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كتب
باي باي
«تنوير»
بيار أبي صعب
في املاضي القريب ،كانت ّ
أولوية
استيعاب
السلطة في مصر هي
ّ
املثقفني ،لتأمن ّ
«شرهم» وتتقي
نقدهم ومعارضتهم .واملثقفون
ّ
العربية البعيدة ،لم
في بلد النهضة
ّ
يكونوا ّيومذاك حالة هامشية ،بل
ّ
أساسية
طاملا شكلوا نقطة ثقل
في تحديد ضمير املجتمع ووعي
الجماعة .هكذا ّتمت ّ
عمليات االحتواء
والتدجني والتحييد خالل العقود
صياغة
املاضيةّ ،ومن وسائلها ّ
تقدمي رسمي ،تطل به
خطاب
السلطة لغواية أهل الفكر واإلبداع .أما
كلمة ّ
السر في هذا الخطاب ،فكانت
«التنوير» .لم نشارك في تظاهرة
ّ
ثقافية في القاهرة ،خالل الثمانينيات
والتسعينيات ،إال وطالعتنا رايات
التنوير ،وحاصرتنا صور طه
حسني ،وتوفيق الحكيم واآلخرين.
نصر حامد أبو زيد طرد
صحيح أن
ّ
من الجامعة ،وطلق من رفيقة دربه
وهرب من مصر ،لكن ما ّ
هم! كنا
ننتشي ألدبيات التنوير وشعاراته
وكتبه ودراساته ومؤلفاتهّ .وكان
اسم علي عبد الرازق على كل مسرح
ولسان .كان الخيار إما أن يكون املرء
مع «التنوير» (أي مع السلطة سنده
ّ
«الظالمية واإلرهاب»
األخير) ،أو مع
(أي مع الجموع املقهورة سياسيًا
ّ
وجدت
واجتماعيًا وقوميًا التي ّ
مالذها في التفسيرات املشنجة
للخطاب الديني).
ّ
ثم تفاقم االنهيار ،وتفشى الفساد
واالستبداد وخدمة مصالح املستعمر
حتى حراسة معبر رفح لصالح
إسرائيل ...ولم يعد هناك ـ ـ ـ باستثناء
دائرة ّ
ضيقة من الشجعان ،الذين
يختزنون روح مصر وضميرها
ـ ـ ـ من يرفع صوته اعتراضًا! لقد
انهار املثقفون ُ
ود ّجنوا ،أو ّ
زجوا في
دوائر الضعف والعجز واليأس .لم
يعد هناك ما يجعل السلطة تخشى
جانبهم .صار من املمكن التنازل
ّ
ـ«الظالمية» عن شعار التنوير الذي
ل
ّ
مر عليه الزمن ،والتضحية بطه
حسني ...أو حذفه من املستقبل.

ألسنيات

ّ

قصة الكالم كأ ّنها حدوتة ساندريال

ّ
الصحافية الفرنسية سيسيل ليستيان
خاضت في مسألة نشوء اللغة ،من خالل
حوار ثالثي مع األنثروبولوجي باسكال بيك،
واأللسني لوران ساغار ،والطبيبة جيسالن
دوهان .النتيجة كتاب ّ
مهم نقلته ريتا
ّ
خاطر إلى العربية أخيرًا
نوال العلي
ي �س �ت �ط �ي��ع ال � �ص � � ّ�م وال� �ب� �ك ��م رواية
ال�ح�ك��اي��ات .امل�ه� ّ�م أن يجيد اآلخرون
االس � �ت � �م� ��اع .ل� �غ ��ات اإلش � � � ��ارة لغات
ح�ق�ي�ق�ي��ة .ورب �م��ا ل �ي��س م��ن املبالغة
كانت اإلشارة ،ال
القول إنه وفي البدء ّ ً
كونية واحدة كانت
الكلمة .أم أن لغة
م��وج��ودة ف��ي م��ا م�ض��ى ث��م ّ
تنوعت
وصل أحد تنويعاتها
وتفرعت حتى ً
إلى شكسبير مثال؟

ُ
امل��ؤم �ن��ون ي � ��رون أن ّاإلن� �س ��ان خلق
ع �ل��ى ص � ��ورة ال� �ل ��ه ،ألن � ��ه ي �ق��در على
ال�ك�لام وتسمية أش�ي��اء ال�ع��ال��م .وفي
التسمية إعطاء وجود مثبت بالكالم
على حقيقة األش�ي��اء .بعضهم يقول
أن ت�ك��ون ق ��ادرًا ع�ل��ى ال �ق��ول« ،يعني
أن تكون ق��ادرًا على الخلق .ه��ذا أمر
م��ذه��ل» يبني الباحث باسكال بيك.
وم��ن يتتبع «أجمل ّ
قصة عن اللغة»
(املنظمة العربي للترجمة ـــــ تعريب
ّ
سيردد العبارة نفسها
ريتا خاطر)،
ّ
حقًا ،إنه ألمر مذهل .تقرأ
خلف بيكّ :
قصة الكالم كأنها حدوتة ساندريال.
كل ما هنالك أن الحذاء هو اللغة هذه
امل � ّ�رة .وك�م��ا ي�ق��ال :ه�ن��اك دائ�م��ًا حذاء
على مقاسك.
وبالعودة إل��ى لغة اإلش��ارة .نتوقف
ع �ن ��د امل �م �ث �ل��ة ال � �ص � ّ�م ��اء إيمانويل
البوريت .إذ تروي حكاية عن عالقتها
ب��ال �ل �غ��ة أو ع ��ن ّع�ل�اق �ت �ه��ا بالوقت.
وعلى نحو أكثر دقة عن عالقة اللغة
بالوقت .قبل أن تتعلم لغة اإلشارة،
ل� ��م ت �ك ��ن إي� �م ��ان ��وي ��ل ت � � ��درك مفهوم
ال ��وق ��ت وم �ع �ن��ى امل ��اق �ب ��ل واملابعد.
ّ
للتعرف إلى
إذًا ،ف�لا غنى ع��ن اللغة
حقيقة املفاهيم ومعناها ال للتفكير
والتعبير فقط .وك��م من شكل يمكن
أن تتخذ ال �ل �غ��ة ...يمكنها أن تكون
موسيقى أو ري��اض �ي��ات! أينشتاين
ً ّ
مثال ظل يؤكد دائمًا أن ليس للكالم
دور في ّ
تأمالته ،بل كان يشعر بلغة
داخ� �ل� �ي ��ة ي �ج��د ص �ع��وب��ة ب��ال �غ��ة في
التعبير عنها بالكلمات.
األن � �ث� ��روب� ��ول� ��وج� ��ي ب ��اس � �ك ��ال بيك،
واألل�س�ن��ي ل��وران س��اغ��ار ،والطبيبة
ج �ي �س�ل�ان دوه� � ��ان ه ��م أي �ض ��ًا ثالثة
باحثني في اللغة تلتقيهم الصحافية
ّ
سيسيل ليستيان ليسرد
الفرنسية
ً
ك��ل م�ن�ه��م ف �ص�ل�ا م��ن رواي � ��ة «أجمل
ّ
ريتا خاطر
قصة عن اللغة» .وها هي ُ
التي ترجمت أيضًا كتاب «املضمر»،
تنزل إلى النهر نفسه مرتني ،لكن ما
يستهويها اآلن ليس علم الدالالت
وإن �م��ا ن �ش��وء ال �ل �غ��ة .ي��أخ��ذ الكتاب
ش �ك��ل ح � ��وار ي � ��دور ب�ي�ن الصحافية
وال� �ب ��اح� �ث�ي�ن ف � ��ي ح� �ل� �ق ��ات متفرقة
وضعتها ليستيان في ثالثة أجزاء

تدور حول مصادر اللغة ،وأسطورة
اللغات ،والكالم الجديد.
ل�ك��ن ق�ب��ل ال � ��والدة ال �ج��دي��دة للكالم،
هناك مسألة تثير ّالجدل في أوساط
ّ
األلسني ّني وق��د مثلت لفترة طويلة
أم �رًا ُيحظ ُر ال�خ��وض فيه .ه��ل كانت
ّ
األلسنية
هناك لغة أ ّم؟ كانت جمعية
ال �ب��اري �س �ي��ة ق ��د م �ن �ع��ت س �ن��ة 1866
ّ
ت� ��داول أي ن �ق��اش ح ��ول ن �ش��أة اللغة
لتعذر اإلجابة عن السؤال .ورغ��م أن
البحث ف��ي ه��ذا ال�ش��أن ص��ار متاحًا
اآلن ،لم تتمكن علوم األحافير ـــــ رغم
ّ
تطورها ـــــ من بت األمر،ينّ رغم ترجيح
املهد ً األف��ري�ق��ي ،كما تب األحافير،
منشأ للغة األم.
وإذا كان العلماء قد أصابهم العجز
أم��ام نشوء اللغة ،فقد ح��اول السلف

هل تعود
البشرية يومًا
ّ
إلى اللغة الواحدة؟
أي � �ض� ��ًا ال� �ب� �ح ��ث ف � ��ي ًوج ّ� � � ��ود اللغة
اآلدم � �ي� ��ة .ي � ��روى م �ث�ل�ا أن الفرعون
بساميتيك األول ( 664ـــــ ت  610ق.
ّ
بشرية
م ).أراد أن يثبت أن أقدم لغة
ّ
املصرية ،فعهد بطفلني لاّإلى راع
هي
ٍ
ّ
ليربيهما ،وأخذ عليه عهدًا أ يلفظ
أمامهما كلمة ،ب��ل يتركهما للجوع
ّ
ح� �ت ��ى ي � �ع� ��رف ب� � � ��أي ل� �غ ��ة ّ سينطق
ّ
ال�ص�غ�ي��ران .لكنهما ل��م يتلفظا بأي
ك�ل�م��ة م �ص��ري��ة ط �ب �ع��ًا ،ورب �م��ا يكون
م� �ص� �ي ��ره� �م ��ا م � �ث ��ل م� �ص� �ي ��ر أطفال
اإلم �ب��راط��ور ف��ري��دري��ك ال�ث��ان��ي ،الذي
ط �ب��ق ال �ت �ج��رب��ة ن �ف �س �ه��ا ح �ت��ى لقي
األطفال مصرعهم.
ّ
ط ��ورة ه �ن��ود امل ��اي ��ا كيشي،
أم � ��ا أس� � ّ
ف �ت �ق ��ول إن� � ��ه ب �ع ��دم ��ا خ �ل �ق��ت اآللهة
ال �ب �ش��ر ،ش �ع ��رت ب��ال �خ��وف م ��ن قوة
املخلوقات التي أوج��دت�ه��ا ،ف��رأت أن

ّ
وتفرق
تثير ال�ف��وض��ى ع�ل��ى األرض
ال �ب �ش��ر ،وك��ان��ت ح�ي�ل�ت�ه��ا أن جعلت
ل �ك��ل ج �م��اع��ة ل �غ��ة م �خ �ت �ل �ف��ة .وعلى
مدى عصور عدة ،أجمع الغرب على
ّ
مسلمة وج��ود لغة ّأم .وك��ان السؤال
ح��ول م�ع��رف��ة ه��ذه ال�ل�غ��ة التي
ي ��دور ّ
كان يتكلمها آدم وأبناؤه حتى وقوع
ك��ارث��ة ب��اب��ل ،ح�ي�ن أن ��زل ال �ل��ه عقابه
على البشر جزاء كبريائهم ،فمنعهم
من االتحادّ ،
وفرق بينهم بمضاعفة
لغاتهم.
ّ
األلسنيني
املفارقة ّفي األمر أن بعض
ّ
يتوقع أن يعود البشر ـــــ في مستقبل
ب �ع �ي��د ـ�ـ�ـ�ـ�ـ إل� ��ى ال �ح��دي��ث ب �ل �غ��ة كونية
ّ
وا ّح � � ��دة .وال �ط ��ري ��ف أن �ه ��م يتكهنون
بأنها واحدة من لغتني :اإلنكليزية أو
الصينية .وال يستبعد هؤالء أن تتكلم
البشرية م��رة أخ��رى لغة واح ��دة ،وأن
ّ
تزول الكثير من اللغات التي تهددها
ع�ل��ى م��ا ي�ب��دو ق�ص��ة م��وت م�ع�ل��ن ،وال
س�ي�م��ا م��ع زي� ��ادة وزن امل�ح�ك� ّ�ي��ة على
نطاق كبير .وبحسب األلسني لوران
س��اغ��ار ،ل��ن ت�ن�ج��و م��ن ال �ه�ل�اك سوى
ال �ل �غ��ات ال �ت��ي ت�ح�م�ي�ه��ا دول� ��ة معينة
ومهيمنة ،مثل م��ا يحدث ف��ي الصني
ً
م �ث�لا م��ن ت�ط�ب�ي��ق ص� ��ارم ل �ن �ظ��ام لغة
ّ
واح ��دة ه��ي امل�ن��دري�ن��ي��ة ،ع�ل��ى حساب
لغات األقليات األخ��رى .وكذلك الحال
ف��ي ف��رن�س��ا ،ال�ت��ي ط� ّ�ب�ق��ت م�ن��ذ الثورة
ال�ف��رن�س�ي��ة أن�ظ�م��ة ت �ع��وق البريتانية
والباسكية والبروفنسية والبيكاردية
م��ن ال �ب �ق��اء .وف ��ي ًال�ح�ق�ي�ق��ة إن بعض
اللغات ب��دأت فعال ف��ي التالشي مثل
ّ
واملاورية.
اللغة الهاواية والغالية

ان �ق ��راض ال �ل �غ��ات ي�ف�ت��ح ال �ب��اب على
مصراعيه للحديث عن عالقة اللغة
ب��ال�ف�ك��ر م��ن ج �ه��ة ،وال �ل �غ��ة والهوية
واللغة والعرق من جهة أخرى .وهل
من شأن التكلم بلغة واحدة أن يجعل
متكلمي هذه اللغة يفكرون بطريقة
خاصة؟ وهل يعجز متكلمو اللغات
ّ
تصور
املؤسسة بطريقة مختلفة عن
ال �ع ��ال ��م ب��ال �ط��ري �ق��ة ن �ف �س �ه��ا؟ لوران
س��اغ��ار ي��وض��ح أن �ن��ا ج�م�ي�ع��ًا نملك
ال��دم��اغ نفسه ،بمعزل ع��ن التجارب
ال �ش �خ �ص� ّ�ي��ةّ .أم � ��ا ال� �ل� �غ ��ات ،فتسلك
الدروب نفسها.

سيرة

هاشم شفيق شاعر الزمن الحاضر
خليل صويلح
ُ
لعلها أول سيرة ذاتية عربية تكتب
ش � �ع � �رًا .إذ ش � ��اء ال� �ش ��اع ��ر العراقي
ه ��اش ��م ش �ف �ي��ق أن ي�س�ت�ع�ي��د حياته
«إيقاعيًا» ،كما ّ لو كانت أغنية شجن
ع��راق �ي��ة م�ح�م��ل��ة ب ��األس ��ى والحنني.
س �ي��رة ت �ج��وس ت �ض��اري��س الطفولة
والصبا والشباب في رحلة منافي لم
تتوقف إلى اليوم« .البحث عن الزمن
الحاضر» (دار كنعان ــــ دمشق) بهذا
املعنى هو القبض على لحظة هاربة،
تشع في ذاكرة استعادية متوقدة عن
ذل��ك الطفل الحافي ال��ذي ك��ان يجمع
ّ
ّ
ويتلمس ألوان
املسرات في البراري،
ال�ح�ج��ارة وال�ن�ب��ات��ات ،قبل أن تقذفه
الريح «إلى حجر دائر في كل اتجاه».
ف��ي س �ي��رة ال �ص �ب��ا ،س� ُ�ي�ص�ف��ع الفتى
بأصوات التظاهرات وسقوط امللكية
في العراق ليخرج من «النشيد امللكي
إلى نشيد العامة» والنوم في الفنادق
الرخيصة ،ومغازلة النساء في شارع

النهر .ه�ك��ذا ،تتكشف ص��ورة بغداد
م �ط �ل��ع ال �س �ب �ع �ي �ن �ي��ات ع ��ن صعاليك
ب �س��راوي��ل ال �ـ«ش��ارل �س �ت��ون» وصور
غيفارا ،يجوبون الشوارع والحانات،
وه � ��م ي �ت��أب �ط��ون «س � ��ارت � ��ر ،وكامو،
ّ
والسياب».
واملتنبي،
م ��ن ب� �غ ��داد إل� ��ى ب� ��اري� ��س ،سينفتح
امل �ش �ه��د ع �ل��ى م �ت �ش� ّ�رد ف� ��وق أرصفة
ّ
يقتفي
«سان ميشال» وشاعر ج��وال ّ
أث� � ��ر رام � �ب� ��و ف� ��ي ال � �ح� ��ان� ��ات ،يدخن
زه � ��رة ال �خ �ش �خ��اش «ك� ��ي أ ّس � ��رح في
ال �ل ��اج� � ��دوى» .س �ي �ع �م��ل ك ��ن ��اس ��ًا في
م �ط �ب �ع��ة «وم� �ص� �ح ��ح مخطوطات،
وغ � ّ�س ��ال ص �ح ��ون» إل ��ى أن يكتشف
«اللذة منشورة ف��وق الحبال» وعلى
جدران املتاحف.
ف ��ي م �ط �ل��ع ال �ث �م��ان �ي �ن �ي��ات ،سيحط
صاحب «أقمار منزلية» في بيروت،
ليباغت بحرب دائ��رة بني املتاريس،
ف �ي �ل �ج��أ إل� ��ى «ال �ف ��اك �ه ��ان ��ي» ويدخل
الحرب العبثية «رأينا ابن آوى
متاهة
ً
يلقي خطبة في امليادين والثكنات/

رأينا ما ال ُي��رى» .ص��ورة بيروت في
ّ
باألحالم
سيرة هاشم شفيق مغبشة ّ
امل�ك�س��ورة وأزي ��ز رص��اص القناصة،
ووجوه من ماتوا في الحرب ،وامرأة
نحيلة من البنفسج ،وسفينة تمضي
«ذات ف�ج��ر ح��زي��ن وم�ح��اص��ر صوب
مدائن أخرى» .هكذا ،سيحط الرحال
ف��ي دم �ش��ق وي �ط �ي��ل امل �ك��وث لتصير
ال � �ش� ��ام «م � ��رش � ��دي وش �ف �ي �ع ��ي ،حني
يدهمني الضياع» .كأن دمشق تجلو
صدأ مدن أخرى ،وتشفي الغريب من
ندوبه «هناك ّ
ّ
دمشقي،
مسني شبق
ف��أط��ال مكوثي داخ��ل ال�ه�ن��اء» .ومثل
م��دن أخ��رى ستكون الحانات مهبط
أق � � ��دام ال� �ش ��اع ��ر ،ل �ت �ت �ب �خ��ر الكلمات
ف��وقّ م��وائ��د ال�س�ك��ارى ،وت�ه� ّ�ب روائح
ال �ع��ط��اري��ن ف��ي ال� �ش ��وارع واألسواق
ال�ق��دي�م��ة ،وإذا ب�م�ق��ام ال�ش�ي��خ محيي
الدين بن عربي هو املالذ في الهجير.
ق�ب��رص محطة ال�ش��اع��ر األخ �ي��رة في
سيرته .جزيرة هوميروس وسقراط
وبينلوب ّ
ّ
وتشرد في منفى
وبحارة،

ذاتية
سيرة ّ
كتبت شعرًا كأغنية
شجن عراقية

نحصي فيه الخسائر والعقبات التي
تعيق األنفاس.
ال ن� ��دري أس �ب ��اب ه��اش��م ش�ف�ي��ق في
كتابة سيرته ش�ع�رًا ،لكننا سنفتقد
وق��ائ��ع س��ردي��ة غ��ائ�ب��ة ،وت�ف��اص�ي��ل ال
شك في أن وجودها سيمأل الفراغات.
ك��أن ه��ذا ال�ش��اع��ر ال�ع��راق��ي األل �ي��ف ال
ي��رغ��ب بهتك ال�ل�غ��ة بخشونة ليست
من طبائعه ،على رغم دأبه في ترميم
املشهد باإليقاع ،والكثافة البالغية،
واس � �ت � ��رداد زم� ��ن م �ن �ه��وب باملنافي
وال �ت �س �ك��ع واألل� � � ��م .م ��ن م �ق �ل��ب آخر،
ي�م�ك��ن اع �ت �ب��ار ه ��ذه ال �س �ي��رة معجمًا
ل �ل��روائ��ح وال �ن �ب��ات��ات واألح� �ج ��ار .إذ
تحتشد فصولها بأسماء ال تحصى
مل��وج��ودات الطبيعة وأن��واع الخمور
وأس�م��اء املقاهي وال�ح��ان��ات .الحانة
ه��ي بيت وم ��أوى ومصير للعراقي.
هذا الولع باملسميات الغريبة نجده
ب��وف ّ��رة ف��ي ن�ص� ّ�وص ص��اح��ب «وردة
الحناء» كأنه عطار بغدادي قديم لم
يغادر دكانه األول.

