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هوامش الغضب

القوة الهادئة
ستيفان هسل :فيلسوف ّ

النص الذي وضعه املفكر
الفرنسي قبل سنة ونصف
سنة ،وألهم الغاضبني من
«بويرتا ديل سول» إلى وول
ستريت ،وصل أخيرًا إلى
ّ
العربية (صالح
املكتبة
األشمر /الجمل) ،بعدما باع
خمسة ماليني نسخة حول
العالم
باريس ـــ حسن شامي

ّ
م� ّ�ن امل ��ؤك ��د أن �ن��ا ح �ي��ال ظ ��اه ��رة ،وإن
ك ��ن ��ا ال ن� �ع ��رف م� ��داه� ��ا ب� �ع ��د .ح��رك��ة
االح � �ت � �ج ��اج ال� �ت ��ي ت �ش �ه��ده��ا م �ئ��ات
ّ
امل��دن ف��ي م��ا ال يقل ع��ن ثمانني بلدًا،
مرشحة لالتساع .قد يكون مفهومًا
أن تثير حركة «احتالل وول ستريت»
ف��ي أميركا اهتمامًا خ��اص��ًا ،بالنظر
إل� ��ى م��وق��ع ال� �ق ��وة األع� �ظ ��م ف ��ي رس��م
ال �س �ي ��اس ��ات االق� �ت� �ص ��ادي ��ة وامل��ال �ي��ة
ف��ي زم��ن ال �ع��ومل��ة ،وت�ش��اب��ك املصالح
العابرة للحدود الوطنية والقومية.
ّ
وال �ح��ال أن ال �ح��رك��ة ه ��ذه ب ��دأت قبل
خ �م �س��ة أش � �ه ��ر ف� ��ي س ��اح ��ة م ��دري ��د
حيث تظاهر واعتصم آالف الشبان
الرافضني لتوسيع الهوة بني الفقراء
واألث� � ��ري� � ��اء ،واالس� �ت� �ه� �ت ��ار ب��ال�ق�ي�م��ة
اإلنسانية للبشر .العديد من هؤالء
املنتفضني استلهموا نشاطهم من
انتفاضات الربيع العربي .وبعضهم
أفصح عن مرجعيات أخرى لحراكهم
ت��رق��ى إل� ��ى «األغ � � � ��ورا» أي «س��اح��ة»
التداول العام في أثينا زمن اإلغريق.
الالفت ـــ بحسب تحقيقات صحافية
ميدانية أج��ري��ت ح��ول املحتجني في
ّ
بروكسيل ـــ أن قلة من هؤالء سمعوا
ب ��اس ��م س �ت �ي �ف��ان ه� �س ��ل .وه � � ��ذا أم ��ر
ّ
مستغرب؛ إذ إن الناشطني اإلسبان
ال��ذي��ن اح�ت �ل��وا س��اح��ة «ب��وي��رت��ا دي��ل
س � � ��ول» ف � ��ي م � ��دري � ��د ،أط � �ل � �ق ��وا ع �ل��ى
أن �ف �س�ه��م اس �م��ًا م ��أخ ��وذًا م ��ن ع �ن��وان
ّ
كراس وضعه هسل قبل سنة ونصف
س�ن��ة ت�ق��ري�ب��ًا ،وب �ي��ع م�ن��ه ف��ي فرنسا
خالل األسبوعني األولني نحو نصف
مليون نسخة.
ّ
األصلية تقع في
النسخة الفرنسية
ّ
كتبها هسل
أق��ل من ثالثني صفحةُ ،
اب� ��ن ال ��راب� �ع ��ة وال �ت �س �ع�ي�ن .ن �ق ��ل ه��ذا
ال� �ك � ّ�راس إل ��ى ل �غ��ات ع� � ّ�دة ،وب �ل��غ رق��م
مبيعاته ق��راب��ة خمسة م�لاي�ين .وفي
إشارة إلى نجاح ّ
الكراس ،نشير إلى
ّ
أن النسخة التي في حوزتنا صدرت
م�ط�ل��ع ال �ع��ام ال �ح��ال��ي ،وه��ي الطبعة
الثالثة عشرة .وقد صدرت أخيرًا عن
«دار الجمل» بترجمة عربية ّ
للكراس
أن �ج ��زه ��ا ب� �ح � ّ�ب وح �م ��اس ��ة ب ��ادي�ي�ن،

ص��ال��ح األش� �م ��ر .ت �ض� ّ�م �ن��ت ال�ن�س�خ��ة
ال�ع��رب�ي��ة ال��واق�ع��ة ف��ي ن�ي��ف وسبعني
ص �ف �ح��ة ،م�ل�ح�ق��ًا م��ن ص �ف �ح��ات ع��دة،
هو بمثابة ملف يحتوي على مقاالت
وردود تعكس بعض وجوه املناظرة
ُ
ال �ت��ي أط�ل�ق�ه��ا ف��رن�س�ي��ًا ك �ت� ّ�ي��ب هسل.
امل�ل��ف ه��ذا ـــــ بحسب ت�ن��وي��ه الناشر
ـــــ أع � ّ�ده الشاعر والجامعي العراقي
ك ��اظ ��م ج� �ه ��اد امل �ت �ض �ل��ع ف ��ي ش ��ؤون
ال �ت ��رج �م ��ة وش �ج ��ون �ه ��ا وم �س��ائ �ل �ه��ا
الفلسفية والداللية.
حملت الترجمة العربية لكتاب هسل
ع �ن��وان «اغ �ض �ب��وا» .وال نستبعد أن
يكون املترجم قد حار بعض الشيء
الفرنسي وهو
ف��ي تعريب ال�ع�ن��وان
ّ
 indignez-vousال� ��ذي ي �ح��ض على
اإلفصاح عن التأثر واالنفعال رفضًا
المتهان ال�ك��رام��ة .ن� ّ
�رج��ح أن املترجم
ارتأى مجتهدًا استخدام كلمة تجيز
اشتقاق اسم الفاعل .وهذا ما ينطبق
على «غ�ض��ب» و«س �خ��ط» .وبالفعل،
اع �ت �م��دت وس ��ائ ��ل اإلع� �ل��ام ال�ع��رب�ي��ة
اس� �م ��ي ف ��اع ��ل ه� �م ��ا «ال� �غ ��اض� �ب ��ون»
و«ال �س��اخ �ط��ون» ل�ت�ع��ري��ب التسمية
ّ
املحتجون .تفضيل
التي اشتهر بها
كلمة على أ ّخ��رى ليس دائمًا مسألة
م � �ح� ��ض ف � ��ن� � �ي � ��ة .امل � �ع � �ن� ��ى األص � �ل� ��ي
ل�ل�غ�ض��ب وال �س �خ��ط ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ب �ح �س��ب اب��ن
م �ن �ظ��ور ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ي �ف �ي��د ع� ��دم ال ��رض ��ى ،مع
فارق داللي لطيف هو أن «الغضب»
نقيض الرضى ،فيما يدل «السخط»
ّ
على ع��دم الرضى .يبقى أن الشحنة
الداللية للكلمات ال تلتصق باملعنى
ال �ق��ام��وس��ي ،م ��ا دام � ��ت ال �ل �غ��ة تنمو
وتذهب حيثما تشاء ،أي بمقتضى

م � ��واص� � �ف � ��ات ال � � �ح� � ��راك أو ال� �ت� �ط ��ور
االج�ت�م��اع��ي وال�ت��اري�خ��ي وال�ث�ق��اف��ي.
وه ��ذا م��ا ح�م��ل ص��ال��ح األش �م��ر على
ّ
اخ�ت�ي��ار ال�غ�ض��ب .وال�ح��ال أن املعنى
األق � � � ��رب ب ��ال� �ع ��رب� �ي ��ة إل� � ��ى ال �ص �ي �غ��ة
الفرنسية هو رفض املهانة ،وهذا ما
يمكن ،بحسب اجتهادنا املتواضع،
ّ
أن ي��دل عليه فعل «ه ��ان» ي�ه��ون في
املعنى ال��ذي نشره املتنبي في بيته
الحكمي املعروف:
«م ��ن ي�ه��ن ي�س�ه��ل ال �ه ��وان ع �ل �ي��ه /ما
ّ
لجرح بميت إيالم» .إال أن من الصعب
اشتقاق اس��م فاعل من كلمة واح��دة،
ّ
ف�ل�ا ي�ب�ق��ى ل �ن��ا س ��وى م��رك��ب إض��اف��ة
م�ث��ل «راف �ض��و امل �ه��ان��ة» ،وه ��ذا ثقيل
بعض ال� ّش��يء ف��ي زمننا التواصلي.
ال��ذي��ن ف��ض�ل��وا السخط والساخطني
اف�ت��رض��وا ،على األرج ��ح ،أن الغضب
أق��وى م��ن السخط ،وأك�ث��ر استظهارًا
ً
فضال عن أن الغضب ّ
حمال
لالنفعال.

يستأنف دور المثقف
الخائض في الشأن
جسده
العام كما ّ
الفيلسوف جان بول
سارتر

ستيفان هسل

أوج��ه ف��ي ثقافات مجتمعات عربية
ش��دي��دة التنوع وال�ت�ف��اوت ،حتى في
ال�س�ل��وك ال�ي��وم��ي ال�ب�س�ي��ط .وال��رج��ل،
أي ه�س��ل ،اخ�ت��ار ّبالفرنسية صيغة
أم� ��ر ودع � � ��وة ت� �ح ��ض ع �ل��ى ال�ت�ع�ب�ي��ر
ّ
ومقيد بمحاذير
ع��ن غضب ملجوم
ك � �ث � �ي ��رة .وه � �ن� ��ا وج� � ��ه امل � �ف� ��ارق� ��ة ف��ي
ك� ّ�راس هسل .فهو دع��وة موجهة إلى
مواطني العالم ،وشبانه خصوصًا،
ل�ك��ي ي�ف�ص�ح��وا ع��ن «غ �ض��ب ه ��ادئ»
ض��د ال�ج�ش��ع امل��ال�ّ�ي وض��د سياسات
تستهني وتستخف بالناس وحقهم
في الحياة بكرامة.
يتمتع هسل برصيد أخ�لاق��ي كبير،
ّ
وبصدقية فكرية .يعلم أن تعقيدات
العالم ،وغموض الشبكات الحاجبة
مل� � ��راك� � ��ز ال � � � �ق � � ��رار ،وط � �غ � �ي� ��ان ث �ق ��اف ��ة
االس�ت�ه�لاك املفضية إل��ى ال�لام�ب��االة،
ّ
ك � ��ل ه � ��ذه ت �ج �ع��ل ال� �ش� �ب ��ان ف��اق��دي��ن
تقريبًا لنقاط استدالل تسعفهم في
ت�ل� ّ�م��س ال �ط��ري��ق .وق ��د اف �ت��رض وه��و
ّ
ف ��ي ال �ث��ال �ث��ة وال �ت �س �ع�ي�ن ،أن ح�ي��ات��ه
املديدة والحافلة بتجربة طويلة في
ال�ح�ق��ل ال��دب�ل��وم��اس��ي ،ت�ح�ت��وي على
أشياء تستحق أن تنقل إلى األجيال
الحالية .الصفحات التي يخصصها
ه�س��ل لغضبه ب�خ�ص��وص فلسطني،
أث � � � ��ارت ح �م �ي ��ة أص � �ح � ��اب ال � � ��رؤوس
ال� �ح ��ام� �ي ��ة وده � ��اق � �ن � ��ة ال� �ت� �ح ��ري ��ض،
فشنوا حملة مسعورة عليه نجد في
ال�ت��رج�م��ة ال�ع��رب�ي��ة ب�ع��ض ع�ب��ارات�ه��ا
الدنيئة ،مع ردود عليها من مثقفني
آخ� ��ري� ��ن .وك� � ��ان امل �ج �ل��س ال�ت�م�ث�ي�ل��ي
ل �ل �م��ؤس �س��ات ال �ي �ه��ودي��ة ق ��د اح�ت�ف��ى
قبل ع��ام تقريبًا بمنع ن��دوة ف��ي دار

ّ
تضم هسل وممثلة
املعلمني العليا،
ف�ل�س�ط�ين ف ��ي امل �ف��وض �ي��ة األوروب� �ي ��ة
ل�ي�ل��ى ش�ه�ي��د وآخ ��ري ��ن .وت �ج �م��ع في
ال � �ي ��وم ال� �ت ��ال ��ي ق ��راب ��ة أل � ��ف ش�خ��ص
ف ��ي س ��اح ��ة «ال �ب��ان �ت �ي��ون» ال �ق��ري �ب��ة،
اح �ت �ج ��اج ��ًا ع �ل ��ى ه � ��ذا امل � �ن� ��ع .وك� ��ان
امل�ج�ل��س امل��ذك��ور ق��د ت��وج��ه بالشكر
إل��ى ال��ذي��ن س��اه�م��وا ف��ي م�ن��ع ال��رج��ل
من التحدث داخل الصرح األكاديمي
الذي ّ
تخرج منه ،وهم بالطبع نجوم
بفضل صالتهم القوية
بدوائر النفوذ.
ض� � � ّ�د ه� � ��ذا ال � �ن� ��وع م��ن
ال�ن�ج��وم�ي��ة ـ�ـ�ـ�ـ�ـ صنيعة
االق � � � �ت � � � �ص� � � ��اد امل� � ��ال� � ��ي
والثقافة االستهالكية
ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ي��أت��ي ك� � � ّ�راس هسل
ل�ي�ش�ي��ر ب �ل �غ��ة بسيطة
إل��ى إم�ك��ان فعل ش��يء.
ف �ه��و ي �ق��دم م��رج�ع�ي��ات
أخ � � � � � ��رى م� � � ��ن ش ��أن� �ه ��ا
أن ت � � �خ� � ��رج ال � �ش � �ب� ��ان
وامل ��واط � �ن �ي�ن م ��ن ح��ال
ال �خ �م��ود وال�ل�ام �ب��االة.
ّ
ولد ستيفان هسل عام 1917
ف � �ي� ��ذك� ��ره� ��م ب �ت �ج��رب��ة
امل � � � �ج � � � �ل� � � ��س األع � � � �ل� � � ��ى
ف��ي برلني م��ن أب يهودي
ّ
ل �ل �م �ق��اوم��ة ال�ف��رن�س�ي��ة
مثقف وأم رسامة .انتقلت
ال� � � � ��ذي ض� � ��م م �خ �ت �ل��ف
العائلة إل��ى ب��اري��س عام
ال� � � �ق � � ��وى ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة
 1924ودخ��ل ستيفان إلى
وال � �ن � �ق� ��اب � �ي� ��ة ،ووض � ��ع
دار املعلمني العليا .خاض
ب � � ��رن � � ��ام� � � �ج � � ��ًا ل � � ��دول � � ��ة
ال��رع��اي��ة ومكتسباتها
تجربة مريرة في املعتقالت
االج� � � � � �ت� � � � � �م � � � � ��اع� � � � � �ي � � � � ��ة.
النازية ثم التحق باملقاومة
وي� � � �س� � � �ت � � ��أن � � ��ف دورًا
الفرنسية وبالجنرال ديغول،
للمثقف ال�خ��ائ��ض في
ّ
وفر من املعتقل أكثر من
ال �ش��أن ال �ع ��ام ،وامل�ق�ب��ل
ّمرة.
ب �ن��زاه��ة ع �ل��ى االل �ت ��زام
ب � �ق � �ض � ��اي � ��ا امل� �ج� �ت� �م ��ع
وال� � �ع � ��ال � ��م .وه � � ��و دور
ّ
جسده الفيلسوف جان
ّ
ب ��ول س��ارت��ر ق�ب��ل أن ي �ت��ردى املشهد
الفلسفي والفكري ،منذ ثالثة عقود
ت �ق��ري �ب��ًا ،وي �ت �ح � ّ�ول إل� ��ى اس �ت �ع��راض
لنجومية إعالمية فاقعة تخلط بني
ال ��رأس ،وتسريحة الشعر .وف��ي هذا
املعنى يكون هسل أقرب إلى نجومية
أخل��اق �ي��ة ن �ق �ي��ض ،ت�س�ت�ع�ي��د وت�ف� ّ�ع��ل
ص � ��ورت �ي��ن .واح � � � ��دة ع � ��ن ال �س �ي��اس��ة
باعتبارها فن حفظ الكرامة والحياة
والثانية عن الفرد امللتزم كما
الالئقة،
ّ
َّ
تصوره وحض على بنائه سارتر .إال
ّ
أن ��ه ي�ت�م�س��ك ب��رف��ض ال�ع�ن��ف وي��دع��و
إل��ى ت �م� ّ�رد م��دن��ي س�ل�م��ي .إن��ه غضب
هادئ ،يحاكي شعار «القوة الهادئة»
ال� �ع ��زي ��ز ع� �ل ��ى ال � �ح� ��زب االش� �ت ��راك ��ي
ال � �ف ��رن � �س ��ي .وال غ � ��راب � ��ة ف � ��ي األم� � ��ر.
الرجل ش��ارك منذ فترة في مهرجان
س �ي��اس��ي دع �م��ًا مل ��ارت�ي�ن أوب� � ��ري ف��ي
االنتخابات التمهيدية التي نظمها
ال�ح��زب االش�ت��راك��ي لتعيني مرشحه
ل�لان �ت �خ��اب��ات ال��رئ��اس �ي��ة ف ��ي ال�س�ن��ة
املقبلة.

سيرة

فالش
■ فاز الشاعر والصحافي السوري فرج بيرقدار
ب�ج��ائ��زة اب��ن ب�ط��وط��ة ل�ل�أدب ال�ج�غ��راف��ي ف��ي دورت�ه��ا
ال�ث��ام�ن��ة ( 2010ـ�ـ  ،)2011ع��ن ك�ت��اب��ه «ال �خ��روج من
الكهف ...يوميات السجن والحرية» .ورأى بيان لجنة
التحكيم أن الكتاب «يوميات جارحة لشاعر قضى
ش �ط �رًا م��ن ش�ب��اب��ه ورج��ول �ت��ه ف��ي زن��ازي��ن السجن
السياسي ول��م يفقد مل��رة األم��ل بالحرية .ب��ه تكافئ
لجنة التحكيم أدب الحرية ،والكفاح االنساني ألجل
ك��رام��ة البشر وسعادتهم» .تمنح الجائزة بمبادرة
من «املركز العربي لألدب الجغرافي؛ ارتياد اآلفاق»
(أب��وظ �ب��ي ول �ن ��دن) ،وق ��د ف ��از ب�ه��ا ل �ه��ذا ال �ع��ام أيضًا
املصريان محمد ح��رب وتسنيم محمد حرب،
وال �س��وري ن�ع�م��ان ال�ح�م��وي ،وامل�غ��رب�ي��ان مليكة
الزاهدي وعبد النبي ذاكر.
ّ
■ ب�ع��دم��ا اح�ت��ل��ت دورًا ن��اش�ط��ًا ف��ي ي��وم�ي��ات ش��ارع

ال �ح �م��را ،م�ن��ذ ان�ط�لاق�ت�ه��ا ق�ب��ل أش �ه��ر ،ت �ب��ادر «دار
امل �ص� ّ�ور» إل��ى تجربة ج��دي��دة ،تحت ع�ن��وان «َ 12ع
 .»12وت�ه��دف امل �ب��ادرة إل��ى استضافة  12معرضًا
ف��ردي��ًا وج �م��اع� ّ�ي��ًا ع�ل��ى م ��دار ع ��ام  .2012وفتحت
ّ
املصورين اللبنانيني وغير
الدار باب الدعوة إلى كل
اللبنانيني للمشاركة ف��ي ه��ذه امل �ب��ادرة عبر تقديم
ّ
م �ل��ف م��وج��ز ع��ن أع �م��ال �ه��م .مل��زي��د م��ن امل �ع �ل��وم��ات:
exhibition.daralmussawir@gmail.com
■ أعلنت البعثة الدائمة لدولة فلسطني في «منظمة
األم� ��م امل �ت �ح��دة ل�ل�ت��رب�ي��ة وال �ث �ق��اف��ة وال �ع �ل��وم»
(األونيسكو) أن علم فلسطني ،سيرفع إل��ى جانب
أع�لام ال��دول األع�ض��اء ،في احتفالية تقام منتصف
كانون األول (ديسمبر) املقبل في ّ
مقر املنظمة في
ب��اري��س .ورغ ��م ا ّل�ع�ق��وب��ات ال�ت��ي ف��رض�ت�ه��ا ال��والي��ات
ّ
الدولية ،قامت فلسطني بالتوقيع
املتحدة على املنظمة

ّ ّ
بت امللف الكامل
على ميثاقها رسميًا ،وينتظر إتمام
الستكمال عضويتها في األونيسكو رسميًا.
■ ق��د ت �ك��ون م �ق �ص��ورة ال �ش��اع��ر ال �ع��راق��ي ال��راح��ل
محمد م�ه��دي ال�ج��واه��ري (ال �ص��ورة) القصيدة
األكثر حظًا لتكون النشيد الوطني العراقي الجديد،
بدل النشيد الحالي «موطني» .ونقل موقع «إيالف»
عن رئيس اتحاد األدب��اء والكتاب في العراق فاضل
ثامر ،رئيس اللجنة املكلفة باختيار النصوصّ ،أن
آلية الخيار تعتمد على انتقاء نصوص
شعرية من دواوي��ن الشعراء العراقيني
البارزين الذين يمثلون اطياف الشعب
العراقي املختلفة ،وأب��رزه��م إل��ى جانب
ال�ج��واه��ري ،ال��رص��اف��ي ،ال�س�ي��اب .وك��ان
ال� �ع ��دي ��د م� ��ن امل �ث �ق �ف�ي�ن ال� �ع ��راق� �ي�ي�ن ق��د
اق� �ت ��رح ��وا امل� �ق� �ص ��ورة ن �ش �ي �دًا ج��دي �دًا

للعراق ،ويقول مطلعها «سالم على هضبات العراق
وشطيه والجرف واملنحنى /على النخل ذي السعفات
وشم الجبالُ ،ت ُ
شيع َ
الطوال ِّ
السنا».
■ تنطلق في السابع من كانون األول املقبل الدورة
ً
الثامنة من «مهرجان دبي السينمائي» ،منخذة
ص�ب�غ��ة ه��ول �ي��وودي��ة ب��ام �ت �ي��از .إذ أع �ل��ن أخ �ي �رًا عن
م �ش��ارك��ة ال�ن�ج��م األم �ي��رك��ي ت ��وم ك ��روز ف��ي اف�ت�ت��اح
امل �ه��رج��ان ،إلط�ل�اق ش��ري�ط��ه «م�ه�م��ة مستحيلة »3
ال��ذي ص��ورت بعض مشاهده في دب��ي .وسيشارك
ف ��ي امل� �ه ��رج ��ان  171ف �ي �ل �م��ًا ت �م �ث��ل  56دول� � ��ة .ك�م��ا
أعلنت اللجنة املنظمة للمهرجان عن ّنيتها تكريم
السينمائي األمل��ان��ي امل�خ�ض��رم فيرنر ه�ي��رت��زوغ،
بمنحه «جائزة تكريم إنجازات الفنانني» .وسيمنح
أحد آباء السينما األملانية الحديثة الجائزة إلى جانب
املمثل املصري القدير جميل راتب.

