرها بم ��وت ع�شيقهاُ .ت َع ُّد
تقني ��ة الخط ��ف خلف ًا م ��ن التقنيات المهم ��ة في الرواي ��ة� ،إذ تم ّكن الراوي م ��ن �إلقاء ال�ض ��وء على ما�ضي
ال�شخ�صيات الرئي�سة مثل ناكاتا و�ساكي على نحو خا�ص .يبرع الكاتب في �إظهار عالقة الحا�ضر بالما�ضي
وهذه العالقة مهمة لفهم ما يدور في عقول ال�شخ�صيات .ثمة تقنية �أخرى ي�ستخدمها الراوي وهي التنب�ؤ،
و�إلق ��اء ال�ض ��وء على �أحداث م�ستقبلية .يق ّدم لنا الكاتب نبذة موج ��زة ع ّما �سيحدث في الم�ستقبل« :حينما
يحي ��ن عيد مي�ل�ادي الخام�س ع�شر �س�أهرب من البي ��ت و�أ�سافر �إلى مدينة بعي ��دة و�أعي�ش في زاوية مكتبة
�صغي ��رة» (�ص .)6.يعطي الراوي ف ��ي بع�ض الأحيان تلميحات عن �أحداث �ستقع الحق ًا .ففي �سبيل المثال،
ينته ��ي الف�ص ��ل ال�سابع بال�سطور الآتية« :ولكن في م�ساء الي ��وم الثامن ،كما �سيحدث عاج ًال �أم �آج ًال ،هذه
الحياة الب�سيطة �ستتحول �إلى �أ�شالء» (�ص .)64 .ي�شير هذا الكالم �إلى موت والد كافكا ،الذي يتزامن مع
تجربة كافكا الغام�ضة في المعبد ،وهي حادثة ُت�سرد الحق ًا في الرواية.
من ال�شائع �أن ي�شير ال�سرد ب�صيغة المتكلم �إلى �أحداث الحقة ،وهذا ما يعزّز حا�سة التوقع لدى القارئ
ويجعل الق�صة �شائقة �أكثر .في نهاية الق�صة حينما يكون القطار متجه ًا �إلى طوكيو ،يهم�س كرو ،الذي يمثل
الأن ��ا البديل ��ة لكافكا ،في �أذن ��ه« :حينما ت�ستيقظ� ،ستكون جزء ًا من هذا العال ��م الجديد» (�ص ،)489 .وهذا
م�ؤ�ش ٌر على �إعادة التوازن �إلى حياة كافكا ،وهو عالم يقع خارج نطاق الرواية .ي�شير هذا الت�صريح �إلى �أنه،
على الرغم من انتهاء م�شكالت كافكا النف�سية واالجتماعية التي حدثت ب�سبب نبوءة �أبيه� ،إال �أنّ حياة هذا
ال�صبي لم تنت ِه بعد ،وال يزال الطريق �أمامه ليواجه تحديات �أخرى حين يبد�أ ف�ص ًال جديد ًا في حياته.
ويبق ��ى ال�س�ؤال المهم :ه ��ل ُي َع ُّد كافكا م�س�ؤو ًال عن مقتل �أبيه؟ ال يعط ��ي الكاتب �إجابة وا�ضحة عن هذا
ال�س�ؤال ،لكنه ال ينفي فكرة �أنّ يتح ّمل كافكا جزء ًا من الم�س�ؤوليةُ .ت َع ُّد الم�س�ؤولية فكرة �أ�سا�سية في الرواية،
فه ��ي تعن ��ي �أنّ الإن�سان لي�س كائن ًا �سلبي ًا ال يتفاعل مع محيطه.فعلى الرغ ��م من ّ
تدخل القدر �إال �أنّ الكاتب
يعطي الإن�سان الحرية في اختيار م�صيره الذي يرتبط ارتباط ًا وثيق ًا بنموه وتطوره◘ .
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ج�سور الألفة

قراءة يف كتاب:

املدار�س والتيارات الأدبية
�أحمد علي هالل •

ف ��ي �سي ��اق الت�أ�صيل لحركة الفكر النقدي المحايث لإبداع الن�ص ،ذل ��ك ال�سياق المعرفي /الـت�أريخي
ال ��ذي ال يكتفي بر�صد المدار� ��س والتيارات وتقعيدها في بيئاتها الثقافي ��ة والتاريخية واالجتماعية ،ي�أتي
كتاب «المدار�س والتيارات الأدبية» للأ�ستاذ الجامعي في اللي�سة دومون دورفيل في تولون ،وتحت �إ�شراف
دانيي ��ل بيرغيز ،وبترجمة الفتة للأ�ستاذ الدكتور غ�سان بديع ال�سيد ،وال�صادر عن الهيئة العامة ال�سورية
للكتاب ،في �ضوء الحاجة المعرفية �إلى المدار�س والتيارات الأدبية داخل �أن�ساقها اللغوية والفكرية ،ومن
منظ ��ور تطورها الطبيعي ،وقوف ًا عن ��د م�سار تحقيبي تراكمي ل�صاحب كت ��اب (نظرية الأجنا�س الأدبية)
وغيره ��ا .ومع ا�ضط ��راد نظرية المعرفة ،نذهب �إل ��ى تحليل الأعمال الأدبية انتباه� � ًا �إلى تاريخها الأدبي
الأكث ��ر حر�ص ًا عل ��ى المنهج� ،إذ التي ��ارات واالتجاهات �ستجلوه ��ا الع�صور المتعاقبة م ��ن خالل الأعمال
المتمي ��زة وال�شخ�صي ��ات المبدعة ،وذلك تط ��ور للأنواع الإبداعي ��ة في �سياق تاريخه ��ا التطوري ،يحيلنا
�إل ��ى �أ�شكالها وتطورها م ��ن �أجل الو�صول �إلى �س� ��ؤال كبير ،كيف ن�ؤرخ للأدب؟ لطالم ��ا �شكل هذا ال�س�ؤال
هاج�س ًا لدى المترجمين ،وهو هاج�س معرفي بامتياز لي�ستقيم منهج الكتاب المترجم ب�أدواته الم�ضبوطة
وا�ستنتاجاته المفتوحة على ن�شوء الجن�س الإبداعي وتطوره داخل هذه المدار�س والتيارات الأدبية ،ينطلق
المترج ��م الأ�ستاذ الدكت ��ور غ�سان بديع ال�سيد من �ضرورة معرفية �شكل ��ت موطئ الكتاب� ،أي كيف نحدد
مدر�سة �أدبية ،وهي �ضرورة المقاربة التاريخية انطالق ًا من التاريخ الأدبي وهيمنة مفهوم الم�ؤلف ،بمعنى
«�أن التاري ��خ الأدبي لي� ��س له تحديد ًا �أي تعريف غير تاريخي ،ولأن ��ه ال ينف�صل عن ظروف ظهوره،

•

كاتب ،ع�ضو احتاد الكتاب والأدباء الفل�سطينني.
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ولأن ��ه ال يتطل ��ب �أي ت�صور للأدب ،ولأنه خا�ضع لطريقة تدري�س ��ه� ...إذ يهدف �إلى نقل المعرفة والت�شجيع
عل ��ى البحث» ،فالتاريخ الأدبي لي�س �أكثر �أهمي ��ة من النقد ،حتى �إنه ال �أهمية له �إال �إذا قاد �إلى النقد� ،أي
�إلى فهم الجمال وتذوقه ،وتمييزه مما هو متوا�ضع �أو قبيح ،لنذهب في �سجال حول جدلية العالقة ما بين
النقد الأدبي والتاريخ ،بمعرفة ال�سياق بين الحدث والعمل والم�ؤلف وحوادث حياته� ،إذ �إن التاريخ الأدبي
كما يذهب الكتاب -في محيط النقد هو خطاب يتناول الأعمال ولغة نقدية يمتلكها مثقفون ،وعليه ف�إنالم� ��ؤرخ الأدب ��ي ي�سيطر على مهنته وتقنيت ��ه ،وهما و�سيلتان للمو�ضوعية :ف ��ي الأدب ال يمكن االمتناع عن
الت ��ذوق ،لك ��ن كيف يجري الت�صني ��ف عبر المدار�س �أو الح ��ركات؟ لنذهب �إلى مفه ��وم المدر�سة الأدبية
وم�س�أل ��ة ت�سميته ��ا� ،إذ تحيل الكلم ��ة �أو ًال �إلى بنية جغرافي ��ة ،ومنها �إلى فكرة التع ��دد الجماعي المنا�سبة
للمفه ��وم ،ومنه تُنت ��ج معان �أخرى �أكث ��ر تربوية «مجموعة من التالمي ��ذ لأ�ستاذ»� ،أما التي ��ار فهي ت�سمية
مناف�س ��ة مطبقة على الأدب وت�ش ��كل تحدي ًا �أمام الت�صنيفات التاريخية ،انطالق� � ًا من القامو�س الأبجدي
والقيا�سي الكبير للغة الفرن�سية ،من �أجل اكت�شاف التوافقات الأكثر تخ�ص�صية ثمة اتجاه تفكير �أو �أفكار،
واتج ��اه العل ��م ،واتجاه تاريخي ،ويالح ��ظ الكاتب انزياح المعن ��ى الذي انتقل من فعل مح ��دد في الزمن
�إل ��ى تجمي ��ع ثابت ومنتظم حول �أهداف م�شترك ��ة ،وعليه ف�إن معايير الت�صنيف الت ��ي تتجاوز �أي �إ�شكالية
ممكن ��ة �ستنطلق من وقائع متقاربة بالمعنى التاريخي وفي الإله ��ام وال�شكل والإعداد النظري المفهومي،
فم ��ا ينطب ��ق على الكائنات الإن�سانية ،ينطبق على المدار�س الأدبية� ،أي يتم التعريف من خالل ال�سلب مع
�أمثلة م�ضادة لمدار�س غير مت�شكلة ب�صورة فعلية.
ي ��رى الكاتب من خالل عر�ضه المنهجي للم�صطلح ��ات و�سياقاتها� ،أن من الطبيعي �أي حركة �أدبية �أو
مدر�س ��ة �أو تي ��ار ،ال يحقق على نح ��و كامل مختلف ال�شروط ال ُمعبر عنها� ،إذ ثم ��ة ممرات �إجبارية من �أجل
التحدي ��د ،وم ��ن هنا �ستتواتر ف�صول كتابه من �أج ��ل تقديم �أداة ب�سيطة وتوليفية ،م ��ن �أجل الم�ساعدة في
ك�شف الحركات الكبيرة في الأدب الفرن�سي ودرا�ستها ،انطالق ًا من الع�صر الو�سيط الذي ال يع ّرف مفهوم
الحرك ��ة الأدبي ��ة ،لكنه ال يجهل ما يمكن ت�سميته ب ��الأدب ،و�سترتبط هذه الحقبة بمفه ��وم التروبادور� ،أي
ال�شعراء المو�سيقيين رواد ال�شعر الغنائي ،الذين ي�شكلون طبقات اجتماعية متباينة ،ف�ض ًال عن مو�ضوعات
�أغانيهم –الحب -بو�صفه �أعظم اكت�شافات �شعراء التروبادور ،ومرور ًا بالقرن ال�ساد�س ع�شر ووالدة حركة
البلي ��اد ،التي يبدو ت�أريخها �سه ًال ،فهي �أقرب �إلى التجمع ال�شعري ،وبما يعني و�صفهم ك�أ�سطورة �أكثر مما
هي م�ؤ�س�سة ،وتيار ًا �أدبي ًا �أكثر خ�صوبة في القرن الثالث ع�شر الفرن�سي ،وما يمكن ا�ستخال�صه من مبادئ
جمالية و�إنجازات �أدبية في �ضوء متطلبات ال�شعر والدفاع عن اللغة الفرن�سية بو�صفها �ضحية هيمنة اللغة
الالتينية ،ومناف�سة ال�شعر الجديد للقديم .
لع ��ل ال�س�ؤال ب�ص ��دد الحركة الإن�سانية ،هل يمكن له ��ا �أن تُن�سب �إلى التي ��ارات الأدبية ،كما يذهب
الكات ��ب �إيف �ستالوني �إلى القول�« :أ�صبح التاريخ الأدبي على تما�س مع تاريخ الأفكار ،وهي تتنا�سب مع
الع�ص ��ور الأكثر معا�صرة» يذهب –�ستالوني� -إل ��ى م�شكلتها اال�صطالحية وم�صادرها وعملها بو�صفها
حرك ��ة « وال ت�ستطي ��ع الحركة الإن�سانية �أن تو�ص ��ف ب�أكثر من كونها روح ًا وج ��دت وحدتها العميقة في
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ال�شع ��ور العام ،في �إعادة النهو� ��ض بالآداب والثقافة» ،ليخل�ص �إلى �أن الإن�سانية �إذا لم تكن تيار ًا �أدبي ًا
ف�إنه ��ا اقتحم ��ت مجموع �إب ��داع الع�صر و�أثرت ف ��ي الكتاب الأكثر �شه ��رة في القرن ،م ��ن �أمثال رابليه
ومونتين.
وم ��ن التيارات الأكثر �صعوبة في التعريف والإحاطة به ��ا مع ما ي�سمه الكاتب بـ الباروكية� ،أي الجمالية
الت ��ي تقوم عل ��ى الخيال وعلى الح�سا�سية والمبالغة والفو�ضى ،ذهاب ًا �إل ��ى مو�ضوعاتها و�أ�شكالها الباروكية
و�سماته ��ا و�أعماله ��ا و�إرثه ��ا ،لي�شير �إلى �أن حا�صل �إ�سه ��ام التيار الباروكي في الأدب قلي ��ل �إلى حد ما ،في
مقابل ت�أثيره في الفنون الأخرى ال �سيما الفن المعماري والر�سم والمو�سيقا ،ففي �سبيل المثال (فيفالدي،
وب ��اخ) ،ه ��ذان اال�سمان كانا يتبعان الف ��ن الباروكي ،لكن ما يلفت النظر هو تذكي ��ر الكاتب ب�أن «الجمالية
الباروكي ��ة لم تنح�صر ف ��ي فرن�سا فقط ،لكنها ع َّبرت ع ��ن نف�سها في بلدان �أوروبي ��ة كاثوليكية عدة» ،ومع
�إ�شراقة �شم�س الكال�سيكية ،التعبير المقابل لم�صطلح رومان�سية في اللغة ،يحيلنا هذا التعبير �إلى �إ�شكالية
متعال ،و�ضمن هذا
تعدد معانيه ،فالكال�سيكية كما يذهب الكاتب لي�ست مدر�سة �أدبية ،لكنها اتجاه جمالي ٍ
المعن ��ى ي�ستبطن الكاتب م ��ا قيل فيها من �أنها و�صلت �إلى «م�ستوى الأ�سطورة ،لت�صوغ �أنموذج ًا من الكمال
ال ��ذي ي�سعى �إلى �أن يكون خالد ًا» ،ويلفت الكاتب �إل ��ى �إثارة البعد الأخالقي الحا�ضر في الكال�سيكية� ،أدب
الأف ��كار والت�أمل ،ال ��ذي ا�شتهر به بع�ض الأخالقيين مث ��ل با�سكال ،وبو�سيه ،وبل ��زاك ،وغيرهم من الذين
�أدانوا في �أعمالهم المختلفة عيوب المجتمع المعا�صر وه�شا�شة ال�شرط الإن�ساني ،ليعر�ضوا مبادئ �أخالق
دون وهم ملون بالت�شا�ؤم.
بمج ��يء القرن الثامن ع�شر ،نقف عند ت�سا�ؤل كبير يخ�ص (الأنوار)� ،أهو تيار �أدبي �أم حركة فل�سفية؟
م ��ن خ�ل�ال ما ذهب �إليه الأدب ��اء والفال�سفة ،من �أمثال كان ��ط� ،أي الفهم هو �شعار الأن ��وار ،لتن�ضاف �إلى
�سم ��ات الع�ص ��ر الآتي �أمكن ت�سميته ��ا ٌ(المواطنة العالمية) ،وهذا االنفتاح ،كما ي ��رى الكاتب ،على العالم
يعبر عن نف�سه بطريقتين :دفع الف�ضول المفكرين والفال�سفة �إلى اال�ستعارة �أو تجاوز الحدود ،وثمة طريقة
�أخرى لالنفتاح على العالم تتجلى في ال�شغف بالرحالت الطويلة.
في �سياقاتها ،ت�أخذنا كلمة الأنوار �إلى ع�صر الإيمان بالمعرفة ال�شاملة ،وتب ّني الفال�سفة المثل الإن�سانية
العلي ��ا لع�صر النه�ضة ،والعمل على فهم الكون وتف�سيره بف�ضل عمل دقيق من المالحظة والتحليل ،وعبور ًا
�إلى الأ�س�س المفهومية للأنوار وعملها ومبادئها الخم�سة :العقل ،التجربة ،الطبيعة ،الح�سا�سية ،وال�سعادة،
نق ��ف على روح المعار�ض ��ة التي تميز الأنوار ،والتي غ ��زت مختلف الأجنا�س الأدبية ،كم ��ا م�شروعها الذي
�أدخ ��ل ت�أثي ��ر ًا محدد ًا في الإبداع الأدبي ف ��ي الع�صور التالية .بيد �أن الرومان�سية ل ��ن ت�ستقيم �إال بالحديث
ع َّما قبلها ،بو�صفها مرحلة �أكثر مما هي حركة ،مرور ًا بمكوناتها ومو�ضوعاتها ،لي�أتي القرن التا�سع ع�شر
وير�س ��خ �أركان الرومان�سية في ظل ال�س�ؤال الالفت �:أهي تيار �أدبي �أم حركة فل�سفية؟ مع محاولة الإح�صاء
الدقيق للخيارات الجمالية للمدر�سة الرومان�سية وا�ستخال�ص بع�ض �سماتها ،في التاريخ والم�سرح وال�شعر
والغنائية والملحمية ،لي�ؤكد الكاتب �أن الرومان�سية �أ�صبحت ند ًا للكال�سيكية وطبقة جمالية ونف�سية تجاوزت
الع�صر الذي ت� ّأ�س�ست فيه كي تن�شر في الإنتاج الأدبي كله.
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وم ��ن الرومان�سي ��ة �إلى البرنا�سية ،ب�سنواته ��ا العظيمة ،وتراجعها و�شعريتها ،و�ص ��و ًال �إلى الواقعية التي
يعار� ��ض تعبيرها تعبير المثالية ،الذي ي�شكل معه ثنائية �ضدية� ،إلى الطبيعية المرتبطة ع�ضوي ًا بالواقعية،
�إل ��ى �أ�صول المدر�س ��ة الرمزية ووالدة حركتها وجمالياتها ،وجملة من الح ��ركات التي فتحت باب التجديد
�أم ��ام اللغ ��ة البروفان�سية ،مثل الفيليبري ��ج .وعند ال�سريالية الت ��ي ظهرت كحركة �أدبي ��ة حقيقية ،ن�ستعيد
ت�أثيره ��ا ال�شع ��ري والجمالي وم�صادرها البعي ��دة وت�أريخها ،بو�صفها طريقة من طرائ ��ق الإبداع وتن�شيط
الخيال ،و�أولوية الحرية الفنية� ،إلى المدار�س ال�شعرية الثالث في القرن الع�شرين (الإجماعية ،التخييلية،
رو�شفور) ،وقوف ًا عند الوجودية بو�صفها حركة فل�سفية بتوجهاتها الكبرى و�أ�شكالها الأدبية .فيما يخ�ص�ص
الكات ��ب ف�صله الأخير للحديث ع ��ن الرواية الجديدة والم�سرح الجديد ،انطالق ًا م ��ن ال�سياقين التاريخي
والفك ��ري ،وح�سبان ��ه �أن الرواية الجديدة حركة �أدبية �أكثر مما ه ��ي مدر�سة ،تع�ضيد ًا لعنا�صرها الجمالية
و�أعالمه ��ا ومبدعيها الممثلين لها من �أمثال �آالن روب غرييه ،ومي�شي ��ل بوتور ،ونتالي �ساروت ،ومارغريت
دورا�س وغيرهم.
في الم�سرح الجديد ،يذهب �إلى ثوابت تتقاطع مع اتجاهات الرواية الجديدة ،ليقول« :الرواية الجديدة
كان تطوره ��ا معا�ص ��ر ًا وقريب ًا من الم�سرح الجديد ،مع ذلك ا�ستطاع البح ��ث الروائي �أن يفتح على �أعمال
مدفونة وغير مقروءة ،منغلقة على طبيعتها التجريبية ،وملحقة بالنظرية وال�شكل ب�صورة تع�سفية ،و�صو ًال
�إلى فل�سفة الأوليبو ،التي ت�سبر الو�سائل التي ت�سمح بالبقاء دائم ًا في حالة �إلهام وفي و�ضع الإنتاج.
في رحلة التيارات والمدار�س ق ّدم الكاتب �صورة حية غو�ص ًا في تاريخها في الما�ضي ،لي�ؤكد �أن الن�ص
المكت ��وب �أ�صبح ،بعي ��د ًا عن التغي ��رات والتقلبات والث ��ورات وردات الفعل والتراجع ،عم�ل ً�ا �أدبي ًا متجاوز ًا
الع�صور بف�ضل الفن.
ت�ضيف ترجمة هذا الكتاب �إلى الذائقة والثقافة العربية ،وال �سيما النقدية ،جانب ًا معرفي ًا تخ�ص�صي ًا
يرتقي بـالقارئ ويثير فكره ويحفزه على البحث عن الن�صو�ص الأدبية نف�سها� ،إذ الترجمة بهذا المعنى،
وبجه ��د الأ�ستاذ الدكتور غ�سان بديع ال�سي ��د ،وانطالق ًا من الم�شروع الوطني للترجمة ،الذي ت�ضطلع به
الهيئ ��ة العام ��ة ال�سورية للكتاب لخلق ج�س ��ور مثاقفة واعية ك�ضرورة معرفي ��ة و�أخالقية وح�ضارية ،هي
ا�ستث ��ارة للوع ��ي النقدي الأدبي لإنت ��اج تعبر به� ،إلى الحداث ��ة العالمية ،على الرغم م ��ن �أن كتب ًا كثيرة
ُو�ضع ��ت ف ��ي هذا االتج ��اه على تباين ترجماته ��ا ،لكن الالفت ف ��ي ترجمة (كتاب المدار� ��س والتيارات
الأدبية) هو المنهج الم�ضبوط والأغنى تف�صي ًال وتوثيق ًا بجهد نوعي قام على ا�ستثمار مرجعيات الكتاب
تلخي�ص� � ًا وتكثيف ًا ،لي�ش ��كل قيمة م�ضافة في ف�ضاء ترجم ��ة تحايث النقد والإب ��داع ،وترتقي بالثقافتين
الإبداعية والنقدية◘ .
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Manet, The grand canal of Venice (Blue VeniceR), 1875
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ج�سور الألفة

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

�أعداء المترجم
الم�ؤ ّلفة:
لغة الكتاب  :الإ�سبانية
دار الن�شرEditiones :

Amelia Perez de Villar

FORCOLA

لطالم ��ا ا ُّته ��م المترجمون تاريخي ًا ب�أ َّنه ��م خونة ،و�إذ �أر�سل غوت ��ه المح ّررين �إلى
الجحيم لأ َّنهم في نظره �أبناء ال�شيطان ،فقد كان ن�صيب المترجمين الجحيم الأ�سو�أ،
وهو ن�سيانهم كل ّي ًا.
المهم والمثير
تناق� ��ش الكاتبة والم�ؤلفة� ،إميليا بيريز دي بي�ل�ار ،في هذا الكتاب ّ
للج ��دل فكرة غاية في الأهم َّية :كيف �أنَّ الترجم ��ة مهنة تحتاج �إلى حرف َّية عالية ولها
�أعداء ،ومنهم الثناء والتوبيخ.
تدر� ��س الم�ؤ ِّلفة هذه الفك ��رة بحرف َّية عالية مبتعدة عن التق ّعر في �أ�سلوبه ��ا دون التخ ّلي عن ج ّد َّية الأ�سلوب،
�إن اقت�ض ��ى الأمر ،لت�ش ��رح للقارئ عن مهنة الترجمة وح�سا�سيتها ،وب�أ َّنه ��ا ال تنا�سب ه�ؤالء المتخ ّرجين �أ�صحاب
ال�شه ��ادات والإج ��ازات الأكاديم َّي ��ة ،الذي ��ن اعتادوا ا�ستعم ��ال القوامي� ��س والمعاجم القا�صرة ع ��ن بلوغ الهدف
المن�ش ��ود ،و�إ َّنم ��ا هي مهن ��ة �أولئك الذين لديه ��م �شغف وع�شق للطي ��ران والتحليق في �سماء الجم ��ل والمفردات
والتراكيب اللغو َّية بين اللغات� ،أولئك الذين يعلمون حقّ العلم �أنَّ الترجمة مرتبطة وملتحمة مع الثقافة والخبرة
والمعرفة ،وكذلك الموهبة.
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عندما ت�صبح الترجمة رقم َّية (درا�سات �إفراد َّية وت�أ ّمالت نقد َّية)
الم�ؤ ّلفون:
Rene Desjardins
Claire Larsonneur
Philippe Lacour

لغة الكتاب :الإنكليز َّية
دار الن�شر Palgrave macmillan :
يجم ��ع هذا الكت ��اب مجموعة درا�س ��ات في ن�صو�ص ع� �دَّة من �ش�أنه ��ا ا�ستك�شاف
الرقمي الحال � ّ�ي الذي ي�ؤ ّث ��ر ت�أثير ًا وا�ضح ًا وجلي� � ًا في عالم
التط� � ّور ال�سري ��ع للم�شه ��د
ّ
الترجمة ودرا�ساتها والتوا�صل بين الثقافات.
تدر� ��س ف�صول الكتاب جوانب مختلفة من عالم الرقم َّيات (الديجت ��ال) بما في ذلك كيف ّية ا�ستخدام المترجمين
الأدوات الرقم َّي ��ة ولماذا ي�ستخدمونها؟ وبم ��اذا تخدمهم هذه المهارات في درا�ساتهم و�أبحاثهم .كذلك ت�س ّلط ف�صول
الرقمي في نظرتنا �إلى الترجم ��ة وتل ّقينا العلوم الإن�سان ّية عبر و�سائل التوا�صل
الكت ��اب �أي�ض� � ًا ال�ضوء على ت�أثير العالم
ّ
إلكتروني وعالم الرقمنة.
ال
ّ
جلي لمختلف
�أ�ضف �إلى �أنَّ الم�ؤ ّلفين يعطون مجا ًال كبير ًا لمختلف الأبحاث الأكاديم ّية والمهن ّية ،مع تمثيل وح�ضور ّ
البلدان ،مثل :هونغ كونغ ،كوريا الجنوب َّية ،اليابان ،فرن�سا ،الجزائر ،البرازيل ،المملكة المتحدة...
�سيكون هذا الكتاب محور اهتمام الكثير من المترجمين والمهت ّمين الأكاديميين والمهنيين في وقتنا الحا�ضر.

م�شكالت الل�سان َّيات في الترجمة
م�ؤ ّلف الكتاب :جان كلود �شوفاليه و ماري فران�س دولبور
لغة الكتاب :الفرن�س َّية
دار الن�شرL’Harmattan :
خذ كتاب ًا م�ؤ َّلف ًا بلغة من �إحدى لغات �أوروبا الغرب َّية وقارنه بع�شرة �أو خم�سة ع�شر
�أو ح ّت ��ى ع�شرين م�ؤ َّلف ًا مكتوب ًا ومترجم ًا من بل ��دان �أوروبا نف�سها ،فكما �ستجد نماذج
و�أ�شكا ًال في البالغة ف�ستقر�أ �أي�ض ًا نماذج عدَّة في الترجمات.
هذا الكتاب يناق�ش هذه الأ�شكال المحكومة بما ي�س ّمى (هكذا تترجم و ُتقال).
�إنَّ المترج ��م �سيم�س ��ك بالكلمات والمف ��ردات لينقل الن�صو�ص �إل ��ى العالم ،ك ّل
للن�ص ،وما ي�شعر به ،وال ُيالم المترجم في ذلك لأنَّ المجتمع حدَّد له م�سبق ًا بع�ض هذه التراكيب
ح�س ��ب ر�ؤيت ��ه وفهمه ّ
وال�صيغ اللغو َّية◘ .
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�آخر اجل�سور

الأيام العاملية �آليات عمل ثقايف جمربة
ح�سام الدين خ�ضور •

كثي ��ر ًا م ��ا يردد بع�ضنا ،و�أنا من ه� ��ؤالء ،غالب ًا نعرف ما نريد ،لكننا نجهل �آلي ��ات �إنجازه .هذه الم�س�ألة
ت�ؤرقن ��ي حق ًا .وقد خل�صت،بت�أملي وتفكي ��ري الدائم في هذه الم�س�ألة� ،إلى �أنه يمك ��ن للأيام العالمية ،التي
�أقرته ��ا الأمم المتح ��دة (ونحن دولة ع�ضو فيه ��ا)� ،أن تكون �آليات عمل تحرك الرك ��ود في بع�ض المفا�صل
الثقافية التي تعاني م َّما ي�شبه ال�شلل.
احتفل �شعرا�ؤنا في � 21آذار الما�ضي بيوم ال�شعر العالمي في ندوات كرروا فيها ق�صائدهم في العا�صمة
والمحافظ ��ات .لك ��نّ �أح ��د ًا لم يتحدث في الي ��وم نف�سه� 21 ،آذار ،ع ��ن اليوم العالمي للق�ض ��اء على التمييز
العن�صري وهذا ما نعاني منه� ،أقله في فل�سطين المحتلة .ولم يتحدث �أحد �أي�ض ًا ،في اليوم نف�سه� 21 ،آذار ،عن
الغاب ��ات و�أهميتها الوطنية والعالمية والبيئية على الرغم من الج ��رح الذي �أورثته حرائقها العام الما�ضي.
ول ��م يحتفل كت ��اب الق�صة الق�صي ��رة والم�ؤ�س�سات الثقافية بي ��وم الق�صة الق�صيرة العالم ��ي في � 14شباط
الما�ض ��ي .ولم يتحدث مفكرونا وباحثونا عن العدالة االجتماعية ف ��ي اليوم العالمي للعدالة االجتماعية في
� 20شب ��اط �أي�ض ًا ،والكفاح في �سبيل العدالة االجتماعية �أحد مح ��ركات التقدم الإن�ساني تاريخي ًا .القائمة
تطول ،وقد �أ�شرت �أدناه �إلى الكثير منها لتكون عنوانات لن�شاطات ثقافية ترعاها وزارة الثقافة والم�ؤ�س�سات
المعني ��ة الأخرى :وزارة الإع�ل�ام ،وزارة الإدارة المحلية ،وزارة التربي ��ة ،الجامعات ،اتحاد الكتاب العرب،
مجمع اللغة العربية ،وغيرها.

•

كاتب ومرتجم �سوري.
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طبيع ��ي �أن تت�ص ��در وزارة الثقافة الم�شهد وتن�سق العمل الوطن ��ي الجماعي وترعاه .كما تفعل من خالل
الهيئة العامة ال�سورية للكتاب ،في �سبيل المثال ،في يوم الترجمة العالمي في � 30أيلول من كل عام؛ �إذ ترعى
الن ��دوة الوطنية للترجمة ،التي غ ��دت �أحد المعالم في الم�شهد الثقافي الوطن ��ي على مدى ال�سنوات ال�ست
الما�ضية.
و�إذا �أخذن ��ا الن ��دوة الوطنية للترجمة مثا ًال ،في الهيئة العامة ال�سوري ��ة للكتاب ،يمكن لوزارة الثقافة �أن
هم ثقافي ،وخبرة في
تبن ��ي عليه ما يمكن �أن ن�سميه الأيام الثقافية .تحدده ��ا وتنفذها �إدارة مركزية ذات ّ
العمل الثقافي.
يمك ��ن للأي ��ام الثقافية �أن تكون هي عينها �آلية لتحريك العمل الثقاف ��ي ،وال �سيما الجانب الفكري منه.
هذا الجانب الذي ي�شهد عطالة غير م�سبوقة.
بع�ض الأيام العالمية التي �أقرتها الأمم المتحدة:
1 /24
2 /14
2 /20
2 /21
3 /8
3 /21
3 /21
3 /21
3 /22
3 /25
		
4 /2
4 /4
		
4 /5
4 /21
4 /22
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اليوم العالمي للتعليم
= =((( للق�صة الق�صيرة
= = للعدالة االجتماعية
= = للغة الأم
= = للمر�أة
= = للق�ضاء على التمييز العن�صري
= = لل�شعر
= = للغابات
= = للمياه
= = لإحياء ذكرى �ضحايا الرق وتجارة الرقيق عبر الأطل�سي
= = للتوعية بمر�ض التوحد
= = للتوعية بخطر الألغام
= = لل�ضمير
= = للإبداع واالبتكار
= = لأمنا الأر�ض

عالمتا الم�ساواة تعنيان اليوم العالمي.
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4 /23
5 /21
		
6 /5
6 /12
6 /17
6 /20
7 /11
9 /18
9 /21
9 /30
10 /12
11 /16
11 /18
12 /9
12 /10
12 /18
12 /18

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

للكتاب وحقوق الم�ؤلف
للتنوع الثقافي من �أجل الحوار والتنمية
للبيئة
لمكافحة عمل الأطفال
لمكافحة الت�صحر والجفاف
لالجئين
لل�سكان
للم�ساواة في الأجر
لل�سالم
للترجمة
الرواية العربية  -لي�س يوم ًا عالمي ًا
للت�سامح
للفل�سفة
لمكافحة الف�ساد
لحقوق الإن�سان
للغة العربية
للمهاجرين ◘
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Manet, The Garden, 1882
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