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نصوص

فلوبير« :معجم األفكار الجاهزة»

ّ
بطفل يتصفح قاموسًا ،بحثًا عن الصور .استلهم األدب األلعاب الذهنية،
قد يذكرنا تشتت القراءات
ٍ
ُ
هذا إذا لم يكن اللعب مبتدأه أو على األقل أحد مبادئه األساسية .ثمة روايات تقرأ من دون اضطرار
إلى التقيد بترتيب الصفحات .جورج بيريك ،املهووس بالقواميس والتصنيف وترتيب القوائم ،بنى
ّ
روايته الكبرى «الحياة دليل استعمال» مثلما كان ّ
يصمم شبكات الكلمات املتقاطعة التي تفنن في
ُ
مقلوب القاموس ،فالشرح بني يديك والكلمة غائبة؛
وابتكار تعاريفها .الكلمات املتقاطعة
تركيبها
ِ
ٍّ
صناعة كل منهما ال تجيز التقريبية أو الخطأ .ومثلما حاول كورد السفيتز ،أحد رواد أدب الخيال
ّ
العلمي ،أن يقلص عدد حروف األبجدية الالتينية إلى اثنني وعشرين حرفًا واالكتفاء بعالمتي
ترقيم اثنتني فقط هما الفارزة والنقطة ،كتب بيريك كامل عمله «اختفاء» من دون حرف .e
ّ
لنتذكرْ
مرجعًا إلى الصواب والفصاحة والدقة.
العودة إلى القاموس متعة .ليست زيارة للقبور ،أو ِ
رواية «معجم الخرز» مليلوراد بافيتش .إنها تحتوي ثالثة قواميس أو موسوعات صغرى خيالية
الديانات اإلبراهيمية الثالث :ممثلون عن اإلسالم واملسيحية واليهودية .وبعد وصولهم إلى
تقابل
ِ
ٌّ
ٌّ
بحر قزوين ،يسعون إلى هداية ملك الخزر وإقناع ِه كل بمزايا ديانته ،ثم ّيدعي كل منهم أنه وحده
ُّ
باب من أبوابه
املنتصر بينما ويالت الحروب تنزل بالخزريني ،ويتبعثرون ككلمات في قاموس كل ٍ
ُّ
يضم بعضًا من شظايا سيرهم.
ّ
حلم أدباء كثيرون بمعجم ُّ
يخصهم ،إذ ما من ِكتاب مثله يحقق َ
خفاء املؤلف .أراد فلوبير (1821
ٍ
بالهرم «ينتصب في الصحراء ،باهرًا وعديمَ
ـ ـ  )1880أن يختفي وراء مؤلفاته؛ قارن العمل الفني َ
ّ
ّ
وتتبول البرجوازية على قاعدته» ،وظل عقودًا يتردد على فوضى عمله
املنفعة ،تتسلقه بنات آوى
«معجم األفكار الجاهزة» ( .Dictionnaire des idées reçues )1913إنه أحد مشاريع شبابه،
صارح به صديقًا للمرة األولى في رسالة كتبها من دمشق أثناء إحدى الرحالت ،إذ فكر بتأليف
كتاب مقلق آخر ،بحيث إذا تكلم القارئ ،خشي التفوه بواحدة من تلك األفكار املوسومة في هذا
ّ
واستفزته ،وخصوصًا في أوساط البرجوازية الباريسية التي
العمل .استوقفته الكليشيهات
ُ
ازدراها مثل ما يفعل معظم األدباء الفرنسيني عادة ،فاألفكار النمطية أو املسبقة مجهولة املؤلف،
ملغزة ودائمة الحضور.
ّ
اعتبر فلوبير هذا املعجم عمله األثير ،رتب األبواب وفهرسها أبجديًا ،وراح يلملم املحتويات
ً
ّ
سنوات طواال ،استقطر أكوامًا من الهراء املكتوب واملنطوق ،مفتشًا عن املفارقات
ويلخصها
ٍ
والعبارات الجاهزة التي سمع الناس يتداولونها حوله أو ّ
يتفوهون بها ليظهروا عارفني بمجريات
ّ
متنبهًا إلى ّترهات «األذكياء» ُّ
األمورِّ ،
والزمات أحاديثهم ولغوهم وحذلقاتهم.
وتطيرات املتعلمني
ِ
ّ
ُ
ُّ
فرنسي األصل
قد ُيستخدم لفظ «الرومانسية» انتقاصًا أو تندرًا ،مثلما يستخدم لفظ «الكليشيه»
كتهم ٍة يتقاذفها الجميع .لكن هذا االستخدام ليس استعراضًا أو ترديدًا ببغائيًا ،ألن األفكار
الجاهزة ذات جذور اجتماعية ،تمنح إحساسًا باالنتماء واالرتياح ،وربما توحي بالقوة وصحة
ُ
الرأي .إنها قناعات موجودة قبل أن نبدأ التفكير ،تفحم املعترضني وتسكتهم في اللحظة املواتية،
َ
ُ
ينتفع بها
أوقات القالقل قد تقي من فداحة الجهل أو املهانة وضراوة اليأس ،وكثيرًا ما
وكالتعاويذ
الصحافيون والسياسيون.
بتصور واضح حقًا ،وال يسعى الروائي
حظي
إذا
هذا
نفسه،
حول
وتصوراته
ال يتطابق اإلنسان
ٍ
إلى الحقيقة التي ال يمتلكها أحد ،ال ينطق باسم أحد وال يمثل شيئًا .ال يستثني فلوبير نفسه حني
يهجو البالهة أو الكليشيه .يقولّ ،
مزهوًا بعقله العلمي ،إن البالهة تواكب التقدم العلمي في التطور
ً
لتتخذ أشكاال ومظاهر عصرية ،فاستخدام الكليشيهات إحدى متالزمات اإلنسان ،وداللة أخرى
ّ
باجتياح التفاهات للعالم وحشو الرؤوس
على تحوالت املجتمع وتاريخه .معجم فلوبير تهك ٌم
ِ
بالهذيان ،ألحقه بروايته األخيرة «بوفار وبيكوشيه» التي استغرقته ست سنوات ولم يكملها،
بعدما عنونها في البداية «مذكرات صرصورين» أو «موسوعة الحماقة اإلنسانية» .هذا العمل،
بشطريه املتزامنني املتوازيني -الرواية املوسوعية واملعجم ،هو خالصة قراءات فلوبير ومالحظاته،
وقد ُيضاف إليهما أحيانًا ملحق آخر هو «دليل األفكار األنيقة» .مثل دون كيخوته مجنون القراءة،
ً
ينفق بوفار وبيكوشيه وقتًا طويال بني مؤلفات معاصريهم والقدامى ،وال يفقهان شيئًا تقريبًا
ّ َ
النساخني اللذين كاناهما .قرأ املؤلف
مما يقرآن ،ثم يعودان ،بعد عدد هائل من القصص الفرعية،
معهما مئات الكتب ،وربما صار كل منهما وكليهما كأنه فاوست ذو رأسني يدرك في النهاية عبثَ
ّ
القراءة .بهذا الشطط وهذا اإلسراف ،حطم فلوبير الرواية الواقعية التي أسسها مع «مدام بوفاري»؛
قال إنه مختلف في اإلخفاقات فحسب ،أما في النجاحات فال يتميز بشيء عن القدماء.

ترجمة
وإعداد
األبـ ـ ـسـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــث .سـ ـ ـ ــم زع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف :ك ـ ــأسجوالن حاجي واحـ ـ ــدة م ـنــه ت ـصــرعــك م ـي ـتــا .يـشــربــه
(األلف)

الـصـحــافـيــون أث ـنــاء كـتــابــة مقاالتهم.
ق ـتــل ج ـن ــودًا أك ـثــر م ـمــا قـتـلـهــم ال ـبـ َـدو
[ال ـ ـج ـ ــزائ ـ ــري ـ ــون] .سـ ـي ـ ّ
ـدم ــر ال ـج ـي ــش
الفرنسي.
 األدب .مهنة الكسالى. األرز (الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي) .شـ ـج ــرة األرزةالضخمة في حديقة النباتات وصلت
رجل.
محمولة في قبعة َ
 األرستقراطية .محتقرة ومحسودة.ّ
 االستيقاظ املبكر .عالمة على حسناألخ ــاق .إذا أخـلــدت إلــى ال ـفــراش في
الـ ــراب ـ ـعـ ــة ص ـب ــاح ــا واس ـت ـي ـق ـظ ــت فــي
ال ـث ــام ـن ــة ،ف ــأن ــت إذن كـ ـس ــول .أمـ ــا إذا
أخلدت إلى الفراش في التاسعة مساء
واس ـت ـي ـق ـظ ــت ف ــي ال ـخ ــام ـس ــة ص ـبــاح
اليوم التالي ،فأنت نشيط.
األســد .حيوان نبيل .يلعب دائمًا معّْ
ْ
«تخيل
«زمجر ،يا أســد!».
كرة كبيرة.
أن األسود والنمور مجرد قطط!».
-األسـ ـن ــان .يـنـخــرهــا الـ ِّـس ـيــدر والـتـبــغ

َّ
والـ ـحـ ـل ــوى وامل ـث ــل ـج ــات وش ـ ــرب امل ــاء
فورًا بعد الحساء والنوم بفم مفتوح.
العني-األذن :من الخطير قلع األسنان
ّ
ألنـهــا متصلة بــالـعـيــون« .قـلــع الـســن
ليس مزحة».
األع ـســر .مــذهــل فــي نصب األسيجة.ُ
أبرع من األيمن.
ُ
اإلعالن .تجنى منه ثروات طائلة.ّ
وشوه
األكاديمية الفرنسية .انتقدهاصــر عـضـوًا فيها إن
سمعتها ،ولـكــن ِ
استطعت.
ّ
اإلمبراطورات .كلهن جميالت.أم ــريـ ـك ــا .مـ ـث ــال ش ـه ـيــر ع ــن ال ـظ ـلــم:اكتشفها كولومبوس ُ
وسـ ّـمـيــت على
اسـ ـ ــم أمـ ـي ــريـ ـغ ــو ف ـي ـس ـب ــوت ـش ــي .ل ــوال
اكتشاف أمريكا ملا عانينا من الزهري
والفيلوكسيرا (مــرض نباتي يصيب
ال ـ ـك ـ ــروم) .ال ت ـت ــوان ــى ع ــن مــدي ـح ـهــا،
ّوخصوصًا إذا لم تكن قد زرتها أبدًا.
لقنت الناس درسًا في الحكم الذاتي.
أنـ ـ ـ ـث ـ ـ ــى .كـ ـلـ ـم ــة ال ت ـ ـطـ ـ َّـبـ ــق إال ع ـلــىال ـح ـي ــوان ــات .خ ــاف ــا ل ــإن ـس ــان ،إن ــاث
ُّ
ً
ال ـح ـيــوانــات أق ــل ج ـمــاال مــن ذكــورهــا.
اسـتـشـهــد بــأمـثـلــة مـتـنــوعــة :ال ـت ــدرج،

الديك ،األسد.
إيطاليا .زيارتها واجبة على الفوربعد حفل الزفاف .خيبة ال حدود لها،
ليست بالجمال الذي يقال عنها.

(الباء)

 باريس .العاهرة العظيمة .العاصمة.ن ـ ـظـ ــرة األري ـ ـ ـ ـ ـ ــاف إلـ ـيـ ـه ــا (والـ ـعـ ـك ــس
ب ــالـ ـعـ ـك ــس) .جـ ـن ــة لـ ـلـ ـنـ ـس ــاء ،ج ـح ـيــم
للخيول.
 باغانيني .لــم ي ــدوزن كمنجته قط.ُّ
كانت له
أصابع مدهشة الطولّ .
ّ
البذاءة .كل الكلمات العلمية املشتقةمن الالتينية واليونانية تنطوي على
شيء من البذاءة.
ال ـ ـب ـ ــذخ .س ـب ــب انـ ـهـ ـي ــار ال ـك ـث ـي ــر مــناإلمبراطوريات.
البرونز .معدن العصور الغابرة.الـبـطـيــخ .مــوضــوع جـمـيــل ألحــاديــثاملـ ــائـ ــدة :ه ــل ه ــو م ــن ال ـف ــواك ــه أم من
الـ ـخـ ـض ــروات؟ م ـح ـ ّـي ـ ٌـر ح ـقــا أن يــأكـلــه
كنوع من الحلوى.
اإلنجليز
ٍ
ال ـ ـب ـ ـعـ ــوض .أخـ ـط ــر مـ ــن أي حـ ـي ــوانّ
متوحش.
البلياردو .لعبة فخمة .ال غنى عنهافي الريف.
البنت الراقصة .عبارة تلهب املخيلة.ّ
كل النساء في الشرق َّراقصات.
ال ـبــوذيــة« .ديــانــة ملفقة مــن الـهـنــد».(هـ ــذا تـعــريـفـهــا ف ــي ق ــام ــوس بــويـيــه،
الطبعة األولى).
البيضة .منطلق نقاش فلسفي حولأصل الحياة.
-البيع والشراء .غاية الحياة.

(التاء)
التبغ .البضاعة التي يبيعونها فيالدكاكني ليست بجودة التبغ َّ
املهرب.
ّ
النشوق مناسب للباحثني .سبب كل
الـعـلــل ال ـتــي تـصـيــب ال ــدم ــاغ والـحـبــل
الشوكي.
ّ
ال ـت ـج ــارة ال ـح ــرة .سـبــب ك ــل املـشــاكــلاالقتصادية.
 تربيع الدائرة .ال أحد يعرف معناها،ولكن يجدر بك أن ترفع كتفيك عندما
ُ
تقال.
ُّ
 ال ـت ـصــويــر ال ـف ــوت ــوغ ــراف ــي .سـيـحــلَّ
محل الرسم.
ُّ
التطرف .األخطر في شكله الكامن.
الجمهورية تقودنا على الطريق إلى
ّ
التطرف.
-التوراة .أقدم كتاب في العالم.

ّ
ك ــل ال ـجــزاريــن بــدي ـنــون .فظاظتهم ال
تـتـغـيــر ،دائ ـمــا يـخـبـطــون األط ـفــال في
الشارع.
ُ
ال ـ ـج ـ ـسـ ــم .ل ـ ــو ع ــرفـ ـن ــا كـ ـي ــف خ ـل ـق ــتأج ـسـ ًـام ـنــا مل ــا ت ـج ـ ّـرأن ــا ع ـلــى الـتـحــرك
بوصة واحدة.
ّ
ال ـ ـجـ ــاد .م ـن ـصــب ي ـســل ـمــه األب إلــىاالبن.
ُّ
الجلد .كل الجلود تأتي من روسيا.ُّ
الجنوبيون .كلهم شعراء.ج ـ ـ ـ ــواز ٌ الـ ـسـ ـف ــر .أفـ ـض ــل ج ـ ـ ــواز سـفــرابتسامة لطيفة.
جـ ـ ـ ــون بـ ـ ـ ــول .إن ك ـ ـنـ ـ َـت ت ـج ـه ــل اس ــمفناده جون بول.
شخص إنكليزيِ ،
(الحاء)
ال ـ َـح ـ ْـب ــل .ال ي ـ ــدرك ال ـن ــاس م ــدى ق ـ ّـوةالحبل .إنه أصلب من الحديد.
ال ـ ـح ـ ــدائ ـ ــق .ال ـ ـحـ ــدائـ ــق اإلن ـك ـل ـي ــزي ــةطبيعية أكثر من الفرنسية.
الحديد .حكم فرنسا يقتضي يدًا منحديد.
الحليب .يذيب املحارّ ،ينوم األفاعي،
ي ـب ـيــض ال ـب ـش ــرة .ب ـعــض ال ـن ـس ــاء في
باريس يستحممن بالحليب يوميًا.
ال ـ ـ ـح ـ ـ ـيـ ـ ــوانـ ـ ــات« .فـ ـ ـق ـ ــط لـ ـ ــو ن ـط ـقــتالحيوانات البكماء! بعضها أذكى من
البشر».

على املرض واملريض.
الزئبق .يقضي ّالزرافة .كلمة مهذبة تستخدم عندمات ــرغ ــب ف ــي ت ـحــاشــي أن ت ــدع ــو امـ ــرأة
«بقرة عجوزًا».
ْ
ال ـ ـ ـ ــزن ـ ـ ـ ــوج .قـ ـ ـ ــل م ــاحـ ـظـ ـت ــك ب ـن ـب ــرةاندهاش :لعابهم أبيض ويستطيعون
أن يتكلموا الفرنسية.
زواج ف ـي ـغ ــارو [أوب ـ ـ ــرا م ــوت ـس ــارت].سبب من أسباب الثورة الفرنسية.
زي ـ ــت ال ــزي ـت ــون .رديء دائـ ـم ــا .يجبأن يـكــون لــديــك صــديــق فــي مرسيليا
ليرسل إليك قناني صغيرة من الزيت
األصلي.

(الخاء)

(السين)

الخاتم .أن تلبس خاتمًا في سبابتكأمر مميز جدًا .وضع خاتم في اإلبهام
ّ
تصرف شرقي للغاية .لبس الخواتم
ّ
يشوه األصابع.
ّ
ال ـخــادمــات .كلهن عــديـمــات الـكـفــاءة.ال ـع ـثــور عـلــى ال ـخــدم أم ـ ٌـر فــي منتهى
الصعوبة هذه األيام!
ال ـ ـخ ـ ـبـ ــز .ال أح ـ ـ ــد ي ـ ـعـ ــرف أي وس ــخّ
يدسون فيه.

الساعات .األرقــى تصنع في جنيف.كـلـمــا أخ ــرج أح ــد ال ـش ـخــوص ساعته
ف ــي امل ـس ــرح ـي ــات اإلي ـم ــائ ـي ــة ،ف ــا بــد
مــن أن تـكــون بـصـلــة :ه ــذه الــدعــابــة ال
تفشل أبـدًا« .هل ساعتك مضبوطة؟»
«تستطيع أن تضبط الشمس عليها».
الـسـكــن .كاتالونية إذا كــان نصلهاً
طويال؛ َّ
تسمى خنجرًا إذا استخدمت
في ارتكاب جريمة.
الـ ـسـ ـيـ ـج ــار .مـ ــا ت ـح ـت ـكــر ال ـح ـكــومــةٌ
بيعه دخــان فاسد؛ النوعية الوحيدة
الجيدة هي السيجار َّ
املهرب.

(الدال)
داروي ـ ـ ـ ـ ــن .ال ــرج ــل ال ـ ــذي يـ ـق ــول إن ـنــاجميعًا منحدرون من القرد.
دمشق .املكان الوحيد الذي يعرفونُ
فيه كيف تصنع السيوف .كل النصال
الرهيفة آتية من دمشق.
 -ديكارت .أنا أفكر إذن أنا موجود.

(الراء)

(الثاء)

ّ
 ثالثة عشر .تجن ْب أن تكون الثالثعشر على املائدة ،فذلك يجلب النحس.
ينبغي ألصـحــاب البديهة الحاضرة
ّ
أن يـعــلـقــوا دائـمــا بــاملــاحـظــة التالية:
«ال بأس ،سآكل ما يكفي لشخصني».
أو ،إن كانت هناك سيدات حاضرات،
ْ
ً
ّ
اسأل إن كانت أي منهن حامال.
ّ
الـثــوم .يقتل الــديــدان املعوية ويهيجالرغبات اإليروتيكية العنيفة .فركوا
به شفتي هنري الرابع عند والدته.

(الجيم)

ّ
أش ْر إليهم
الجراحون .قساة القلوبِ .
ّ
بصفة الجزارين.
ال ـ ـج ـ ــرائ ـ ــد .ي ـس ـت ـح ـي ــل الـ ـعـ ـي ــش مــندون ـه ــا ،وف ــي الــوقــت نـفـســه هاجمها
ـوت مـ ـجـ ـلـ ـج ــل .أهـ ـمـ ـيـ ـتـ ـه ــا فــي
ب ـ ـ ـصـ ـ ـ ٍ
املـجـتـمــع ال ـحــديــث .م ـثــال :لــوفـيـغــارو.
الـ ـصـ ـح ــف الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــة :ري ـ ـفـ ــو دي دو
م ــون ــد ،لـيـكــونــومـيـســت ،ل ــو ج ــورن ــال
دي دي ـبــاه .اتــركـهــا عـلــى ال ـطــاولــة في
غرفة معيشتك ،بعد التأكد من تركها
م ـف ـتــوحــة ال ـص ـف ـح ــات .ض ــع إش ـ ــارات
بقلم أحمر على بعض الفقرات ،فهذا
ّ
يــولــد انـطـبــاعــا مـمـتــازًا .فــي الـصـبــاح،
ً
اقرأ مقاال في واحدة من هذه الصحف
ال ـجــديــة الــرص ـي ـنــة .وم ــن ث ــم ،عـنــد ّمــا
يــأتــي الضيوف فــي املـســاءّ ،
وج ــه دفــة
ال ـحــديــث ن ـحــو امل ــوض ــوع الـ ــذي كنت
تقرأه صباحًا .هذه هي فرصتك لكي
ّ
تتألق.
ّ
-الجزارون .مخيفون في أوقات الثورة.

After
Night›s
 Studyلجون
فريدريك بيتو
( 1890ــــ
 1900ــــ زيت
على كانفاس
ـــــ × 36.2
 50.8سنتم)

ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُّـرع ـ ـ ـ ـ ـ ــاة .كـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـ ــرع ـ ـ ـ ــاة س ـ ـ ـ َـح ـ ـ ــرة.اخـ ـتـ ـص ــاصـ ـه ــم ال ـ ـت ـ ـحـ ـ ُّـدث م ـ ــع م ــري ــم
العذراء.
 ال ـ ــرواي ـ ــات .ت ـف ـســد ال ـج ـم ــاه ـي ــر .إذاظ ـ ـ ـهـ ـ ــرت ف ـ ـ ــي ال ـ ـص ـ ـحـ ــافـ ــة ب ـش ـك ـل ـه ــا
ً
املتسلسل كانت أقل إخــاال باألخالق
من صدورها مطبوعة في كتب .يجب
الـسـمــاح بــالــروايــات الـتــاريـخـيــة فقط
ّ
ألنها تعلم التاريخ .الفرسان الثالثة
ع ـلــى سـبـيــل امل ـث ــال .ب ـعــض ال ــرواي ــات
مكتوبة برأس مشرط (مــدام بوفاري،
ً
ٌّ
مبني على رأس إبرة.
مثال) ،وبعضها

(الزاي)

(الشين)
الشامة .جيدة لكتابة الشعر.الشطرنج .كلعبةٍ في منتهى الجدية،وك ـع ـل ـ ٍـم م ــن دون أي ط ــائ ــل .تـحــاكــي
ال ـت ـك ـت ـي ـكــات ال ـع ـس ـك ــري ــة .ك ــل الـ ـق ــادة
العظام كانوا العبي شطرنج بارعني.
ِ

