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كلمات

سعدي يوسف
ّ

في مهب اللغة والحياة
خليل صويلح

ّ
ّ
ال يتوقف سعدي يوسف ( )1934عن التجوال ،مثل سندباد بجناحني .هذا الشاعر سليل ّرحالة وجغرافيني وعشاق ،يستكشف
ّ
ّ
فتهب الرائحة على هيئة ذكرى أو
يتشمم رائحة نبتة منسية في الظل،
الضوء في أكثر األماكن عتمة بحواسه الخمس.
أسطورة أو بيت طني مهمل .لم يعد املنفى عقابًا دنيويًا بقدر ما هو فضاء رحب ملقاومة العزلة والشيخوخة والفقدان.
كأن «البالد التي قد ُولدت بها لم تكن» .ويضيف« :لم أبدأ في اكتشاف نفسي ،ومعرفة ما أريد ،إال حني صرت ّرحالة وحيدًا»،
ّ
ّ
املهب» (دار
منوهًا إلى أن «املغادرة هي األصل ،واإلقامة هي املؤقت» .كتابه الجديد الذي يحمل الرقم  110أسماه «أوراقي في
التكوين ـــــ دمشق) .مزيج من يوميات ومواقف وأفكار ،في أطلس مدن وأنهار وبشر ،وإذا بالبصرة تقوده إلى بغداد ،ودمشق،
يقودها
وبيروت ،والجزائر ،وعدن ،ولندن ،وحتى الصني .غرف فنادق ،ومحطات قطارات ،وجزر نائية ومجهولة .احتفال بحياة ّ
مركب سكران بال مجذاف .ابن بطوطة آخر ،لكن بأسئلة مختلفة ،وحيرة وجودية واحتدامات فكرية ،وقبل ذلك ،هو املشاء

ّ
ً
ً
أسماء أخرى ،مثل عبد األمير الحصيري وسركون بولص
أسماء ،ويمتدح
في حقول الشعرية العربية ،يجز بمنجله النقدي
(الشاعر العراقي الوحيد) ّ
ليرتد الحقًا إلى الشعر الجاهلي بوصفه بوصلة ديوان العرب في غياب التجارب العميقة« .ديوان
ّ
ّ
العرب مأهول ،لكن أيام الجاهلية األولى» يقول« .حفيد امرئ القيس» ال يتردد في املكاشفة بمصارحات فجة ،وفضح البذاءات
الثقافية ونبذ حاالت االحتضار ،ذاهبًا إلى «مديح الخسارة» في تجسير الهوة نحو ما هو مشع ونادر ،وما يقع في باب الخذالن،
ً
عن بالد تعيش القهقرى ،وسماسرة الحقبة االستعمارية الجديدة ،واندحار الذائقة الجمالية وصوال إلى «شاعر املليون» .هكذا
اخترع «الشيوعي األخير» ّ
مدونته الخاصة التي تشبه سفينة نوح :الغراب والهدهد فوق خشبة واحدة ،من دون تزويق أو زخرفة،
ّ
فضائح وفضائل ،ألوان العار ،وخريطة بالد كانت ذات يوم بستانًا أو جنة ،قبل أن يجتاحها البرابرة واألوباش وصيارفة الثقافة،
لكنه يهتف من متراسه املضاد «إنهم ذاهبون مع أول ّ
هبة للريح ،ولقد بدأ موسم العواصف» .هذه األوراق إذًا ،هي حصيلة
ّ
مواقف نقدية ،وترجمات ،وأسفار ،وصورة شاعر ثمانيني بال أقنعة أو تقية أو سقوف ،في تشريح بثور الثقافة العربية من
ً
جهة ثانية .يقول مختزال تجواله «سيرتي :مغادرات متصلة»
جهة ،وتأريخ بهجات عابرة وسعادات روحية من ٍ
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ملف

 200عام على والدة صاحب «أوراق العشب»

وريث هوميروس وفرجيل ودانتي وشكسبير

ول ـ ــد والـ ـ ــت وتـ ـم ــان ف ــي ل ــون ــغ اي ـل ـن ــد فــي
نـ ـ ـي ـ ــوي ـ ــورك .ول ـ ـ ــو بـ ـق ــي حـ ـي ــا لـ ـبـ ـل ــغ ســن
املـئـتــن اآلن ،لكنا سنحتفي بـمــولــده في
مـحــاضــرات وع ــروض مسرحية وحفالت
مــوسـيـقـيــة وأم ـس ـيــات شـعــريــة ودراسـ ــات
نقدية جديدة .فهذا الشاعر ()1892-1819
األم ـي ــرك ــي ه ــو وري ـ ــث شـ ـع ــراء م ــن أم ـثــال
هوميروس وفرجيل ودانـتــي وشكسبير
وكــل الـشـعــراء الــذيــن عـ ّـرفــوا الـشــاعــر على
أنـ ــه الـ ــرائـ ــي ،وال ـ ـفـ ــرد امل ـت ـم ـيــز بـمــوهـبـتــه
ولـغـتــه وص ــوره ومــوسـيـقــاه ،وه ــو الـفــرد
املنطلق نحو حريته ،مجسدًا ذلك «الحلم
األميركي» الذي تاق اإلنسان إلى تحقيقه
عـبــر تــاريــخ طــويــل مــن املـعــانــاة والـكـفــاح.
ويجد ويتمان أنه لم يكن فــردًا في جوقة
بل شاعر يعرف «السر املثير للفضول».
اح ـ ـت ـ ـفـ ــى ويـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــان ب ـ ـمـ ــواض ـ ـيـ ــع ت ـغ ـنــت
ب ــال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة والـ ـطـ ـبـ ـيـ ـع ــة وال ـ ـحـ ــب
وال ـصــداقــة ،إل ــى جــانــب مــواضـيــع تعلقت
بالروح والجمال وحتى باملوت .وواصل
تطوير أسلوبه الشعري الفريد وأدهــش
مـجــايـلـيــه م ــن ال ـش ـع ــراء وال ـن ـق ــاد ومـنـهــم
رال ــف إيـمــرســون ال ــذي احـتـفــى بالنسخة
األول ــى مــن «أوراق الـعـشــب» الـتــي ضمت
 12قصيدة فقط فــي حينها حيث واصــل
ويتمان تنقيحها وتطويرها ليركز على
م ـه ـمــة بـ ـن ــاء ورسـ ـ ــم ال ـ ـحـ ــدود األخ ــاق ـي ــة
وال ـن ـف ـس ـيــة وال ـس ـيــاس ـيــة ل ـث ـقــافــة ال ـعــالــم
ال ـجــديــد .وح ــن انــدل ـعــت ال ـحــرب األهـلـيــة
فــي أم ـيــركــا ،ق ــرر أن يـحـيــا ح ـيــاة «نـقـيــة»
وتطوع للعمل في املستشفيات ورحل إلى
واشنطن عــام  1862لرعاية شقيقه الــذي
ُج ــرح فــي ال ـح ــرب .وك ــان لـتـجــربــة الـحــرب
ومعاناتها عميق األثر في مسيرته ولغته
وموضوعاته وتطلعاته لبناء عالم خال
من العنف واالستغالل:
ً
«قال طفل ،متسائال ما معنى العشب؟
وهو يحمل عشبًا مأل يديه
كيف لي أن أرد على سؤال الطفل؟
ال أعرف معنى العشب أكثر منه
أو أظن أنه منديل الرب
هدية معطرة ،وذكرى أنزلت عن عمد
تحمل اسم املالك»
في  ،1873تعرض ويتمان لجلطة تسببت
ل ــه ب ـش ـلــل ج ــزئ ــي .ب ـعــد أش ـه ــر رحـ ــل إلــى
كــامــدن فــي نيوجيرسي لــزيــارة أمــه التي
كــانــت تحتضر فــي بيت أخـيــه حيث بقي
حتى عام  1882ونشرت له نسخة جديدة
م ــن «أوراق ال ـع ـش ــب» ،م ـمــا س ــاع ــده على
كسب املــال وشــراء منزل في كــامــدن .لكنه
تــوفــي فــي  26آذار (م ـ ــارس)  1892ودفــن
في القبر الذي صممه بنفسه وبناه على
ق ـط ـعــة أرض ف ــي م ـق ـب ــرة هـ ــارلـ ــي .قـضــى
ّ
وي ـت ـم ــان جـ ــل ح ـيــاتــه ك ـشــاعــر ف ــي كـتــابــة
«أوراق العشب» وتنقيحه حتى وفاته ،ما
أدى إلى إنتاج طبعات عديدة من الديوان
على مدى أربعة عقود .وقد ظهرت الطبعة
األولـ ــى بـكـتــاب صـغـيــر يـضــم  12قصيدة
كما نوهنا ،فيما كانت النسخة األخيرة
تضم أكثر من  400قصيدة.
تتميز قصائد «أوراق الـعـشــب» بضعف
ّ ّ
تقدم كل قصيدة
ترابطها في الديوان ،إذ
اح ـت ـف ــاء ال ـش ــاع ــر بـفـلـسـفـتــه ف ــي ال ـح ـيــاة
والسعادة باملتع الحسية في زمن اعتبر
مـثــل ه ــذا االحـتـفــاء أمـ ـرًا ال أخــاقــي .وفــي
الــوقــت ال ــذي رك ــز فـيــه ال ـش ـعــراء اإلنـكـلـيــز
الــذيــن كـتـبــوا قـبــل ويـتـمــان عـلــى الــرمــزيــة
والــدرس األخالقي والتأمل في القصيدة
الــدي ـن ـيــة وال ــروح ــانـ ـي ــة ،اح ـت ـفــى دي ــوان ــه
«أوراق العشب» بالجسد والعالم املادي،
ح ـي ــث ن ـج ــد وي ـت ـم ــان ال ـ ــذي ت ــأث ــر ب ــرالــف
إيـمــرســون وحــركــة الـتـســامــح ،وهــي نتاج
مباشر وأثر من آثار الحركة الرومانسية،
يحتفي بالطبيعة ودور اإلن ـســان الـفــرد
فـيـهــا .رغ ــم ذل ــك ،لــم يـهـمــل دور الـعـقــل أو
ً
ال ــروح ،بل نجده يسمو باإلنسان ،شكال

أفريقية واملـهــاجــريــن.....وكــل أولئك الذين
يؤمنون بالحقوق املتساوية» (أوريـلــي،
ّ
 .)53أم ــر ظ ــل ي ــواك ــب رح ـلــة وي ـت ـمــان في
كـتــابــة مـلـحـمـتــه ورؤي ـت ــه ألم ـيــركــا الحلم
التي تناقض صورة الدولة التي تخيلها
منتقدوه .وي ـ ّ
ـرد مــن خــال الجمع مــا بني
نزعة الفلسفة املتعالية والــواقـعـيــة ،هذه
الفلسفة التي جسدها في قصائد «أوراق
ال ـع ـش ــب» و«أغـ ـنـ ـي ــة ن ـف ـس ــي» و«آه أي ـهــا
القبطان»:
«الشفتان شاحبتان وساكنتان
أبي ال يشعر بذراعي
ليس هناك نبض وال إرادة
ترسو السفينة ساملة آمنة
انتهت رحلتها
من رحلة حافلة باملوت
السفينة املنتصرة
تدخل منجزة غايتها
امرحي أيتها الشواطئ
ودقي أيتها األجراس»
وف ــي قـصـيــدة «أم ـيــركــا» ،يجسد ويتمان
رؤيته وحلمه بعالم يسمو فوق تفاهات
األخطاء والخصومات والهيمنة ،فتكون
األم واألخــت والحضن .لكن السؤال الذي
يفرض نفسه بعد مرور قرنني على الحلم،
ً
ه ــل م ــا زالـ ـ ــت ه ــي فـ ـع ــا م ــركـ ـزًا ألخ ـ ــوان
وأخوات يتقاسمون املحبة؟
«كلهم سواء في املحبة
إن كــانــوا بالغني أو غير بالغني ،شبانًا،
ً
كهوال
أقوياء ،كرماء ،نزيهني ،صبورين ،قادرين،
أثرياء
«أميركا» خالدة خلود األرض
خلود الحرية والقانون والحب
عظيمة حكيمة متسامية
أم رؤوم في صوان الزمن»
لكن فــي أجـمــل مـقــارنــاتــه ،يــذهــب ويتمان
بعيدًا في مقاربة اإلنسان بالحيوان ،حني
يجد أن الحيوان مكتف ذاتيًا وال يتجاوز
حــاجـتــه وال يـتـ ّ
ـذمــر كـثـيـرًا وال يـسـهــر في
الظالم وال يبكي بسبب ذنوبه ،وال تزعجه
مناقشة واجباته تجاه الخالق!
ويـمـكــن أن يـكــون االق ـت ـبــاس الـتــالــي خير
خاتمة للتذكير بعظمة رؤية هذا الشاعر
وحــداثــة نظرته للشعر رغــم م ــرور قرنني
ع ـلــى والدت ـ ــه« :ن ـح ــن ال ن ـق ــرأ ال ـش ـعــر وال
نكتبه ملجرد أنــه شــيء جميل .نحن نقرأ
ونكتب الشعر ألننا أعضاء من العنصر
ال ـب ـش ــري ،وال ـع ـن ـصــر ال ـب ـش ــري مـشـحــون
بالعاطفة .ولذلك ،يعتبر الطب والقانون
والتجارة والهندسة وغيرها من العلوم
دراسـ ـ ـ ـ ــات ن ـب ـي ـلــة وض ـ ــروري ـ ــة لــدي ـمــومــة
ال ـح ـيــاة ،لـكــن الـشـعــر وال ـج ـمــال واملخيلة
والحب هي األهداف التي نحيا من أجلها»
(من مقدمة كتاب «أوراق العشب»).
ّ
ً
وعـقــا ،ويــرى فيه محط اهتمام الشعراء
واحترامهم.
من حيث الشكل ،أهمل ويتمان القافية
أو أحكام الــوزن الصارمة وطــول البيت
الـشـعــري .وم ــن بــن أشـهــر قـصــائــده في
ه ــذه امل ـج ـمــوعــة« ،أغ ـن ـيــة ن ـف ـســي» الـتــي
يـ ــراهـ ــا الـ ـنـ ـق ــاد ج ــوه ــر رؤي ـ ـ ــة وي ـت ـم ــان
ال ـش ـعــريــة :ق ـص ـيــدة ج ـمــع فـيـهــا م ــا بني
الـ ـسـ ـي ــرة ال ــذاتـ ـي ــة وامل ــوعـ ـظ ــة وال ـت ــأم ــل
الـشـعــري .ويكتب الشاعر فــي مقدمتها
«أتوقف في مكان ما بانتظارك» .ويرى
ويتمان أن محل والدة الشعر هي الذات
اإلنسانية وأفـضــل طريقة لفهم الشعر
ه ــي االس ـت ــرخ ــاء وم ــراق ـب ــة ن ـش ــاط عقل
املرء.
ظلت «أوراق الـعـشــب» مجموعة مثيرة
لـ ـلـ ـج ــدل :ف ـه ــي ت ـح ـت ـفــي بـ ـص ــور حـسـيــة
صريحةّ ،
تعرض بسببها ويتمان للنقد،
ل ـك ـن ـهــا ن ـج ـحــت ف ــي ال ـن ـف ــاذ إل ـ ــى ثـقــافــة
ُ
الشعب واعتبرت من األعمال األساسية
في تاريخ الشعب األميركي .يرى الناقد

مـيـلــر أن تــأكـيــد وي ـت ـمــان عـلــى «الـثـقــافــة
األمـيــركـيــة ســاعــدتــه فــي إي ـجــاد ملحمة
أميركية متميزة يمكن مقارنتها بأعمال
هوميروس» (ميلر )55 ،وفي ثقافة دائمة

أثارت مجموعة «أوراق
كونها
العشب» الجدل
ّ
بالصور الحسية،
ّ
مليئة ّ
لكنها احتلت مكانتها
في تاريخ الشعب
األميركي

ال ـت ـغ ـي ــر ،ن ـج ــد أعـ ـم ــال وي ـت ـم ــان تـتـمـتــع
بالتحرر من قيود الزمن ،وهذا ما تواءم
مـ ــع املـ ـفـ ـه ــوم األمـ ـي ــرك ــي ل ـلــدي ـم ـقــراط ـيــة
واملـ ـس ــاواة« ،م ـمــا أدى إل ــى إن ـتــاج نفس
التجربة ونفس املشاعر في نفوس أناس
تفصلهم ق ــرون مــن الــزمــن» (فيشر)66 ،
وتشير االستعارة املأخوذة من العشب
إلــى رؤي ــة رعــويــة لنظرة مثالية ريفية.
ويــؤكــد الـشــاعــر ه ــذه ال ــرؤي ــة فــي معظم
قصائده التي تحتفي بفكرة الحرية في
ّ
متجسدة في الزمان
الطبيعة التي تكون
واملكان وحرية التعبير.
لكن الشاعر تـعـ ّـرض للنقد بسبب الغلو
في النزعة الوطنية األميركية التي نجدها
واض ـح ــة ف ــي «أوراق ال ـع ـشــب» وقـصــائــد
أخـ ــرى .وي ـقــول الـنــاقــد نــاثــانـيــال أوري ـلــي
ف ــي دراسـ ـت ــه ع ــن هـ ــذه ال ـن ــزع ــة ف ــي شعر
ّ
ويتمان أن أميركا كما تخيلها ويتمان
متغطرسة وتوسعية وهرمية وعنصرية،
ّ
وأن «أمـ ـي ــرك ــا ك ـه ــذه غ ـي ــر م ـق ـبــولــة عـنــد
سكانها األصليني واألميركيني من أصول
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ّ
من (ترجمة) سعدي يوسف إلى رفعت سلم
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علي عبد األمير
ف ــي أواخـ ــر الـسـبـعـيـنــات ،وفـيـمــا كــانــت ب ـغ ــداد تغلق
صفحات حرية فكرية قليلة ّ
ميزت سنوات الـ -1972
 ،1979ص ـ ــدرت تــرج ـمــة ُم ـب ـه ــرة لـ ـ ـ ـ ــ«أوراق ال ـع ـشــب»
بتوقيع الشاعر العراقي سعدي يوسف ،هي األولى
من طبعات ّ
تجددت الحقًا في القاهرة ودمشق بعد
ّ
نحو ثــاثــن عــامــا .فــي تلك الترجمة ،يــؤكــد صاحب
ّ
«األخـضــر بن يوسف ومشاغله» أن «تقديم ويتمان
إلـ ــى ق ــارئ ـن ــا وش ـع ــرن ــا ف ــي هـ ــذه امل ــرح ـل ــة ب ــال ــذات له
ً
أهـمـيــة ك ـبــرى ،فـهــو أوال نـسـمــة شـعــريــة صـحـيــة بني
الكثير الكثير مما يترجم من شعر إلــى لغتنا .وهو
ثانيًا شاعر أمــة في دور النهوض ،ما يقدم لشعرنا
ّ
املعبر عن نهوضنا ،أنموذجًا
املتطلع إلــى أن يكون
عــال ـيــا .وه ــو ثــالـثــا شــاعــر ث ــورة شـعــريــة ام ـتــدت إلــى
أوروبـ ــا ،وآت ــت أكـلـهــا ،فقصيدة النثر مــا كــان لها أن
ّ
تشق سبيلها األوروبي لوال إسهامة ويتمان الكبرى.
وهو رابعًا شاعر املحسوس والواقع املعيش واملفردة
السائرة ،وما أحوجنا وأحوج شعرنا إلى املحسوس
واملعيش وامل ـفــردة الـســائــرة» .فــي املالحظة األخـيــرة،
ك ـ ــأن سـ ـع ــدي ي ــوس ــف ك ـ ــان ي ـت ـصــل ب ـج ــوه ــر ش ـعــره
الجميل «شاعر املحسوس والواقع املعيش واملفردة
الـســائــرة» الــذي صــار لــه مــريــدوه مــن شـعــراء العربية
في العقود املاضية .ومن هنا بدا مدخله إلى «أوراق
ً
والروحية وحتى
العشب» متصال بتجربته الشعرية ً
قــامــوســه ال ـل ـغــوي ال ـخ ــاص ،وم ـحــاولــة مـنــه ل ــدرء ما
لحق بالشاعر األميركي الذي نحتفي بذكرى والدته

املئتني ،لجهة تعرضه لـ «تشويهني كبيرين» .األول
يتعلق بـ«أفكار ويتمان» وتمثله مراجعات ودراسات
أمـيــركـيــة وأوروبـ ـي ــة «ح ــاول ــت أن تـضــع ال ـشــاعــر في
مـنــزلــة الـنـبــي أو املـتـصــوف حينًا وف ــي مـنــزلــة الـشــاذ
حينًا مستفيدة مــن شــواهــد فــي شعره ومشاهد من
حياته». أما الثاني ،فمثلته نظرة الشاعر ت.س إليوت
إلى شعر ويتمان الذي رأى أن «من غير الخسارة أن
نــرى أفـكــار ويـتـمــان تتساقط عــن أش ـع ــاره» .ولكونه
«شاعر املحسوس والواقع املعيش واملفردة السائرة»،
قرأ سعدي يوسف عمل ويتمان انطالقًا من «سائقي
الـعــربــات والـبـحــارة والنجارين والـجـنــود واستطاع
أن ينتقل مــن دار الـعـتـمــة إل ــى دائـ ــرة ال ـضــوء مقدمًا
وجوههم وكلماتهم وأعرافهم وآالمهم ومباهجهم،
وك ـ ــان حــري ـصــا ف ــي ت ـقــدي ـمــه هـ ــذا ع ـلــى أن يمنحهم
جميعًا بطاقة تعريف واحــدة محترمة ال نجد فيها
غضاضة حني تجمع العاهر والقديس».
صحيح أن هناك ترجمات لشعر ويتمان إلى العربية،
ً
سبقت ما أنجزه سعدي يوسف ،إال أن لألخير فضال
ف ــي ت ـقــديــم صــاحــب «أوراق ال ـع ـشــب» بـلـغــة صــافـيــة
رائ ـقــة مـحـســوســة وم ـت ــداول ــة ،ال تثقلها املــرجـعـيــات
الـقــامــوسـيــة ،بــل كــانــت مــدركــة لعبقرية ويـتـمــان في
إنــزال امللحمة الشعرية من علو سماوي متخيل إلى
نبض أرضــي وحياتي مشتبك باملصائر اإلنسانية
ونشدانها السرمدي للحرية .واملعنى األخير لم يفارقه
ّ
الشاعر واملترجم املصري رفعت ســام الفائز أخيرًا
بــ«جــائــزة أبــوالـقــاســم الـشــابــي» عــن ترجمته «أوراق
ً
الـعـشــب» كــامــا إل ــى الـعــربـيــة ،فـهــو ي ــرى أن ويتمان

«صـ ــوت ش ـع ــري فـ ــادح وف ــري ــدُ ،ي ـن ــزل ال ـق ـص ـيــدة من
علياء التأمل الذهني في القضايا املجردة إلى هموم
اإلنـســان الـيــومــي ،العابر فــي طــرقــات الـعــالــم ،ليحتل
ه ــذا اإلن ـســان قـلــب الـقـصـيــدة ،بــا م ـنــازع ،بــأوجــاعــه،
وأحالمه ،وهمومه» .ترجمة الديوان الكامل لويتمان
التي صدرت في القاهرة عام  2016جاءت بنحو ألف
صـفـحــة ،تضمنت مـقــدمــة مترجمها الـشــاعــر رفعت
ّ
س ــام وتـمـحــورت حــول الـجــوانــب الفنية الجوهرية
في شعر ويتمان ،وتفاصيل تتعلق بنهج الترجمة
إلى العربية ،وأردفها بثانية جاءت أشبه بـ«سيرة»
للشاعر األميركي وديــوانــه الوحيد املتجدد «أوراق
الـعـشــب» .كما احـتــوت على قصيدة لــوركــا الشهيرة
«غنائية إلى والت ويتمان» .ومن هنا بدا طبيعيًا أن
ّ
يصف سلم ترجمته بكونها «سفر ويتمان الشعري
الكامل» ،بل هي لـ «قـ ّـارة شعرية بكاملها  -لم يسبق
أن عرفها األدب األمـيــركــي ،وال املكتوب باإلنكليزية
ً
عــامــة -تضم بـلــدانــا وأن ـهــارًا وج ـبــاال وب ـحــارًا ،مما ال
عــن رأت وال أذن سمعت ،وال خطر على قلب شاعر
ّ
من قبل» .قبل ترجمة ســام «الكاملة» ،هناك ترجمة
أخـ ــرى «جــزئ ـيــة» صـ ــدرت م ــن رك ــن الـثـقــافــة الـعــربـيــة
ال ـث ــال ــث ال ـ ـبـ ــارز ،أي دمـ ـش ــق ،وهـ ــي تــرج ـمــة ال ـشــاعــر
واألكاديمي السوري عابد اسماعيل لقصيدة «أغنية
نفسي» لــويـتـمــان ،الـتــي يــرى بعضها أنـهــا تتضمن
«فــرقــا شاسعًا بينها وبــن ترجمة سعدي يوسف».
يومها ،قال عابد اسماعيل« :حني ذهبت إلى الواليات
املـتـحــدة إلكـمــال دراس ـتــي ،لــم أكــن قــد اكتشفت والــت
ويـتـمــان بـعــد ،إال مــن خــال الـتــرجـمــات املتفرقة هنا

ُ
عشت ألكثر من ست سنوات في املدينة التي
وهناك.
عــاش وتــربــى فيها ،وهــي مدينة نـيــويــورك ،وخـبــرتُ
ّ
الشوارع التي تعود ويتمان التسكع فيها ،واملوانئ
املنتشرة على طول نهر هدسون ،التي اعتاد الذهاب
إليها ،بل كنت أعبر حديقة والــت ويتمان في مدينة
بروكلني ّ
مرتني يوميًا ،ذهابًا وإيابًا ،في طريقي إلى
جامعتي «نيويورك يونيفرستي» في مانهاتن (قلب
ّ
الحسية ،شيئًا
نيويورك) .واكتشفت عوالم ويتمان
فشيئًا ،وب ــدأت أق ــرأ شـعــره فــي ض ــوء ه ــذه املعايشة
ً
اليومية» .وعن اختيار «أغنية نفسي» كونها تمثيال
لشعر ويـتـمــان ،قــال اسـمــاعـيــل« :بـعــد حصولي على
الــدك ـتــوراه فــي الـشـعــر األمـيــركــي الـحــديــث ،وعــودتــي
إلــى سوريا ،بـ ُ
ـدأت ّ
أدرس ويتمان لطالبي في السنة
ّ
ال ــراب ـع ــة ف ــي جــام ـعــة دم ـش ــق ،وركـ ـ ــزت ع ـلــى قـصـيــدة
«أغنية نفسي» كونها تمثل الـنــواة املــركــزيــة لكتاب
ويتمان الوحيدّ «أوراق العشب» الذي أمضى الشاعر
ّ
حياته كلها ينقح فيه ،ويضيف إليه ،ويحذف منه،
حـتــى أن ـنــا نـحـصــي تـســع طـبـعــات مختلفة مـنــه بني
ع ــام ــي  ،1855وهـ ــو ت ــاري ــخ ظ ـه ــور ال ـط ـب ـعــة األول ـ ــى،
و ،1892تــاريــخ ظـهــور الطبعة األخ ـيــرة ،الـتــي عرفت
بـ«طبعة فراش املوت» .شرحت األسباب التي دفعتني
ّ
لترجمة هــذه القصيدة فــي مقدمة كتابي ،وقـلــت إن
الترجمات التي قرأتها لويتمان ال ترتقي البتة إلى
مستوى الـنــص األص ـلــي ،فهي ّإم ــا ترجمة بتصرف
كبير ،أو محاولة لفرض صوت املترجم وأسلوبه على
النص األصلي ،وفي كلتا الحالتني ،نحن أمام ترجمة
غير مثالية ،وناقصة».

ويتمان العربي :وداعًا للخيال
حكمت الحاج *
لقد عمل الشاعر األميركي والــت ويتمان ()1892 - 1819
عـلــى كـســر ح ــدود األش ـك ــال الـشـعــريــة امل ـتــداولــة حـتــى ذلــك
ال ـحــن بينما ك ــان ش ـعــره يـقـتــرب مــن الـنـثــر روي ـ ـدًا رويـ ـدًا.
ضرب بكل األساليب الشعرية القديمة عرض الحائط ،فقد
ّ
تمكن من تحطيم القوالب األوروبـيــة التي كــان يصب فيها
الشعر األميركي عنوة ،مما جعله ّ
مجرد تقليد باهت يخلو
من عناصر األصالة التي تنبع من تربة الوطن نفسه .كما
استخدم قاموسًا ضخمًا من املفردات والصور والرموز غير
املعتادة في الشعر ،بما في ذلك األوراق املتعفنة ،وخصالت
مــن الـقــش ،األن ـقــاض واألزبـ ــال .كما كتب بشكل واض ــح ال
لبس فيه عن املوت والنشاط الجنسي ،بما في ذلك الدعارة.
غالبًا ما يوصف بأنه أبو الشعر الحر ،على الرغم من أنه لم
يخترع ذلــك .كتب ويتمان في مقدمه طبعة عــام  1855من
«أوراق العشب»« :إن برهان الشاعر الحقيقي هو أن تمتصه
ب ــاده ب ـمــودة كلما اسـتــوعـبـهــا ه ــو» .وأع ــرب عــن اعـتـقــاده
بوجود عالقة حيوية وتكافلية بني الشاعر واملجتمع .وقد
تم التأكيد على هذا االتصال وخاصة في القصيدة الشهيرة
«أغنية نفسي» باستخدام ضمير الشخص األول املتكلم.
وكان أول من استعاض بقوة ،ضمن روح امللحمة األميركية،
االسـتـخــدام التاريخي للبطل املتعالي الـخــارق بأبطال من
البشر العاديني .وأثناء عمله في سكرتارية املكتب الهندي
في وزارة الداخلية األميركية ،صدر له ديوان «أوراق العشب»،
فقام الوزير بطرده على أساس أنه عمل غير أخالقيّ .
لكن
ّ
الكتاب واملثقفني لم يتحملوا هذه اإلهانة التي لحقت بالشاعر
الكبير ،فكتب وليام أوكونور كتاب «الشاعر الشيخ الصالح»
عام  .1866واستجابت «أوراق العشب» أيضًا للتأثير الذي
الواليات املتحدة الذي طال
أحدثه التحضر االجتماعي في ُ
ّ
الجماهير العريضة .في عام  ،1873أصيب بنوبة شلل .وأثر
ذلــك على كتاباتهّ ،
وغير املــرض من فكره إلــى حـ ّـد مــا .لقد
تحول أسلوبه الواقعي املباشر إلى صور التلميح والتجسيد
الفني املركب .تبدلت فلسفته التي تعتبر الكون مادة واحدة،
لكي تصبح مثالية روحانية يغلب عليها التصوف .تغيرت
آراؤه السياسية مــن الـفــرديــة إلــى القومية ،ثــم إلــى العاملية.
هبطت درج ــة حماسته املطلقة للحرية الـفــرديــة إلــى تأبيد
مطلق للنظام ال ــذي يتحرك املجتمع فــي إط ــاره .هاجم كل
أنواع التعصب والفاشية والديكتاتورية ،مؤكدًا أن ال ازدهار
ألمــة إال بترسيخ الديمقراطية فيها .لقد آمــن بــأن الحرية
الفردية لن تجد متنفسًا لها إال في الحب ،كما تتمثل الحرية
االجتماعية في الديمقراطية ،وأن الحب والديمقراطية وجهان
لعملة واحدة هي املجتمع اإلنساني كما يجب أن يكون .كانت
عينه على الحياة األميركية في حني تتبعت عينه األخــرى
الحياة في كل مكان .كان يرى أن الشاعر هو ضمير أمته،

مــن ثــم ال يمكنه النظر خ ــارج حــدودهــا الستلهام الــوحــي،
وأن الطريق إلــى العاملية اإلنسانية ال بد أن يمر باإلقليمية
املحلية .يعد والت ويتمان رائـدًا للشعر األميركي ،كما يعد
م ــارك تــويــن رائ ـدًا لـلــروايــة األمـيــركـيــة ،ويــوجــن أونـيــل رائ ـدًا
للمسرح األمـيــركــي .وهـكــذا تــرى عــزيــزي ال ـقــارئ كيف ّأن
بعض معطيات الشاعر والت ويتمان الشخصية والشعرية،
يلفها الغموض وتحيطها الخرافة .لكن الخرافة األكبر في
كل هذا إنما كانت تلك املتعلقة بحضوره في الثقافة العربية
وتمهيده السبيل لثورة الشعر العربي الحديث كما حصل
على أيــدي الشعراء العراقيني ال ــرواد من أمثال بــدر شاكر
السياب ونازك املالئكة وغيرهما .ففي نهايات القرن التاسع
عشر وبدايات القرن العشرين ،كما يقال ،كان العالم العربي
يعيش فترة ّ
تحول مهمة في مختلف بناه الثقافية ،وكان
األدب العربي يشهد محاوالت جادة إلخراج الشعر من أسر
ً
الصناعة والتقليد الذي كبله طويال.

الريحاني وجبران على خطى ويتمان
بحكم وج ــود أمــن الــريـحــانــي وج ـبــران خليل جـبــران في
الواليات املتحدة وإتقان اللغة اإلنكليزية ،توفر لهما االطالع
على أعـمــال ويـتـمــان ،مــا فتح املـجــال أم ــام الريحاني ومن
بعده جبران البتكار نمط شعري جديد أسماه الريحاني
الشعر ّ
الحر ،وأطلق عليه النقاد الحقًا اسم الشعر املنثور
أو قصيدة النثر .وقد جمع الريحاني نصوصه التي كتبها
مـتــأثـرًا بــويـتـمــان فــي كـتــابــه «ه ـتــاف األودي ـ ــة» ال ــذي يعده
النقاد أول ديوان في الشعر املنثور في األدب العربي ،وتبع
جبران خليل جبران الريحاني في تأثره بويتمان وسار
عـلــى نـهـجــه .والـغــريــب هــو تــوفــر ع ــدد كبير مــن الباحثني
الذين يـ ّ
ـروجــون ملثل هاته الخرافات وتصديقها من دون
اإلتيان بدليل يدعم تلك املزاعم .ورغم كل الجهد املبذول
فــي اس ـت ـيــراد وال ــت ويـتـمــان عـبــر أبــوتــه املــزعــومــة للشعر
العربي الحر وكذلك لقصيدة النثر العربية ،ورغم صعوبات
اسـتـنـبــاتــه ف ــي م ـجــال امل ـق ــارن ــات الـنـقــديــة واالصـطــاحـيــة
(شعر حر شعر مرسل شعر منثور قصيدة النثر شعر
غـيــر م ــوزون وغـيــر مقفى إل ــخ) ورغ ــم جـهــود اسـتــزراعــه
ف ــي ال ـتــربــة الـشـعــريــة الـعــربـيــة م ــن خ ــال تــرج ـمــات رائ ــدة
ومتقنة ،ابتدأها الشاعر العراقي سعدي يوسف بترجمته
مختارات من «أوراق العشب» ،وأنهاها الشاعر املصري
رفعت سالم بالترجمة الكاملة واألمينة لــ«أوراق العشب»،
والتي استحق عليها مؤخرًا «جائزة أبو القاسم الشابي»
الـتــونـسـيــة ،تـقــديـرًا ملــا ق ــام بــه مــن فـضــل دائ ــم ال يضاهى
على الثقافة العربية .أقول ،بالرغم من ذلك وكله فقد بقيت
مسألة حضور وتأثير والــت ويتمان على الشعر العربي
مسألة هالمية متأرجحة بــن خفة الصحافة وسرعتها
وراهنيتها ،وبني إسهامات ترجمية أو نقدية غير ممنهجة

وغير مدعومة كمشاريع طويلة األمد ،وبالتالي فال تأثير
حقيقيًا يــرتـجــى ،وال س ـيــرورة فعل يفحص نـقــديــاّ .
لكن
شــاعـرًا عربيًا لبنانيًا مـعــاصـرًا وهــو كــذلــك بــاحــث وناقد
وأكاديمي مرموق أصدر في مقتبل هذا العام كتابًا شعريًا
كبيرًا وغريبًا وغير مألوف بعض الشيء أو كثيره ،أعاد
بل ألقى الضوء من جديد على والت ويتمان بشكل مبتكر
لــم يـتــم لـغـيــره الـسـبــق إل ـيــه عـبــر مـنـظــومــة شـعــريــة تعتمد
تكنيك «تحضير األرواح» بجانبيه السحري والعلمنفسي،
وتعتمد في الوقت عينه أسلوب التصادي صوتًا ووعيًا ما
بني شاعرنا العربي وشاعرهم األميركي ،نازعًا عنه معظم
الخرافات التي التصقت به منذ اكتشافه عربيًا .وإني ألظن
بشيء من التأكد املريح إن الكتاب الشعري بعنوان «أنا
هو آخر بصحبة ويتمان بودلير رامبو ونيتشه» والصادر
عن «مومنت للكتب والنشر» في اململكة املتحدة ،للشاعر
ً
شربل داغــر ،سيلقى انشغاال مــن الـقــراء الحقيقيني قبل
الـنـقــاد املـغــرمــن بقضية تـطــور األش ـكــال الشعرية وآفــاق
الشعر الحر وحرية الشاعر في اجتراح «حلوالت» ناجعة
ألزم ــة وج ــود مــن أو مــا يسمى بـ ــ«الـعــربــي» كــائـنــا كونيًا
معاصرًا يعاني اللغة ويجنح للحرية والديموقراطية ما
جنحوا لها .يقول شربل داغــر فــي كتابه هــذا« :يـبــدو لي،
عـلــى عـجــلُ ،بـعــدي عــن ويـتـمــان :شــديــد الـخـصــوصـيــة ،ما
ُ
أتفاعل معه ُ
وأجد فيه
ُيقيمني في شعر أجنبي ال في شعر
ما ِّ
يحرضني ،ما يستفزني ،ما ُيبقيني خارجه وأشتهيه.
َ
إذ أقرأ شعره ،أتحقق من أنه يريد أن يبدأ ،أن يستهل ما
َيعتبره افتتاحًا لـتــاريــخ ،حيث هــو َّ
محمل للغاية بما هو
َ
َ
ٌ
ّ
وحاضر لدرجة التوثيق واإلخبار الورقي
حالي (في زمنه)
أو العياني» .يصف شربل داغر شغل ِويتمان في قصيدته،
بأنه قد َ
طلب هوية أخــرى للشعر ،وكيانًا آخــر للقصيدة،
َ
فانتسب إلــى «ديموقراطيته» هــذه كثيرون ،وحتى اليوم.
ً
وس ــرع ــان م ــا ي ـس ـتــدرك شــاعــرنــا ق ــائ ــا« :ب ـكــل أس ــف ،يا
ُ
وي ـت ـمــان ،لـهــذا ال أح ــب أحـيــانــا أمـيــركــا الـتــي ت ـح ــب ...لهذا
شعرت بوهج الحماسة املندلعة في سطوركَ
ُ
ُ
ضجرت ،وما
املمتدة ،مثل من ينتشي بفعلته من دون أن ينتبه إلى أن
املتفرج عليه يتثاءب ويستعد للمغادرة .ال ألبي نداء النفير،
ْ
وقـ ُ
ـرع الطبول أداريــه بسماع «الـجــاز» ،فال تأمل بــأن أكون
َ
َ
انبالج
مشهد ووقائع تريد لها أن تكون تكوينية ،مثل
رفيق
ٍ
ِ
حيا ٍة حيث لم تكن هناك حياة ،في أرض عدن الفردوسية».
لقد تسنى لــي أن ألتقي شــربــل داغ ــر وســألـتــه عــن بنيان
ً
كتابه الشعري هذا ،فأفاد قائال بأن كتابه الشعري األخير،
«أنا هو آخر بصحبة ويتمان ،وبودلير ،ورامبو ونيتشه»
يتكون من أربعة كتب ،واألول منها مخصص لويتمان .وما
استوقفني في شعره ،والكالم لشربل داغــر ،في تفاعلي
معه ،هو أنه بني الشعراء الثالثة اآلخرين كان له وجه عربي
واض ــح .هــذا مــا جعلني أخـصــص قطعة فــي كتابي تحت

عنوان« :ويتمان العربي» .وبالفعل ،فالقارئ لهذا الكتاب
املدهش يرى كيف ّأن والت ويتمان يتحدث عن مصر ،أو
امل ــؤذن ،أو النيل وغيرها الكثير ،مثلما تحدث رامبو عن
«لبنانات الحلم» .تحدث هذا أو ذاك ابتداء من الكتب .وطلب
ويتمان خصوصًا اللحاق بما هو بعيد عنه ،في نوع من
عــوملــة ال اس ــم لـهــا بـعــد« .أس ـم ـ ُـع ال ـج ــراد فــي ســوريــا وهــو
يضرب املحاصيل والعشب باندفاعات غيومه الرهيبة،
ُ
أسمع الالزمة القطبية في الغروب ،متساقطة في استغراق
على صــدر النيل األم الــداكـنــة الشاسعة املهيبة»« .أسمع
املؤذن العربي يدعو من قمة املسجد« .»...أرى الصحراوات
ُ
«أسمع الدراويش ينشدون
الليبية ،والعربية ،واآلسيوية».
ّ
ُ ِّ
برتابة ،توشيهم صيحات مسعورة ،فيما يدورون متجهني
نحو مكة»« .أسمع من املسجد اإلسالمي أذان املؤذن،
دائمًا ِّ
أرى املصلني بالداخل ،بال نسق وال موعظة ،ال جــدال وال
كلمة ،بــل صامتني ،غــربــاء ،مخلصني ،ب ــرؤوس مرفوعة،
محتدمة ،ووج ــوه منتشية .أسمع القيثارة املصرية ذات
األوتار الكثيرة ،األغاني البدائية ملراكبية الليل».
وي ـت ـم ــان ي ـب ــدو ف ــي «أوراق ال ـع ـش ــب» م ـث ــل كــري ـس ـتــوف
كــولــومـبــس ،ف ــوق سفينة ،ولـكــن فــي ات ـجــاه مـعــاكــس :من
أميركا صوب العالم القديم .وما يتضح ،في شعره ،قوة
عــامــرة بـقــدراتـهــا الـتــي تتحقق منها :قــوة مــن يـخــرج من
قريته ،من واليـتــه ،إلــى أميركا كلها .هــذا ما نــراه ،ودائمًا
مع الشاعر شربل داغر ،في وقائع حياته أو في أشعاره،
التي تحتفي باألرض ،وبتلك الروح التي تتأكد من تملكها
ألرض باتت لها ،وتسود فوقها ،وتمنع ما يهددها فيها.
ما يستوقف في شعر ويتمان هو هذا الجمع بني الخفة
وال ـق ــوة ،بــن الـلـهــو والـتـمـكــن ،بــن طـلــب ال ـتــواصــل وإع ــاء
ال ـص ــوت االنـ ـف ــرادي .وق ــد أك ــد ل ــي شــربــل داغ ــر ف ــي آخــر
حــوارنــا املتشعب ذاك أن ويتمان يكتب قصيدته بعينه،
بـعـيـنـيــه ،إذ تـتـنـبـهــان ألي ــة ح ــرك ــة ،ألي ضـ ــوء ،للماشني
املتهادين في شــارع ،أو للجرحى في خيمة منصوبة في
العراء .أكثر من عينني ،إذ يبدو مسافرًا بقوة الرغبة في
لـقــاء ،فــي تــواصــل ،مــع الـغـيــر ،أيــا ك ــان .لـهــذا تتخذ حركة
ً
عينيه شكال أبعد من املعاينة ،أقــرب إلى سرعة الكاميرا
امل ـت ـحــركــة ،أق ــرب إل ــى الـسـيـنـمــا قـبــل م ـيــاد الـسـيـنـمــا .ال
أتـصــور ّأن أح ـدًا منا اسـتـطــاع التفاهم مــع وال ــت ويتمان
شعرًا وفكرًا ،بهذا الشكل الذي عاد به شربل داغر إلينا
ً
شعرًا وخياال وانتباهات .لذلك وجدته يختتم حديثه لي
ً
قائال بخصوص ويتمان إن القصيدة باتت معه متخففة
مــن األخـ ــاق ،ص ــارت مـشـغــولــة بــالــزمــن ،صـنــو الـحــركــة،
والكيانية الفردية ،في شغف للحياة ،سواء في االنفراد أو
في الجموح أو في التطلع إلى البعيد.
* شاعر ومترجم وناشر
مقيم بني تونس ولندن
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دعاب ـ
قصائد

سرد

قصتـ ــان
أسماء فيصل عواد*
قصفة بيغونيا
ال أحد يختار طواعية أن يقطن في
ذل ــك الـحــي املـكـتــظ خ ــارج نــافــذتـهــا،
ومكتظ هنا تعني حقًا أنــه مكتظ؛
هناك ،حتى فلذات األكباد الصغار
ال ـ ـعـ ــائـ ــديـ ــن م ـ ــن مـ ـق ــاع ــد درس ـ ـهـ ــم،
ب ـح ـقــائ ـب ـهــم امل ـت ـخ ـم ــة ،وب ـب ـطــون ـهــم
الجائعة ،يخفقون فــي غـمــرة زحــام
امل ـب ــان ــي ،ف ــي م ـعــرفــة م ــا تـمـخـضــت
ع ـن ــه ق ــري ـح ــة أم ـه ــات ـه ــم لـ ـغ ــداء ذل ــك
ال ـيــوم ،فـحــن تـتــداخــل أبـخــرة قــدور
امل ـ ـطـ ــابـ ــخ ف ـ ــي آن مـ ـع ــا م ـت ــراق ـص ــة
بخطوات غير محترفة ،تــدوس في
طريق عشوائها خيال أحد الجياع
َ
الـ ـصـ ـغ ــار ف ـي ـص ــرخ رافـ ـض ــا تـ ـن ــاول
العدس فيما داعبت رائحة امللوخية
أن ـف ــه ،ال ي ـح ـتــاج األمـ ــر لـلـكـثـيــر من

عدنان محسن *
اإلنصات لسماع نهنهاته حتى من
وراء زجــاج ـهــا امل ـغ ـلــق ،بـعــدمــا نــال
نصيبه مرتني وبقي جائعًا ،يبكي
في زاوية مكشوفة ،دموعه تصطف
على خــده ،وليس هناك من يكترث
ملدى جودة أو رداءة تلك املوسيقى
التصويرية اليومية ،املتقافزة من
ال ـن ــواف ــذ ومـ ــن ت ـحــت األب ـ ـ ــواب ومــن
حلوق مفاتيحها ،إلى جانب نعيق
ث ــاث ــة م ــن ذك ـ ــور الـ ـغ ــرب ــان ،وجـلـبــة
عصافير الدوري األبدية.
ّ
في كل ظهيرة ،تدرك أنها ال تنتظر
أح ـ ـ ـ ـ ـدًا ،فـ ـص ــاح ــب الـ ـشـ ـخـ ـي ــر ال ـ ــذي
يشوش على صــوت مذيعة النشرة
الـ ـج ــوي ــة ،ت ـق ــاع ــد مـ ــؤخ ـ ـرًا وان ـض ــم
لعفش بيت متواضع يخلو من آثار
شغب الطفولة ،كــل مــا يرتسم على
الجدران ٌ
عري يبدو مقصودًا ،يبعث
َ
بــرســائــل ملتبسةٍ ل ــزواره ــا ،تحمل
ـاض
ع ـنــوانــا وح ـي ـدًا م ـف ــاده أن ال م ـ ٍ

اس ـتــوطــن ه ــذه ال ـب ـق ـعــة؛ وكـ ــأن هــذا
ما كانت تربيه طوال الوقت :طمس
تفاصيلها بعناية مفرطة حتى بات
من الصعب التقاط عالمة فارقة لها!
زن ـبــركــات ســريــرهــا ت ـمــددت بـبــادة
قط بلدي ما أن جلست عليه ،تلوك
ورقـ ــة خ ــس فـيـمــا ال ـش ــارع امل ـحــاذي
ي ـم ـت ـلــئ ب ـم ـج ـمــوعــات ال ـل ـع ــب ال ـتــي
سرعان ما تحولت لدوري محترفي
ك ــرة ال ـقــدم فــي الـ ـح ــواري ،صخبهم
وهــم يشتمون بعضهم ويحتفلون
بــأهــداف ـهــم أزعـ ــج ال شـيـئـهــا ف ــاذت
بـمـطـبـخـهــا ف ــي ال ـج ــان ــب اآلخـ ــر من
ش ـق ـت ـه ــا ،ت ـط ــل ع ـل ــى شـ ـ ــارع خـلـفــي
ينعم بهدوء نسبي؛ من على طرف
ـاولــة املـحــاذيــة لـلـجــدار ،التقطت
الـطـ َ
قصفة بيغونيا .نجح غمر طرفها
السفلي في املاء بإنبات شبكة جذور
ت ــراه ــا ف ــي ت ـل ــك ال ـل ـح ـظ ــة مـنــاسـبــة
للزراعةّ ،
همت بالخروج باحثة عن

تـ ــراب أح ـمــر ت ـمــأ ب ــه عـلـبــة الـسـمــن
الـ ـف ــارغ ــة ،ل ـ ـتـ ــواري عـ ـ ــورة نـبـتـتـهــا،
ولـكــن ص ــوت صــريــر ب ــاب يغلق مع
ض ـح ـكــة ل ـع ــوب اس ـتــوق ـف ـهــا ل ـقــربــه،
مــن ال ـنــافــذة املـفـتــوحــة املـقــابـلــة رأت
عناقهما الحميم ،عندما استلقيا
ل ــم ي ـع ــد ف ــي م ــرم ــى ن ـظ ــره ــا س ــوى
خ ــزان ــة ب ــا أبـ ـ ــواب ،لـلـحـظــة أحـســت
أن جلبة الكون توقفت والضحكات
املكبوتة الالمسموعة تــرج األرض
من تحتها ،راقتها تلك الرعشة التي
س ــرت فــي جـســدهــا ال ـهــرم وتــذكــرت
أن ـه ــا ل ــم ت ـب ـتــع ف ــوط ــا ص ـح ـيــة مـنــذ
فـ ـت ــرة ،ت ـم ـل ـك ـت ـهــا رغـ ـب ــة ب ـ ــأن ت ـكــون
مستلقية مكان تلك الجارة!
— ألم تكبري؟ مازحت نفسها
ـار،
انتصب الـجــار أمامها بـصــدر عـ ٍ
أتراه سمعها؟!
أغ ـل ــق ال ـس ـت ــارة ف ــال ـن ــاف ــذة ،تـنـهــدت
وعـ ـ ــادت لــواق ـع ـهــا ت ـس ــوق أقــدام ـهــا

وشيء ما يرفض الخيبة ذات اإلرث
القديم من أن تلوح على جنباتها.
عـ ـل ــى دك ـ ـ ــة األري ـ ـ ـكـ ـ ــة الـ ـق ــريـ ـب ــة مــن
الـ ـ ـب ـ ــاب ،تـ ـح ــت سـ ــاعـ ــة ت ـن ـب ــض وال
تـتـحــرك عـقــاربـهــا ،تـكــومــت بصمت،
ت ـ ـحـ ــاول ت ـخ ـل ـي ــص بـ ـق ــاي ــا ال ـخ ـســة
م ــن ب ــن أس ـنــان ـهــا ب ـطــرف لـســانـهــا،
فيسيل لعابها غــزي ـرًا ،دمـهــا يغلي
وأنـ ـف ــاسـ ـه ــا ت ـ ـخـ ــرج ح ـ ـ ـ ــارة ،ملـلـمــت
ط ــرف ثــوبـهــا م ــن ف ــوق ركـبـتـهــا في
كف يسرى تخلو من أي خاتم ،هي
بــالـضـبــط ع ـلــى ال ـح ــد ال ـفــاصــل بني
أط ـف ــال يــداع ـبــون ال ـك ــرة وب ــن كـبــار
يداعبون أجسادهم ،تشعر نفسها
غــري ـبــة ع ــن ال ـج ـب ـه ـتــن ومـنـصـهــرة
بهما في آن!
كل طرف في هذه التوليفة هو سبب
لــآخــر ونـتـيـجــة ل ــه ،يـلـتـقــي الـكـبــار
ً
فينجبون أطفاال يخرجون للشارع
لـيـلـعـبــوا ،مـفـسـحــن امل ـج ــال للكبار

ْ ُ
َ
ور ْر ـ «أزهار بيغونيا
ِلين ف ِ
صفراء» (أكريليك على
قماش)2017 ،

للقاء آخــر ،فينجبون ثانية وهكذا
دواليك؛ كيف لها أن تكون جزءًا في
هذه الحلقة مع زوج متهدل الرجولة
مذ عرفته ألول مرة على فراش وهو
في منتصف العشرينات؟
ّ
ت ـقــلــب وج ـه ـهــا ف ــي ك ــل االت ـجــاهــات
محاولة إزاحــة صورة الجار الفحل
وتفشل ،الشعر الكثيف النابت في
صــدره يشعل مرجلها أكـثــر ،عــادت
لتسترق النظر من نافذة مطبخها
مخفية وجهها بسذاجة وراء قصفة
البيغونيا إيــاهــا ،الـنــافــذة مــا زالــت
مغلقة والغيرة تنهشها كضبع!
ت ـ ـفـ ــرق جـ ـم ــع ال ـص ـب ـي ــة م ـ ــن األزق ـ ــة
عـ ـ ــائـ ـ ــديـ ـ ــن ل ـ ـب ـ ـيـ ــوت ـ ـهـ ــم مـ ـتـ ـع ــرق ــن
ومتسخني فيما تلك النافذة مغلقة
م ـثــل ق ـبــر ف ــرع ــون ــي .مـ ـ ّـر الـ ـ ــزوج من
جــانــب زوبـعــة شهوتها ولــم يلحظ
ذلك الوجه املقهور ،أي خواء أفاض
به على حياتها؟
ي ـق ـض ــي ح ــاجـ ـت ــه واقـ ـ ـف ـ ــا دون أن
يـغـلــق ب ــاب ال ـح ـم ــام ،ظ ـهــره ضئيل
وق ــوس ن ـصــره مـنـخـفــض يتناسب
مــع بـطــوالتــه الـتــي لــم تـحــدث .كانت
تشغلها الـعــاطـفــة بـعــد أن أدركـتـهــا
هـ ـ ـب ـ ــات «سـ ـ ـ ــن األمـ ـ ـ ـ ـ ــل» ك ـ ـمـ ــا ت ـصــر
ع ـلــى تـسـمـيـتــه امل ـمــرضــة ف ــي املــركــز
الـصـحــي ،ولـكــن أن يـجــوع جسدها
ب ـع ــد أن ح ـس ـب ـتــه ق ــد ت ـح ـنــط فــذلــك
مــا أث ــار سخطها وأجـفــل الـنــوم من
عيونها.
ي ـ ـك ـ ــاد يـ ـنـ ـقـ ـض ــي الـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــل ،س ـك ـي ـن ــة
يشوبها زعـيــق طفل تسكته حلمة
أم ــه ،وخـفــافـيــش تـحـلــق مــن مسافة
قــريـبــة تـفــزع شـبــانــا يــدخـنــون تبغًا
رديئًا ،يفزعون ثم يضحكون.
قـلـقــة ،تـنـظــر ل ـل ـشــارع ال ـف ــارغ حيث
ٌ
مــواء القطط آخــذ بالتصاعد شيئًا
ّ
فـشـيـئــا ،ي ـح ـتــرب ق ــط ــان ع ـلــى أنـثــى
تفترش الرصيف محركة ذيلها ،كل
ذكر يتمترس في زاوية مستعرضًا،
ي ـبــدأ ال ـن ــزال الـ ــذي يـنـتـهــي ســريـعــا،
ف ـي ـع ـت ـلــي الـ ـف ــائ ــز م ـن ـص ــة ت ـتــوي ـجــه
غارزًا فكيه في رقبتها ،تحدق بهما
بعيون واسـعــة وتتحسس رقبتها
هـ ــي أي ـ ـضـ ــا ،وت ـن ـت ـف ــض ك ـل ـم ــا غ ــرز
نـفـســه عـمـيـقــا ف ــي جـســد مستسلم،
تأخذها الرغبة ملطبخها فتجد أن
ال ـنــافــذة املـغـلـقــة ق ــد فـتـحــت وض ــوء
خافت ينبعث منها ،تعود لتخطف
نـ ـظ ــرة ع ـل ــى الـ ـقـ ـط ــط ،الـ ـ ـف ـ ــارس فــي
م ـك ــان ــه ع ــال ـي ــا ،مـ ــرة أخ ـ ــرى ت ـه ــرول
لـلـمـطـبــخ ال ت ــرى أحـ ـ ـدًا ،بــاتــت على
ي ـق ــن أن ـ ــه يـ ـن ــام اآلن فـ ــي حـضـنـهــا
ورب ـ ـمـ ــا ي ـع ـت ـل ـي ـه ــا ،الـ ـغـ ـي ــرة تـحـكــم
قبضتها عليها ،يتضاعف نبضها،
تـ ـغ ــرز أظ ــاف ــره ــا ب ــوج ـه ـه ــا ،تــدخــل
لغرفتها وتتعرى أمــام امل ــرآة ،تهدأ
ً
قليال وهي تتحسس ثديها األيسر
ً
م ـت ـكــورًا ج ـم ـيــا ،ع ـلــى يـمـيـنــه ف ــراغ
تعلوه ندبة ،وإلى األسفل منه بطن
متجعد بعض الشيء ،تشده بكلتا
يديها فيفصح عن ندبة أخرى.
ترمق زوجها بنظرة حقد وتبصق
فينتشر الرذاذ على نصف صدرها،
تغمض عينيها وتحلم بذلك الجار
يحدثها هامسًا ،فيسترسل عسلها
م ــن ب ــن رج ـل ـي ـهــا وت ـش ـعــر بـنـعــاس
ي ـح ـم ـل ـه ــا وح ـ ـي ـ ــدة ِلـ ـتـ ـح ــت غ ـط ــاء
رت ـيــب ال حـضــن يـحـتــويـهــا كقصفة
البيغونيا في مطبخها.

وصفة
في تلك املرة اصطادتني كف خالتي
َ ُ
نظمية؛ أصابعها ال ـبــاردة وخـ ِـشــن
جـلــدهــا كــانــا ف ـحــوى تـحــذيــرهــا لي
ق ـب ـيــل أن ت ـل ـم ـس ـنــي ،ل ــم ت ـن ـت ـظــر رد
فعلي وب ــدأت بتمريج ُع ـ ّـري ظهري
الذي اقشعر كزغلول أجرد.

غـسـلــت كـفـيـهــا وبـتـثــاقــل جففتهما
بـ ـط ــرف م ـن ــدي ـل ـه ــا املـ ـعـ ـق ــود لـخـلــف
رأسـ ـه ــا ،أغ ــرق ــت سـبــابـتـهــا بصحن
الزيت ثم ما لبثت أن أدخلتها إلى
فمها مدلكة مكان أسنانها ،بلعت
ريـقـهــا وبـنـبــرة لـعــوب أش ــارت ّ
علي
بتخفيف اإلض ــاءة فــي غرفة نومي
عــدة أي ــام وهــي تضحك كاشفة عن
لثتها الصلعاء الالمعة.
أمضيت مساء ذلك النهار بتفحص
نفسي ،في الحقيقة ،لم تكن الجروح
ّ
غ ــائ ــرة ك ـمــا ك ـنــت أش ـع ــر ب ـهــا كــلـمــا
المسها قميصيَ ،تحسست سطح
مــا اعتقدته خ ـنــادق ،وم ــرارًا قارنت
بـيـنــه وب ــن ان ـع ـكــاس ص ــورت ــه على
املــرآة ،وكان ال شيء ،مجرد خدوش
بـسـيـطــة؛ ه ــل أصـ ــدق إح ـســاســي أم
أصـ ــدق وج ــه امل ـ ــرآة الـ ـب ــارد وقـلـبـهــا
األجوف؟
م ــرة أخ ــرى فــي املــوعــد البيولوجي
املـحــدد يسحبني ال ــدرج اإلسمنتي
ال ـطــويــل لـ ــذات ال ـك ــف؛ ل ـقــد ص ـعـ ُ
ـدت
لألسفل!
مع كل درجة أهبطها ،كانت روحي
ت ـن ـت ــزع ن ـف ـس ـهــا م ـن ــي ب ـع ــد فـشـلـهــا
بـتـفــادي هــذه الــزيــارة االسـتـشــاريــة،
ف ــأكـ ـت ــاف أم ـ ــي ال ــذابـ ـل ــة س ـ ــدت أف ــق
الـ ـط ــري ــق خ ـل ـف ــي ،وم ـ ــا م ــن م ـف ــر إال
الصعود لألسفل.
على الضفة الترابية يساري ،جدائل
«حصى البان» تنثر بوح زيتها في
ركن الشمس ساعة العصر؛ كنت قد
وص ـلــت لـقـعــر الـ ــدرج عـنــدمــا مــددت
يـ ـ ــدي وص ــافـ ـح ــت ج ــديـ ـل ــة ع ـطــريــة
دون أن أب ـتــرهــا ،ت ــذوق ــت أصــابـعــي
فتجعدت مالمحي مــن امل ــرارة ومن
ً
هــول الطعم ،هــل أخبركم أحــد قبال
أن ب ــوح الــزيــت مــر والـشـفــاء طريقه
مـ ـ ــر؟ أمـ ـ ــا أنـ ـ ــا ف ـق ــد أف ـه ـم ـت ـن ــي ه ــذه
ال ـح ـق ـي ـقــة خـ ـط ــوات ال ـك ــف الـخـشـنــة
ال ـ ـبـ ــاردة ع ـل ــى ظ ـه ــري ف ــي زي ــارت ــي
امل ــاضـ ـي ــة .اس ـت ـل ـق ـيــت ع ـل ــى األرض
كما لو كنت على دكة غسل املوتى؛
ه ـب ـطـ ْـت ب ـجــان ـبــي م ــرت ــدي ــة قميصًا
قطنيًا مزركشًا ثبتت أزراره بخيط
غـلـيــظ كـصــوتـهــا وه ــي تـطـلــب مني
أال أخجل منها؛ كيف أخجل واملقام
مقام ألم؟!
حـ ـ ــرثـ ـ ـ ْـت بـ ـطـ ـن ــي وك ـ ــأنـ ـ ـه ـ ــا ت ـب ـح ــث
ع ـ ــن م ـ ـف ـ ـقـ ــود ،وبـ ـسـ ـب ــابـ ـتـ ـه ــا ،ال ـت ــي
تستخدمها فــي كــل ش ــيء ،ضغطت
ع ـل ــى ُصـ ـ ّـرتـ ــي ف ـص ــرخ ــت ،نـهــرتـنــي
وعدت لدكتي أبتلع دمعة متحجرة.
الوصفات الطبيعية ،وبركة القديم،
وتوصية بزيارة الطبيبة الروسية،
خ ــاص ــة ف ـح ـص ــي ال ـش ـع ـب ــي الـ ــذي
يــرمــي لـتـعـمـيــر بـطـنــي بـطـفــل؛ إذن،
علي أن أتـبــع التعليمات بــدقــة قبل
زي ــارة تلك الطبيبة الــروسـيــة ،التي
ت ـع ـت ـقــد ع ـج ــائ ــز ح ـي ـنــا أنـ ـه ــا أف ـخــم
ط ـب ـي ـبــة عــرف ـت ـهــا ال ـب ـش ــري ــة ،فـهـكــذا
أوحــت لهن شهادتها بالطب العام
املعلقة على حائط عيادتها الرتيبة
فــي املـجـمــع ال ــذي يـقـبــع ف ــوق ســوق
الخضار والفواكه! ً
أدخــل ملخدعي منهكة من الفحص،
ومرارة حصى البان تلتصق بباطن
ك ـف ــي ك ــوش ــم أبـ ـ ـ ــدي؛ ه ـ ــذا س ــري ــري
َ
ُّ
امل ـ ـ ــزدوج ال ـ ــذي أحـ ـت ــل ي ـم ـنــاه فـيـمــا
شطره اآلخر مهجور ،هذه الشماعة،
هـ ـن ــاك ال ـ ـنـ ــافـ ــذة ت ـك ـس ــوه ــا سـ ـت ــارة
متواضعة ولكنها نظيفة ،الخزانة
وق ـ ــورة ،أف ـتــح بــابـهــا ب ــروي ــةٍ ألعـلــق
مالبسي ،أمد يدي ألتأكد من الركن
الخاص بقمصانه فيرد علي صدى
ال ـف ــراغ ،يـقــرصـنــي األل ــم فــي صرتي
وي ـقــرع فــي رأس ــي صــوتــي املختنق
يـســألـنــي :هــل هـنــاك حــاجــة لوصفة
خــالـتــي نظمية ،بـعــد س ـنــوات ثــاث
جاورني بها في الحجرة األخرى؟
* عمان /األردن

هجاء الذات:
كل هذا العدد من املوتى
وما زلت قادرًا على تناول
ثالث وجبات في اليوم
بدم بارد
وبأعصاب تتطاير منها النيران.
¶¶¶
لي أصدقاء
ماتوا في ساحة الحرب
لي أصدقاء
ماتوا في غرف التعذيب
ولي أصدقاء ماتوا
وال أحد يعرف كيف.
¶¶¶
دومًا
يأتي القطار في موعده
ّ
حتى االنتظار
لم يعد ممكنًا في هذه البالد.
¶¶¶
أن القافلة
رغم ّ
قد توقفت عن املسير
منذ فترة طويلة
لكن الكالب
ما زالت تنبح بحماس منقطع النظير
حتى في أوقات فراغها.
¶¶¶
هكذا كانت املعادالت منذ األزل:
 . 1من ال يغضب من الرجال
ال يعرف املتعة
ومن ال تعرف املتعة من النساء
ال تعرف الخجل.
 . 2من ال خصوم له
مثل الذي ال أصدقاء ّ
لديه
األول ينام مثل خروف
والثاني مثل ذئب
ال حاجة لالثنني إلى أقراص ّ
منومة.
 .3من فرط اللدغ
كي يبقى الواحد منهم مؤمنًا
هو في ّ
أمس الحاجة
إلى أكثر من جحرين.
 . 4ال فرق بني امرأة وامرأة
وال بني رجل ورجل
وال بني رجل وامرأة
ّ
إل في القدرة على الطاعة
واالستعداد للعصيان.
 . 5نحن واحد من اثنني
ٌ
ّإما رجل
فشل في أن يكون أبًا ناجحًا
ٌ
أو رجل
ً
َ
نجح في أن يكون ابنًا فاشال.
 . 6خلقنا الله
أو صنعتنا الطبيعة
ً
كي ننجب أطفاال
ليكونوا أسيادًا علينا
وعبيدًا ملن ّ
يحبون.
 . 7الحلم الوحيد
ّ
الذي يستطيع الواحد منا تحقيقه
ً
هو أن يكون عاطال عن األمل.
¶¶¶
بنت واحدة
من أجل ٍ
أنسى جميع البنات
وأول ما أنساه
بنات أفكاري.
¶¶¶
ُ
املوت عادة شائعة
ُ
أموت من الحب
ُ
أموت من امللل
ُ
أموت من ّاالنتظار
وعندما أكف عن املوت
ّ
سأقد ًم إلى مجلس الشعراء
نسخة من استقالتي.
¶¶¶
يا أبا فرات!
«أتعلم َ
أنت أم ال تعلم»
ّ
أننا نستورد الكراث
واملعدنوس
واللهانة
والقرنبيط
ّ
وشحت الدماء في عروق أطفالنا
ّ
فقرر أصحاب الشأن
ً
دماء تكون أفواهًا
أن يستوردوا
لضحايا السنوات املقبلة
كي يجبروا بخاطرك
من جهة

ّ
الرسمة ّ
ليحيى الشيخ
(العراق ـ زيت
على ورق)

ومن جهة أخرى
ّ
ّ
ضحية
سنضمن لكل
ما يكفي من الدماء.
¶¶¶
قالت لي األيام
تبك في حياتك ّإل ّ
مرتني
ال ِ
ّ
مرة
عندما تكون
ّ
ومرة
عندما تكاد أن تكون .قال لي النهر
جميع األصدقاء من الغرقى
ينتظرون قدومك
بقلوب حافية القدمني.
قالت لي املرآة
ال ّ
تحدق كثيرًا بوجهي
َ
وجهك فيّ.
فتنسى
قال لي املاضي
انظر إلى الوراء
ّ
كل ما تريده
في الخلف.
¶¶¶
وحيد
مثل قطرة نبيذ
في كأس فارغة
ما هذه الصورة الباهتة
قل
وحيد مثلي.
¶¶¶
ّ
كل ما أخشاه
أن يأتي ٌ
يوم
لن أكتب فيه حرفًا واحدًا
يحبه ممن ّ
مخافة ّأن ال ّ
أحبهم
ويريده من ال أريد.
¶¶¶
ّ
يقولون
كلهم
ّ
«يا ليتنا كنا معكم
عظيمًا»
فنفوز فوزًا
ّ
ّ
الكل يحلم بالجنة
والكل يرفض أن يموت.
¶¶¶
ً
ُ
املوت رجال
لو كان
ملا قتلته
ّ
ُ
وكنت سأعلمه التدخني بشراهة
والشرب في أقرب بار
ُ
ّ
وحب امرأة تجيد القراءة والكتابة
عندها
حتفه
سيلقى
ّ
وفي نفسه شيء مني.
¶¶¶
لم َأر كيف فعل ّ
ربك
بأصحاب الفيل
ّ
ُ
رأيت ّ
ّ
عيني
بأم
لكني

كيف فعل بأصحابي
¶¶¶
أنا صانع املعجزات
لم أمش أبدًا على ماء
لكن
من فرط هزائمي
سقطت على األرض
مزهرية البيت من تلقاء نفسها
ّ
ومن فرط ما يتسع القلب
ُ
صرت أحفظ على ظهره
جميع ما لم أكتب
من قصائدي
وآخر معجزاتي
ُ
ذهبت هذا الصباح
مقبرة األصدقاء
إلى
ّ
ولم أتعثر في مشيتي
ّإل ّ
مرة واحدة.
¶¶¶
ترستان تزارا
صديقي العزيز!
َ
ّ
سبق َ
لك أن علمتنا
كيف نكتب قصيدة دادائية
وها أنا اآلن بدوري
ّ
ّ َ
سأعلمك كيف تحنط شاعرًا
بسهولة بالغة
ً
خذ قليال من املجاز والكثير من الصفات
ّ
َ
وكل ما يروق لك من االستعارات
وبنفس املقادير من املضاف واملضاف إليه
مثل
بريد البرق
منزل الدم
أيادي الريح
بئر القلب
سفينة النوم
باخرة الليل ..الخ الخ
اخلط الجميع حسب االتفاق
أطلق رصاصة الرحمة على املعنى
بعد أكثر من مجلد أو مجلدين
من األعمال الكاملة
ها َ
أنت أمام مومياء ناطقة
حاضرة في جميع املناسبات.
¶¶¶
ُ
سابقًا كان
البكاء نادرًا
حينئذ
دخلت كلمة دمعة
ّ
كل القواميس الشعرية
واليوم
ّ
الكل يبكي لسبب أو
بدون سبب
فخرجت الدموع من الشعر
وخرج هو اآلخر عليها.
* باريس /العراق
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فلسفة
أوسع .إن اكتشاف األعداد غير املنطقية
أك ـ ـثـ ــر إثـ ـ ـ ـ ــارة لـ ـلـ ـمـ ـش ــاع ــر ،ألن ـ ـ ــه ي ـش ـمــل
مجموعة من األشخاص ،الفيثاغوريني،
امل ـك ـ ّـرس ــن ل ـن ــوع م ــن ع ـب ــادة الـعـقــانـيــة
كما هو موضح في الرياضيات ،الذين
يدرسون الرياضيات على وجه التحديد
كـتـعـبـيــر ع ــن ه ــذه ال ـع ـب ــادة ،ويـكـشـفــون
عــن غـيــر قـصــد الــاعـقــانـيــة فــي صميم
ال ـش ــيء الـ ــذي اع ـت ـب ــروه ه ــدف ــا لـلـعـبــادة
حـيــث أط ـل ـقــوا عـنـفــا غـيــر عـقــانــي على
أنفسهم .هــذا التسلسل مــن الـخـطــوات،
يأخذنا من تاريخ العلم والتكنولوجيا
الـ ــذي ت ــم ت ـص ــوره ت ـص ــورًا ض ـي ـقــا ،إلــى
تــاريــخ اجـتـمــاعــي وس ـيــاســي ،غــالـبــا ما
تتميز فصوله بهذا الـنــوع مــن الحركة
الـجــدلـيــة :مــن االل ـت ــزام إل ــى املـثــالــي ،إلــى
االكتشاف داخــل حركة إجهاد ال يمكن
تعويضه بشيء يتناقض مع هذا املثل
األعلى ،أخيرًا ،االنحدار إلى هذا الشيء
املعاكس.
ه ــذا ه ــو ت ــاري ــخ ال ـع ـقــان ـيــة ،وبــالـتــالــي
أيضًا تاريخ الالعقالنية التوأم :تمجيد
العقل والــرغـبــة فــي القضاء على عكس
ذلـ ــك؛ الـتـحـمــل الـحـتـمــي لـلـعـقــانـيــة في
الـحـيــاة الـبـشــريــة ،ح ـتــى ،ورب ـمــا بشكل
خ ــاص ،ال ـحــركــات ال ـتــي أوق ـفــت نفسها
ل ـل ـق ـضــاء ع ـل ــى ال ــاع ـق ــان ـي ــة؛ وأخـ ـيـ ـرًا،
االن ـح ــدار إل ــى التضحية بالنفس غير
امل ـن ـط ـق ـيــة لـ ـتـ ـي ــارات ال ـف ـك ــر وال ـت ـن ـظ ـيــم
االجتماعي التي وضعت نفسها حصنًا
ضد الالعقالنية.
عـ ـ ـل ـ ــى امل ـ ـ ـس ـ ـ ـتـ ـ ــوى ال ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــردي ،ت ـت ـج ـل ــى
ال ـ ــاعـ ـ ـق ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة ف ـ ـ ــي صـ ـ ـ ـ ـ ــورة األحـ ـ ـ ـ ــام
واألحـ ـ ــاس ـ ـ ـيـ ـ ــس وال ـ ـعـ ــاط ـ ـفـ ــة والـ ــرغ ـ ـبـ ــة
والتأثير ،وتعززها املخدرات والكحول
وال ـت ــأم ــل .ع ـلــى امل ـس ـتــوى االج ـت ـمــاعــي،
دومًا بكلمات الكاتب ،يتم التعبير عنها
كدين وتصوف وســرد قصص ونظرية
املؤامرة وألتراس الرياضة والتشويش
والـ ـب ــاغ ــة وامل ـ ـظـ ــاهـ ــرات ال ـج ـمــاه ـيــريــة
وال ـج ـن ــس ع ـن ــدم ــا يـن ـفـجــر م ــن األدوار

إعداد زياد منى

ّ
كرس التنوير
في الغرب،
العقالنية
كقيمة عليا

امل ـقــررة لــه ،واملــوسـيـقــى عندما تنفصل
عن املالحظات على الورقة وتأخذ حياة
خــاصــة بـهــا .إنـهــا تشمل ال ـجــزء األكـبــر
من حياة اإلنـســان ،وربما تحكم معظم
ف ـت ــرات ت ــاري ــخ الـب ـشــريــة ،ورب ـم ــا تـســود
دائ ـمــا ،فــي حــن أن الـفـتــرات التاريخية
الـتــي يقنع فيها البشر أنفسهم بأنهم
ن ـج ـحــوا ف ــي إب ـقــائ ـهــا ف ــي م ـ ــأزق ،قليلة
ومتباعدة.
أي انتصار للعقالنية هو مؤقت وقابل
للقلب .أي جهد طوباوي لتنظيم األمور
تـنـظـيـمــا دائ ـم ــا م ــن أج ــل ال ـق ـضــاء على
ال ـت ـطــرف وتــأمــن ح ـيــاة هــادئــة مريحة
ل ـل ـج ـم ـيــع داخ ـ ـ ــل م ـج ـت ـمــع م ـب ـن ــي عـلــى
مبادئ عقالنية ،محكوم عليه بالفشل
م ـن ــذ ال ـ ـبـ ــدايـ ــة .إذ ت ـك ـم ــن امل ـش ـك ـل ــة فــي

الطبيعة الجدلية حيث يـحــوي الشيء
املــرغــوب فيه نقيضه ،حيث تنتهي كل
محاولة جــادة لبناء املجتمع بعقالنية
ً
ً
ع ــاج ــا أو آج ـ ــا ،إل ــى ث ــورة عـنــف غير
عقالني .يبدو أنه كلما كافحنا أكثر من
أجل العقالنية ،انتهينا إلى الالعقالنية.
ال ــرغ ـب ــة ف ــي فـ ــرض ال ـع ـق ــان ـي ــة ،وج ـعــل
الناس أو املجتمع أكثر عقالنية ،تتحول
ك ـقــاعــدة ع ــام ــة إل ــى ن ــوب ــات مــذه ـلــة من
الالعقالنية .إمــا أنها تثير الالعقالنية
الرومانسية كرد فعل ،أو أنها تحث في
أكـثــر مــروجـيـهــا املتحمسني عـلــى فكرة
غير متماسكة مفادها أن العقالنية هي
شــيء يمكن فــرضــه بالقوة أو بواسطة
قاعدة القلة املستنيرة على العامة.
ه ــذا ال ـت ــاري ــخ لـلـسـعــي وراء الـعـقــانـيــة

غالبًا مــا قــاد إلــى انـفـجــار الالعقالنية.
إن ـ ـهـ ــا قـ ـص ــة ال ي ـم ـك ـن ـن ــا ال ـ ـتـ ــوقـ ــف عــن
ال ـح ــدي ــث ف ـي ـه ــا .اإلغ ـ ــري ـ ــق ،ك ـم ــا ُيـ ـق ــال،
اخ ـتــرعــوا الـعـقــانـيــة .وف ــي وق ــت الحــق،
كـ ـ ّـرس ال ـت ـنــويــر ف ــي الـ ـغ ــرب ،الـعـقــانـيــة
ك ـق ـي ـمــة ع ـل ـي ــا وأط ـل ـق ـن ــا ع ـل ــى أن ـف ـس ـنــا
مصطلح ال ـح ـيــوان الـعـقــانــي .لـكــن هل
هذه القصة املذهلة بحد ذاتها عقالنية؟
ف ــي ه ــذا ال ـح ـس ــاب ال ـش ــام ــل لـلـعـقــانـيــة
م ــن ال ـع ـصــور ال ـقــدي ـمــة وح ـت ــى ال ـي ــوم -
مــن مقتل هيبياس فــي الـقــرن الخامس
ق ـب ــل املـ ـي ــاد ل ـك ـش ـفــه ع ــن وج ـ ــود أرقـ ــام
غير عقالنية إلــى صعود الغوغاء على
تويتر وانـتـخــاب دونــالــد تــرامــب ،يقول
ج ــاس ــن س ـم ـيــث إن األدل ـ ـ ــة ت ـش ـيــر إل ــى
عكس ذلــك .من الجنس واملوسيقى إلى
الدين والحرب ،تشكل الالعقالنية الجزء
األكـ ـب ــر م ــن ح ـي ــاة اإلن ـ ـسـ ــان وت ــاري ـخ ــه.
الـ ــاع ـ ـقـ ــان ـ ـيـ ــة تـ ـ ـ ـ ـ ــراوح بـ ـ ــن ال ـف ـل ـس ـف ــة
والسياسة واألحــداث الجارية .في ٍّ
تحد
للتفكير التقليدي حول املنطق ،والعقل
الـطـبـيـعــي ،واألحـ ـ ــام ،وال ـف ــن وال ـع ـلــوم،
والعلوم الزائفة ،والتنوير ،واإلنترنت،
والـ ـنـ ـك ــات واألكـ ـ ــاذيـ ـ ــب ،وامل ـ ـ ـ ــوت ،وه ــي
م ــواد ف ـصــول امل ــؤل ــف الـتـسـعــة ،يــوضــح
ال ـك ـت ــاب ك ـي ــف ي ـك ـشــف الـ ـت ــاري ــخ أن أي
انتصار للعقل مؤقت وقابل للقلب ،وأن
املخططات املنطقية ،بما في ذلك العديد
مــن وادي السيليكون ،غالبًا مــا تــؤدي
إلى عكس القطبية .املشكلة أن العقالني
ّ
يولد الالعقالني والعكس بالعكس في
دورة ال نهائية ،وأي جهد لوضع األمور
ً
ً
على نحو دائ ــم ينتهي عــاجــا أو آجــا
في انفجار غير منطقي .ولهذا السبب،
مــن غير املنطقي محاولة القضاء على
الــاعـقــانـيــة .لــأفـضــل أو األسـ ــوأ ،إنها
ُ
سمة ال تنسى من الحياة.
* Irrationality A History of the Dark
Side of Reason-pup 2019- Justin E.
H. Smith

باتريك جاي .دينين :لهذه األسباب أخفق النظام الليبرالي
ّ
ثـمــة ع ــدد مـتــزايــد مــن املـفــكــريــن يشككون
فــي جــدوى النظام الليبرالي السائد في
العالم بعد هزيمة الشيوعية .وخير دليل
على ذلك عدد األعمال التي تنتقده وإقبال
ال ـق ــراء الـكـبـيــر عـلـيـهــا وك ـث ــرة املـنــاقـشــات
التي تجري في هــذا الخصوص ،بما في
ذلك كتاب «ملاذا أخفق النظام الليبرالي»
(م ـن ـشــورات جــامـعــة ي ــال ـ  )2018باتريك
جــاي .دينني الــذي حظي باهتمام واســع
لـ ـي ــس ب ـ ــن أه ـ ـ ــل االخ ـ ـت ـ ـصـ ــاص ف ـح ـســب
وإنـ ـم ــا ب ــن ال ـ ـقـ ــراء ع ـم ــوم ــا .ل ـك ـن ـنــا ن ــرى
اآلن أن ال ـل ـي ـب ــرال ـي ــة تـ ـم ــوت ك ـم ــا حـصــل
م ــع ال ـش ـيــوع ـيــة .األطـ ـ ـ ــراف ت ـن ـهــار بــدايــة
مــع املـجــر وبــولـنــدا وغـيــرهـمــا فــي شرقي
أوروب ـ ـ ـ ــا .األن ـ ـمـ ــوذج األمـ ـي ــرك ــي ال ـســاطــع
األلـ ـ ــوان ل ــم ي ـعــد ي ـج ــذب أح ـ ـدًا ،ح ـتــى في
دول أوروبـيــة غربية مثل أملانيا املوحدة
تـ ّ
ـرســخ فيها الخيار الليبرالي .حتى إذا
صوبنا نظرنا تـجــاه دول إسالمية مثل
تــركـيــا ،ك ــان يـفـتــرض ب ـثــورة أت ــات ــورك أن
ً
ت ـكــون م ـثــاال لــدولــة ذات غــالـبـيــة مسلمة
وغ ــرب ـي ــة ودي ـم ـق ــراط ـي ــة .الـ ـي ــوم ه ــي غير
ليبرالية بغض الطرف عن ديمقراطيتها،
وأصبحت أقل علمانية وأكثر عصبية من
ذي قبل وأقل توجهًا نحو الغرب.
ال ش ــك ف ــي أن ال ـن ـظ ــام ال ـل ـي ـب ــرال ــي حـقــق
ن ـج ــاح ــات مـهـمــة ل ـل ـب ـشــريــة ،لـكـنــه أخـفــق
في أمــور أســاس وجوهرية مثل املساوة،
ح ـيــث ن ــرى ال ـت ـف ــاوت ال ـهــائــل ف ــي الــدخــل
وال ـ ـ ـثـ ـ ــروات بـ ــن أق ـل ـي ــة ض ـئ ـي ـلــة ل ـل ـغــايــة
وأغـلـبـيــة ســاحـقــة .الـنـظــام الـلـيـبــرالــي هو
ال ــذي سـ ّـبــب ن ـجــاح الـبـعــض فــي تكديس
ال ـث ــروات عـلــى سبيل امل ـثــال ،لـكــن أسـبــاب
إخـفــاقــاتــه تكمن فــي نـجــاحــه ،أي إن هــذا
النظام حمل في داخله أسباب نجاحاته
وم ــن ث ــم زوال ـ ــه ال ـح ـت ـمــي .ن ـحــن نـعـلــم أن
هزيمة الشيوعية في االتحاد السوفييتي
أثــارت موجة حماس بني بعض املفكرين
في الغرب الــذي ظنوا أن الرأسمالية هي
النهاية الحتمية للبشرية ،مغفلني حقيقة

أن ـه ــا ،وال ـن ـظ ــام ال ـل ـي ـبــرالــي ،لـيـســا ســوى
أيديولوجية ،وأنهما ليسا قدر البشرية.
كــاتــب ه ــذا امل ــؤل ــف بــاتــريــك ج ــاي .ديـنــن
بروفسور العلوم السياسية في «جامعة
ن ــوت ــردام» .علمًا بــأنــه سبق لــه التدريس
في «جامعات برينسنت» و«جورجتاون»،
ومـجــال اهتماماته نظرية الديمقراطية
واالقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاد ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي وال ـ ـ ــاه ـ ـ ــوت
ال ـس ـيــاســي .وامل ـق ـص ــود بــاألخ ـيــر دراس ــة
الطرق التي ترتبط بها املفاهيم الالهوتية
أو ط ــرق الـتـفـكـيــر بــالـسـيــاســة واملـجـتـمــع
واالقتصاد ،وغالبًا ما ارتبط باملسيحية،
لكنه نوقش في الفترة األخيرة باالرتباط
م ـ ــع األدي ـ ـ ـ ـ ــان األخ ـ ـ ـ ـ ــرى .أم ـ ـ ــا مـ ـفـ ـه ــوم أو
م ـص ـط ـلــح ال ـل ـي ـب ــرال ـي ــة ف ـ ـجـ ــذره liberty
بمعنى ال ـحــريــة ،ال ـتــي عـ ّـرفـتـهــا الفلسفة
السياسية اإلغريقية واملسيحية املبكرة
بــأنـهــا امل ـق ــدرة عـلــى تنمية الفضيلة من
أجل حكم الذات واملدينة خاصة الفرد عبر
ضبط النفس .أما الليبرالية القياسية أو
الكالسيكية ،فقد وسعت مفهوم الحرية
ليعني امل ـقــدرة عـلــى الـعـيــش والـعـمــل من
دون قيود السلطة القانونية التعسفية
أو العادات االجتماعية القمعية .علمًا بأن
األخ ـيــر هــو ال ــذي س ــاد عـلــى ســابـقــه .هــذا
اإلط ــار الليبرالي قــاد ب ــدوره إلــى أمــراض
اجتماعية هو غير قادر على معالجتها.
على سبيل املـثــال ،يتناول الكاتب وضع
املرأة في النظام الليبرالي بالقول« :غالبًا
ً
ما يشير املدافعون إلى تحرير املرأة مثاال
هامًا على نجاح الليبرالية ،ويـ ّـدعــون أن
أي نقد لليبرالية دعوة إلعادة النساء إلى
العبودية السابقة .لكن اإلنـجــاز العملي
الــرئـيــس لـتـحــريــر املـ ــرأة هــو نـقــل الـعــديــد
منهن إلــى الـقــوى العاملة فــي رأسمالية
ال ـســوق .فالليبرالية تـفـتــرض أن تحرير
الـنـســاء مــن األس ــرة يـعــادل الـتـحــرر ،لكنه
يساوي النساء بالرجال في عبودية أكثر
ً
شـمــوال بكثير» .وهــو يــرى أيـضــا أن أهم
عواقب الليبرالية سلبية ،إذ إنها تخلق
الـتـقـنـيــات ال ـت ــي تـجـعـلـنــا وح ـيــديــن مثل

خلق
التقنيات
التي تجعلنا
وحيدين
ََ
مثل الخل ِوي

َ َ
الــخــلـ ِـوي وهــي تخلق مؤسسات تنفرنا.
فثقافة َالربط وإدمان الهواتف املحمولة،
َ
أي الـ ـ ــخـ ـ ــلـ ـ ـ ِـوي م ـ ــن ع ـ ــام ـ ــات االنـ ـهـ ـي ــار
الـ ـحـ ـض ــاري ،ألن ال ـل ـي ـبــرال ـيــة ت ـج ـعــل مــن
األف ــراد منفصلني ومستقلني ووحيدين
وال عالقة للفرد بالعالقات .وفي املدارس
يتم استبدال الفوضى الواسعة النطاق
والـ ـ ـغ ـ ــش ب ـ ـقـ ــواعـ ــد ال ـ ـتـ ــواضـ ــع وال ـ ــرف ـ ــاه
والـ ـص ــدق ال ـت ـع ـل ـي ـمــي .ك ـمــا إن ـن ــا نــواجــه
ضعفًا سياسيًا واالن ـخــراط فــي إجبارنا
على اختيارات ال تمثل في جوهرها سوى
العبودية .في الوقت نفسه ،الكاتب يرى
أن الليبرالية فلسفة سياسية تم إطالقها
لتعزيز قــدر أكبر من اإلنصاف وتوسيع
ِّ
دائــرة الحريات التي هي في الواقع تولد
عــدم امل ـســاواة الهائلة ،وتـفــرض االتساق

مذكرات

سيرة

لودميال بفلتشنكو ...القناصة الحمراء

لينا موخينا :يوميات لينينغراد المحاصرة

كتاب «أنــا قناصة فــي مـعــارك دفــاعــا عن
سفستبول وأودي ـس ــا» (ع ـنــوان النسخة
الــروس ـيــة) ال ــذي ص ــدر بــاإلنـكـلـيــزيــة عن
«غرينهيل بوكس» بعنوان آخر ،اخترنا
عرضه في ذكــرى مــرور يــوم النصر على
ال ـن ــازي ــة وال ـف ــاش ـي ــة ،أي يـ ــوم اس ـت ـســام
أملــانـيــا الـنــازيــة رسـمـيــا ل ـقــوات التحالف
الــواقــع في التاسع من شهر أيــار (مايو)
ّ
 .1945إذ أن ال ـق ـيــادة ال ـنــازيــة كــانــت قد
استسلمت للقوات األميركية فــي نهاية
شـهــر نـيـســان (أب ــري ــل) م ــن ال ـع ــام نفسه،
لـ ـك ــن م ــوسـ ـك ــو احـ ـتـ ـج ــت عـ ـل ــى ذلـ ـ ــك ألن
االت ـفــاق بينها وبــن واشـنـطــن كــان على
أن االس ـت ـس ــام ي ـتــم ل ـق ـيــادتــي ال ـطــرفــن
الـعـسـكــريــن .اخـتـيــار ه ــذا املــؤلــف املثير
لـهــو اع ـتــراف بــالــدور املـهــم ال ــذي مــارســه
االتـ ـح ــاد الـســوفـيـيـتــي دف ــاع ــا ع ـنــا حيث
سقط له ضحايا كثر في معارك التصدي
العتداءات العدو الصهيوني ،وال ننسى
أيضًا دوره في الدفاع عن سوريا في وجه
اإلرهاب الناتوي واإلرهاب اإلسلمنجي-
التكفيري.
ال ش ــك ف ــي أن ت ــاري ــخ الـ ـح ــرب ال ـعــامل ـيــة
ً
الثانية ما زال مثقال بأسرار كثيرة منها
م ــا ك ـشــف أخ ـي ـرًا ع ــن أن ل ـن ــدن وب ــاري ــس
كانتا تخططان ملهاجمة مراكز استخراج
البترول في باكو التي كانت وقتها ضمن
حــدود االتحاد السوفييتي ،وكانت ّ
تمد
أملــانـيــا بـمــا تـحـتــاج إلـيــه مــن الـنـفــط وفــق
رأي سادة بريطانيا وفرنسا.
لقد فقد االتحاد السوفييتي نحو عشرين
مليون ضحية في الحرب وخسائر مادية
ال حصر لها .على سبيل املثال ،فقد نحو
مـلـيــون ج ـنــدي فــي مـعــركــة ستالينغراد
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جاستن سميث :انتصار العقالنية مستحيل!
«الــاعـقــانـيــة :تــاريــخ جــانــب العقالنية
املـظـلــم» (ب ــوب  )2019لـجــاســن سميث
م ـ ــؤل ـ ــف فـ ـلـ ـسـ ـف ــي يـ ـبـ ـح ــث فـ ـ ــي م ـس ــأل ــة
العقالنية والالعقالنية .مؤلف الكتاب
الـفــرنـســي هــو أس ـتــاذ الـتــاريــخ وفلسفة
ال ـع ـل ــوم ف ــي «ج ــام ـع ــة ب ــاري ــس  .»7فــي
ت ـم ـه ـيــده ل ـل ـع ـمــل ،ي ـ ــروي ال ـك ــات ــب قصة
أو لنقل أس ـطــورة ـ ـ ـ كـمــا ي ــرى هــو ـ ـ عن
الفيلسوف والـكــاتــب والـشــاعــر األثيني
هيبياس ال ــذي ك ــان مــن أت ـبــاع املــدرســة
الفيثاغورية ،التي تعد في الوقت نفسه
أخ ــوي ــة .ت ـقــول ال ــرواي ــة /األسـ ـط ــورة إن
أت ـب ــاع األخ ــوي ــة قـتـلــوه ألن ــه أف ـشــى أهــم
أسـ ــرارهـ ــم مل ــن ه ــم ل ـي ـس ــوا م ـن ـه ــا .كـتــب
ه ـي ـب ـيــاس« :ال ي ـم ـكــن ب ـن ــاء ال ـع ــال ــم من
أرق ــام .إذا كــان العالم مبنيًا على أرقــام،
فـيـجــب أن ي ـكــون غـيــر ع ـقــانــي .ه ــذا ما
اكتشفته الطائفة أخيرًا من قطري مربع:
إنه غير قابل للتوافق مع جانب املربع.
إذا حــاول املــرء حسابه ،سينتهي األمر
به إلــى سلسلة عشرية ليس لها نهاية
طبيعية .ذلــك لـيــس ممكنًا! إذا لــم تكن
هـنــاك حقيقة م ـحــددة ح ــول ه ــذا الــرقــم،
فـكـيــف يـمـكــن أن ي ـكــون ال ــرق ــم م ــا يميز
شيئًا معينًا فــي العالم؟ ال  ،هــذا خطأ.
إنه غير منطقي».
قضية هيبياس ـ ـ حسب قــول بابوس ـ ـ
هــي فــي ظــن الكاتب مجرد حالة أخــرى
في هذا الزمن الطويل واملتكرر للتاريخ،
ل ـك ــن ه ـن ــاك أي ـض ــا شـ ــيء م ـم ـيــز ح ــول ــه.
االكتشافات التي أعطتنا أسلحة نووية
لم تكشف عن أي شيء غير منطقي حول
كيفية عمل العالم .لقد أدركنا بالفعل أن
الـعــالــم يـتـكــون مــن الـعــديــد مــن األشـيــاء
التي تكون شــديــدة ال ـحــرارة أو شديدة
ال ـبــرودة أو شــديــدة الـتــآكــل أو متقطعة
عندما تكون متوافقة مع حياة اإلنسان.
لقد أتاحت لنا هــذه االكتشافات املزيد
مـ ــن ال ـ ـفـ ــرص لـ ـنـ ـك ــون ش ــري ــري ــن ت ـج ــاه
بـعـضـنــا ب ـع ـضــا ،ب ــل ح ـتــى ع ـلــى نـطــاق
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وحــدهــا ،وكــان مئات اآلالف مــن املدنيني
سـ ـك ــان م ــدي ـن ــة ل ـي ـن ـي ـن ـغ ــراد امل ـح ــاص ــرة
يقضون يوميًا جوعًا أو بسبب األمراض
واألوبئة .لكن املدافعني عن الوطن كانوا
ً
على استعداد للتضحية بأرواحهم رجاال
ون ـس ـ ً
ـاء وإح ــداه ــن لــودمـيــا بفلتشنكو،
الجندية في سالح القناصة التي نعرض
مذكراتها هنا.
لقد خالفت لــودمـيــا األوام ــر العسكرية
ب ـك ـت ــاب ــة ي ــوم ـي ــات ـه ــا فـ ــي ال ـج ـب ـه ــة ،لـكــن
ه ــذه امل ـخــال ـفــة أن ـت ـجــت م ــذك ــرات نـ ــادرة،
بقلم قناصة ام ــرأة ،وأكثر من ذلــك ،فهي
ص ــاح ـب ــة ال ــرق ــم ال ـق ـي ــاس ــي ح ـي ــث سـجــل
لها  309إصــابــات قاتلة رسمية ،إضافة
إل ــى نـحــو مـئـتــي إص ــاب ــة قــاتـلــة إضــافـيــة
غير رسمية ،أي مــن دون شاهد غيرها،
ف ـح ـص ـلــت ع ـل ــى أعـ ـل ــى أوسـ ـم ــة ال ـج ـيــش
األحمر.
ي ـقــول ال ـخ ـبــراء إن ف ـتــرة ح ـيــاة الـقـنــاصــة
السوفييت على الجبهة قصيرة حيث ال
تتجاوز األسبوعني .كلما بقيت على قيد
الـحـيــاة ،زادت خبرتهم وبــالـتــالــي فرص
النجاة من املوت .لكن القناصة املحاربني
على الجبهة يتعرضون لـحــاالت إرهــاق
م ـ ــن امل ـ ـ ـعـ ـ ــارك وم ـ ـ ــن ال ـ ـت ـ ـعـ ــرض ألق ـص ــى
الـشــروط البدنية .هــذا ي ــؤدي إلــى فقدان
الـقـنــاصــة الـتــركـيــز وعـ ــادة مــا ي ـكــون أول
خطأ يرتكبونه هو الخطأ األخير.
امتلكت لودميال الكفاءة الطبيعية وهي
إح ــدى املــواهــب الطبيعية ،عندما يكون
لــدى شخص مــا املــزيــج الصحيح تمامًا
م ــن الـتـنـسـيــق ب ــن ال ـيــد وال ـع ــن ،وثـبــات
العضالت ،والبصر الجيد والصبر  ..لكن
هناك أمر أكثر غموضًا يميز القناص من
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غـيــره يـعـ ّـرفــه بعضهم بــأنــه غــريــزة صيد
م ـتــأص ـلــة ،ال ت ـك ــون م ــوج ــودة دائ ـم ــا في
الرجال ،وهي نادرة في النساء .بعضهم
يـعــرف األم ــر الـغــامــض بــأنــه قــوة الـهــدف،
وامـ ـت ــاك ق ــوة اإلرادة إل ــى م ــا ه ــو أبـعــد
مــن الـقــاعــدة املقبولة .إن إيـمــان لودميال
بــوطـنـهــا وع ــدال ــة الـقـضـيــة السوفييتية،
كان مطلقًا ،ما منحها إصرارًا استثنائيًا
ملواجهة الصعاب الساحقة.

مــن طباع لودميال عــدم حبها لــأضــواء،
وهـ ــذا م ــن طـبـيـعــة ال ـق ـنــاصــة املتحفظني
إل ــى درج ــة ت ـق ــارب االنـ ـط ــواء .فـقــد كتبت
إن القناص عليه أال يلفت االنتباه إليه.
ك ـ ــان ال ـ ـشـ ــرط ال ــرئـ ـي ــس ل ـل ـع ـمــل ب ـن ـجــاح
ه ــو ال ـخ ـفــاء ،وه ــذا ال يـنـطـبــق فـقــط على
ساحة املعركة .القناص ،بكلمات الكاتبة،
يحتاج إلى صبر قطة ،ومكر فطري وما
ي ـش ـبــه الـ ـه ــوس بـمـهـمـتــه ،وي ـح ـت ــاج إلــى

الصمت والهدوء والوقت للتأمل وملراقبة
محيطه.
عـنــدمــا تــوجـهــت إل ــى ال ــوالي ــات املـتـحــدة
ف ــي زيـ ـ ــارة رس ـم ـيــة ض ـمــن وفـ ــد شـبـيـبــة،
ف ــوج ـئ ــت ب ـك ـي ـف ـُيــة ت ـع ــاط ــي األم ـي ــرك ـي ــن
م ــع ال ـ ـحـ ــرب ،وذه ـ ـلـ ــت ل ـس ـخ ــاف ــة أس ـئ ـلــة
الـصـحــافـيــن األم ـيــرك ـيــن .فـمــن األسـئـلــة
التي طرحت عليها أي مكياج تستعمل
وط ــول تـنــورتـهــا وم ــا إذا كــانــت تستحم
ع ـلــى الـجـبـهــة وح ـتــى م ــا ل ــون مالبسها
الداخلية ،مما دفعها لتشبيههم بالقوات
النازية املهاجمة التي كانت تسعى إلى
إرهاب العدو .كما رفضت باحتقار عرض
ش ــرط تصنيع سـجــائــر أمـيــركـيــة لوضع
ص ــورت ـه ــا ع ـل ــى ع ـل ــب ال ـس ـج ــائ ــر مـقــابــل
نـصــف مـلـيــون دوالر .وال يـمـكــن نسيان
مــواج ـه ـت ـهــا الـلـفـظـيــة األول ـ ــى م ــع سـيــدة
البيت األبيض إلينور روزفلت ،ما اضطر
األخيرة ملغادرة طاولة الطعام.
الـ ـت ــواض ــع ل ــم ي ـك ــن ي ـن ـق ـص ـهــا ،فـعـنــدمــا
هنأها قائد الجبهة في سفستبول على
إصــابــاتـهــا الـكـثـيــرة فــي ص ـفــوف ال ـعــدو،
أجابت إنهم «كان يهجمون بأعداد كثيرة
حتى صار من غير املمكن إخطاء الهدف.
ل ـقــد ت ـعــرضــت ل ــودم ـي ــا لـ ـج ــراح ك ـث ـيــرة،
جسدية ونفسية ،لكنها عــاشــت لتكتب
مذكراتها الثمينة قبل وفاتها عام 1974
عن عمر  58عامًا.
* I am a sniper: In Battles for Sevastopol and Odessai. greenhill books 2015/
2018. translation from russian: Alla Igorevna Begunova. 216 pp with many illustrations

«م ــذك ــرات ل ـي ـنــا مــوخ ـي ـنــا :ح ـيــاتــي في
مــديـنــة لـيـنـيـنـغــراد امل ـح ــاص ــرة» مــؤلــف
آخـ ــر أردن ـ ـ ــا ع ــرض ــه ه ـن ــا ألن كــات ـب ـتــه،
وه ــي مــواط ـنــة ســوفـيـيـتـيــة م ــن مــديـنــة
ل ـي ـن ـي ـن ـغ ــراد ،س ـج ـل ــت ف ـي ــه يــوم ـيــات ـهــا
بني أيــار (مــايــو)  1941وأيــار  1942عن
حياتها فــي املدينة قبل الـغــزو النازي
وحصار املدينة وخالله .لينا موخينا
صاحبة هــذه اليوميات لــم تكن كاتبة
وال صحافية ،وإنما فتاة في الخامسة
عـشــر مــن ال ـع ـمــر ،مــا يـمـنــح الـنـصــوص
ب ــراء ة إضــافـيــة .ال ـبــراء ة األصلية تنبع
م ــن أن كــاتـبــة ال ـس ـطــور ل ــم تـكــن تـعــرف
إن ك ــان ــت سـتـعـيــش ف ــي ه ــذا الـحـصــار
امل ــدم ــر ال ـ ــذي بـ ــدأ أس ــاب ـي ــع قـلـيـلــة بـعــد
ع ـ ــدوان أملــان ـيــة ال ـن ــازي ــة ع ـلــى االت ـح ــاد
الـســوفـيـيـتــي واس ـت ـمــر ن ـحــو تسعمئة
يوم ،لذا من البديهي أنها كانت تسجل
وقائع حقيقية.
لقد قامت قوات أملانية النازية بحصار
م ــديـ ـن ــة ل ـي ـن ـي ـن ـغ ــراد وكـ ــانـ ــت األوام ـ ـ ــر
بـتـســويـتـهــا ب ـ ــاألرض وعـ ــدم ق ـب ــول أي
استسالم.
لكن ذلــك لم يكن معلومًا لــدى السكان.
كـ ــان ع ـل ـي ـهــم ،ه ــم ال ــذي ــن ي ـن ـت ـمــون إلــى
عــرق أدنــى بحسب الجنون العنصري
النازي ،املوت أو الرحيل ،ليفسحوا في
املـجــال لتنفيذ خطط الـنــازيــة بإسكان
ال ـ ـعـ ــرق اآلري «األرقـ ـ ـ ـ ــى» ض ـم ــن خـطــة
ً
«املجال الحيوي» بدال من سكان شمال
غ ــرب ــي روس ـي ــا ال ــذي ــن س ـيــرح ـلــون إلــى
س ـي ـب ـيــريــا .م ــن ال ـج ــان ــب الـســوفـيـيـتــي،
كـ ــان األم ـ ــر ب ــال ــدف ــاع ع ــن امل ــدي ـن ــة الـتــي

انطلقت منها الثورة البلشفية وتحمل
اســم قائدها وملهمها لينني .فسقوط
املــديـنــة لـلـنــازيــن ك ــان سيشكل ضربة
م ـع ـنــويــة هــائ ـلــة لـلـجـيــش األحـ ـم ــر؛ (ال
أدري ك ـيــف ق ـ ِـب ــل س ـك ــان املــدي ـنــة تغير
اسمها والعودة إلى اسمها القيصري
األمل ــان ــي ،ولـيــس ال ــروس ــي ،بـعــدمــا دفــع
مــايــن األفـ ــراد حـيــواتـهــم دفــاعــا عنها
كونها رمز البالد – ز م).
لينا موخينا تبدأ يومياتها بالحديث
ع ــن ح ـي ــات ـه ــا ف ــي امل ــدي ـن ــة ق ـب ــل ال ـغ ــزو
الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــازي ،وع ـ ـ ــن ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــة وامل ـ ــدرس ـ ــة
وصــديـقــاتـهــا وع ــن حـيــاتـهــا فــي أج ــواء
الـ ــدعـ ــايـ ــة ال ـس ــوف ـي ـي ـت ـي ــة ،وعـ ـ ــن حـبـهــا
الـ ـخـ ـف ــي لـ ـط ــال ــب م ـع ـه ــا اس ـ ـمـ ــه ف ــوف ــا،
لتنتقل بعدها إلى الحديث عن الحرب،
الـتــي كــانــت تتوقعها ،لكن الـقـيــادة في
موسكو كانت تتوقع عكس ذلك .تصف
ال ـح ـيــاة الـيــومـيــة وال ـع ــذاب ــات املــراف ـقــة،
خ ـ ـصـ ــوصـ ــا أن عـ ـ ـ ــدم ت ـ ــوق ـ ــع ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة
السوفييتية عدوانًا أملانيًا نازيًا عنى
أن امل ــدي ـن ــة ل ــم ت ـق ــم ب ـت ـخــزيــن األغ ــذي ــة
وغيرها من مواد املعيشة.
ثـمــن ذل ــك الـتـقـصـيــر ك ــان بــاهـظــا حيث
قـ ـض ــى أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن مـ ـلـ ـي ــون م ـ ــن ج ـن ــود
ال ـج ـي ــش األحـ ـم ــر دف ــاع ــا ع ـن ـهــا وأك ـث ــر
مــن مليوني مـصــاب ،إضــافــة إلــى موت
م ـئ ــات اآلالف م ــن املــدن ـيــن ج ــوع ــا .كل
ذل ـ ــك تـ ــذكـ ــره ك ــات ـب ــة الـ ـي ــومـ ـي ــات ،مـثــل
قولها إن جدتها مــرضــت وكــانــت على
ّ
وشــك املــوت ،لكنها تمنت أال ترحل إال
بعد مطلع الشهر كي تستفيد هي من
ب ـطــاقــة ال ـت ـمــويــن خــاصـتـهــا (تـمـنـحـهــا

وال ـت ـج ــان ــس ،وت ـش ـجــع ال ـت ــده ــور املـ ــادي
والروحي وتقوض الحرية.
هذا النمط واضح ال يمكن تفويته :سواء
كانت الحضارة مسلمة أو هندوسية أو
أرثــوذكـسـيــة ،فثمة عــامــات انـطـبــاق ذلك
ح ـتــى ع ـلــى ال ـع ــال ــم الـ ـب ــوذي ومـ ــا وراءه
حـيــث تــم تــأكـيــد ال ــدول ــة الـقــومـيــة تعبيرًا
عــن شـعــوب متميزة لها مصالح مميزة
وآلهة متنافسة ،في وجه النظام العاملي
ّ
لليبرالية العقالنية .يـجــادل الكاتب بــأن
األسـ ـ ــس ال ـف ـل ـس ـف ـيــة واألن ـث ــروب ــول ــوج ـي ــة
لليبرالية ،التي تمتد إلــى توماس هوبز
( )1679 - 1588 ,Thomas Hobbesوجون
لوك ( )John Locke 1704 – 1632الذي يعد
األب الــروحــي لليبرالية ،وكــذلــك توماس
جيفرسون (- 1743 ,Thomas Jefferson

الناس لم
يعودوا
يكترثون
للنزول إلى
المالجئ
ألنهم
ما عادوا
يملكون
الطاقة لذلك

 125غرامًا من الخبز يوميًا) .تعليقات
مماثلة كانت نادرة في اليوميات ،لكن
بؤس حالة األحياء مميت حقًا .في أحد
األي ـ ــام ،كـتـبــت أن ال ـس ـكــان سـيـصــابــون
بــالـجـنــون ج ــراء قـصــف ق ــوات الحصار
النازية املكثف الذي طال حتى مخازن
الحبوب والطعام واملطابخ الجماعية
ومراكز توليد الطاقة الكهربائية.

لـيـنــا كـتـبــت أن ال ـسـكــان اض ـط ــروا ألكــل
الورق املقوى مع الغراء الذي يستعمله
الـ ـنـ ـج ــارون ،ث ــم اض ـط ــرت ألك ــل قطتها
لـتـفــادي ال ـت ـضــور .وتــاحــظ أن القطط
والـ ـك ــاب اخ ـت ـف ــت م ــن امل ــدي ـن ــة ،بـيـنـمــا
ُح ِك َي أيضًا عن حاالت أكل لحم األموات
م ــن ال ـب ـشــر .عــاشــت لـيـنــا لـتـشـهــد وف ــاة
والــدتـهــا وخالتها وصديقة لها كانت

 )1826وجون ديوي (-1859 ,John Dewey
 )1952وغـيــرهــم ،ق ــادت إلــى قـيــام السوق
الحرة ،والحكومة املركزية الكبيرة للعمل
معًا لتحرير األفراد من بعضهم ،بل حتى
تحريرهم من طبيعتهم الخاصة ،بما قاد
بدوره إلى فقدان الفضيلة وإشاعة القلق
الدائم خاصة بالعالقة مع التكنولوجيا،
وكــذلــك الـشـعــور بالعجز والـتـغــرب تجاه
حكم الــذات ،وسلسلة من الكوارث املالية
والبيئية والوشيكة .يوضح الكاتب في
عـمـلــه أن ــه ال يــريــد ب ـقــاء الـلـيـبــرالـيــة ،لكن
مــن دون تقديم بــديــل .مــع ذلــك ،فقد نجح
ه ــذا الـكـتــاب فــي الـحـصــول عـلــى عــروض
وم ــراج ـع ــات ك ـث ـيــرة ،م ــن ك ـتــاب تقدميني
وم ـف ـكــريــن م ـحــاف ـظــن ،وه ـ ــذا أمـ ــر يــدعــو
للدهشة ،آخــذيــن فــي االعـتـبــار أن الكتاب
مسيحي كاثوليكي محافظ وناقد ألفكار
اليمني األمـيــركــي بما فــي ذلــك االقتصاد
الرأسمالي .لقد نجح الكاتب في اجتذاب
اهـتـمــامــات الـطــرفــن اليميني والتقدمي
ألن ـ ـ ــه يـ ـه ــاج ــم الـ ــرأس ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة والـ ـثـ ـق ــاف ــة
اليسارية .النقطة األخيرة هي قول الكاتب
إن ال ـت ــوق ال ـي ــوم واسـ ــع ل ـقــائــد ق ــوي ذي
إرادة الستعادة السيطرة الشعبية على
أشكال الليبرالية للحكومة البيروقراطية
واالقتصاد املعولم ،يأتي بعد عقود من
الـتـفـكـيــك الـلـيـبــرالــي لـلـمـعــايـيــر الـثـقــافـيــة
وال ـع ــادات السياسية ال ـضــروريــة للحكم
الـ ــذاتـ ــي .ال ـت ـحــريــر االقـ ـتـ ـص ــادي ال ـ ــذي ال
يــرحــم ،تــرك كثيرًا مــن الـنــاس غير آمنني
مــاديــا ،والـتـحــرر الثقافي ال ــذي ال هــوادة
فـ ـي ــه ج ـع ـل ـه ــم فـ ــي وضـ ـ ــع غـ ـي ــر م ـس ـت ـقــر،
والـ ـع ــاق ــات امل ـح ـل ـيــة ()communal ties
يـتــم التخلي عنها لتشجيع ق ــوة عاملة
متنقلة ،والحرية تصبح شيئًا للحكومة
القوية على نحو متزايد ،فإما أن تمنحها
أو تحجبها.
* Why Liberalism Failed (Politics and
Culture) by Patrick J. Deneen - Yale
University Press -2018

تعيش معهم فــي املـنــزل وانتهى األمــر
ب ـهــا إل ــى اض ـط ــراره ــا لـتــدبـيــر أمــورهــا
وحــدهــا فــي املــديـنــة امل ـحــاصــرة .نصف
يــومـيــات لينا مخصصة للحديث عن
الـ ـطـ ـع ــام ،أو فـ ـق ــدان ــه ،وع ـ ــن املـ ـ ــوت فــي
امل ــدي ـن ــة ال ـص ــام ــدة وال ـ ـغـ ــارات ال ـجــويــة
النازية.
ك ـم ــا ك ـت ـبــت ع ــن م ـش ــارك ـت ـه ــا ف ــي حـفــر
الخنادق ضمن حدود املدينة الجنوبية
ح ـي ــث ك ـ ــان ع ـل ــى ال ـج ـم ـي ــع ال ـع ـم ــل 12
ساعة ،تتخللها عشر دقائق استراحة
كل ساعة .قرب نهاية اليوميات كتبت
لـيـنــا إن ال ـن ــاس ل ــم ي ـع ــودوا يـكـتــرثــون
لـلـنــزول إلــى املــاجــئ ألنـهــم لــم يـعــودوا
يملكون الطاقة الــازمــة وغـيــر قــادريــن
ع ـل ــى بـ ــذل ال ـج ـه ــد ال ـج ـس ــدي امل ـط ـلــوب
لنزول الدرج وصعوده.
يـ ــوم ـ ـيـ ــات لـ ـيـ ـن ــا ،ه ـ ـ ــذا الـ ـكـ ـن ــز ال ـث ـم ــن
وال ـش ــاه ــد ال ـتــاري ـخــي امل ـه ــم ع ـثــر عليه
بطريق املـصــادفــة فــي ستينيات القرن
امل ــاض ــي ول ــم ت ـن ـشــر بــال ـل ـغــة الــروس ـيــة
ُ
إال ف ــي ع ــام  .2011ف ـصــاح ـبــت ـهــا دعــت
في اليوميات أي شخص يعثر عليها
إلي ـص ــال ـه ــا إلـ ــى أق ــاربـ ـه ــا ك ــي ي ـعــرفــوا
ال ـ ـ ـعـ ـ ــذابـ ـ ــات الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ـعـ ــرضـ ــت ل ـ ـهـ ــا فــي
لينينغراد املحاصرة.
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Hardcover
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)Love Darragh (Translator
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أوراق

ّ
بيع السرار
وال مــن ض ــروب العبث والـلـهــو واختبار
الحظوظ» (عرفان حمور ،مواسم العرب
الكبرى ،ص .)844-843
وأنا أختلف ّ
بشدة مع حمور هنا ،وأجد
أن ــه لـيــس م ــن الـسـهــل أبـ ـدًا الـتـشـكـيــك في
م ـص ــداق ـي ــة اب ـ ــن ح ـب ـيــب أخـ ـب ــر ال ـخ ـب ــراء
فــي الـجــاهـلـيــة .ف ــوق ذل ــك ،فـهـنــاك حديث
مـشـهــور يـنـهــى عــن بـيــع ال ـس ــرار« :إيــاكــم
وبيع الـســرار» .ولــم يكن الــرســول لينهى
عن هــذا البيع لو لم يكن شائعًا .والحق
أن نـفــي بـيــع ال ـس ــرار سيمنعنا مــن فهم
آي ـ ـ ــات س ـ ـ ــورة ي ــوس ــف الـ ـت ــي أوردن ـ ــاه ـ ــا
أعاله .ومشكلة عرفان أنه فهم أن الجملة
تـتـحــدث فـقــط عــن ط ــراز واح ــد مــن البيع
في عكاظ هو «بيع السرار» .والحقيقة أن
جملة «وكان بيعهم السرار» ال تعني أنه
بيعهم الوحيد ،بل أنه واحد من بيوعهم.

يريده وال يريده

ّ «يوسف ،االبن
المفضل» (منمنمات
العهد القديم مع
كتابة بالفارسية
والالتينية واليهودية
ــ  390×300مم ــ
)1254/1244

زكريا محمد *
ّ
تتحدث
أثــارت آيات سورة يوسف ،التي
عن بيعه ،اضطرابًا عظيمًا عند املفسرين
وال ـل ـغ ــوي ــن« :وجـ ـ ـ ــاءت سـ ـي ــارة أرس ـل ــوا
واردهـ ــم فــأدلــى دل ــوه ق ــال يــا بـشــرى هــذا
غ ــام وأسـ ـ ـ ّـروه بـضــاعــة وال ـلــه عـلـيــم بما
ي ـع ـم ـلــون .وشـ ـ ــروه ب ـث ـمــن ب ـخــس دراهـ ــم
معدودة وكانوا فيه من الزاهدين .وقال
ال ــذي اش ـت ــراه م ــن مـصــر الم ــرأت ــه أكــرمــي
مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولـدًا»
(سورة يوسف.)21-19 :
وك ــان ــت جـمـلــة «وأسـ ـ ـ ـ ّـروه ب ـضــاعــة» هي
التي سببت كل هذا االضطراب .وقد ذهب
املفسرون مذاهب في تفسير جملة:
 :1أن جملة «أسروه بضاعة» تعني :أخفوا
أم ــره ّ
وادع ـ ــوا أنـهــم أخ ــذوه معهم لبيعه
كبضاعة لصالح آخــريــن« :يعني الــوارد
وأصحابه ،فخافوا أن يقولوا اشتريناه
ّ
فيقول الرفقة اشركونا فيه فقالوا :إن أهل
امل ــاء استبضعونا هــذا ال ـغــام» (الكامل
في التاريخ) .يضيف الزبيدي« :وأسروه:
الـضـمـيــر ل ـل ــوارد وأص ـحــابــه :أخ ـفــوه من
الرفقة .وقيل :أخفوا أمــره ووجدانهم له
فــي ال ـجــب ،وقــالــوا لـهــم :دفـعــه إلـيـنــا أهــل
امل ــاء لنبيعه لـهــم بـمـصــر» (الــزمـخـشــري،
الكشاف).
 :2لـكــن ه ـنــاك مــن ي ـقــول إن الـضـمـيــر في
أس ـ ــروه ي ـعــود ع ـلــى إخـ ــوة ي ــوس ــف .فهم
الذين أخفوا كونه أخًا لهم ،و«قالوا :إنه
عبد لنا أبق منا» .بل إن هناك من يرى أن
إخوة يوسف هم من باعوه ،وأنهم أخفوا
ذلك« :وعن ابن عباس :أن الضمير إلخوة
ي ــوس ــف وأن ـه ــم ق ــال ــوا لـلــرفـقــة ه ــذا غــام
لنا قد أبــق فاشتروه منا» (الزمخشري،
الكشاف).
 :3أن كلمة أسروه تعني ّ
نوه«ُ :وقوله
خم
َ ُّ ُ َ َ ً
َ
اعة «أي خ َّم َنوا ًفي
تعالى» َوأسروه ِبض
َُْ
ُ
ْ
َ
ْ
َ
أنف ِس ِهم أن َي ْح ُصلوا من بي ِعهِ ِبضاعة»
(الزبيدي ،تاج العروس).
لكن الحقيقة أن «أســروه بضاعة» تعني
باعوه كبضاعة .وقد جرى البيع بطريقة

«بـ ـي ــع ال ـ ـس ـ ــرار» .ب ـ ــذا ف ـي ــوس ــف ب ـي ــع فــي
الواقع مرتني :مرة باعه من عثر عليه في
البئر بثمن بخس ،وثانية حني باعه من
اشتراه بمصر.

بيع السرار
ال ـب ـي ـعــة األولـ ـ ــى ق ــرب ال ـب ـئــر ه ــي الـبـيـعــة
األهــم ألنها تفتح لنا بــاع فهم واحــد من
بيوع الجاهلية الغامضة« :بيع ّ
السرار».
وه ــذا الـبـيــع مختلف ح ــول طبيعته في
امل ـصــادر الـعــربـيــة .ولـيــس لدينا عنه من
امل ـ ـصـ ــادر ال ـق ــدي ـم ــة سـ ــوى ف ـق ــرة واحـ ــدة
مــن ابــن حبيب .والجميع لنا ينقل هذه
الفقرة الغامضة« :وك ــان بيعهم الـســرار:
إذا وجــب البيع وعند التاجر فيها إلف
ممن يريد الـشــراء وال يــريــده ،أشــركــه في
الــربــح» (املحبر ،ابــن حبيب) .فاملرزوقي
ً
يـ ـق ــول مـ ـ ٌث ــا« :ف ـ ـ ــإذا وج ــب ال ـب ـي ــع وع ـن ــد
التاجر إلف ممن يريد الشراء وال يريده،
فله الشركه في الربح» (املرزوقي ،األزمنة
واألمـكـنــة) .وهكذا فاملرزوقي ّ
غير جملة
«أشــركــه في الــربــح» بجملة «فله الشركة
في الربح» .هذا كل شيء .كما أن الدكتور
جــواد علي نقل الفقرة ذاتها كما جاءت:
ومنها ال ـســرار« :ف ــإذا وجب البيع وعند
التاجر إلف ممن يريد الشراء وال يريده،
أشــركــه فــي الــربــح» (ج ــواد علي ـ املفصل
فــي تــاريــخ الـعــرب قبل اإلسـ ــام) .ويؤكد
لنا سعيد األفغاني أن بيع السرار لم يرد
إال عند ابــن حبيب فــي فقرته الشهيرة:
«لم أجد هذا الضرب في جميع املصادر
التي بيدي ،لم يذكره أحد غير محمد بن
حبيب بقوله« :وكان بيعهم (أي بعكاظ)
ال ـس ــرار ،ف ــإذا وجــب الـبـيــع وعـنــد التاجر
إلف ممن يريد الشراء وال يريده ،اشركه
ف ــي ال ــرب ــح» (س ـع ـيــد األفـ ـغ ــان ــي ،أسـ ــواق
العرب في الجاهلية واإلس ــام ،ص .)26
املطرزي
لكن األفغاني وجــد فقرة أ
خــرى ُْ ْ َ َ
املتأخر صاحب «املنقى»َ :
«و ِفــي النتقى:
َْ َ ُ َ ُ ْ
َ َبـ ْـيـ ُـع َ ا ْلـ ِّـسـ َـر ِار أ َن تــقــول َ أخ ـ ِـر َ ُج َي ـ ِـدي َو َي ـ َـد َ َك
َ
ْ
َْ َ ُ َ َْ ٌ َ
ف ِإن َأ ْخ َر ْج ُت خَات ِمي ق َبلك فهَو بي َع ِب َكذا
َ
ْ
َ ْ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
و ِإن أخ ــرج ــت خــاتــمــك قــبـ ِـلــي فـ ِـبــكــذا ،ف ـ ِـإن

ْ
َ ْ
َ َ
أخـ َـر َجـ ْـا َمعًا أ ْو لـ ْـم ُيــخـ ِـر َجــا َج ِميعًا َعـ َـادا
ْ
َ
اج» (املطرزي ،املغرب في ترتيب
ِفي ِ
الخر ِ
امل ـعــرب) .وه ــذه الـفـقــرة تشير فــي الــواقــع
إلــى أن هناك من كتب عن «بيع السرار»
غير ابــن حبيب ،وأن املـطــرزي كــان ينقل
عنه.
ويبدو أن بعض األجانب شــارك في هذا
ال ـ ـجـ ــدال .إذ ي ـخ ـبــرنــا األف ـغ ــان ــي أن أحــد
املستشرقني له تفسير آخر لبيع السرار:
«أرسـ ــل إل ــي األس ـت ــاذ كــرنـكــو املستشرق
املـ ـع ــروف ع ـقــب صـ ــدور الـطـبـعــة األولـ ــى،
يـ ـق ــول« :وألرجـ ـ ـ ــع إل ـ ــى ب ـي ــع ال ـ ـسـ ــرار فــي
عـكــاظ ،وأظــن أن أمــر البيع وال ـشــراء كان
سرًا الجتماع القبائل التي بينهم عداوات
ودم ــاء فــي هــذه الـســوق .وعـلــى هــذا ،تدل
قـصــة طــريــف الـعـنـبــري الـتــي ذكــرتـمــوهــا
وقد كانوا يتلثمون عند حضور السوق
مخافة أن يراهم عدوهم ،وهذا رأيي والله
أعلم» (سعيد األفغاني ـ أسواق العرب في
الجاهلية واإلس ــام ،هامش  ،2ص .)26
وقــد ع ــارض األفـغــانــي هــذا ال ــرأي ،ومعه
حق في ذلك.
ان ـط ــاق ــا م ــن ك ــل ه ـ ــذا ،ف ـقــد ن ـفــى عــرفــان
حمور وجود هذا البيع من أصله« :وكنت
ذكرت ،في كالمي عن خصائص األسواق
املوسمية ،أن سوقًا كسوق عكاظ ،يتوجه
إليها التجار من كل مكان ،ويعدون لها
م ــا اس ـت ـطــاعــوا م ــن ص ـنــوف ال ـب ـيــاعــات...
ال يمكن أن تـكــون الـبـيــوع فيها بطريقة
واحدة مبهمة ،ال هي من ضروب القمار،

ظلوا مقتنعين بأن
يوسف بيع مرة واحدة،
في حين أنه بيع مرتين

ع ـلــى ك ــل ح ـ ــال ،فـ ــإن م ــا زاد أمـ ــر «بـيــع
ال ـ ـسـ ــرار» غ ـمــوضــا وإب ـه ــام ــا إن ـم ــا هو
الجملة املــركــزيــة فــي نــص اب ــن حبيب:
«يريد الـشــراء وال يــريــده» .وهــي جملة
شديدة الغموض كما نــرى .فما معنى
أنه يريد الشراء وال يريده في اللحظة
عينها؟ والغريب أن هذه الجملة تنقل
عند الجميع من دون شرح أو توضيح.
بل بتظاهر َمن يبدو أنه يفهم الجملة
وأنها وال تشكل مشكلة بالنسبة لهم،
مــع أن ـهــا شــديــدة ال ـغ ـمــوض كـمــا نــرى.
ومــن الواضح أن الخطوة األولــى لفهم
«بيع ال ـســرار» تبدأ بفهم هــذه الجملة
ً
وجالئها أوال.
ول ـج ــائ ـه ــا أق ـ ـتـ ــرح أن ك ـل ـم ــة «ي ــري ــد»
األولـ ـ ـ ــى م ـص ـح ـف ــة ،وأن ـ ـهـ ــا فـ ــي األصـ ــل
بــالــزاي ال بــالــراء (ي ــزي ــد) .أم ــا «اإلل ــف»
ف ـمــن اإلل ـف ــة وامل ـصــاح ـبــة ،وه ــي تعني
هـنــا الـصــاحــب امل ـش ــارك .ب ــذا فالجملة
تـقــول :فــإذا حــل وقــت البيع ،وكــان عند
التاجر مــؤالــف يزيد فــي سعر الـشــراء،
لكنه ال يريد الشراء حقيقة ،وعده الذي
سيشتري السلعة بأنه سيشاركه في
الربح الحقًا ،حتى يخلص من مزايدته
الـتــي تــزيــد مــن سعر السلعة عليه .أي
يغريه بوقف املزايدة عبر تقاسم الربح
معه عند بيعه للسلعة الحقًا .هذا هو
املعنى بالتحديد.
لكنني أعـتـقــد ،وانـطــاقــا مــن قـصــة بيع
يــوســف ،أن بيع ال ـســرار ليس بالضبط
كما يقول ابــن حبيب .فــالـســرار يوجب،
في ما يبدو لي ،أن يكون «اإللف» شريكًا
فــي السلعة املـعــروضــة للبيع .وإذا كان
ابــن حبيب يقصد باإللف الشريك ،فهو
ي ــواف ــق م ــا أدعـ ـي ــه .بـ ــذا ي ـجــب أن يـكــون
هناك شركاء في السلعة التي تباع «بيع
السرار» .واحــد من هــؤالء الشركاء يريد
أن يشتري السلعة ،أي أن يشتري حصة
اآلخر عمليًا .لكن اآلخر يتظاهر بأنه هو
اآلخ ــر يــريــد أن يـشـتــري .ف ــإذا قــال األول:
أش ـت ــري الـبـضــاعــة بـعـشــرة دراه ـ ــم ،قــال
الثاني :ال ،أنا أشتريها بعشرين درهمًا.
وهو ال يريد أن يشتري في الواقع ،لكنه
يفعل فعل «مــزايــدة» حتى يكسب أكثر
مــن األول .عليه ،فهناك سلعة مشتركة
بني طرفني ،واملطروح أن يشتريها أحد
منهما .وكــل واح ــد يـطــرح سـعـرًا .واحــد
من الطرفني ال يريد أن يشتري حقًا لكنه
يعلي السعر كي يرغم مقابله على دفع
ثـمــن أع ـلــى .ه ــذا هــو بـيــع ال ـس ــرار .بناء
على ذلــك ،فقد اعتبر «بيع ال ـســرار» في
اإلسالم طرازًا من املقامرة .لذا نهى عنه
الــرســول فــي الحديث ال ــذي أشــرنــا إليه:
«إياكم وبيع السرار».

بيع المجر
وق ــد رب ــط ب ـيــع الـ ـس ــرار ب ـط ــراز آخ ــر من
ال ـب ـيــوع ه ــو «ب ـي ــع ِاملـ ـ ْـجـ ــر» .وامل ـج ــر هو
بـيَــع مــا فــي ب ـطــون األن ـع ــام مــن مــوالـيــد:
«امل ـ ـ ْـج ـ ـ ُـر :م ـ ــا فـ ــي ُب َـ ـطـ ــون َ الـ ـح ـ ْـوام ــل مــن
َ
اإلبـ ــل والـ ـغـ ـن ــم؛ وامل ـ ْـج ـ ُـر :أن ُ َي ــش ــت ـ َـرى ما
ِ
فـ ــي ب ـط ــون ـه ــا ،وق ـ ـيـ ــل :هـ ــو أن ي ـش ـتــرى

َالـ ـبـ ـعـ ـي ــر بـ ـم ــا ف ـ ــي بـ ـط ــن ال ـ ـنـ ــاقـ ــة؛ وق ــد
َ َ َ ُ َ َ ً
أ ْم ـ ـ َ َ
ـاجـ ـ َـرة
ـاجـ ـ ــر مـ ـ َـمـ ـ
ـج ـ ــر ف ـ ــي ال ـب ـي ــع ومـ ـ ـ َ
ْ
ُ
ومـ ـ َـجـ ــارًا .الـ ـج ــوه ــري :وامل ــج ــر أن يـبــاع
ِ
ال ـشــيء بـ َمــا فـ َـي بـطــن ه َــذه ال ـنــاقــة .وفــي
الحديث :أنه نهى عن امل ْج ِر  ...وكان من
ياعات الجاهلية» (لسان العرب) .وقد
ِب
ِ
ـان عـبــر مـثــل أو ق ــول شهير:
ـ
ع
ـ
ي
ـ
ب
ـ
ل
ا
ـط
ـ
ب
ر
َ
ُُ ُ ْ
الء ُم ّ
سر».
«كل مج ٍر بالخ ِ
وقد فهم هذا القول خطأ في اعتقادي.
إذ ظن كلمة «مسر» هنا تعني السرور:
ّ
مسر ،ولم يقولوا
«كل مجر في الخالء
مسرور .وكل صواب» (البيان والتبيني).
وفــي العقد الفريد ،حولت «مـســر» إلى
ّ
«يسر» انطالقًا من هذا الفهم« :كل مجر
ب ــال ـخ ــاء يـ ـس ـ ّـر .وأصـ ـل ــه :ال ـ ــذي يـجــري
فرسه في املكان الخالي فهو يسر بما
يرى منه» (العقد الفريد) .والحقيقة أن
األم ــر ال يتعلق بــال ـســرور وال بالخيل
وج ـ ــري ـ ــانـ ـ ـه ـ ــا ،بـ ـ ــل بـ ـ ــواحـ ـ ــد مـ ـ ــن ب ـي ــوع
الـجــاهـلـيــة ه ــو «ب ـيــع الـ ـس ــرار» .فاملجر
هـنــا هــو «بـيــع امل ـج ــر» ،بــالـتــالــي فاملثل
يقول :كل بيع مجر هو بيع مقامرة .أي
«امل َس ّر» هنا ،بكسر امليم ال بضمها،
أن ِ
«مـ َـسـ ّـر» أي
بيع
ـو
ـ
ه
و
ـه.
ـ
ت
ذا
ـرار
ـ
س
ـ
هــو ال
ِ
بيع مقامرة .عليه ،فاملثل يقول إن بيع
األوالد في أرحــام الــدواب مقامرة مثله
م ـثــل ب ـيــع ال ـ ـسـ ــرار .وب ـي ــع امل ــوال ـي ــد في
أرحــام األنـعــام يجري عــادة في الخالء،
أو بعيدًا فــي مـبــارك اإلب ــل ومعاطنها.
ولـ ـع ــل اس ـ ــم ل ـع ـبــة «املـ ـيـ ـس ــر» ال ـعــرب ـيــة
ـى ،أي مـعـنــى
ال ـق ــدي ـم ــة م ـ َـن ْه ُـ ــذا ِّامل ـع ـن ـ َ
الربا .وامل ْج ُر ال ِق َم ُار»
املقامرة« :واملجر
(لسان العرب) .ويبدو لي أن ابن سيده
حــة ال ـف ـهــم ال ـســائــد لـلـمـثــل:
ش ـ َّـك ُف ـ ْـي ص ـ َ
ُ
بالخالء ُم َس ٌّر؛ قال ابن سيده:
«كل مجر
ٍ َ َّ ُ َ
ـط ِإنـمــا جــاء على
هـكــذا َحـكــاه أفـ ــار لـ ِقـيـ ٍ
ت ــوه ــم أ َسـ ـ ـ ـ َّـر» (ل ـس ــان الـ ـع ــرب) .ك ـمــا أن
اســم «الـسـ ّـريــة» ،أي الجارية ،ربما جاء
ّ
من هنا .ذلك أن السراري كن في األصل
أسالب حرب .وفي الحروب ،فإن السلب
شركة .لذا كانت النساء األسيرات يبعن
كجوار «بيع سرار» من قبل الشركاء في
ما يبدو.
وم ـ ــن امل ـح ـت ـم ــل أن ال ـ ـسـ ــرار واملـ ـس ــر فــي
األصل من معنى االستسرار ،أي الخفاء.
فالعرب تسمي آخر ليلة في الشهر ،وهي
ّ
التي
يستسر فيها القمر ،أي يغيب غيابًا
ً
ّ
كامال ،باسم ليلة السرار« :فإنها تسمى
«السرار» الستسرار القمر فيها ،وتسمى
«ال ـف ـح ـم ــة» أي ـض ــا ل ـع ــدم الـ ـض ــوء فـيـهــا،
ويقال لها البراء ،وكآخر يوم من الشهر،
فإنهم يسمونه النحير ،وكالليلة الثالثة
ع ـشــرة ،فــإنـهــا تسمى ال ـس ــواء ،والــرابـعــة
عشرة ليلة البدر»( .جــواد علي ـ املفصل
في تاريخ العرب قبل اإلســام) .إذا صح
هـ ــذا ،ف ــإن ب ـيــع ال ـس ــرار ه ــو ب ـيــع الـخـفــاء
واإلع ـت ــام وع ــدم ال ــوض ــوح .فــال ـشــاري ال
يـعــرف طبيعة الـسـلـعــة الـتــي يشتريها،
كما هو الحال مع يوسف .فهم ال يعرفون
من هو ،وال من ألقاه في البئر.
إذن ،فتقديري أن يوسف بيع بيع سرار.
لكن لم يــدرك ذلــك من تحدثوا عن بيعه
مــع أنـهــم جميعًا يـعــرفــون بـيــع ال ـســرار،
ومع أن بعضهم تحدث في السياق عن
ه ــذا ال ـب ـيــع؟ والـ ـج ــواب :ه ــو أن ـهــم ظـلــوا
مقتنعني بــأن يــوســف بيع مــرة واح ــدة،
ف ــي ح ــن أن ــه ب ـيــع ف ــي الـحـقـيـقــة مــرتــن.
فــي امل ــرة األولـ ــى بـيــع سـ ــرارًا ،أو مـســرة،
و«بـثـمــن بـخــس دراهـ ــم مـ ـع ــدودة» .وفــي
املرة الثانية لم يبع بخسًا ،فقد كان من
اشـتــراه يقدر قيمته كما يبدو من اآلية
بوضوح« :وقــال الــذي اشتراه من مصر
المرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو
نتخذه ول ـدًا» .فمن يريد ولـدًا ال يبخس
هذا الولد قيمته .بالتالي ،فبيع يوسف
فــي مـصــر ك ــان بيعًا عــاديــا ،ولـيــس بيع
ســرار .وفي كل حال ،فإن يوسف والبئر
والسيارة والفرعون وكل عناصر القصة
حـقــائــق ديـنـيــة ال عــاقــة لـهــا بالحقائق
التاريخية.
* شاعر فلسطيني

