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حسابات أم مراجعات ؟؟

محمد الجابلّ     

يف التاريخ دروس وعرب تصل الحارض باملايض، من ذلك تاريخ 
األكاذيب، تلك التي تكررت وتراكمت – حسبناها- من تواترها 
حقائق نلوكها دون اعتبار وتدبر، اإلنسان األرقى أو السوبرمان 
وحلول  اإلاله  موت  وغرور  بتحد-   – أعلن  الذي  النتشوي 
العقل  زعيم  الغريب  هو  باإلنسان  واملقصود  محله،  اإلنسان 
العقل  رصامة  من  نشأ  الذي  ذلك  والسالح،  الرغيف  وصانع 

الديكاريت ومن توحد العقل بالدولة عند هيجل يف منتهى التاريخ وغاياته...
أسطورة فاوست تلك التي تنبأت بالحدود، ثم مرسحية العظيم »غوته« وفضائحية التحالف 

الشيطاين يف العقد الشهري بني الرّش والقوة ّ...
نستفيق بعد عقود من الكذب املعمم عىل سرية الهباء ذلك املنجز الشعري العميق لصديقي 
فتحي النرصي...اختزال لحال ُمتعبة –أصال- ورشط إنساين رجراج عىل حافة التهلكة خوفا وزيفا 

وكذبا...
» ال ميكن للعقل أن يحكم الواقع ما مل يصبح الواقع يف حّد ذاته معقوال« تلك عصارة العقل 
البدايات األوىل مع أسطورة  ...عدنا إىل  ...واقعنا غري معقول وكذا عقلنا  الغريب مبنظورهيجل 
الحداثة الساقطة يف امتحان ُمنجزها عدنا من حيث بدأنا إىل »مغامرة العقل األوىل« تلك التي 

سيّجها فراس السواح يف ُمصنفه املعلوم...
الجميع تضايقا وفقدا  فيه  يتساوى  والقرار يف حرض شامل  اليقني  نفقد  سرية هباءات برشية 
للتدبر والحيلة...مامل تفعله الحروب والطائرات والصواريخ املوجهة فعله هذا الفريوس املجهري 
صاحب التاج والسلطان...لو قال قائل قبل زمن قليل: أن املواطن الحديث املحدث سيختبىء 
يف ملجئه آمال يف السالمة باحثا عن سد رمقه فاقدا لحريته لكذبه الجميع ورمبا اتهم بالخبل 

والجنون...
مرعوبة  قرية  لكنها  قرية  العامل  التواصل  عقود...زمن  منذ  نُسج  فّخ  من  ...وياله  العوملة  فّخ 
يحكمها التجار املسلحني بالحروب الظاهرة والخفية بالطائرات املدوية أو بالفريوسات املجهرية 
العوملة  مباديء  واملُهربني...من  العصابات  سطوة  تحت  العامل  وحدة  وهو  واحد  ...الهدف 

ورشوطها إضعاف الدولة وزعزعة الثوابت وتشظي السلطة تحت سطوة العصابات النافذة ...
يف كتابه تدهور الحضارة الغربية يلخص »إسوالد اشبنغلر« محنة اإلنسانية التي هي من محنة 
النرس  مرأى  املعارص  اإلنسان  اسبدل  حيث  املسطحة  املادية  مبداراته  املرشوط  الغريب  العقل 
مبرأى الضفدعة، حيث بات بال روح ينظر لذاته والكون من زاوية صغرية يحدها جحر محدد 
الزوايا ...العقل بال قيم وأخالق هو منجز تجاري تسويقي ولن يكون إال فئويا طبقيا عنرصيا ...
حيث  مضاعفة،  بأحجام  عندنا  تظهر  الهباء  سرية  املعوملة،  املحنة  يف  املحيل  همنا  إىل  فلنعد 
تتعرى تجاعيد العرشيات من اقتصادنا الفاقد ملرشوعه املجتمعي، لنستفيق عىل آالف املفقرين 
واملهمشني من الذين ال إحصاء لهم يف دفاترنا، لنستفيق عىل حجم ما نحن فيه من فقر معريف 

ومنجز صحي جامعي...
ال بّد من جرأة – قبل الكارثة- جرأة مراجعة كذبات كثرية سوقها اإلعالم السيايس زمن فقد 

البوصلة...البّد من مراجعات كبرية ملنوال التنمية وميزانيات التداين واقتصاد التهريب...
الحكومات العاجزة –عندنا- باتت قوية زمن الحجر لكن يبدو أنها تنظر للواقع بعني واحدة، 
تحتكم عىل غري  ولن  اإلرادة  مغلولة  أنها  الرسيع...يبدو  الربح  والسوق  املال  رأس  أعني عني 

املرتبات وجرايات املتقاعدين يك تقتطع منها ...  
الناهبني  املعادن، خيط جامع بني صغار املحتكرين وكبار  النفوس وتظهر  زمن املحنة تتعرى 

...التضامن التلقايئ يسرت العورة لكنه لن يحجب املأساة 
فهو محدود بحدود التعاطف الظريف... ونأمل من الفاعلني الخريين أن يلتقطوا صدى اللحظة 
...ذلك املرأى الشمويل بفهمه واستيعابه وأن  النرس  الحرجة وأن ينظروا لواقعنا املحيل مرأى 
يتخلوا عن مرأى الضفدعة من جحر حزيب أو فيئوي أو طائفي ...نحن شعب واحد إيقاعاته 
متعددة كام أوجاعه، ولن يسلم فرد إال بسالمة الجميع ...هذا ما يقوله ويعلّمه الفريوس املتّوج 

 ...
سنخرج من املحنة موحدين – إن تدبرناها- لكن إن زادت سطوة النفوس الضعيفة  سنتآكل 

حتام - وإن غدا لناظره لقريب -...
» أن يكون االنسان االنسانية جمعاء ...أو أن يكون اليشء« حكمة وردت عىل لسان »عثامن 
خليل« بطل الشحاذ لنجيب محفوظ وهي تختزل ما نحن فيه من حجر وحرض ومحنة سوء 

التدبر - لكن نسأل الله حسن العاقبة- ...

سرية الهباء ...
وكذبة السوبرمان النيتشوي

 كلمة العدد

محمود درويش
)1(

كائنات من السْنِديان تُطيُل الوقوَف 
من  الُعْشُب  يصَعُد  قَْد   .. التّل  عىل 
َوقَْد   , املكاَن  تركنا  إِْن  نحوها  خبزنا 
إِىل  منها  السامويُّ  الالزورُد  يهبط 

الظلِّ فوق الحصوْن
َمْن سيمأل فُُخارنا بعدنا ؟

أَننا  يعرفوْن  عندما  أَعداءنا   ُ يَُغريِّ َمْن 
صاعدون إِىل التلِّ يك منَدَح الله ..

يف كائناٍت من السندياْن ؟
كلُّ يشء يدلُّ عىل َعبَث الريح لكننا 
النهاُر  هذا  كان  ا  ُرمبمَّ هباْء  نَُهبُّ  ال 
أََخفمَّ علينا من األَمس , نجن الذيْن 
, ومل  السامء  أَمام  املكوَث  أَطالوا  قد 
ا  يعبدوا غري ما فََقُدوا من عبادتهْم ُرمبمَّ

كانت األَرُض أَوسَع من َوصْفها
مع  دخوالً  الطريُق  يف  هذا  كان  رمبا 

الريح
يف غابة السندياْن

الضحايا َتُرُّ من الجانبنْي , تقول كالماً 
أَخرياً وتسقط يف عالٍَم واحٍد

سوف ينترُص النرْسُ والسندياُن عليها
فال بُدمَّ ِمْن ُهْدنٍَة للشقائق يف السهل 
, ويكْ  الجانبني  امليتني عىل  تُْخِفَي  يك 
الوصول  قبل  الشتائم  بَْعض  نَتَبَاَدَل 

إِىل التّل
تلك  يَُحوِّل  آدمي  تََعٍب  ِمْن  بُدمَّ  ال 

الخيوَل إِىل ..
كائناٍت من السندياْن

صدى   : الرباري  يف  واحٌد  الصدى 
َعلمَّْقتها  غْربٌَة  حجر  عىل  ,والسامُء 
 , الفضاء  الطيوُر عىل ال نهايات هذا 
وطارْت… والصدى واحٌد يف الحروب 
أَنمَّ  قوا  َصدمَّ َولٌَد  أٌَب   , أُمٌّ   : الطويلة 
إِليهم  تعود  خيالً  البحريات  خلف 
وا  فأَعدُّ األَخرْي  بالرجاء  ُمطَهمَّمًة 

ألحالمهم قهوًة تنع النَوَم
يف َشبَح السندياْن

الطبيعة  نحبمَّ  أَن  تَُعلِّمنا  حرٍب  كُلُّ 

بالزنابِق  نَْعتَني  الحصاْر  بعد   : أَكرثَ 
أَكرثَ , نقطف قُطَْن الحنان من اللَْوِز 

يف شهر آذاَر
ونَْسقي   , الرخام  يف  غاردينيا  نزرع 
إِىل  يذهبون  عندما  جرياننا  نباتاِت 

َصيْد غزالننا
نُفكمَّ  يك  أَوزارها  الحرُب  تََضُع  فمتى 

ُخُصوَر النساء عىل التّل..
من ُعقدة الرمَّمز يف السندياْن ؟

يف  مقاعدنا  يأخذون  أَعداَءنا  ليت 
نُحبُّ  كم  يعلموا  يك   ’ األساطري 
ليتهم  يكرهون..ويا  الذي  الرصيَف 

يأخذوْن
ما لنا من نُحاس وبرْق...لنأخذ منهم 

حرير الضجْر
مرتني  رسائلنا  يقرءون  أعداءنا  ليت 
لعبة  للفراشة عن  ليعتذروا   .. ثالثاً   ,

النار...
يف غابة السندياْن

األعايل  يف  لسيدنا  السالَم  أردنا  كم 
..لسيدنا يف الُكتُْب

 .. الصوف  لغازلة  السالم  أَردنا  كم 
للطفل قرب املغارْة لُِهواة الحياة

للَمُغوْل  مخابئهْم..  يف  أعدائنا  ألوالد 
 , زوجاتهم  ليل  إِىل  يذهبون  عندما 
عندما يرحلوْن عن برِاعم أزهارنا اآلن 

.. َعنمَّا ,
وعن ورق السندياْن

الحروب تَُعلِّمنا أَن نذوق الهواء وأَن 
مندح املاء

ص الصلْب  كَْم ليلًة سوف نفرح بالُحمُّ
والكستنا يف جيوب معاطفنا ؟

أَْم سننىس مهارتنا يف امتصاص الرذاذ 
؟

ونسأَل : َهْل كان يف ُوْسع َمْن مات أاَلمَّ 
ميوت ليبدأ سريتَُه من هنا ؟

ا نستطيع مديح النبيذ ونرفُع ُرمبمَّ
نْخباً ألَرملة السندياْن

كُلُّ قَلٍْب هنا ال يردُّ عىل الناي يسقط 
يف رَشَك العنكبوت

تهمَّْل تهمَّْل لتسمع رَْجَع الصدى فوق 
يُحبُّون  املُغول  فِإُن   , الَعُدّو  خيل 
جلد  يَرْتَدوا  أَن  ويريدون  خمرتنا 
زوجاتنا يف الليايل , وأَن يأخذوا شعراء 
َشَجَر  يقطُعوا  وأَْن  أرسى,  القبيلة 

السنديان
املُغول يريدوننا أَن نكون كام يبتغون 
لنا أن نكوْن حفنًة من هبوب الغبار 
أَن  ويريدوننا   , فارٍس  أَو  الصني  عىل 
السالُم  يَُحلمَّ  يك  كُلمَّها  أَغانِيَُهْم  نُحبمَّ 

الذي يطلبوْن
سوف نحفظ أَمثالهم … سوف نغفر 
هذا  َمَع  يذهبوْن  عندما  أَفعالَُهم 

املساء إِىل ريح أجدادهْم
خلَف أُغنيِة السندياْن

ملْ يجيئوا لينترصوا , فالخرافُة ليست 
خرافتَُهْم

إِىل  الخيوِل  رحيل  من  يهبطوْن  إِنهم 
غرب آسيا املريِض , وال يعرفوْن ..أَنمَّ 
أَرغون   – غازان  نقاوم  أَن  وسعنا  يف 

أَلَف َسَنْة
بَيَْد أَن الخرافَة ليست خرافَتُه . سوف 
يدخل َعاممَّ قليْل ديَن قتالُه يك يتعلمَّم 

منهم كالَم قَُريش ..
ومعجزَة السندياْن

الّصَدى واحٌد يف الليايل.
عىل  النجوَم  نُْحيص  الليل  قمة  عىل 
صدر َسيِّدنا, ُعْمَر أَوالدنا – كربوا َسَنًة 
الضباب  تحت  األَهل  َغَنَم   – بعدنا 
وأعداَدنا  املغول,  قتىل  وأَعداَد   ,
والصدى واحٌد يف الليايل سرنجع يوماً 

, فال بُدمَّ من شاعٍر فاريسٍّ
لهذا الحنني ..

إىل لَُغِة السندياْن
التفاصيل  نحبمَّ  أَن  تعلمَّمنا  الُحروُب 
َط  مُنَشِّ أن   , أَبوابنا  مفاتيِح  شْكل   :
ِخَفافاً  ومنيش   , بالرموش  حنطتنا 
قبل  ساعات  َس  نقدِّ أَن   , أرضنا  عىل 

الغروب عىل شَجر الزمَّنْزَلَْخت
الله  نرى صورة  أَن  تَُعلُِّمنا  والحروُب 

عبء  ل  نَتََحممَّ وأَْن   , يشء  كل  يف 
األساطري يك نُْخِرَج الوحَش .

ة السندياْن من قصمَّ
كم سنضحك من ُسوس ُخبْز الحروب 
ما  إِذا   , الحروب  ماء  ُدود  ومن 
فوق  السوَد  أَعالمنا  نَُعلُِّق  انترصنا 
حبال الَغسيْل ثم نَْصَنع منها جوارَب 
رَفِْعِه  من  بُدمَّ  فال   , النشيُد  …وأَما 
..وأَما  الخالدين  أَبطالنا  جنازات  يف 
بُدمَّ  وال   , َعتْقهنمَّ من  بُدمَّ  فال   , السبايا 

من َمطٍَر
فَوق ذاكرة السندياْن

من  تبقمَّى  ما  نرى  املساء  هذا  َخلَْف 
الُحرُّ  الَقَمْر  قليْل يرشب  , عام  الليل 
قََمٌر  الشَجْر  تحت  املَُحارب  شاَي 
لَُهْم  الخندقني  عىل  للجميع  واحٌد 
الجبال  تلك  خلف  لَُهْم  َهْل   , ولنا 
بيوٌت من الطني , شاٌي , وناٌي , وَهْل 
الذاهبني  يُرجع  مثلنا  َحبٌَق  عندُهْم 

من املوت.....
يف غابة السندياْن ؟

نحن  ها  التَلِّ  إِىل  صعْدنا   , ...وأَخرياً 
الحكاية  جذور  فوق  اآلن  نرتفع 
..ينبت ُعْشٌب جديد عىل دمنا وعىل 

دمِهْم
 , بالرياحني  بنادقنا  نحشو  سوف 
الحامم  ذاك  أَعناَق  نُطَوِّق  سوف 
نجد  مل  …ولكننا  العائدين  بأَوسمة 
لْم .. ال نحن نحن وال  أَحداً يقبل السِّ

غرينا غرينا
يطري  والحامُم   .. مكسورة  البَناِدُق 

بعيداً بعيداً ..مل نجد احداً ههنا
مل نجد أَحداً...

مل نجد غابة السندياْن!

التي  أفالطون  الفيلسوف  نظرية  العدالة  نظريات       من 
مضمونها أنمَّ العدالة هي االنسجام كاالنسجام بني الطبقات 
االجتامعية. يعترب أفالطون أنمَّ العدالة كامنة يف أن يقوم كل 
ل للقيام به ما يحتِّم أن توجد ثالث طبقات  فرد مبا هو ُمؤهمَّ
تتحقق  ليك  بينها  ما  انسجام يف  بّد من وجود  ال  اجتامعية 
و  الفالسفة  الحّكام  طبقة  األوىل  الطبقة  الحقة.  العدالة 
الطبقة الثانية طبقة املحاربني والطبقة الثالثة طبقة املُنِتجني 
كاملزارعني والعاّمل. وال توجد العدالة كانسجام, بالّنسبة إىل 
الفالسفة  يحكم  بأن  سوى  أفالطون,  لدى  الفاضلة  املدينة 
)بسبب امتالكهم للمعرفة الحقة( و أن تأتر طبقة املحاربني 
املُنِتجني  طبقة  تطيع  وأن  الحّكام  الفالسفة  وقوانني  بأوامر 
امللكة  أو  الفيلسوف  امللك  فأوامر  املحاربني  طبقة  أوامر 

الفيلسوفة. 

     فقط من خالل هذا االنسجام بني هذه الطبقات املبني 
عىل طاعة األقل معرفة لصاحب األكرث معرفة توجد العدالة. 
يف مدينة أفالطون الفاضلة كل فرد يقوم مبا هو ُمهيمَّأ للقيام 
به طبيعياً وتربوياً ما يؤّدي إىل االنسجام االجتامعي والعدالة 
معاً. فاملُهيمَّأ للحكم )بسبب أنه  فيلسوف عالِم( يحكم واملُهيمَّأ  
للعسكر يتعسكر بسبب قدرته عىل ذلك بينام املُهيمَّأ لالنتاج 
الزراعي أو الصناعي إلخ فيُنِتج ما هو قادر وُمهيمَّأ النتاجه ما 
يحتِّم وجود االنسجام بني هذه الطبقات من جراء أنمَّ كل فرد 
يقوم مبا يجيد القيام به عىل ضوء ما هو ُمهيمَّأ له بطبيعته 

وعلومه. 

     تطّور مفهوم العدالة عرب التاريخ واتخذ مضامني متنّوعة 
كالحرية  بأنواعها  الحريات  احرتام  يف  املتمثلة  كالعدالة 
لدى  كحريّة  العدالة  نظرية  ذلك  مثل  والفكرية.  السلوكية 
الفيلسوف روبرت نوزيك الذي يرّص عىل أنمَّ العدالة كامنة يف 
احرتام حريات األفراد وعدم التدخل يف شؤونهم وأنمَّ الضامن 
الرثوة  توزيع  إعادة  فرض  عدم  هو  الفرد  لحريات  الوحيد 
يف  فرد  كل  وحق  الحاكمة  السلطة  ومحدودية  املجتمع  يف 
أن  يف  فرد  كل  خرقنا حق  وإال  ميلك  مبا  يشاء  كام  الترصّف 
يكون ُحرّاً يف فعل ما يريد بنفسه ومبا ميتلك. يعترب نوزيك 
الصالحيات واملهتمة  الصغرية واملحدودة  الحكومة  أنمَّ فقط 
فقط بحامية املواطنني من مامرسة القوة والقمع واالحتيال 
والرّسقة ُمربمَّرة حقاً لكونها ال تخرق حقوق املواطنني كحّقهم 
األسايس يف الترصّف بحرية مطلقة بال اعتداء عىل اآلخرين. 
توزيع  الرثوات هو  توزيع   , الفلسفّي  , من منظوره  وبذلك 
إىل  أّدى  وإن  الُحّر  االقتصادي  بالتّبادل  تّم  عادل فقط متى 
إىل  بالنسبة  هكذا,  واالقتصادية.  االجتامعية  الالّمساواة 

نوزيك, الرأساملية الخالية من أّي قيود هي الكفيلة بتحقيق 
العدالة الحقة القامئة عىل احرتام الحريات أوالً وأخرياً. 

     مثة عدالة أخرى هي العدالة كإنصاف. يقول الفيلسوف 
»جون رولز« إنمَّ العدالة تتكّون من مبدأيْن هام أوالً املساواة 
االقتصادية  الالمساواة  أنمَّ  مبدأ  وثانياً  األساسية  الحريات  يف 
األكرب  النفع  تحقيق  إىل  أّدت  إذا  فقط  مقبولة  واالجتامعية 
لألقل حظاً يف املجتمع باإلضافة إىل املساواة يف الُفرَص. و هذا 
ما يسّميه »رولز« بالعدالة كإنصاف. بالنسبة إليه, الالمساواة 
عدم  إىل  أّدت  حال  يف  مقبولة  غري  واالقتصادية  االجتامعية 
إفادة األقل حظاً اجتامعياً واقتصادياً. وبذلك العدالة كإنصاف 
واالقتصادية  االجتامعية  الالمساواة  درجة  إقالل  إىل  تسعى 
أنه  ذلك  مثل  كإنصاف.  عدالة  حقاً  العدالة  يجعل هذه  ما 
عىل  املؤّسسات  تُبَنى  أن  يجب  كإنصاف  العدالة  منوذج  يف 
االجتامعية  الالمساواة  أمست  وإال  حظاً  األقل  إفادة  أساس 
األقل  لنفع  املؤسسات  تُبَنى  فحني  مرفوضة.  واالقتصادية 
حظاً تتقلص الفوارق االجتامعية واالقتصادية ما يحتِّم نشوء 

العدالة كإنصاف. وهذا نوع من أنواع االشرتاكية املمكنة.

     أما العدالة لدى الفيلسوف كارل ماركس فهي العدالة 
واملساواة  والواجبات  الحقوق  يف  املساواة  مبعنى  كمساواة 
املتحققة من جراء القضاء عىل الحكم الطبقي. يف املاركسية, 
فقط املجتمع الذي بال طبقات هو املجتمع العادل. و بذلك 
ال تتحقق العدالة الحقة سوى بتأميم وسائل االنتاج والغاء 
اجتامعية  طبقة  ألية  حكم  أي  ألنمَّ  هذا  الفردية.  امللكية 
يُسبِّب عدم املساواة بني األفراد املنتمني إىل طبقات اجتامعية 
مختلفة ما يدّل عىل أنمَّ العدالة كمساواة ال توجد إال بالقضاء 
املساواة  فسيادة  املتصارعة  االجتامعية  الطبقات  عىل 
االقتصادية بني الجميع ما يحرِّر كل فرد من سلطة الرأساملية 
وتناقضاتها. هكذا ال عدالة حقة بال مجتمع شيوعي ودولة 
شيوعية خالية من الطبقية و حكم رؤوس األموال. بالنسبة 
أنواع  لكل  األساس  هي  االقتصادية  املساواة  املاركسية,  إىل 
املساواة األخرى وبذلك هي أساس العدالة كمساواة. فمثالً, 

الُفرَص بال أن نبدأ مبساواة  من املستحيل وجود مساواة يف 
اقتصادية بني جميع األفراد فبال مساواة اقتصادية ميتاز فرد 

عىل آخر فتزول املساواة يف الُفرَص.

     لكن ال تتحقق العدالة كانسجام من دون سالم. فاألوطان 
فالحروب  االنسجام  عدم  من  تعاين  الّسالم  من  الخالية 
ر املجتمعات فتقيض عىل أي انسجام اجتامعي. كام أنمَّ  تدمِّ
الحروب  زمن  للحريات. يف  فاقدة  للسالم  الفاقدة  الشعوب 
تقيِّد  الحروب  أنمَّ  جراء  من  وحقوقه  حرياته  الفرد  يخرس 
ترصّف األفراد وتقتل آخرين. من هنا, من املستحيل تحقيق 
نفسه,  املنطلق  من  أوالً.  سالم  وجود  بال  كحرية  العدالة 
من غري املمكن وجود العدالة كإنصاف مع وجود رصاعات 
وحروب مبا أنمَّ الحرب تنع احرتام الحقوق اإلنسانية بقتلها 
بتساٍو  الحقوق  توزيع  فتمنع  حركتهم  وتقييد  للمواطنني 
وتقيض عىل إمكانية إفادة األقل حظاً تاماً كام تلغي إفادة 
معظم أفراد املجتمع بسبب ما تنتج من دمار وقتل. بذلك ال 

توجد العدالة كإنصاف من دون وجود سالم.

     هذا ما يصدق أيضاً عىل العدالة كمساواة. يف زمن الحرب 
تزول كل أنواع املساواة املمكنة بني األفراد ألنمَّ الحرب عبارة 
ر ومنترص ومنهزم ولذا تتصف  ر وُمدممَّ عن قاتل ومقتول وُمدمِّ
الحروب بالرضورة بخرق املساواة بني البرش وخرق الحقوق 
اإلنسانية كافّة من جرّاء ما تنتج من دمار وانهيار اجتامعي 
واقتصادي وأخالقي. من هنا أيضاً ال عدالة كمساواة بال سالم. 
كل هذا يرينا أنمَّ الّسالم هو أساس إمكانيّة تأسيس العدالة 
كانسجام وكحرية وكإنصاف وكمساواة. وبذلك تكمن العدالة 
الحّقة يف السالم ألنمَّ السالم هو الطريق الوحيد لبناء العدالة 
بأنواعها كافة كالعدالة كانسجام وحرية وإنصاف ومساواة. 
كسالم  العدالة  وهي  أال  الحقة  العدالة  األساس,  هذا  عىل 
س للعدالة كانسجام وحرية وإنصاف ومساواة تاماً كام  تؤسِّ
للسالم.  س  تؤسِّ واملساواة  واإلنصاف  والحرية  االنسجام  أنمَّ  
بال عدالة وسالم  وإنساٌن  بال عدالة.  إنساٌن  بال سالم  إنساٌن 

شبُه إنسان.

     من املمكن التعبري عن نظرية العدالة كسالم من خالل 
 x السالم   = العدالة  التالية:  هي  فلسفية  رياضية  معادلة 
الحرية x املساواة )أي العدالة تساوي السالم مرضوباً رياضياً 
النظرية  هذه  تتلك  باملساواة(.  رياضياً  املرضوبة  بالحرية 
صدقها.  تدعم  عديدة  معرفية  فضائل  العدالة  يف  الرياضية 
العدالة مسألة  أنمَّ  التعبري عن  الفضائل نجاحها يف  تلك  من 
درجات. فبام أنمَّ العدالة = السالم x الحرية x املساواة , إذن 
متى ازداد السالم وازدادت الحرية واملساواة ازدادت العدالة, 
تناقصت  واملساواة  الحرية  وتناقصت  السالم  تناقص  ومتى 
العدالة. وبذلك العدالة مسألة درجات قد تزداد أو تتناقص. 
ومن فضائل معادلة العدالة أنها تُعربِّ عن املُكوِّنات األساسية 
بال  عدالة  فال  واملساواة.  والحرية  الّسالم  وهي  أال  للعدالة 

حرية ومساواة. وال حريّة ومساواة بال سالم. 

نظرية العدالة كسالم
حسن عجمي    

     تتنّوع نظريات العدالة و تتصارع. لكن ال تتحقق العدالة بأي من 
أنواعها أو بكافة أنواعها من دون وجود سالم. لذلك تكمن العدالة يف 

السالم. وهذا أساس نظرية العدالة كسالم.

هدنة مع املغول أمام غابة السّنديان
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Pauline Petit بقلم بولني بيتي

ترجمة املنترص الحمل

  من الّشعور بامللل الّذي ينتاب إنسانا 
فرحة  إىل  باسكال،  وصفه  كام  منعزال 
أخريا،  شوبنهاور  اكتشفها  الّتي  العزلة 
عاشه  الّذي  الّصّحي  بالحجر  مرورا 
للطاعون«  الّسيايّس  بـ«الحلم  أو  روسو 
و«الحبس الكبري« اللّذين درسهام فوكو، 

مرّت الفلسفة بتجارب حبس عديدة.
ال  الّذي  الّشعور  من  بدءا  متعّددة،  بطرق  الحبس  تجربة  الفالسفة  عالج  لقد    
يحتمل بامللل الّذي ينتاب إنسانا منعزال يف غرفته، مرورا بالعزلة الّسعيدة املكتشفة 
أخريا، وصوال إىل توظيف الحبس سياسيّا وتحليل آثار االحتجاز يف الّنفس والجسد، 
ميكن للفلسفة أن تساعدنا عىل التّفكري يف الحبس. إليكم هذ الّنظرة العاّمة وغري 

الّشاملة.

• من مصيبة عدم المعرفة بكيفية اإلقامة 
Blaise Pascal بالمنزل، مع بليز باسكال

  »جميع املصائب الّتي تصيب البرش، كتب بليز باسكال، تأيت من يشء واحد، هو 
الّصعب جّدا أحيانا أن نبقى  إنّه ملن  عدم معرفة كيفيّة اإلقامة يف غرفة.« فعال، 
منعزلني دون أن نفعل أّي يشء، ومن ثّم أن تراودنا أفكار مل تكن لتعرب بأذهاننا 
ترانا  العامل... ولتجّنب هذا،  الخارج، يف  كّنا قادرين عىل االنغامس يف  لو  بالتّأكيد 

نحاول أن نرفّه عن أنفسنا: فمرحبا بكّل ما يسلّينا، أكان تافها أم جّديّا.
  عندما يتحّدث باسكال عن الرّتفيه فإنّه ال يعني مجرّد أنشطة ترويحيّة يف وقت 
وفقا   ،se divertir ترفيه  فكلمة  املراوغة:  أشكال  من  به شكال  يعني  بل  الفراغ، 
ألصلها الالّتينّي divertere، تعني »االنحراف«. فالرّتفيه إذن يشري إىل هذه األنشطة 
الّتي تسمح لنا بأن نتجاهل ما يصيبنا، بأن نرصف أنظارنا بعيدا عن مشاكل الوجود. 
»ألّن البرش قد عجزوا عن عالج املوت والبؤس والجهل، كتب باسكال، فقد عنت 
لهم فكرة الكّف مطلقا عن التّفكري يف ذلك ليك يصبحوا سعداء«! بهذه الطّريقة، 
يعرّض املرء نفسه لعذابات ميكنه تجّنبها لو يكون قادرا عىل »اإلقامة مسرتيحا يف 
غرفة« ... ولكّن الحجر بني أربعة جدران ال يساعد عىل ذلك يف يشء، إذ »ال ميكنك 

البقاء يف املنزل مرسورا«، كام يؤكّد باسكال. 
  إن الالّفعل، وهو أبعد من أن يريحنا، يكشف عن عدم كفايتنا: »ال يشء يتجاوز 
طاقة تحّمل اإلنسان أكرث من أن يكون يف راحة كاملة، دون شغف، دون عمل، دون 
ترفيه، دون مامرسة«. ذلك أّن الرّشط اإلنسايّن الحّق »ضعيف« و »بائس« و »فان« 
يف اآلن نفسه، كتب باسكال، لدرجة أن »ال يشء ميكن أن يواسينا عندما نفّكر يف 

ذلك عن كثب«. بهذا املعنى، ليس الرّتفيه إالّ وسيلتنا للفرار من رشطنا.
  هل يستحّق هذا املوقف الّشجب؟ ليس بالرّضورة، ألنّه يتمتّع بفضيلة حاميتنا 
اليأس: »إذا كان بوسعنا احتواء اإلنسان، مهام كان حزينا، بإدماجه يف بعض  من 
األنشطة الرّتفيهيّة، فسوف يكون سعيدا خالل ذلك الوقت«. وباملقابل، يجب أن 
نتجّنب االعتقاد بأّن الّسعادة لن تأيت إالّ من الرّتفيه وحده، ذلك أنّنا لو تادينا فيه 
بال كلل، فسوف ننىس أن نعيش زماننا. كّل هذا ينطوي عىل مفارقة: فالرّتفيه نشأ يف 
األصل من عدم قدرة اإلنسان عىل عالج املوت، ولكّن عالج تجّنب التّفكري فيه )أي 
يف املوت( هو أيضا أفضل طريقة للوصول إليه دون أن نعي ذلك! إنّه لّب مفارقة 
الرّتفيه الباسكايّل الذي يحبسنا مرّتني: »اليّشء الوحيد الّذي يواسينا يف مآسينا هو 
التّفكري يف  الرّتفيه، وهو مع ذلك أعظم مآسينا. ذلك أنّه هو ما مينعنا أساسا من 

أنفسنا، وما يجعلنا نخرس أنفسنا دون أن نشعر بذلك«، كتب الفيلسوف.

سينيك  مع  الكسل،  إلى  الملل  من   •
Sénèque

  قبل باسكال، كان الّرواقيون قد طّوروا فكرة الرّتفيه هذه مبعنى قريب من هذا 
املعنى. فوفقا لسينيك، يشري الرّتفيه يف نفس الوقت إىل الحركيّة عدمية الفائدة وإىل 
اللّهو العالجّي الّذي يسمح لنا بالتّخلّص من رشور الوجود لبعض الوقت. يف الرّسالة 
املعنونة بـ »هدوء الّروح«، يصف الفيلسوف الّروماين آثار هذا الحرمان من الرّتفيه 

الّذي يشكل ما ميكن تسميته اليوم بـ »الحياة الّنشيطة«: 
صميم  يف  الّناشطون  الّناس  يجده  الذي  الرّتفيه  من  املرء  يُحرم  أن  ما  »وهكذا، 
أعاملهم، حتّى يكّف عن تحّمل البقاء يف بيته وحيدا، بني جدران غرفته، ويعرس 

القرف  هذا  امللل،  هذا  يأيت  هناك  من  حوله.  من  اآلخرين  انفضاض  تحّمل  عليه 
العجز  مستقرّا، هذا  مكان  أي  لها يف  تجد  ال  التي  الّروحيّة  الزوبعة  الّذايت، هذه 
القاتم عن تحّمل ترفيهه الّذايتّ، خاّصة عندما يستحي املرء من ذكر أسباب هذا 
االستياء )...( ومن هنا تنشأ هذه الحالة الذهنيّة التي تدفع الّناس إىل كره الرّتفيه 
 47 بني ص  الّروح،  )سينيك، هدوء  يفعلونه.  عدم وجود يشء  من  الّشكوى  وإىل 

وص 62.(
والزّهديّة،  التّكفرييّة  التّجربة  بفكرة  أيضا  الّرواقّي مرتبطا  الفكر  الحجر يف    كان 
الّروح  يساعد  أن  املرء جسده ميكن  احتجاز  أّن  ذلك  الرّهبانيّة.  الحياة  غرار  عىل 
عىل استعادة حّريتها، ومل ال يتّم ذلك من خالل االستسالم للكسل، ملنفى داخيّل 
يساعد عىل الّنشاط التّأّميل: »يف الكسل، يرى العاّمّي شخصا منرصفا عن كّل يشء، 
امتيازات مقصورة  كلّها  لنفسه، وهي  ويعيش  بذاته  مكتفيا  الخوف،  من  متحّررا 
عىل الحكامء. )...( إنّه ليشء جميل أن يكون املرء ثابتا وحازما يف قراراته، وهذا ما 
تفرضه علينا بالّذات املثابرة يف عدم القيام بأّي يشء«. سينيك، رسائل إىل ليسيليوس 

.)63-64(

»روبنسون  هيئة  في  الصّحي  الحجر   •
Rousseau جديد« مع روسّو

  قبل أن يحلم بنزهات انفراديّة، عرف جون جاك روّسو بدوره فرتة من الحجر 
الّصّحي. ففي شهر أوت من عام 1743، أبحر الفيلسوف عىل ظهر قارب كان من 
املقّرر أن يأخذه إىل البندقيّة، حيث تّم استدعاؤه ليصبح سكرتريا للكونت مونتايغو 
Montaigu الّذي ُعنّي مؤّخرا سفريا ملدينة دوغس. ولكن عندما وصل إىل جنوة، 
كان عىل قاربه أن يبقى يف امليناء: فقد صدر مرسوم يأمر بفرتة حجر صّحي الحتواء 
طاعون ميسينا. فاقرُتِح عليه البقاء يف امليناء أو اإلقامة يف كرنتينا، وهي مؤّسسة 
يُحتجز فيها األشخاص أو الّسلع الّذين قد يكونون مصابني باملرض. املكان متقادم 
)»لقد نبّهونا إىل أنّنا لن نجد شيئا ما عدا الجدران األربعة، ألنّهم مل يجدوا الوقت 
الكايف بعُد لتأثيثها«، كام يقول يف االعرتافات( ولكن، عىل عكس معظم أفراد الطّاقم 
الّذي فّضل البقاء يف القارب، اختار روسو االستقرار هناك رغم ذلك. إذ يجب عيش 

هذا الحجر الّصحي عىل أصوله! 
بتجربة حبس صارم:  الفيلسوف  ميّر  واألثاث،  الّنوافذ  من  املعدمة  الكرنتينا  يف    
»كانت أبواب كبرية ذات أقفال كبرية تُغلُق عيّل، ووقفت هناك، أميش عىل رسيل 
نفس  مكان  كّل  وأجد يف  إىل طابق،  إىل غرفة ومن طابق  غرفة  سيَّد خطاي من 
العزلة ونفس العراء«. لقد خّصص بضعة أسطر لهذه املحنة يف اعرتافاته )الكتاب 
الثّاين، الفصل الّسابع(. وينبغي أن نقول إنّها كانت مغامرة ال محنة، إذ يبدو أّن 

الفيلسوف قد عاش هذه اللّحظة مرحا. فبني صيد القمل، وصناعة فراش مؤقّت 
الكرنتينا  هذه  »يف  روّسو  شعر  املقربة،  أرجاء  جميع  يف  وميش  قمصانا  مستعمال 
 jeu de paume بوم دو  جو  يف  تقريبا  أجدها  الّتي  الرّاحة  بنفس  تاما  العارية 
يف شارع فريدالت«.  وعالوة عىل ذلك، يؤكّد الفيلسوف أنّه ال يخىش الوحدة: »مل 
التّاّمة: فخيايل  العطالة  يسبق يل أبدا أن عرفت امللل وأنا وحيد، حتّى يف أوقات 
يقوم مبلء كل الفراغات مبا يكفي وحده إلبقايئ مشغوال«. )االعرتافات، الكتاب 2، 

الفصل 12(.
  إذا كان تقّمص دور روبنسون لبضعة أيام قد أعجبه، فذلك بالتّأكيد ألنّه مل يدم 
أكرث ماّم تدومه لعبة ّما )وألنّه، عىل نقيض بطل دانيال ديفو Daniel Defoe، كان 
م.  الفرنيّس يف جنوة  الّسفرُي  أخرَج  يوماً،  أربعة عرش  يوميّة!( وبعد  يتلّقى وجبة 
جوانفيل مواطَن جنيف من هذه املؤسسة، ودعاه إىل البقاء يف منزله: »أقّر بأنّني 
قد شعرت يف ملجأ منزله براحة أكرب ماّم قد شعرت بها يف ملجأ الكرنتينا«، وفق ما 

اعرتف به يف اعرتافاته...

شوبنهاور  مع  المسافة،  على  اإلبقاء   •
Schopenhauer

ونقائص«  »لواحق  مؤلّفه  يف  شوبنهاور  آرثر  رواها  حيوانيّة  مثليّة  حكاية  يف    
حيوان  هو  )الّنيص  أنياص  معضلة  يرسد   ،)Parerga et Paralipomena )1851
يشبه القنفد( يف فصل الّشتاء. فعندما تكون معزولة وبعيدة عن بعضها البعض، 
تشعر هذه الثّدييات بالربد. ولكن عندما تقرتب من بعضها البعض للتّمتع بدفء 
رفيقاتها، فإنّها تؤذي بعضها البعض بأشواكها. وهكذا يظّل وجود الّنياص متأرجحا 

بني العزلة الباردة واالحتكاك الّدافئ – ولكن الخطري -.
»حاجتنا  يف  الكامنة  املفارقة  يجّسد  لشوبنهاور  بالّنسبة  األنياص  مصري  إّن    
للمجتمع«: فكّل من يحتّك به يلسعه! وإذا كّنا نريد أن نغادر بيوتنا لالنضامم إىل 
اآلخرين، فذلك بداع من »فراغ حياتنا الّداخلية ورتابتها«. وإذا أردنا يف آخر األمر 
العودة إىل رشنقتنا وعزلتنا، فذلك بسبب »مختلف طرق عيشهم البغيضة وعيوبهم 
الّتي ال تطاق«. وحتّى ال يصيب املرَء اإلحباُط املؤكّد الذي ميكن أن تتسبّب فيه 
وتبقى  منه،  مسافة  عىل  بالحفاظ  األملاين  الفيلسوف  يوصيه  املجتمع،  يف  الحياة 
أفضل أداة لتحقيق ذلك هي »اللّباقة والكياسة«: ويقول، »بهذه الوسيلة، ال يتّم 
تلبية حاجتنا إىل الّدفء إالّ جزئيّا يف الحقيقة، ولكن، باملقابل، ال نشعر بلسعات 

األشواك«!
  إّن غريزتنا االجتامعيّة، املرتبطة بتبعيّتنا األصليّة )فالطّفل ال يستطيع تلبية حاجاته 
بنفسه(، تدفعنا إىل االنضامم لبعضنا البعض، ولكّن صعوبات العيش املشرتك الّتي 

تعرّض راحتنا للخطر تفصل بيننا. وهكذا فإّن اإلنسان عند شوبنهاور مل يخلق ال ليعيش يف املجتمع 
وال ليتحّمل الوحدة. ففي انعزالنا وعزلتنا )مع ما يكفي مع ذلك لتلبية احتياجاتنا الحيويّة(، يصيبنا 
الفيلسوف يف  )...( بني املعاناة وامللل«، يالحظ  الوجود، مثل رقّاص ساعة حائطيّة،  امللل: »يتأرجح 
 Le Monde comme volonté et comme représentation»مؤلّفه »العامل بوصفه إرادة وتصّورا
1819((. ملاذا؟ ألنّنا ال نشبع كّل احتياجاتنا بأنفسنا، بل أنّنا أحيانا ال نتحّمل حتّى أنفسنا! »الجميع 
يعلم أنّنا نخفف من آالمنا بتحّملها جامعة: ويبدو أّن الّناس يعتربون امللل من بني هذه اآلالم، ولهذا 

الّسبب تراهم يتجّمعون معا، من أجل أن يقتسموا امللل »، يقول شوبنهاور.
  ميكننا أن نقرأ يف هذه األمثولة أيضا نوعا من الّدعوة إىل العزلة، غري أنّه للتّمتع بها يتعنّي علينا أن 
نعرف كيفية تجربة متعة العيش برفقة... أنفسنا. لتحقيق ذلك، يجب علينا أن نتعلم تنمية »ثروتنا 
الباطنيّة« من خالل األنشطة الرّتفيهيّة عىل غرار دراسة العقول العظيمة أو التّأّمالت الجامليّة )الّتي 
يدرج شوبنهاور ضمنها املوسيقى يف املقام األّول(، والّتي سوف تأل »فراغنا الّداخيّل« وتجعلنا نتحّمل 
العزلة. إّن تجيد شوبنهاور لهذه الوحدة يسري جنبا لجنب مع حبّه للحّريّة الّتي تُفَهم هنا باعتبارها 
حياة مستقلّة: »أن تكون مكتفيا بذاتك، أن تكون الكّل يف الكّل لنفسك، )...( هذا هو بالتّأكيد الرشط 
 Aphorismes sur la األكرث مالءمة لسعادتنا »، كتب يف مؤلّفه »أقوال مأثورة عن الحكمة يف الحياة

 .)sagesse dans la vie )1880

للّطاعون«،  السّياسيّ  »الحلم  و  الكبير«  »الحبس   •
Michel Foucault مع ميشيل فوكو

  إّن الفصل بني األجساد واحتجازها يف أماكن محّددة، سواء أعاشت هذه الحالة باعتبارها معاناة أم 
عىل العكس من ذلك بقدر معنّي من التّسليم، يجريان عىل املستوى الّسيايّس أيضا. فقد فهم ميشال 
فوكو األمر جيّدا عندما أوضح أنّنا »قد نحتاج لكتابة تاريخ كامل عن الفضاءات وستكون يف الوقت 
نفسه تأريخا للّسلطات« )»عني الّسلطة«، أقوال وكتابات 2(.  ويف مناسبات عّدة، تناول مؤلّف كتاب 
املراقبة واملعاقبة الحبَس باملعنى الحريّف للكلمة: أي ذلك العمل املتمثّل يف وضع أفراد يف مكان مغلق 

من أجل إبقائهم يف حالة »أمان« أو تحت املراقبة. 
  يف عام 1975، أوضح ميشيل فوكو من خالل ميكروفون جاك شنسال Jacques Chancel يف برنامجه 
أّن فضاء الحبس املتمثّل يف  الفلسفة«(، كيف  راديوسكويب )أعيد بّث املقتطف يف برنامج »دروب 
املصّحة العقليّة قد وّجه تفكريه يف الّصلة بني الفضاء والّسلطة: »انطالقا من فضاء املصّحة العقليّة 
»تاريخ  أطروحته  فوكو يف  ويبنّي  الّسلطة«.  أال وهي مشكلة  مطارديت،  تنفّك عن  مل  برزت مشكلة 
الجنون يف العرص الكالسييّك« كيف أّن الجنون بدأ يُنظر إليه يف القرن الّسابع عرش يف الغرب عىل أنّه 
مرض من خالل معالجته عن طريق الحبس. وبينام كان املجنون يف العصور الوسطى وحتّى عرص 
الّنهضة ال يزال حرّا طليقا يف املزاح الّشعبّي أو يف أدب إيرازموس اإلنسايّن، مثَل إنشاُء املستشفى العاّم 
بباريس يف عام 1656 بداية عرص »الحبس العظيم le grand renfermement »: حيث يتّم اعتقال 

املجانني واملترشّدين واملنحرفني وتشغيلهم. 
  يف نهاية القرن الثّامن عرش، قام الطّبيب الّنفيّس فيليب بينيل Philippe Pinel بتحرير املقيّدين يف 
مستشفى بييسرت من سالسلهم، وصاروا يُحبسون يف مكان خاّص بهم. ويبنّي فوكو أّن ما وراء أسطورة 
الطّبيب املحّرر بدايَة ظهور املصّحة العقليّة بوصفها مكانا لعمليّة توحيد أخالقّي واجتامعّي يعاد فيه 
تعليم املجانني، الّذين كانوا يُعتربون غرَي اجتامعيني، بوسائل قرسيّة: »إّن املصّحة العقليّة يف العرص 
بل  والعالج،  والتّشخيص  للمالحظة  مكانا  ليست  أّسسها،  من  بأنّه هو  بينيل  اشتهر  الّتي  الوضعّي، 
فضاء قضايّئ يتّم فيه اتّهام املرء ومحاكمته وإدانته«. يشهد حبس »املنحرفني« هذا يف أماكن مخّصصة 
لهم وبعيدة عن مركز املدينة عىل تحّول يف الّنموذج: فـ«بدراستي ملختلف املشاريع املعامريّة الّتي 
أعقبت الحريق الثّاين الّذي طال نزل Hôtel-Dieu، يكتب ميشيل فوكو، أدركت إىل أّي حّد كانت 
مشكلة الّرؤية الكاملة لألجساد واألفراد واألشياء من منظور مركزّي مبدأ من املبادئ التّوجيهيّة األكرث 

ثباتا«. )»عني الّسلطة«، حوار مع ج. ب.  بارو و م. بريّوت، أقوال وكتابات 2، 1994.(
  يف املراقبة واملعاقبة )1975(، درس فوكو اعتامد أنواع معيّنة من العامرة الّتي كان هدفها الحبس مع 
جعل املحبوس مرئيّا يف الوقت نفسه، وذلك من أجل أن يصبح القيام باملراقبة أمرا ممكنا. ولوصف 
الحلزونيّة  )الهندسة   panoptisme البَانوبِْتيّة  مفهوم  عىل  فوكو  يعتمد  الّسجنيّة«،  »العامرة  هذه 
 :)Jeremy Bentham )1785 أو الّدائريّة، املرتجم( الّذي وضعه الفيلسوف الربيطايّن جريميي بنثام

فالّسجناء املحبوسون يف فضاءات مغلقة يخضعون لنظرة حارس جبّارة ال يستطيعون رؤيته.
العالقة بني  املراقبة. فيرشح فوكو  الوصف ملجتمع  الّصّحية دورا يف هذا  األزمة  تلعب حالة    كام 
تشكيل  إعادة  خالل  من  يتّم خصوصا  تأديبّي  جهاز  وإنشاِء  الطّاعون  مثل  لوباء  الّسياسيّة  اإلدارة 
الفضاء الحرضّي. وللقيام بذلك، يعتمد عىل التّدابري الّصحية واألمنيّة املتّخذة يف القرن الّسابع عرش 
يف حالة تفيّش الطّاعون يف املدن. ففي نفس الوقت الّذي يُحظر فيه عىل الّسّكان مغادرة منازلهم، 
يتّم خلق حبس عاّم يجّمد الفضاء ويسمح باملراقبة املعّممة: وحدها التّقارير الّتي تشري إىل »اسم 
كل واحد وعمره وجنسه، دون استثناء، هي الّتي يتّم تداولها«. كان هناك، وفقا لفوكو، »حلم سيايّس 
للطّاعون« يسمح بـ »تغلغل الّنظام يف أدّق تفاصيل الوجود ومن خالل تسلسل هرمّي تاّم يضمن 

أداء الّسلطة الرّفيع«:
العالقة يف أداء سلطة ذات  الّتي تكابد الهرميّة واملراقبة والّنظرة والكتابة، املدينة  املدينة املوبوءة 
نطاق واسع تطال جميع األجساد الفرديّة عىل نحو منفصل - هذه هي يوطوبيا املدينة املحكومة 
تاما. إّن الطّاعون هو االختبار الذي ميكن من خالله أن نحّدد مامرسة الّسلطة التّأديبيّة بشكل مثايّل. 
فمن أجل جعل الحقوق والقوانني تعمل وفقا للّنظرية املحض، يضع فقهاء القانون أنفسهم بطريقة 
وهميّة يف حالة املجتمع البدايّئ. ولرؤية الّضوابط املثاليّة تعمل، يحلم الحّكام بحالة الطّاعون. ميشيل 

فوكو، املراقبة واملعاقبة، )1975(.
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التحليل النفسي وتحدّيات الثورات التفكري يف الحبس مع خمسة فالسفة كبار*
املعلوماتية والرقمية

وسام السوييس
ت: غسان بسباس

قّدمت »ليلو منارا« Lilo Manara يف رسومها املتسلسلة »Le Déclic« ذات الشهرة العاملية مدخال مهاّم للتحليل 
املعلوماتية  الثورات  اإلنسانية يف  الرهانات  الجنسية« يف سياق  »الحياة  املحرك واألثري:  باعتبار موضوعها  النفيس 
والرقمية الراهنة. ويتمثّل موضوع هذه السلسلة يف معاناة امرأة فاتنة من الربود الجنيس لربجوازية انعزالية تخضع 
لعمليات زرع دماغية ُتكمَّن من التحكم فيها عن بعد بإحياء قدراتها الجنسية مام يفيض إىل مغامرات ومواقف 

محرجة تجرّها إىل شكل من االنفالت الجنيس.
التقدم  الدخيلة عىل  الذي تولّده االستعامالت  الرسوم املتحركة هو تحديدا الخوف  وما تثريه هذه السلسلة من 
التخزين  عرب  حياتنا  ملراقبة  لوسيلة  وتحويلها  بعد  عن  فيها  واملتحكم  باالنرتنيت،  املوصولة  لآلالت  التكنولوجي 
املكثف ملعطياتنا الشخصية الحميمية واستخدامها املتعّسف. عالوة عىل أن املستعملني يرضون عن طيب خاطر، 

عن جهل أو عن سوء نية مبثل هذه املامرسات.
يف السنوات األخرية، ميكن مالمسة هذا األمر عرب تطبيق »التداوي النفيس« وحتّى »التحليل النفيس« عن بعد، وهو 
ما يطرح إشكالية حقيقية: فعدم وعي املبحرين دون ضوابط عىل االنرتنيت هل ميكن تحويله إىل منتوج تجاري 

وترويجه؟
التحليلية  القدرات  الحاسوب املتطور والربمجيات املتطورة ذات  وهكذا تصبح أغوار األرسار الشخصية عىل ذمة 
الفائقة املوجهة لالستغالل السيايس -عىل سبيل املثال- وهذا ليس من الخيال العلمي يف يشء، وإمّنا هو ما نعايشه 

يف عرصنا ببساطة.
ويدوسون  األمريكية-،  املتحدة  الواليات  يف  –خاصة  إرصار  سبق  عن  الخيار  هذا  يتبّنون  من  املهنيني  من  هناك 
أخالقيات املهنة دون مواربة وبكل خزي، وينساقون للغة املال الرنّانة والجذابة التي يوفّرها بسخاء عديد األثرياء 

املخادعني إلعادة إنتاج »خطاب العبودية االختيارية«
التجسيد  هي  االنرتنيت  عىل  افرتاضية  حصص  عرب   )e-séance( بعد  عن  النفيس  والتحليل  االستامع  تطبيقات 
األقىص لهذا االنحراف الخطري. فهي أشبه بالنسبة ملمتهني التحليل النفيس بـ«تقديس العجل الذهبي طاملا مل تنزل 
بعد ألواح الترشيع«، بل هي أسوأ من ذلك بكثري. فهؤالء املرتزقة يقومون يف الحقيقة بقتل »فرويد« متدثرين 
بفضائله ومنتحلني تطبيق منهجيته ونظرياته. لكأنهم يدفعون باإلنسانية للعودة إىل مربع الخطيئة األوىل للمجتمع 
النساء، فيقتله ويأكل من  الذي يحتكر معارشة  القّهار  الجبّار  البطريريك حيث يتمرّد االبن عىل محظورات األب 
لحمه ويزىن مبحارمه قبل أن تنتابه الحرسة والندم فيصنع له »طوطام« جديدا ويحيي ممنوعاته ويخلق ممنوعات 
جديدة منها منع قتل اآلباء يف سبيل االرتقاء إىل املجتمع اإلنساين القائم عىل الثقافة والزواج بغري املحارم واألقرباء.
 فإذا مل نكن حذرين، سيكون األمر أشبه بانتظار غودو يف املرسحية الشهرية لصمويل بيكيت، يف حني أنّه لن يأيت 
الهائل من  الكّم  الذي يجسده هذا  املوت والهالك  املحموم نحو  الدفع  اإلرادة والرغبة مبقاومة  توفّرت  إال متى 
املعطيات املعلوماتية والرقمية ممزوجة بالجشع نحو تحقيق الربح املاّدي وحده. مقاومة هذه القوة الهائلة هي 
أساس محرك الحياة ملجتمعاتنا وأفرادها. ولكن بالنظر ملا يستوجبه الوعي باملقاومة من وقت وما يحتاجه ترجمتها 
إىل فعل مقاوم من استيعاب واستبطان جامعي، فإن االنتصار يف املعركة ضد قوى الهالك ليس محسوما سلفا وال 

أكيدا.
كام أّن الصورة عن العامل التي توفرها الشبكات االجتامعية االفرتاضية –وما يرافقها من إدمان ال يعالجه إال الفطام- 
ال تنبئ بالخري. فكام يقول املحلل النفيس Jean-Pierre Winter رئيس حركة الكلفة الفرويدية »هذه الفضاءات 
االفرتاضية ليست للكالم العميق والحكيم، وإمنا مجرّد فضاءات للتواصل. مبا يعنيه التواصل من وجهة نظر التحليل 

النفيس من تدمري للمشرتك وللناس أجمعني.
كل  املرء يف  انكشاف  تجعل من  ولكنها  والتالعن فحسب،  العنف  الهائل من  للكم  مرآة  الفضاءات  ليست هذه 
لحظاته وحاالته، فيضع من ميتلك تخزين وتحليل وتوجيه هذه املعطيات يدا عليا وسطوة عىل األفراد حتى عىل 

ما يحتاجه املرء من خصوصية وحميمية رضورية لتطور شخصيته وخلق تجربته مبعزل عن أي تدّخل خارجي.
التي تدفع إىل هذا  العاملية  املالية  الجنسيات واألوليغارشيا  املتعددة  الراهن، وبسبب سطوة الرشكات  يف عرصنا 
الدمار  دفعا حثيثا، ليس لنا من خيار إال املثابرة –فرديا أو جامعيا- عىل النضال من أجل افتكاك رفع اليد عن 
االستغالل املنحرف لحياتنا والتوظيف الفاسد ملعطياتنا. ولكّنه يف واقع األمر نضال مضن أشبه بجهد سيزيف، أو 

لنقل حتى نبقى يف نفس املنطق أشبه بعمل »الرجل املتمرّد« حسب عبارات املفّكر الفرنيس ألبار كامو. 
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ترجمة املنترص الحمل     

أوجه  وكذلك  الربحيّة  أجل  من  الّسباق  أّن  والفيلسوف  االجتامع  عامل  يرى    
القصور املوجودة يف طريقة تفكرينا هي املسؤولة عن عدد ال يحىص من الكوارث 

البرشيّة الّناجمة عن وباء كوفيد19.

  إدغار موران، املولود يف عام 1921، املقاوم الّسابق وعامل االجتامع والفيلسوف 
أربع وثالثني جامعة  الفخرّي يف  الّدكتور  التّخصصات واملتمرّد،  واملفّكر متعّدد 
رفقة  مبونبيلييه  شّقته  يف  مارس   17 منذ  الّصّحي  الحجر  يعيش  العامل،  حول 
زوجته عاملة االجتامع صباح أبو الّسالم. ومن شارع جان جاك روّسو حيث يقيم، 
يقوم مؤلف »الّنهج« )2011( و«األرض-األّم« )1993(، والّذي نرش مؤخرا كتاب 
فيها  يتذكّر  صفحة   700 من  أكرث  يف   )2019 )فايارد،  للقايئ«  تأيت  »الّذكريات 
تعريف  بتقديم  حياته،  يف  و«االنجذابات«  واللّقاءات  الحكايات  أقوى  بعمق 
جديد لعقد اجتامعّي جديد، وبإطالق العنان لبعض االعرتافات وبتحليل أزمة 

عامليّة »تحّفزه بشكل كبري«.

• هل كان الوباء النّاجم عن هذا الشّكل 
من الفيروس التّاجيّ قابال للتّنبؤ به؟

باملستقبل  تتنبّأ  كانت  الّتي  العرشين  القرن  مستقبل  علوم  كّل  انهارت  لقد    
من خالل إسقاط التّيارات الّتي تعرب الحارض عىل املستقبل. ورغم ذلك، يستمّر 
البعض يف توقّع ما سيحدث يف عامي 2025 و 2050 والحال أنّنا غري قادرين عىل 
فهم عام 2020. إّن تجربة انبثاق ما ال يُتوقّع يف التّاريخ مل تخرتق بعُد األذهان. 
ومع ذلك، فإّن حدوث غري املتوقّع، وليس طبيعته، كان متوقمَّعا. ومن هنا جاء 

مبديئ الّدائم: »انتظر ما ال تتوقّع«.
تتوقّع حدوث كوارث  كانت  الّتي  األقليّة    وكنت، عالوة عىل ذلك، من هذه 
متالحقة ناجمة عن انفالت العوملة االقتصاديّة التّكنولوجية من أّي رقابة، مبا يف 
ذلك الكوارث املنجرّة عن تدهور املحيط الحيوّي واملجتمعات. ولكّنني مل أتوقّع 

البتّة الكارثة الفريوسيّة. ومع ذلك كان هناك نبّي لهذه الكارثة:
إنّه بيل غيتس الّذي أعلن يف مؤتر ُعقد يف شهر أفريل من سنة 2012 أّن الخطر 
الّداهم عىل البرشيّة ليس نوويّا، بل صّحّي. فقد رأى يف وباء اإليبوال الّذي أمكن 
عىل  محتمل  فريوس  بخطر  إنذارا  الحّظ،  لحسن  كبرية  برسعة  عليه  الّسيطرة 
نطاق عاملّي ذي قدرة كبرية عىل العدوى، وعرَض التّدابري الوقائيّة الالّزمة، مبا يف 
ذلك معّدات املستشفيات املناسبة. ولكن، عىل الّرغم من هذا التحذير العلنّي، 
ال يشء قد تّم القيام به يف الواليات املتحدة أو يف أّي مكان آخر، ذلك ألّن الّدعة 

الفكريّة والعادة تقتان الرّسائل الّتي تزعجهام. 

•  كيف تفسّر عدم استعداد فرنسا؟
لإلنتاج  االقتصاديّة  فيها فرنسا، تسبّبت االسرتاتيجيا  البلدان، مبا  العديد من  يف 
من  الصّحي  نظامنا  تفقري  يف  التّخزين،  اسرتاتيجيا  محل  حلّت  الّتي  الحينّي، 
األقنعة وأدوات االختبار وأجهزة التّنّفس؛ وقد ساهم هذا باإلضافة إىل العقيدة 

اللّيرباليّة الّتي تبّضع املستشفى وتحّد من مواردها يف مسار الوباء الكاريّث.
يف مواجهة أّي نوع من األحداث غري املتوقّعة تضعنا هذه األزمة؟  •

أصل  من  متأكّدين  لسنا  فنحن  الّشكوك.  من  مهرجان  ومعه  الوباء  أىت هذا    
الفريوس: هل هو سوق ووهان غري الّصّحي أم املخترب القريب منه، وال نعرف 
حتّى اآلن ما هي الطّفرات الّتي تحدث أو ميكن أن تحدث لهذا الفريوس أثناء 
انتشاره. وال نعرف متى سيرتاجع الوباء وما إذا كان الفريوس سيظّل مستوطنا. 
وال نعرف إىل متى وإىل أّي مدى سيجعلنا الحجر نتحّمل املنع والتّقييد والتّقنني. 
الّسياسية واالقتصاديّة والوطنيّة والعامليّة  العواقب  وال نعرف ما ستكون عليه 
املنجرّة عن الحجر. ال نعرف ما إذا كان ينبغي لنا أن نتوقّع األسوأ، أم األفضل، 

أم مزيجا منهام: إنّنا منيض نحو شكوك جديدة.

العالميّة  الصّحية  األزمة  هذه  هل   •
هي أزمة تعقيد؟

الّسيطرة  تتجاوز قدرتنا عىل  لذلك  تتضاعف أضعافا مضاعفة، ونتيجة  املعرفة 
عليها، وهي قبل كّل يشء تجعلنا أمام تحّدي التّعقيد: كيف نواجه هذه املعرفة 
عدم  ودمج  البعض  ببعضها  ربطها  خالل  من  مالئم  بشكل  وننظّمها  وننتخبها 
املعرفة  قصور يف طريقة  أخرى عن  مرّة  يكشف  أّن هذا  أرى  أنا  فيها.  اليقني 

التّي تّم غرسها فينا، ماّم يجعلنا نفصل بني ما ال ينفصل ونختزل يف عنرص واحد 
ما يشّكل كال ّ هو يف نفس الوقت واحد ومتنّوع. والواقع أّن االكتشاف املذهل 
إمّنا هو  منفصال  يبدو  كان  ما  كّل  أّن  لها هو  نتعرّض  الّتي  الهزّات  الّناجم عن 
مرتبط، ألّن الكارثة الّصّحية تؤّدي إىل سلسلة كوارث يف كّل ما يتعلّق باإلنسان.

وأن ميسك  واالختزايّل يف حضارتنا  التّجزيئّي  التّفكري  يسود  أن  املفجع  ملن  إنّه 
أخطاء  إىل  الهائل  القصور  هذا  أّدى  وقد  واالقتصاد.  الّسياسة  يف  األمور  بزمام 
هاجس  أّن  أضيف  أن  وأوّد  زائغة.  قرارات  إىل  وأيضا  والوقاية  التّشخيص  يف 
وقع  كام  جانية  اقتصادات  إىل  أّدى  قد  وقادتنا  حّكامنا  عىل  املسيطر  الّربحية 
للمستشفيات وإىل التّخيل عن صناعة األقنعة يف فرنسا. ويف رأيي أّن القصور يف 
طريقة التّفكري، إىل جانب هيمنة التّعطش الجامح للّربح الّتي ال ميكن إنكارها، 
هام املسؤوالن عن وقوع كوارث برشيّة ال حرص لها، مبا يف ذلك الكوارث الّتي 

وقعت منذ فيفري 2020.

للعلم.  موحّدة  رؤية  تحكمنا  كانت   •
والخالفات  الوباء  حول  المناقشات  ولكنّ 
العالج تتضاعف داخله. هل أصبح  حول 
معركة  ساحة  الحيويّ  الّطب  علم 

جديدة؟
ذلك،  ومع  الوباء.  ملكافحة  العلم  الّسلطة  تستدعي  أن  تاما  املرشوع  من 
اقرتحه  الّذي  العالج  مبناسبة  سيام  ال  البداية،  يف  اطأمنّوا  الّذين  املواطنني  فإّن 
بل ومتناقضة. ويكتشف  متباينة  آراء  ذلك  بعد  يكتشفون  راولت،  الربوفيسور 
املواطنون املطّلعون بشكل أفضل أّن بعض العلامء البارزين لهم عالقات مصلحيّة 
اإلعالم  الوزارات ووسائل  قويّا يف  نفوذا  لوبياتها  الّتي تلك  األدوية  مع صناعة 

القادرة عىل ابتكار حمالت للّسخريّة من األفكار غري املتوافقة مع مصالحها.
لنتذكّر الربوفيسور مونتانييه Montagnier الّذي كان، مع عدد قليل من زمالئه، 
مكتشف فريوس نقص املناعة البرشيّة، وهو فريوس الّسيدا، مواجها أحبار العلوم 
املطلقة )عىل  للحقائق  العلم ليس مستودعا  أّن  لنفهم  وباباواتها. هذه فرصة 
االكتشافات  تأثري  تحت  الحيوّي  للتحلّل  قابلة  نظرياته  أّن  بل  الّدين(  عكس 
املراتب  أعىل  يف  عقائديّة  تصبح  أن  إىل  بها  املعرتَف  الّنظريات  تيل  الجديدة. 
وكريك  بداروين،  مرورا  آينشتاين  إىل  باستور  من  املنحرفون،  ويأيت  األكادمييّة، 
أّن  األمام. ذلك  إىل  العلوم  بدفع  ليقوموا  الّنووّي،  الحمض  وواتسون مكتشفْي 
الخالفات، الّتي ال تعّد حالة شاذة، رضوريّة لهذا التّقدم. ومرّة أخرى، كل يشء 
يتقّدم داخل املجهول عن طريق التّجربة والخطأ وكذلك من خالل االبتكارات 

املنحرفة الّتي يساء فهمها ويتّم رفضها يف البداية.
وهكذا هي املغامرة العالجيّة ضّد الفريوسات. إذ ميكن أن تظهر العالجات حيث 

مل نكن تتوقّعها.
يعصف بالعلم فرط التّخّصص، أي إغالق املعرفة املتخّصصة عىل نفسها وتجزئتها 
عوضا عن أن يكون أداة وصل بينها. والباحثون املستقلّون خصوصا هم الّذين 
أقاموا منذ بداية الوباء تعاونا أخذ يتوّسع اآلن بني علامء األمراض املعدية وأطبّاء 
تعرقله.  فإنّها  نوعها  كان  أيّا  الرّقابة  أّما  بالتّواصل،  يعيش  العلم  إّن  املعمورة. 

ولذلك يجب أن نرى عظمة العلم املعارص يف نفس الوقت الذي نرى فيه نقاط 
ضعفه. 

من  االستفادة  يمكننا  مدى  أيّ  إلى   •
األزمة؟

  يف مقايل »عن األزمة« )فالّماريون(، حاولت أن أبنّي أّن أزمة ّما، باإلضافة إىل 
ما تحدثه من زعزعة لالستقرار ومن انعدام اليقني، تتجىّل يف فشل التّعديالت 
داخل منظومة معيّنة تنع أو تقمع االنحرافات من أجل الحفاظ عىل استقرارها 
إيجابيّة(  )استجابة  االنحرافات  القمع عن هذه  يُرفع  سلبيّة(. وحني  )استجابة 
املنظومة  بتعطيل  تطّورت،  ما  إذا  فأكرث،  أكرث  تهّدد  نشطة  اتّجاهاٍت  تصبح 
املتأزّمة وعرقلتها. يف الّنظم الحيّة وخاّصة منها الّنظم االجتامعيّة، سيؤّدي التّطور 
تقّدميّة،  أو  رجعيّة  تحّوالت  إىل  اتّجاهات  أصبحت  الّتي  لالنحرافات  املنترص 

وحتّى إىل ثورة.
الخيال  يحّفز  األّول  متناقضني.  مسارين  إىل  تؤدي  ّما  مجتمع  يف  األزمة  إّن    
العودة  عن  البحث  إّما  فهو  الثّاين  أّما  جديدة.  حلول  عن  البحث  يف  واإلبداع 
مذنب  شخص  إدانة  وكذلك  ساموّي،  بخالص  التّمّسك  أو  سالف،  استقرار  إىل 
الّتي تسبّبت يف  ارتكب األخطاء  املذنب قد  الّشخص  أو حرقه. قد يكون هذا 
األزمة، أو قد يكون مذنبا وهميّا، وكبش فداء يجب القضاء عليه. والواقع أّن 
والّدولة  الّسيادة،  إىل  كالعودة  عشوائيّا:  تنترش  ومهّمشة  منحرفة  أفكارا  هناك 
ومراجعة  الخصخصة،  عمليات  ضّد  العموميّة  الخدمات  عن  والّدفاع  الرّاعية، 
االنتامء الجغرايف، وتفكيك العوملة، ومناهضة اللّيرباليّة الجديدة، والحاجة املاّسة 
كام  جناة.  باعتبارها  وأيديولوجيات  شخصيات  تحديد  ويتّم  جديدة.  لسياسة 
نرى، يف ضعف الّسلطات العموميّة، تكاثرا للخيال التّضامني: من ذلك اإلنتاج 
البديل لنقص األقنعة عن طريق الرّشكات املتحّولة أو الّصناعة الحرفية، وتجّمع 
بني  املتبادل  والتّعاون  مّجانا،  املنزل  إىل  التّوصيل  وخدمة  املحلّيني،  املنتجني 
الجريان، وتوزيع الوجبات املجانيّة عىل املرشّدين، ورعاية األطفال. وباإلضافة إىل 
ذلك، يحّفز الحجر الّصّحي قدرات التّنظيم الّذايت لتعويض فقدان حّرية الّتنقل 
عن طريق القراءة واملوسيقى واألفالم. وهكذا، فإّن األزمة قد حّفزت االستقالليّة 

الّذاتيّة والقدرة االبتكاريّة.

حقيقيّ  وعي  ظهور  نشهد  هل   •
بالعصر الكوكبيّ؟

آمل أن يجعلنا هذا الوباء االستثنايّئ والقاتل الّذي نشهده اآلن نكتسب الوعي 
ليس فقط بأنّنا قد ذهبنا بعيدا داخل املغامرة البرشيّة املذهلة، بل وأيضا بأنّنا 
الحرّة  بأّن املنافسة  إّن االقتناع  نعيش يف عامل غري آمن ومأساوّي يف آن واحد. 
البرشّي  التّاريخ  مأساة  يخفي  اجتامعّي  داء  لكّل  االقتصادي هام عالج  والّنمو 
الّتي تزيد هذه القناعة من تفاقمها. إّن الجنون املنتيش بالعرب إنسانيّة يحمل إىل 
ذروتها أسطورة الرّضورة التّاريخية للتّقدم وأسطورة سيطرة اإلنسان ليس فقط 
عىل الطبيعة ولكن أيضا عىل مصريه، باّدعاء أّن اإلنسان سوف يصل إىل الخلود 
ويتحّكم من خالل الّذكاء االصطناعّي يف كّل يشء. والحال أنّنا العبون وملعوب 

بسبب  املوت  تأجيل  من  تّكّنا  فإذا  وأغبياء.  أقوياء  ومملوكون،  مالكون  بنا، 
فيها  تُسحق  الّتي  القاتلة  الحوادث  عىل  نقيض  أن  أبدا  ميكننا  فال  الّشيخوخة، 
الّتي  البكترييا والفريوسات  التخلّص من  أبدا قادرين عىل  أجسادنا، ولن نكون 
الفريوسات  ومضاّدات  الحيويّة  واملضاّدات  العالج  لتقاوم  باستمرار  ذاتيا  تتغرّي 

واللّقاحات.

• ألم يتفاقم االنطواء األسريّ واالنغالق 
الجيوسياسيّ بسبب هذا الوباء؟

  لقد أّدى الوباء العاملّي للفريوس إىل أزمة صّحية هائلة وإىل استفحالها، متسبّبة 
حياة  تحويل منط  إىل  أدى  ماّم  االقتصاد،  الّذي خنق  الّصّحي  الحجر  يف  بذلك 
فقد  عنيفة.  أزمة  يف  العوملة  ووضع  منزليّة،  انطوائيّة  إىل  الخارج  عىل  منفتح 
كانت العوملة قد أوجدت ترابطا متبادال ولكن دون أن يكون هذا الرّتابط مقرتنا 
بالتّضامن. واألسوأ من ذلك أنّها أثارت رّدا عىل ذلك حاالت انغالق عرقيّة وقوميّة 

ودينيّة ازدادت تفاقام يف العقود األوىل من هذا القرن.
  ولذلك، ويف غياب املؤّسسات الّدولية وحتّى األوروبّية القادرة عىل الرّد بعمل 
سطت  التّشيك  جمهوريّة  أّن  بل  نفسها.  عىل  وطنيّة  دول  انطوت  متضامن، 
املتّحدة من  األمريكيّة  الواليات  إيطاليا، وتّكنت  إىل  متّجهة  كانت  أقنعة  عىل 
تحويل وجهة مخزون من األقنعة الصينيّة املخّصصة أصال لفرنسا. ونتيجة لذلك، 
أّدت األزمة الّصحيّة إىل اندالع سلسلة من األزمات املتعاقبة. إّن هذه األزمات 
املتعّددة أو األزمات الكربى تتّد من املجال الحيايتّ إىل املجال الّسيايّس مرورا 
باملجال االقتصادّي، وتتّد من الفرد إىل املعمورة مرورا باألرس واملناطق والّدول. 
وباختصار، لقد تسبّب فريوس صغري يف مدينة تّم تجاهلها يف الّصني يف إحداث 

انقالب عامل بأرسه.

• ما هي معالم هذا االنفجار العالميّ؟ 
هذه األزمة باعتبارها عامليّة تسلّط الّضوء عىل وحدة املصري بني جميع البرش يف 
رابطة ال تنفصم عراها عن مصري كوكب األرض البيولوجّي واإليكولوجّي؛ وهي 
توّضح بشّدة أزمة اإلنسانيّة الّتي تعجز عن أن تنحت إنسانيتها. وهي باعتبارها 
بتطّورها  وتنذر  االقتصاد  توّجه  الّتي  العقائديات  جميع  تهّز  اقتصادية  أزمة 
أوجه  عن  تكشف  وطنيّة،  أزمة  بوصفها  وهي  مستقبلنا.  يف  وعجز  فوىض  إىل 
وتضّحي  العاملة،  اليد  املال عىل حساب  رأس  تحايب  كانت  سياسة  يف  القصور 
بالوقاية والحيطة من أجل زيادة الربحيّة والقدرة التنافسيّة. وهي بصفتها أزمة 
اجتامعية تكشف بشكل جيّل عن أوجه عدم املساواة بني أولئك الّذين يعيشون 
إىل  الفرار  من  تّكنوا  الّذين  وأولئك  واآلباء،  باألطفال  آهلة  صغرية  مساكن  يف 

إقامتهم الثاّنية بعيدا.
وهي، من حيث أنّها أزمة حضاريّة، تدفعنا إىل إدراك أوجه القصور يف التّضامن 
سياسة  يف  نفّكر  أن  إىل  وتدعونا  حضارتنا،  طّورته  الّذي  االستهاليكّ  والتّسّمم 
حضاريّة )سياسة حضاريّة، مع سامي ناير، أرليا 1997(. وباعتبارها أزمة فكريّة، 
فن املفروض أن تكشف لنا عن الثّقب األسود الهائل يف ذكائنا، الّذي يجعلنا ال 

نرى تعقيدات الواقع الواضحة.
وهي أزمة وجوديّة من حيث أنّها تحثّنا عىل مراجعة منط حياتنا، واحتياجاتنا 
بني  التّمييز  وعىل  اليوميّة،  الحياة  استالب  يف  املطموسة  وتطلّعاتنا  الحقيقيّة، 
الّتي  والّسعادة  حقائقنا  عن  يرصفنا  الّذي  لباسكال(  )نسبة  الباسكايّل  الرّتفيه 
مصرينا  نواجه  تجعلنا  روائع  مشاهدة  أو  إىل  االستامع  أو  القراءة  يف  نجدها 
املرتهنة منذ فرتة طويلة  تفتح عقولنا  أن  ينبغي  البرشّي. وهي قبل كّل يشء، 
أجل  من  والّصداقة  الحّب  أي  أسايّس:  هو  ما  عىل  والتاّفه  والثّانوي  بالرّاهن 
اإلنسانيّة  ومصري  »نحن«،  يف  »أنواتنا«  وتضامن  واملجتمع  الفردّي،  ازدهارنا 
الّتي يشّكل كّل واحد مّنا جزيئا منها. مخترص القول، ينبغي أن يساعد الحجر 

الجسدّي عىل انطالق العقول.

• ما الحجر؟ وكيف تعيشه؟
مدهشة.  تجربة  هي  ّما  أّمة  عىل  املفروض  املطّول  املنزيّل  الحجر  تجربة  إّن 
بالتّنّقل يف داخله. ولكّن حجر  الحجر يف غيتو وارسو يسمح لسّكانه  لقد كان 
الغيتو كان تحضريا للموت يف حني أّن حجرنا هو دفاع عن الحياة. أنا أعيشه يف 
ظروف مميزة، يف شّقة بالطّابق الّسفيّل مع حديقة حيث أمكن يل أن أستمتع يف 
الّشمس بحلول فصل الّربيع، أجد حامية كبرية من زوجتي صباح، وأحظى بجريان 
طيّبني يقومون بالتّسوق لنا، كام أتواصل مع أقاريب وأحبّتي وصدقايئ، وتتّصل 
يب الّصحافة واإلذاعة والتلفزيون لتقديم تشخييص للوضع، وقد استطعت القيام 
بأعداد  أّن من يسكنون  البداية  أعرف منذ  بذلك عن طريق سكايب. ولكّنني 
كبرية يف املساكن الّضيقة يعانون من االكتظاظ، وأن األشخاص الّذين يعيشون 

وحيدين وخاصة املرشّدين هم ضحايا الحجر.

• ما هي آثار الحجر المطوّل؟

  أنا أعلم أّن الحجر الّدائم سينظر إليه مع مرور الزّمن عىل أنّه منع. فال ميكن 
الفيديو أن تعّوض بشكل دائم الخروج إىل املرسح، وال ميكن للّوحات  ملقاطع 
االتّصال  السكايب وزوم ال مينحان  املكتبات بشكل دائم.  أن تحّل محّل زيارة 
لذيذا،  كان  مهام  املنزيل،  والطّعام  الّتي نرشب.  الكؤوس  أنخاب  وال  الجسدّي، 
ال ينفي الّرغبة يف ارتياد مطعم. واألفالم الوثائقيّة لن تطفئ الّرغبة يف الّذهاب 
رغبتي  تنسيني  لن  إنّها  واملتاحف،  املدن  وإىل  مناظرها  ملشاهدة  الطّبيعة  إىل 
يقّوي  الرضورّي  بالحّد  االكتفاء  أّن  كام  وإسبانيا.  إيطاليا  إىل  مجّددا  الّسفر  يف 
التّعطش ملا هو زائد. آمل أّن تجربة الحجر سوف تعّدل من استحواذنا القهرّي، 
تساعدنا  أن  وأرجو  لألصدقاء،  نرويها  بذكريات  لنأيت  بانكوك  إىل  اللّجوء  ومن 
عىل الحّد من الّنزعة االستهالكيّة املفرطة، أي من التّسمم االستهاليكّ والخضوع 
وليست  دامئة  ومنتجات  ولذيذة،  صّحية  أطعمة  أجل  من  اإلشهار،  إلغراءات 
لالستعامل الواحد. ولكّن األمر يتطلّب املزيد من الحوافز والوعي لتتحّقق ثورة 
ما يف هذا املجال. ومع ذلك، هناك أمل يف أن يتسارع التّطور البطيء الّذي بدأ.

• كيف سيكون حسب رأيك ما يسمّى 
بـ »عالم ما بعد كورونا«؟

  أّوال وقبل كّل يشء، ما الّذي سنحتفظ به، نحن املواطنني، وما الّذي ستحتفظ 
به الّسلطات العموميّة، من تجربة الحجر؟ بجزء منه فقط؟ أم سيتّم نسيان كّل 
انتشار  أن  أكرث هو  يبدو مرّجحا  ما  إىل فولكلور؟  تحويله  أو  أو تخديره  يشء، 
الّندوات عن  بعد،  )العمل عن  الحجر  استعاملها بسبب  تضّخم  الّتي  الرّقميّة، 
بعد، السكايب، االستخدامات املكثّفة لإلنرتنيت(، سوف يستمر بجوانبه الّسلبية 
واإليجابيّة عىل حّد سواء وليست هذه املقابلة مجاال لعرضها. دعونا نتحّدث عاّم 
هو أسايّس. هل سيكون الخروج من الحجر بداية للخروج من األزمة الكربى أم 
لتفاقمها؟ هل ستكون هناك أزمة اقتصاديّة ضخمة؟ أزمة غذاء عامليّة؟ استمرار 
العوملة أم تراجع انكفايّئ؟ ماذا سيكون مستقبل العوملة؟ هل ستستعيد اللّيربالية 
البعض أكرث  العمالقة بعضها  الّدول  الّسيطرة؟ هل ستعارض  الجديدة املهزوزة 
الّتي خّففت  ماّم كانت عليه يف املايض؟ هل ستتأّجج أكرث الرّصاعات املسلّحة 
التّعاون بني  األزمة إىل حّد ما من حّدتها؟ هل سيكون هناك زخم دويّل ينقذ 
األمم؟ هل سيتحّقق بعض التّقدم الّسيايس واالقتصادّي واالجتامعّي، كام حدث 
التّضامنية  الّصحوة  الثانية؟ هل ستستمّر  العامليّة  الحرب  بعد فرتة وجيزة من 
الّتي ظهرت أثناء الحجر وتشتّد، ليس فقط بني األطبّاء واملمرضني، بل كذلك بني 
من هم يف آخر الّسلسلة، كعاّمل الّنظافة والّشحن والتّفريغ، ورجال التّوصيل إىل 
البيوت، والرّصّافني، الّذين لوالهم ملا كّنا بقينا عىل قيد الحياة يف وقت استطعنا 
املامرسات  Medef وكاك CAC 40؟ هل ستتوّسع  االستغناء عن ميديف  فيه 
التّضامنيّة املتعّددة واملشتّتة يف مرحلة ما قبل الوباء؟ هل سيستأنف الخارجون 
الّدورة االستهالكيّة املوقوتة واملتسارعة واألنانيّة؟ أم سيكون هناك  من الحجر 
الحياة،  فيها شعر  يتفتّح  اتّجاه حضارة  والحبّيّة يف  الوّدية  للحياة  تطّور جديد 

وتزهر الـ«أنا« يف »نحن«؟
  ليس من الواضح ما إذا كانت الّسلوكيات واألفكار الخالّقة سوف تنطلق بعد 
املهتّز  الّنظام  إذا كان  أو ما  الّسياسة واالقتصاد،  بتثوير  بالك  الحجر، مبا  انتهاء 
كان  الذي  الّنطاق  واسع  الرّتاجع  من  كثريا  نخىش  أن  لنا  يحّق  يتعاىف.  سوف 
يحدث بالفعل خالل الّسنوات العرشين األوىل من هذا القرن )أزمة الّدميقراطية، 
القومّي  واملّد  الجديدة،  االستبداديّة  واألنظمة  الغالبان،  والدمياغوجيا  والفساد 
الرّتاجع )ويف أحسن األحوال  العنرصية(. كّل هذا  وكراهية األجانب والحركات 
جديد،  واجتامعّي  واقتصادّي  سيايّس  نهج  يظهر  مل  طاملا  محتمل  أمر  الرّكود( 
تقوده إنسانيّة متجّددة. فمن شأن هذا الّنهج أن يضاعف اإلصالحات الحقيقيّة، 

الّتي ليست مجرّد تخفيضات يف امليزانيّة ولكّنها إصالحات للحضارة وللمجتمع، 
ذلك  ذكرت  )كام  يربط  أن  الّنهج  هذا  شأن  ومن  للحياة.  بإصالحات  مرتبطة 
يخّص  ما  )كّل  »العوملة«  بني  املتناقضة:  املصطلحات  بني  »الّنهج«(  عميل  يف 
التّعاون( و »تفكيك العوملة« )لبناء استقالليّة غذائيّة وصّحيّة وإنقاذ األقاليم من 
التّصّحر(؛ وبني »الّنمّو« )القتصاد االحتياجات األساسيّة، ملا هو مستدام، للّزراعة 
ولالستعامل  ووهمّي  تافه  هو  ما  )القتصاد  »الالمّنّو«  و  العضويّة(  أو  الفالحيّة 
الواحد(؛ وبني »التّنمية« )لكّل ما ينتج الرّفاه والّصحة والحّرية( و«اإلحاطة« )يف 

التّضامن املجتمعّي(.

ماذا   - الكانطيّة  األسئلة  تعرف  أنت   •
أن  عليّ  يجب  ماذا  أعرف؟  أن  يمكنني 
أفعل؟ ما الذي بوسعي أن أتمنّاه؟ من 
هو اإلنسان؟ هذه األسئلة اّلتي كانت 
هو  ما  وجودنا.  أسئلة  تظّل  وسوف 
نتبنّاه  أن  يجب  اّلذي  اإليتيقيّ  الموقف 

في مواجهة الاّلمنتَظر؟
  ما بعد الوباء ستكون مغامرة غامضة ستتطّور فيها قوى األسوأ وقوى األفضل، 
مع اعتبار أّن هذه األخرية ضعيفة ومشتّتة. ولنكن عارفني أخريا بأّن األسوأ ليس 
أمرا مؤكّدا، وأّن غري املحتمل ميكن أن يحدث، وأنّه، يف الرّصاع الرّهيب واملستعر 
بني العدويّن املتالزمنْي اللّذين هام إيروس وتاناتوس، من الّصّحي واملنعش أن 

نقف يف صّف إيروس.

• لقد أصيبت أمّك لينا نفسها باإلنفلونزا 
السّابقة  الصّدمة  وتنزع  اإلسبانيّة، 
للوالدة اّلتي انفتح عليها كتابك األخير 
حياة،  قوّة  وهبتك  أنّها  إظهار  إلى 
وقدرة غير عاديّة على مقاومة الموت. 
الحيويّ  الزّخم  بهذا  تشعر  مازلت  هل 

في قلب هذه األزمة العالميّة؟
  لقد تسبّبت اإلنفلونزا اإلسبانيّة يف إصابة أمي مبرض القلب ويف أمر طبّي بالكّف 
عن اإلنجاب. حاولت اإلجهاض مرّتني، ولكّن اإلجهاض الثّاين فشل، فُولد الطّفل 
شبه ميّت من االختناق، وقد خنقه الحبل الرّسّي. رمّبا اكتسبت يف الرّحم قوى 
مقاومة ظلّت معي طوال حيايت، ولكّنني مل أتّكن من البقاء عىل قيد الحياة إالّ 
مبساعدة اآلخرين، من طبيب الّنساء الّذي ظّل يصفعني نصف ساعة قبل أن 
أطلق رصختي األوىل، ثّم الحّظ أثناء املقاومة، واملستشفى )حني أصبت بالتهاب 
»الزّخم  أّن  صحيح  وزوجتي.  حيايت  رشيكة  صباح،  وبفضل  وبالّسل(،  الكبد 
أزمة تحّفزين، وهذه  العامليّة. كّل  إنّه زاد خالل األزمة  الحيوّي« مل يرتكني؛ بل 

األزمة، بضخامتها، تحّفزين بشكل كبري.
• إعداد نيكوال ترونغ nicolas truong، لوموند، األحد 19 - االثنني 20 أفريل  

2020

إدغار موران

»هذه األزمة يجب أن تفتح عقولنا املرتهنة بما هو 
فوريّ منذ زمن طويل«
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  شعيب حليفي      

الوصايا المدهشة:

– ال تكتْب ما ال يُروى، وال تَروي ما يُكتب. 
ارفْع رأسَك واكتُْب رِسّك وُدقمَّ األوتاد. اكتُْب 
تجعل  فال  كتبَت  وإْن  تكتب.  أن  بدون 
دامئا،  اْجَرْع  فتتعب.  ذهنك  من  وعاَءَك 
إال  تكتُب  ال  الزمن.  وغبار  َوْجِدَك  ماء  من 
ما جاء يف ُصحفنا وما قلناه يف خاطرنا. إذا 
نََفد منك َوْحيُنا فاصمْت وال تجادل. أوصيك 
بالنهر ال البحر. باللحظة التي أنَت فيها.. ال 
التي تنتظر. ها قد غفوَت فنسيَت، ودنوَت 
فبُعدَت وكتبَت فمحوَت. ها هو الرتاب، إّن 
بني ظني ويقينهم لرساب. ها هو الطوفان، 
تْغُف  فال  العجب.  زمننا  آخر  من  سيخرج 
فقدَت  يُكتْب. وإذا  ال  ما  واكتُْب  تْدُن  وال 

أمك فاغرتْب.
موالنا نسعى رضاك.. عىل بابك واقفني.. ال 

من يرحمنا سواك.. يا أرحم الراحمني.
اآلن

عنِك،  أفتُش  قلبي  إىل  أعود  مساء  كل  يف 
فأجدك تهيئني يل الشاي الذي مل يكن مهاّم، 
سنتحدث  ما  ولكن  أنفسنا،  نقنع  كنا  كام 
فيه هو األهم.. ألنه ببساطة حكاية طويلة 
بدايتها.  يعلم  فينا  أحد  وال  لها  نهاية  ال 
البدايات دامئا جميلة ألنها خلفنا، والنهايات 
فقط  مّر.  طعمها  لكن  رضورية  ذكرى 
أخمُن أنها ابتدأت من حليبِك الذي مل أشأ 
االستغناء عنه إال بعد حولني كاملني. منحني 
لوين  خلف  والحاسم  الجذري  البياض  ذلك 
األسمر املتبقي من الخلق األول لنا. مل أفقد 
مذاق حليبك عىل مّر كل هذا الزمان أرتوي 
منه كلام عطشت وأقتات كلام جعت. كأنه 

نهر يف داخيل وأنا تراب.
ـ مساء الخري أمي، كيف أنِت يف وحدتك؟ 

أقول لك.
بعدما  حزينا  زلَت  أما  أنَت..  كيف  بل  ـ 

تركتُك ؟ تقولني يل.
أخبّئ  أن  أستطيع  ألمري.  أمي  تهتّمي  ال  ـ 

جروحي يف جيويب الخلفية وأواصل.
ـ كنُت يف كل صالة، ويف كل األوقات، أدعو 
الله أن يأخذين قبلكم. كنُت أفكر يف نفيس 
يا  سهوُت،  ولكني  بعدكم..  أتعذب  ال  يك 

بُني، أين تركتَُك وحيدا.

ـ كنُت بدوري أدعو الله أن يبقيك ويأخذين 
إليه. ها هو قد استجاب لك وحدك. أمل أقل 
وما  لها.  يُستجاب  دعواتك  ريب،  ولية  إنك 

حزين اآلن إال أنك وحيدة هناك.
والدك  حكم  تحت  عدُت  وحيدة.  لسُت  ـ 
محمد بن عبد السالم يف رياض واسع، نعبد 

الله ونتحدث عنكم.
ـ ما قال لك بويا؟

فاقدا  غيابه،  بعد  رشسا،  رصَت  إنك  قال  ـ 
لصربك الذي علمك أرساره.

الزمن.  آثار  من  ذلك  أمي،  تهتّمي،  ال  ـ 
عبد  جدي  وصايا  إىل  فعدُت  بويا  مات 
بلغ  وملا  الشاوية،  يف  حارب  الذي  السالم 
الدم حدوده القصوى وصارت حياته رهانا 
عبدة  إىل  وتوجه  روحه  حمل  للخارسين، 
واحمر يف حروب أخرى شعر معها بطأمنينة 
الحياة، ليعود إىل موطنه بروح جديدة. وأنا، 
يف كل حيايت، ال أكتب إال عن تلك املساحة 
الصمت  ذلك  وعن  املؤرخون  أغفلها  التي 
معني  غري  أنني  يفهموا  مل  الشامخ.ملاذا 
الرقعة  هذا  خارج  آخر  يشء  عن  بالكتابة 

وهؤالء الذين هم شجرة أنسايب.
ـ إنه يسأل عنك كثريا ويسألني وينىس، ثم 
من  عليك  خائف  كأنه  السؤال..  إىل  يعود 

يشء ما، كان يريد أن يبقى بالقرب منكم.
ـ ومن قال إنه بعيد عنا. أنا أجيد الحياة يف 

كل العوامل.
تنَس  ال  ذكرى..  سنكون  يوما  لَك  قلُت  ـ 
أنني رأيُت ثالثة أحالم لَك وحدك، قلُت لك، 
اليوم  لك  ُحلمني، وسأقول  منهام يف حيايت، 

الحلم الثالث.
اشتباك  نتيجة  هي  األم  شيئا.  تقويل  ال  ـ 

جميل بني الحلم والواقع.
ـ قبل أن تكون نطفة يف بطني رأيُت والدك 
إيّل، وهو  أبيض، يف حلم رسيع، ميُد  بلباس 
يبتسم، حبة زبيب كبرية، سمراء مثل لونك. 
أرسعت إىل تذوقها، كانت حالوتها ال تشبه 
نفسها  الحالوة  حيايت.  يف  ذقتها  حالوة  أي 

أشعر بها ونحن نتحدث معا.
ـ األم دامئا تسعى إىل أسطرة ما حولها.

ـ الحكمة املغلقة ال تليق بك. الحلم الثاين 
وأنَت جنني، كنُت أرى كل يوم خميس نورا 
يف بطني، فأقوم وأنا مستعجلة خروجك إىل 

الدنيا.
علقام  الزمن  فيجعلنا  ونورا  زبيبا  نولد  ـ 
لنحمي  الحياة  هذه  كل  نصارع  وظالما. 

جوهرنا األول.
ـ ملاذا بدأت تفقد صربك. كن رحيام وحذرا. 

هل تعرف ما معنى العبقرية؟
ـ العبقرية هي أنِت يف الوجود.

ـ العبقرية هي فن الصرب الطويل.
ـ ليتني كنُت حكيام وأميا مثلك. ليتني كنُت 
محمد  كنُت  ليتي  وأميا.  فارسا  بويا  مثل 
وصالح وإلياس ويونس، ليتني بقيُت نطفة 

نامئة فيك ومنك، ليتني.
عبد  بن  محمد  سيدي  روح  طلوع  بعد  ـ 
السالم إىل امللكوت األعىل، ظلت الطأمنينة 
يف نفيس ألنك موجود بجانبي، مل أشعر يوما 
متباعدا  يتكرر  حلام  أرى  وبدأت  بالخوف 

كأنه يُذكرين بيشء ما.
وِذكراكام.  حفدتُك  حويل  أمي،  تقلقي  ال  ـ 
مؤخرا  قرأُت  لك:  أرويه  ما  إىل  إسمعي 
كتابا كتبته سيدة فاضلة عن والدها، وهي 
التقيُت  باملناسبة يف مثل سنك. وبعد ذلك 
وزيرا  كان  الذي  والدها  عن  وتحدثنا  بها 
مع  عجيب  عامل  يف  وعاش  كبريا  ومحاميا 
اللحظات  كل  ويف  التاريخ.  يذكرهم  رجال 
بها.  التقيُت  أو  الكتاب  فيها  قرأُت  التي 
تذكرتك أنِت األمية التي عاشت يف هامش 
العامل، وبويا الذي كان فالحا وفارسا يف تاريخ 
ال أحد يعرفه.. لهذا شعرت بفخر كبري فوق 

اعتزازي بكام وبعاملنا الذي ننتمي إليه.
أنادي  وأنا  أراك  كنُت  أين  الثالث  الحلم  ـ 
وتأخُذ  تبتسم  فكنَت  كثرية..  بأسامء  عليك 

يدي وتقبلها طويال.
ـ أنت تريدين إيهامي بأننا سنعيش يف أكرث 
من حياة أخرى. ال بأس، تعرفني أين أصدقك 
سأكون  حياة  كل  يف  ولكنني  يشء،  كل  يف 

الشخص نفسه الذي يثأر للحياة السابقة.
وقاسيا  عنيفا  تكن  ال  حزينا.  تكن  ال  ـ 
فتختفي منك تلك الرحمة التي زرعتها فيك.

األبد،  إىل  ممتدا  يبقى  الليل  ليت  أمي.  ـ 
شمسها.  أنت  جانبية  غرفة  النهار  ويكون 
اللعوب  ليت جنتنا تكون شاوية، بطيورها 
التي تحلق عاليا لتنظر إيّل محدقة بعيونها 
املسطرة بكحل شغوف. بفجرها الذي خرج 
من شغاف قلبك الشفيف. بُسفنها املحملة، 
الكلامت  وأوىل  بنوايانا  الزمان،  قديم  منذ 
والدموع  والضحكات  واألخطاء  والقبالت 

والخطوات.
ألتقيك، وأحيا  ليتني أموت كل يوم صباحا 
الفجر  الدنيا مرتقبا  أستكمل مشاغل  مساًء 

املقبل.
النفس

مثل  هّش  أنَك  حياتك،  طوال  تكتشف،  مل 
إلينا.  تنظر  ساكنة،  بيضاء  سامء  يف  فراشة 
البيضاء  روحها  تصعد  بجناحني  فراشة 
يف  تصعد  ينقطع،  ال  غيم  من  نسيج  كأنها 
وقد  مندهشا،  وتبقى  الربيع  من  العرشين 
نصفني  إىل  شّقك  قد  الدهر  أن  أحسسَت 

برضبة واحدة.
الطاهرات.  الصالحات  الوليّات  آخر  هي 
تعبد  حجاب،  خلف  حوال  لتسعني  عاشت 
الله وتخدم ساللة الشاوي يف محطات أثرها 

باق يف األرض ويف السامء.
chouaibhalifi@gmail.com

يف كل مساء أعود إىل قلبي
»حسني عبد الرحيم«     

الكبري  الكاتب  لسان  عىل  التعبري  هذا  سامع  املياه؟!عند  حروب 
»محمد سيد أحمد« والذي أصدر كتاب صغري عنه وبعض املقاالت 
يبدو  مل  الثامنينات  أوائل   « و«األهرام  ديبلوماتيك«  »لوموند  يف 
املوضوع جدي يف العقد األخري من القرن املايض ،وكان تقرير »نادي 
العجز  التذكري مبسألة  النمو( يف السبعينات أفاض يف  روما«)حدود 
املتوقع يف املوارد الطبيعية وأهمها املياه أمام تزايد السكان و منو 
الطبيعي ويبرش بشح يف  التوازن  يهدد  رأساميل منفلت من عقاله 
موارد الميكن اإلستغناء عنها للحياة عىل األرض: تلوث الهواء بفعل 
الجنوبية  أفريقيا اإلستوائية ويف أمريكا  للغابات يف  املتوايل  التدمري 
املمطرة  الغابات  األخص  وعىل  »أألمازون«  نهر  يف حوض  بأألخص 
الكرة  لكل  هواء  لتجديد  لألكسچني  مصدر  تعد  والتي  الربازيل  يِف 
العام  الرأي  تشغل  مركزية  قضية  أصبح  املناخي  !التغري  األرضية 
وإصدار  البيئة  قمة  إنعقاد  عنه  ونتج  السياسني  والفاعلني  الدويل 
يؤدي  والذي  الحراري  اإلنبعاث  مستوى  لتحديد  كيوتو«  »ميثاق 
لتغري جوهرى يف مناخ الكوكب مام يؤدي لخطر إرتفاع درجة حرارة 
املياه  منسوب  وإرتفاع  الشاميل  القطب  الجليد يف  إنتهاء  و  األرض 
الكربى  الساحلية  املدن  بإغراق  يهدد  مام  والبحار  املحيطات  يف 
وبرشلونه  ومارسيليا  واإلسكندرية  وتونس  ومارسيليا  كنيويورك 

وبريوت.
تتداخل مشكلة شح املياه العذبة مع مشكلة التغري املناخي والتغري 
السنني  املمطرة والتي شكلت عرب ماليني  املناطق  املتوقع لخريطة 
مجاري األنهار الكربى والصغرى التى نعرفها وكذلك املياه الجوفية 
السنني  آالف  منذ  زراعية  و  رعوية  حضارات  حولها  قامت  والتي 
وكولورادو  األمازون  أفريقيا وحوض  يف  والنيجر  النيل  حول حوض 
يف أمريكا الجنوبية وحوض دجلة والفرات يف بالد الرافدين وحوض 
الجانج والسنديف الهند وحوض السني واملاين وحوض اليانغتيس يف 

الصني.
والشعوب  األمم  تكون  قبل  بعيد  لتاريخ  املياه  عىل  التنازع  يرجع 
عصور  يف  نعرفها  التي  السياسية  والحدود  الحديثة  والقوميات 
القبائل الرُحل للرعي والبحث عن موارد املياه ويحفظ لنا التاريخ 
األديب كعالمة عىل هذا الرصاع املرير البيت الشهري يف معلقة »عمرو 

بن كلثوم«:
ونرشُب إن َورَدنا املاَء َصفوآ....ويرَشب َغرينا كَِدرآ وطَينا.

للضفة  العرض  خط  حتى  الرسطان  مدار  وشامل  األوسط  الرشق 
الشاملية للبحر املتوسط تشكل املناطق األستبس واألمطار الشتوية 
القليلة ويف نفس الوقت مصبات ألنهاركربي تنبع من هضاب سواء 
يف األناضول لدجلة والفرات أو الحبشة لنهر النيل و نهر األردن من 
الجزائر واملغرب  الداخلية يف  الجليل ويتبقى بعض األنهر الصغرية 

ووادى مجرة بني تونس والجزائر .
بحيث  الكبرية  األنهار  مسارات  مع  تتقاطع  السياسية  الحدود 
تقعع منابعها ومصباتها داخل دول متعددة وبألتايل النزاعات عىل 
للزراعة  الرئييس  العامل  فقط  ليست  والتي  املياه  عىل  اإلستحواذ 
والحياة بل أصبحت مصدر للطاقة بإنشاء السدود يف طريق مجراها 
لتوليد الكهرباء الهيدروليكية وتكوين مستودعات )بحريات(صناعية 

لتخزين املياه!
رمبا تكون أول حروب املياه الحديثة هى حرب 5يونيو 1967 وهي 

التي أعقبت مرشوع إرسائيل لتحويل مسار نهر األردن لرتوي أراىض 
األول  العريب  القمة  مؤتر  عقد  هذا  وأستدعى  األعىل  الجليل  يف 
والثاين يف سنة 1964لتعبئة الحكومات العربية للوقوف يف مواجهة 

هذا اإلمتداد.
)أُفتتح1992(لتوليد  »أتاتورك«  سد  أقامت  ناحيتها  من  تركيا 
الكهرباء)2400 ميجا وات( عىل مجرى الفرات وتخزين املياه للري 
مام أدى لتحول املجرى الشهري يف العراق لقناة من املياه الراكدة ومل 
يؤِد ذلك لنزاع مسلح حتى اآلن ولكن رمبا يؤدى لذلك مستقبآل مع 
تزايد الحاجة للمياه يف الهالل الخصيب شامل العراق وسوريا ورمبا 
تكون إحدى دوافع الحرب الكامنة عىل الحدود الرتكية مع كل من 
سوريا والعراق هي توقعات نزاع مايئ يف املستقبل وتتداخل بألطبع 

مسائل أخرى محل تناقض يف املصالح مع أسباب مائية.
حول  النزاع  هو  واسعة  حرب  بإندالع  ينذر  والذي  األخطر  النزاع 
مياه حوض النيل فألنهر الذي ينبع من البحريات اإلستوائية وبحرية 
تانا وڤيكتويا )النيل األبيض( ويستمد مياهه من مصادر مياه تايت 
من أمطا ر مستمرة طوال العام تضيع أغلبها يف التبخر والبحريات 
الثاين )النيل  واملستنقعات وكفي وسط أفريقيا اإلستوائية واملصدر 
األزرق( يأيت من هضبة الحبشة من امطار غزيرة موسمية تشكل 
%80 من موارد النيل وتحمل معها الطمي الذي جعل حوض النيل 
الوادي  خلقت  التي  الطمي  طبقات  تراكم  عرب  العامل  يف  األخصب 
الجزيرة  أرض  وكذلك  املتوسط  البحر  إنحسار  مع  مرص  يف  والدلتا 
يف السودان عن إلتقاء »النيل األبيض »مع »النيل األزرق«!تشكلت 
حضارة وادي النيل يف مرص والسودان حول النهر والزراعة املستقرة 
وسمح  بوليس  وهيلني  ومنف  كطيبة  مدن  حولها  تشكلت  التى 
واألرامات كام جعلها  للمعابد  الهائلة  العامرة  ببناء  الكبري  الفائض 
أو  -عريب(  )فاريس  الرشق  من  يأيت  إمرباطوري  توسع  لكل  مطمع 
ثم  فرنيس-إنجليزي!  وأخريا  عثامين  )هيليني-روماين(ثم  الشامل 

مؤخرآ إرسائييل لتكوين إمرباطورية مزعومة من النيل إيل الفرت!
مياه النيل صارت منذ عقود موضوع للتضامن ثم الرصاع بني دول 
عرص  منذ  أستدعى  مرص  يف  السقوي  الرى  فالنظام  النيل  حوض 
محمد عىّل باشا أقامة القناطر لحجز املياه ثم توزيعه عىل قنوات 
الخريية  القناطر  فأنشأت  جانبيه  عىل  املنزرعة  الرقعة  لتوسيع 

اإلحتالل  ،وجاء  القديم  أسوان  ثم سد  آسنا  وقناطر  أدفينا  وقناطر 
اإلنجليزي سنة1881 ليك يجعل مرص والسودان اللتان كانت ضمن 
»وتخضعان  باشا  عيل  محمد  أرسة«  حكم  تحت  واحدة  سيادة 
للحامية الربيطانية وتحت هذه الحامية عقدت يف 1929 معاهدة 
التي ضمت كل من تنزانيا واوغنداوكينيا وكانت تحت  النيل  مياه 
اإلستعامر الربيطاين ووقعت عنها الحكومة الربيطانية ومثلت مرص 
ألحامية وتبعتها  البلدين تحت  الحكومة أملرصية حيث  والسودان 
حتى  مستقلة  طلت  والسودان.إثيوبيا  مرص  بني   1959 معاهدة 
من  موسوليني  (أخرجه  )هيالساليس  إمرباطور  ولها  اإليطايل  الغزو 
الحرب  إيطاليا يف  اإليطالية وبهزمية  للسيادة  بإعالن ضمها  الحكم 
العاملية الثانية حصلت عىل إستقاللها تحت التاج اإلمرباطوري؛كانت 
الديانة الرسمية ألثيوبيا هي املسيحية األرذوكسية تحت قيادة بابا 
اإلسكندرية والذي كان عليه أن يسمى املندوب البابوي )األسقف 
رهبانيات  وتأطريه ضمن  الديني  تعليمه  يتلقى  والذي  أثيوبيا  (يف 

الكنيسة املرصية يف صعيد ودلتا مرص لعدة سنوات؛
مع  التحالف  أستدعى  الذي  الواسع  والتصنيع  النارصية  مرص  مع 
الغرب  رفض  -بعد  ألسوڤيت  مبعاونة  وقام  الرشقي  املعسكر 
النيل خلف  بإقامة أكرب مرشوع مايئ لحجز مياه  العاملي -  والبنك 
العامل )بحرية نارص( كام  العايل وخلق أكرب بحرية صناعية يف  السد 
ميجا  الهيدروليكية)حوايل1000  للطاقة  ومرشوع  للرى  مرشوع 
وات( . كان للسودان التي انفصلت عن السيادة املرصية يف1954 
الهائل  النفوذ  قام  السودان  شامل  يف  السلبية  اآلثار  من  شكايات 
قامت  وإعرتاضات  شكايات  ألثيوبيا  وكان  بتسويتها  النارص  لعبد 
الكنيسة األرذوكسية بدفع من نارص بتهدئتها عرب سلطتها الروحية 
واإلدارية عىل الفرع األثيويب! ثم دخلت ألدولة األثيوبية يف سلسلة 
يف  إنفصالية  حركات  مع  وكذلك  الصومال  مع  حروب  و  إنقالبات 
الجنوب.الحرب األهلية يف الصومال تخضت عن إنفصال دولة عن 
كانت  بألطبع  وهي  »ارترييا«  هي  العربية  تتحدث  األمرباطورية 
بألنظام  اإلطاحة  بعد  إثيوبيا  إنتقلت  املرصية،  الدولة  رعاية  ضمن 
املليك لحكم عسكري ذو تحالفات يسارية ونزوع قومي )مانجستو 
الكنيسة  عن  األثيوبية  األبرشية  إلنفصال  بألتبعية  أدى  ماريام(مام 
األم يف اإلسكندرية وتكوين مرجعية محلية وترافق هذا مع حرب 

حروب املياه
أهلية ومجاعة فانقالب مييني !وشهدت السودان وضع مامثل أنتهى بإنفصال 
جنوب السودان وتكوين دولة مسيحية أخرى يف مناطق منابع النيل مازالت مل 

تستقر بعد ضمن منازعات قبلية ودينية متنوعة .
مع معاهدة »كامب ديفيد«تعهد »أنور السادات« بتوصيل مياه النيل لصحراء 
املرصيني  لدى  والسودان وطبعآ  إثيوبيا  من  كل  قلق يف  استدعى  النقب مام 

املعارضني للمعاهدة وتداعياتها!
العرقية  واإلضطرابات  الحروب  يف  افريقيا  غرب  إضطراب  إرسائيل  أستثمرت 

والدينية ليك توسع نفوذها يف إثيوبيا وجنوب السودان.
مرشوع »سد النهضة »عل النيل األزرق يأيت ضمن هذا اإلطار القاري والوطني 
اإلثيويب فالنظام الذي يفتقر للموارد والذي تحمه نزاعات مختلفة قبلية وكذلك 
مع عشم  يتالقى  الوطنية  للتعبئة  للتنمية وجد حآل  أفق  دون  تآكل لرشعية 
إرسائييل بأن تصبح رشيك يف مياه النيل! حيث تخطط الدولة األثيوبية لتخزين 
الداخلية وكذلك  للتنمية  التى قد تشكل قاطرة  الفيضان وتوليد كهرباء  مياه 
يف  فقر  من  يعنيان  اللذان  السودان  وشامل  كجنوب  القريبة  البالد  يف  للبيع 
و  قبائل  بني  مستمرة  أهلية  وحروب  التنقطع  إلضطرابات  يؤدي  مام  الطاقة 

طوائف دينية .
األثر املبارش إلتام هذا املرشوع سيكون حرمان مرص لسنوات عديدة )خمس 
الزراعة  عىل  بالغ  رضر  ذو  سيكون  مام  الفيضان  ملوارد  األقل(  عىل  سنوات 
السكان  عدد  يف  التزايد  مع  الري  مياه  ُشح  من  تعاين  صارت  التي  املرصية 
منسوب  !وإنخفاض  لتغذيتهم  املنزرعة  الرقعة  لتوسع  والحاجة  )100مليون( 
توربينات  من  الكهرباء  توليد  لتوقف  يؤدي  قد  مام  نارص«  »بحرية  يف  املياه 
»السد العايل »يف الوقت الذي تعاين فيه البالد من أزمة طاقة كبرية لتشغيل 
يف  الدولة  اعتمدت  والتي  واألسمنت(  الكربي)األملنيوم  املصانع  من  العديد 
واملجتمع  املرصية  الدولة  تواجه  مل  السد!  كهرباء  عىل  وتشييدها  تخطيطها 
املرصي مشكلة كتلك منذ توحيد القطرين وتشكيل حضارة وادي النيل فكام 
يقول اليوناين »هريودوت«:مرص هبة النيل .. واللوحات املكتوبة عىل حوائط 
املعابد تلخص دور الدولة يف مرص )عندما يتهدد الخطر النهر عىل الجنود أن 
يلبسوا دروعهم وميتشقوا سيوفهم ورماحهم ويستعدوا لحاميته والذود عنه(.

العريب  فألتحالف  معقدة  دولية  اوضاع  خالل  اإلسرتاتيچي  التهديد  هذا  يأيت 
للقوة املسيطرة يف  النفط وإرسائيل تتحول  أمراء وملوك  يتحلل تحت سيادة 
مرص  بني  كوسيط  تعمل  التى  املتحدة  والواليات  واألفريقي  العريب  املحيط 
وأثيوبيا من املستبعد أن تيل للدفاع عن الحقوق املرصية ،والسودان الرشيك 
الثالث يف نهر النيل قد يختار الخروج من النزاع حتى يحل مشاكله الداخلية يف 
نظام سيايس جديد وتنميه تنع تفككه! أو حتى قد يختار التحالف مع إثيوبيا 
مبقابلة  حمدون  تنموية)قام  وعود  تحت  وإرسائيل  املتحدة  الواليات  برعاية 

نتانياهو مؤخرآ(.
املجتمع  يريض  سلمي  بحل  للخروج  مبرش  غري  وضع  يف  مازالت  املفاوضات 
ونزاع مسلح يف شبه جزيرة  للرشعية  تآكل  حالة  املرصية يف  والدولة  املرصي 
سيناءمن ناحية وكذلك عدم القدرة عىل الدفاع عن دورها األسايس منذ تكونها 
قبل سبعة آالف سنة وخاصة مع نضوب الوعود الخليجية بتمويل مرشوعاتها 
 ! تناقص يف موارده وتآكل رصيده  أزمة  الخليج نفسه يف  اإلعتباطية! ودخول 
كيف ستسري األزمةخالل األشهر القادمة ؟هل يندلع حرب اليعرف أحد مداها 
يف القرن األفريقي حول موضوع هو قضية حياة أو موت للمرصيني ؟هل تدخل 
عوامل جديدة يف موازين القوى يف املنطقة تٌسهم يف ارجاء حجز إثيوبيا ملياه 

النيل وتأجيل املواجهة إيل حني؟
يف ظل الكارثة الدولية املعمة لوباء الكورنا وما سيعقبه من أزمة إقتصادية غري 
مسبوقةال يٌنتظر تدخل هام من املجتمع الدويل ملنع تفجر رصاع مسلح كبري يف 
حوض النيل وغرب افريقيا قد يكون له تتابعات خطرة جدآ عل العام بالقرب 

كذلك من قناة السويس والخليج العريب!
يف الواقع الجميع متعب وهذا رمبا يشكل إمكانية للتفاهم!لكن إمكانية حرب 
التحليل  أفق  نهائيآ من  امر الميكن إستبعاده  النيل مازالت  مريرة حول مياه 
املتوازن للرهانات املمكنة أمام جميع األطراف الداخلة يف نزاع مل تعمل حسابه 

ويف رشوط أزمة دولية شاملة.
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فيروس كورونا والحجر الصحي
ما اجملك أيّتُها الحياة!

 

محمد حّياوي     

يف كل صباح جديد، تنساب أغاين فريوز عن تلك 
األمر يستمر  الهموم.  الخالية من  القروية  الفتاة 
جميع  أن  املؤكد  من  فيها.  هوادة  ال  بطريقة 
جديًدا  مجتمًعا  سننشئ  أننا  عىل  تؤكد  الدالئل 
الجديد  العامل  هذا  وأن  القديم،  أنقاض  عىل 
االختالفات  وأن  استدامة،  وأكرث  أفضل  سيصبح 
بني األغنياء والفقراء ستتالىش، وأننا سوف نتعلم 
هو  املستقبل  الوبائية.  التجربة  هذه  مواجهة 
تجويف غائر للصدى يسمع فيه الجميع آمالهم 
الذي يجعلني أركز  ومخاوفهم. هذا هو السبب 

عىل العادي والروتيني من دون تغيري ملحوظ.
رمبا غني عن القول أن الوضع يف العامل تت مناقشته بشكل ممل ومتكرر، وهو 
مقبول إىل حد ما، عىل الرغم من أنّه ليس شائًعا جًدا. كام هو الحال دامئًا يف 
األخبار، لكن املستقبل الذي نتحدث عنه غري مؤكد عىل أي حال، مل نكن نعرف 
أبًدا ما إذا كنا سنميض قدًما مع تلك الخطط التي وضعناها يف العام املايض أم 
ال، لكن هناك إمياءة يف املستقبل تخيلناها، وهي فرتة يتعني علينا فيها تعديل 

الخطط أوتأجيلها أو ألغاؤها ووضع أخرى بديلة.
األشجار  من  الكثري  أرى  املسرتقة،  الصباحية  جولتي  أثناء  األيّام،  من  الكثري  يف 
تزدهر والرباعم تنبثق عىل األغصان الصلبة، غري عابئة بقلق البرش من الفايروس، 
فينتابني إحساس بأّن الحجر هو مجرد ذريعة لنتساءل عن كيفية تعاملنا مع 
يوم  التي تصورناها ذات  الحياة  التي تكمن يف االختالف بني  تلك  أملنا،  خيبة 
العنيفة  دوافعنا  من  تدريجياً  نحّد  كبرش  فنحن  النهاية،  يف  عليه  أصبحنا  وما 
تحقيقه.  أردنا  مام  محطمة  نسخ  شكل  عىل  تدريجياً  نستقر  حتى  وتوقعاتنا، 
ويف كل مرحلة من نقاط الضعف والعيوب املسموح بها يف الحياة، يتم وضع 
املطالب جانباً. حسًنا، هذا فشلنا الحقيقي، ولكن ال يزال هناك ما يكفي، ال يزال 
األمر يستحق الخداع طاملا بأمكاننا التظاهر، ألن األمر سيكون أسوأ إذا مل يكن 

هناك يشء نتظاهر به أو نخدع انفسنا بواسطته.
املنزل«،  يف  »أبق  شعار  وراء  تقف  التي  الطيّبة  النوايا  أفهم  السياق،  هذا  يف 
لكن االستجامم يف الربية له أهمية حيوية بالنسبة يل، لهذا فقد نرشت ساريتني 
قرب  اتجول  ورحت  الحكومة،  تعليامت  عىل  بناء  ونصف،  مرت  مسافة  عىل 
لتحلق  لرؤيتها، فجاءت طائرة درون بدون طيار  التي اشتقت  منزل صديقتي 
فوقي عىل الفور. كانت صامتة إاّل من طنني خافت يذكرين بعيون األخ األكرب 
إىل  وأرشت  األعىل  إىل  لوحت  لذلك  هوادة،  دون  من  تراقبنا  التي  اإللكرتونية 
املسافة املسؤولة بني الساريتني، فغابت الطائرة يف األفق، وتنيت رًسا أن يكون 
هناك املزيد من العاصني لألوامر مثيل، بينام راح شاب يرتدي مالبس رياضية 
يجادل رجيل رشطة يف سبب خروجه، أنّه ببساطة يريد أن يزور والدة زوجته 
ويطمنئ عليها ألن هاتفها ال يعمل، أو رمبا ال تجيد شحنه، قال رجال الرشطة: 
»إذن أنت ال تدرك تاما الوقت السيئ الذي نحن فيه«، فاستغربت من عبارتهم، 
نعيش  الذي  السيئ  الوقت  ما هو  بالضبط  يعرف  كان  الشاب  أن  أظن  ألنني 
السن أن يكونوا عاجزين جًدا بحيث  الذي ميكن فيه لكبار  الوقت  فيه، وهو 
ميكن لصهر، بعد دراسة متأنية وتوسالت زوجته التي يحبها، أن يقرر تجاهل 
تعليامت الحكومة ويقرع باب والدة زوجته، »هل أنت بخري؟ هل يلزمك يشء؟ 
بعض التسوق رمبا؟ ملاذا هاتفك ال يعمل؟. وكل هذا ممكن عىل بعد مسافة 

مرت ونصف.
كثريا ما أفكر يف هنا أرندت يف هذا الوقت تحديًدا، لقدرتها عىل تلخيص قدرة 
اإلنسان عىل البدء من جديد مرارا وتكرارا. يف كثري من األحيان، إنها فكرة قوية. 
إن الرغبة والقدرة عىل رؤية الحياة كفرصة للتجديد، تساعد عىل تجاوز األزمة. 
يستمر حب  الحزن،  فبواسطة  القدرة،  بهذه  الشعور  ميكن  للناجني،  وبالنسبة 
الحياة من جديد. إن الطريقة نستمتع بها يف الحياة، تجعلنا أكرث وعياً من أي 
وقت مىض، باملفردات اليومية التي طاملا اعتقدناها روتينية، مثل التمتع بقيل 
البيض وتناوله مع املرىب أو احتساء فنجان قهوة يف مقهى شعبية تطل عىل شارع 
مزدحم بالحركة، أو حتى تأمل انبثاق الرباعم البهي عىل األغصان الصلبة. فقد 
تبني يف النهاية أن ذلك ليس استثنائياً عىل وجه الخصوص، ولكن عادي روتيني 
الفتاة  تلك  عن  فريوز  أغناين  مثل  تاًما  عظمته،  تكمن  وهنا  للتكرار،  والقابل 

الساذجة الخالية من الهموم التي تنتظر قدوم حبيبها يف محطة الحافالت تحت 
املطر من دون مظلة. تبًا. ما اجملك أيتها الحياة.

أنا و الحجر الصحي

سلوى الراشدي

بالجديد  ليس  أمر  البيت   مالزمة 
عيل إذ أعيشه يف السنوات األخرية 
و  صحية  ألسباب  أحيانا  مجربة 
أحيانا    كثرية اختاره تجنبا ملا يف 
من  وتباغض  تناحر  من  الخارج 
أو  سلطة  حوز  و  التموقع  أجل 
لألسف  طال  قد  و  سلطة،  وهم 
هذا الوضع الساحَة األدبيَة التي مل 
تنُج من صغار النفوس. و لنئ كنت 
وكأين  أقرأ  االختيارية  عزلتي  يف 
أجري وراء قطار ال ألحقه وال أنا أقعد عن محاولة اللحاق به, ومن حني ٱلخر 
أتعهد خربشايت, فإين يف الحجر الصحي هذا أجدين أمام مشهد رسيايل عطل كل 
عيوننا عىل  و سمر  االنتظار  وعلقنا جميعا عىل حبل  البرشي  العمران  رشايني 
الشاشات تطرنا أخبارا يف كل رفّة عني...كيف الرتكيز أمام هذا الكائن الهالمي 
الذي يحصد األرواح من حيث ندري و ال ندري و يرتصد يف كل منعطف... كيف 
نطوقه و نقي أنفسنا و أحبتنا رشُّه؟ هذا السؤال أصبح عىل كل فم عىل هذه 

األرض، واملثل القائل بأن املصيبة إذا عّمت خّفت مل يعد له مكان...
الطويل مع رسطان أودى بحياتها بضعة  أّمي  لعّل رصاعي مع املرض و رصاع 
وحّددا  عني  غريبة  غري  املوت  فكرة  جعال  أمران  الكورونا  ظهور  قبل  أسابيع 
مريرة  كانت  إن  و  التجربة  هذه  فاّن  معها،  تعاميل  كيفية  بأخرى  أو  بصورة 
معانيها  وأعمق  أسمى  يف  بها  أتعلّق  جعلتني  و  بالحياة  عالقتي  وطّدت  فقد 
كام جعلتني أنحى إىل تجاوز التافه والعابر من األمور وجّودت تقييمي لألشياء 
ابسط  يف  الجامل  مواقع  ارصد  جعلتني  و  باملبادئ  وتعلّقي  مواقفي  ودّعمت 
مظاهر الحياة و الطبيعة و ما تجودان به من نعم. أّن تواجدي بالبيت كزوجة 
الليل والنهار  العائلة عىل مدى ساعات  أفراد  بقيّة  الظروف ومع  وأم يف هذه 
التعايش وتوقري  االنسجام وتيسري ظروف  الهني، ودوري يف ضامن  باألمر  ليس 
الراحة بالتعاون مع بقية األفراد فيه متعة تخفف من ساعات الحجر و ما يسبب 
توقف العمل من فراغ. و إن وحدنا أنفسنا تلقائيا يف توزيع األولويات بيننا، وإن 
الكتب  السمر حول  أحاديث  املائدة، وعىل  الطعام وعىل  إعداد  اجتمعنا عىل 
واألفالم وبرامج التّلفزة، فإّن أخبار البعاد من األهل واألصحاب وأخبار املحتاجني 
ممن نعرف وال نعرف ال ميكن بأّي حال أن ترتكنا غري مبالني أو مكتويف األيدي .

شبح... ككذبة أفريل

محّمد بوحوش

 كورونا؟ أّي كذبة هذه؟ عزلة رائقة 
منطويا  الكتب  بني  يعيش  ورجل 
عىل ذاته ميارس طقسا تأّمليّا قدميا، 
ويستمع إىل حركة العامل من حوله. 
أمس، كانت الّسامء زرقاء والّشمس 
ثّم جاءت  آخر  واقعا  كان  تستطع. 
والرّجل  أفريل،  كذبة  الكذبة: 
مرسحيّة  من  فصال  يشاهد  ذاته 
هزليّة، مرسحيّة أخرجها رعاة البقر 
بالعامل.  املتحّكمني  املال  وأصحاب 
العامل يضيق. العامل كبسولة، والكاتب يطارد خيط دخان. وحدها الطيور تحلّق 
اليقظة  سيمفونيّة  تعزف  للّريح،  تصّفق  األشجار  وحدها  حظر.  بال  الّسامء  يف 
وتحتفي مبناعتها. مل يكن الكاتب هذا محجورا بحكم املهنة الّتي أتاحت له أن 
يتجّول، وأن يتنّقل ما بني املدن أحيانا. لكن ما إن تأيت الّساعة الثّالثة مساء حتّى 
يلملم شظاياه ويركن إىل زاوية يف غرفته مستعيدا ما شاهده يف الّشوارع من 
سلوكات برش مختلفني: بعضهم يقول: »ال نهاب املوت، وال نخىش »الكورونا«، 

فنحن أصال أموات«. ها هم الّناس غري آبهني مبا يحدث. ها هو اإلنسان الغريزّي 
وجهه  عن  ليكشف  جديد  من  يطّل  وعدوانيّته  وبدائيّته  وهمجيّته  بفوضاه 
الحقيقّي. شعب ال يحرتم الحظر، ويطارد الّرغيف. شعب كطائر الكوكوك الّنادر 
للهرب  آخر  طائر  عّش  يف  بيضه  يضع  الّذي  الطّائر   ، واالنتهازّي  جّدا  واألنايّن 
مثّة  أخرى  صيغة  ويف  عجيبة،  صيغة  يف  الّشعب  هو  هكذا  فراخه.  تربية  من 
الرّشوط  وتأمني  والتّضامن  املدنيّة  قيم  تحثّه  ويقاوم ويعمل  يحارب  منه  جزء 
الّصحيّة للبقاء وحوز املناعة من الخطر الّداهم. كّل يشء مرتبك وغائم والواقع 
ييش مبتغرّيات كثرية. الواقع يتعّرى ومثّة غراب يحلّق يف الّسامء الخفيضة ليعلّم 
الكثري،  الكورونا  من  نتعلّم  نحن  ها  أخيه.  سوأة  مجّددا  يواري  كيف  اإلنسان 
ونحلم بعامل جديد يجنح إىل العدالة والتّعايش الّسلمّي واملديّن بني الّشعوب ويف 
إطار الّشعب الواحد. الكاتب قلق، كأّن الّريح تحته وفوقه توّجهه ميينا أو شامال، 
الكاتب يقّد من طقوسه الخاّصة واقعا آخر من خيال آناء اللّيل والحلم الّسعيد. 
يرسح يف عامل الّروايات، ومنه يحاول أن يحفظ ما تبّقى له من أعصاب تحرّضه 
عىل مقاومة الفناء، ودفع الرّضر بالّذي هو أفضل. إنّه الخيال الجميل الّذي يهدم 
الواقع املعيش، ويبني عىل أنقاضه كونا من اآلمال . ليس مثّة من عذاب أشّد 
عىل املرء، وأشّد عىل الكاتب تحديدا من عذاب الوجود املنزوع من إنسانيّته 
وفرحه. فالكاتب يقاوم هو أيضا شبحا غري مريّئ، شبحا يسكن يف داخله. الكاتب 
يقول لو كان هذا العدّو ظاهرا للعيان لقتلته بكّل ما أوتيت من قّوة وشجاعة، 
لكّن العدّو يرواغ ويخاتل، ويحاول أن يترّسب من فتحة أنف أو فم، ومن يد أو 
ملسة أو مصافحة أو قبلة طائشة. » كّل يشء عىل ما يرام حبيبي... غري أيّن وحيد 
وهكذا  القييس.  محّمد  الفلسطينّي  الّشاعر  قال  هكذا   ،« القصب  كعود  تاما 
يرّدد الكاتب يف عزلته القرسيّة . هل يكتب الكاتب شيئا ؟ هل يدّون مشاريع 
قصص أو قصائد، أو فصال من رواية جديدة؟ هل مازالت الكتابة تعني له شيئا 
يف عامل يهلك؟ هاجس الكاتب أن يظّل عىل قيد الوجود، أن يقاوم العدم العادم 
االستمناء عشقا بخيال أجوف. ما من  أو  أو سيمفونيّة،  أغنية  أو سامع  بنكتة 
حديث غري حديث الكورونا. ما من نافذة تفتح. ما من باب يطرق. كّل ما يتمّناه 
الكاتب هو أن يزول هذا الّشبح الكابوس حتّى تعود الحياة إىل دورتها الّدائرة، 
والطّيور إىل شدوها، والرّمال إىل بهجتها، والّسامء إىل زرقتها ... إىل أن يعّم الفرح، 

ويصبح الكورونا حدثا طواه الّنسيان.

في أيام الحجر 

عبد الواحد ابراهم

أطول  وقتا  البيت  يف  أبقى  رصت 
منذ غادرت الوظيفة ولكن واظبت 
االجتامعي  نشاطي  عىل  ذلك  مع 

وإن مبقدار آخذ يف التضاؤل.
ثم جاءتنا الكورونا فقضت بالحجر 
الفسحات  من  وحرمتني  الّصّحي، 
حتى  لدمي  أتيحها  التي  الخفيفة 
يبقى عىل توازن دورته ، ولبدين يك 
يحتفظ ببعض املرونة.كام حرمتني 
من حضور ندوات أدبية تستطيبها 

نفيس وتفرح مبن تلقاه فيها من أصدقاء وأحبّاء.
التزمت البيت ال أغادره بأمر من الحكومة ، فلم أر يف ذلك ضريا ما عدا إحساس 
الحدائق. ومع ذلك  أُشبه حيوانات  بأنني  ، وشعور  الحريّة  بالتّقييد من  خفّي 
وجدت املتنّفس األكرب يف إرضاء جوع ال ينتهي إىل القراءة واالطاّلع، ويف االنكباب 

عىل نصوص أكتبها أو أراجعها وهذا إرضاء ثان لهواية رافقتني العمر كلّه.
مع  مكتب،  اتّخاذ  إىل  ويدعوه   ، التّجوال  ال  اإلقامة  يتطلّب  الكاتب  عمل  إّن 
اكتفيت  بل  اليومي،  الصّحي بربنامجي  الحجر  يرّض  لذا مل  أمكن،  كلاّم  االنزواء 

بتحويره بعض اليشء واقتصصت منه جزءا هاّما ألمرين :
أّولهام متابعة ما  تلقيه بني أيدينا وسائل اإلعالم من صور تكّررها طوال اليوم 
أو  بالعني  وقد تقترص عليها دون غريها،  وتلّح حتى تكاد ترى ما ترويه لك  
تلمسه باليد، ويشتمل عىل خصومات السياسيّني، وأخطاء اإلدارينّي، واجتهادات 
علامء الّصّحة ، وتبسيطات أعوان الوقاية، ونشاط األطبّاء، وترصيحات الخرباء 
مبا  واملقارنات   ، للمحتكرين  ومطاردتها  مبساعداتها،  الّدولة  وتبّجح  املتضاربة، 

تحدثه الكورونا يف العامل، مام مل أكن يف العادة ألقي له باال أو أضيع فيه وقتا.
ثانيهام: التّأّمل يف حالنا اليوم وفيام سيؤول إليه غدا بعد انفراج الحال. وأتعّجب 
مل  بصالبة  الوقاية  وتنظيم  الوباء  احتواء  يف  الّدولة  لتدّخل  الّنفوس  ارتياح  من 
يعتدها املواطن ، بل طولبت مبزيد التشّدد مع املخالفني واملحتكرين والبخالء 

باملساعدة من األثرياء. أتعّجب كيف حمد الناس إغالق الحدود وإلغاء الطريان 
أو  اإلنسانية  بالجوامع  املؤمنني  أغلب  يرضاها  ال  أمورا  وكانت  السفر،  ومنع 

العربية أو املتوسطيّة وغريها.
مهام يكن الحجر اختياريّا أو إجباريّا فلن يجد فيه املستقيم وصاحب املبادئ 
إال نفعا وخريا، أّما أصحاب الشهوات والّنزوات فسريون فيه هادم لّذات وحابسا 
عن االنطالق يف ما تشتهي األنفس. وسيجد  فيه أصحاب الدور الفسيحة ذات 
الجنائن راحتهم ، بينام سيضيق به أشّد الّضيق أصحاب الشقق الّصغرية والّديار 

املتواضعة، إنه الفرز الطّبقي يكشف وجهه دون أصباغ.
السيارات  وعوادم  املصانع  دخان  بغياب  األكرب  املنترص  فهي  الطّبيعة  أما 
صاف،  مباء  وتُروى  نقيّا  هواء  تتنّفس  يك  لألرض  فرصة  هذه  إذ  والشاحنات 
التي  الكثرية  باملواعظ  الناس  ينتفع  أن  أرجو  وللسامء يك تكون أجىل وأصفى. 
تبوح لهم بها أنفسهم بعدما اختلوا بها ما يكفي من الوقت، وال بأس ملن يحّب 
املطالعة من قراءة كتاب«كليلة ودمنة« ، فكلّه حكم بليغة بلغة بسيطة، وإن 

جاءت عىل ألسنة الحيوان.

حصار الكورونا

د. عبداللطيف الحنايش

قبل  »كورونا«  مصطلح  حارصنا  
كانت  الفريوس.  يحارصنا  أن 
والفرنسية  العربية  الفضائيات 
يف  املصطلح،  هذا  بكثافة  ترّدد 
عنه  حديثها  يف  اليومية،  نرشاتها 
أكن  مل  الصني...  يجتاح  وهو 
أهتم كثريا بالتفاصيل وكنت عىل 
يختلف  ال  »فريوس«  بأنه  قناعة 
فكرة  وكانت  االنفلونزا  عن 
»الغربيّة«  اإلعالم  وسائل  تورّط 
بني  االقتصادي  الرّصاع  أحيانا عىل خلفية  تراودين  املعطيات  يف عمليّة تضخيم 
الّصني والواليات املتحدة األمريكية منذ وصول الرئيس األمريك »ترامب«  الذي 
جّدد الّشعار القديم أمريكا أّوال ... أو هكذا بدا يل األمر مقابل ذلك كانت يل 
ثقة يف قدرة الّسلطة الّصينيّة يف الّسيطرة عىل الوضع ..غري أن مخاويف تزايدت 
انتشار  اىل  تشري  التي  املعطيات  تدفّق  وقع  عىل  فشيئا  شيئا  تتفاقم  وأخذت 
هذا »الفريوس« يف بقيّة املدن الّصينيّة ويف خارجها مع تضاعف عدد اإلصابات 
إىل  العامل  أنحاء  مختلف  يف  اإلصابات  عدد  وارتفاع  الّصني  خارج  بـ«الفريوس« 
أكرث من 126 ألف حالة، بينام زاد عدد الوفيات عىل 4600 حالة وكان إعالن 
تعترب  املنظمة  أن  مارس 2020(   11( يوم  العامليّة  الصّحة  ملنظّمة  العام  املدير 
»فريوس كورونا املستجّد« املسبّب ملرض »كوفيد19-«  »وباًء عامليا«حّدا فاصال، 
أنّنا تعرّضنا أثناء  وهو ما شّكل تحّوال يف اهتاممي بخطورة هذا الوباء... أذكر 
دروس التاريخ يف الجامعة لبعض األوبئة التي عرفتها البالد التونسيّة أثناء الّدولة 
الحسينية أو يف بعض مراحل االستعامر )الطّاعون خاصة(غري أيّن ال أتذكر أننا 
قمنا بتعريف دقيق ملعنى الوباء  أو الحجر الصحي... أتذكر أّن اهتاممي بدراسة 
األوضاع الصحيّة  للحّجاج التونسيني إىل مكة زمن االستعامر قد قادين للبحث 
عن املعَنى الّدقيق ملصطلح »الوباء« ومن ثّم الحجر الصحي )الكرنتينا( الذي 
الطّاعون زمن  انتشار وباء  كان يرتّدد كثريا يف أدبيات اإلدارة االستعامرية عند 
الحج... تذكرت عندئذ املايس التي عرفها الحّجاج لكّني وقفت أيضا عىل حقيقة 
أّن تونس بعد مرص زمن حكم محمد عيل كانت رائدة يف تنظيم الحجر الصّحي 
الصّحي برضورة  الحجر  أو  الحظر  فرض  الحكومة  عزم  بعد  زوجتي  نبّهتني   ..
إليها زمن  التي ميكن أن نكون بحاجة  االحتياط وتوفري بعض املواّد الرضورية 
هذا الحجر إذ كانت تعتقد أّن الجمهور سيَهبُّ ويُفرغ الفضاءات التجارية ومل 
القليَل ماّم  أنّها مل تجد إالّ  أترّدد يف مرافقتها لرشاء بعض املواّد الرّضوريّة غري 
كانت ترغب يف رشائه...مل تكن أيام الحجر الصحّي مزعجة ومل تغري إالّ القليل 
من تفاصيل حيايت اليومية. فأنا ال أرتاد املقاهي غري يوم واحد يف األسبوع، وهو 
يوم األحد،إما لتناول  القهوة رفقة بعض األصدقاء أو بعض الزمالء أو الستقبال 
بعض طلبتي ممن يُعّدون معي رسائل الدكتوراه)وهم يف الغالب من أساتذة 
ومرّة  أيضا  األسبوع  يف  واحدة  مرة  إالّ  السوق  أرتاد  ال  كام  الثانوي(   التعليم 
الندوات  بعض  أحرض  أو  أشارك  وأحيانا  الجامعة  يف  للّدرس  أيضا  األسبوع  يف 
أهل  يقول  )بيويت كام  البيت  فأكون يف  األسبوع  بقيّة  أما  العلمية   واملؤترات 
اليوميّة خالل الحجر الصّحي قليل ومحدود. فكان  الشام( ما تغري من عادايت 
اللجوء االضطراري البنتي مع ابنيْها واإلقامة عندنا خالل مدة الحجر قد ساهم 
بوسائله  وجّري  مكتبي  اقتحام  يف  يوسف  يرتّدد  فال  اليومي.  الّروتني  كرس  يف 
استطعت خاصة وأن  ما  الخاص ألظل معه  إىل عامله  والربيئة  الذكيّة  وتقنياته 
تدخّل ابنتي، مع غياب املعينة، ملساعدة والدتها قد قلّص دوري يف هذا املجال 
وعّوضت ذاك الوقت باالهتامم بالحفيدين... ما تغري أيضا هو الوقت املخّصص 
للرياضة فبحكم التزامي بتوقيت الحجر الصحي أصبحت أمارس رياضة امليش 
قبل تناول العشاء عىل عكس العادة ما فرض عيّل أيضا تغري بعض أنواع األطعمة 
يف العشاء... الوقت املتبّقي كان مخّصصا للقراءة أكرث من الكتابة فاملزاج مل يكن 

متهيّئا لذلك الصنف من العادات التي فرضها الحجر الصحي عىل حيايت اليومية 
تراجع انضباطي املعتاد بالزمن ثم نوعية القراءات وتوقيتها. كنت اقرا الرواية 
الزغباين  كامل  رواية  قراءة  أعدت  الشهر  هذا  خالل  الصيف.  أثناء  واملذكّرات 
الغيطاين  التجليات لجامل  »ماكينة السعادة«  والسفر االول والثاين من كتاب 
و قراءة مذكرات أحد رجاالت الدولة الوطنية الحديثة واعني الباهي األدغم« 
الزعامة الهادئة«أّما أهّم كتاب قرأته خالل هذا الحجر الصحي )الحصار( فكان 
االجتامع  لعامل   )  PDF صيغة  يف  كتابا  أقرأ  مرة  )أول  السائل«  »الحب  كتاب 
البولندي املقيم يف لندن  »زيجمونت باومان«. يرصد الكاتب العالقات البرشية 
يف ظل االستهالك وتحّوالت ما بعد الحداثة، والتي يسّميها »باومان« بالحداثة 
العرشين من مجتمع منتج إىل  القرن  الّسائلة، حيث تحّول املجتمع يف أواخر 
االستمتاع  أجل  من  الحامية  تعطيل  إىل  أّدى  التحّول   هذا  مستهلك.  مجتمع 
بأقىص درجات الحرية، حرية االستهالك، حريّة االستمتاع بالحياة )هذه الحرية 
التي يفتقدها هذا اإلنسان زمن الكورونا....االهتاممات األخرى كانت موزّعة بني 
االهتامم بقراءة مسّودات أطروحتْي دكتوراه وتحكيم بحثني ومراجعة وإحكام 

مخطوط كتايب حول رؤية النخبة التونسية للقضية الفلسطينية...
املصابني  مصري  يف  نفّكر  ...فقط  جزع  أو  دون خوف  وتّر  ثقيلة   األيّام  تبدو 
الوباء  هذا  السيطرة عىل  عن  وأمريكا  أوروبا  دول  عجز  وعن  الضحايا  وأهايل 
والّسياسية  االقتصادية  تداعياته  اآلنية... كام حاولت استرشاف  تداعياته  وعىل 
غري  كمتابع  بأيّن  اقتناعا  تراجعت  أنّني  غري  واالجتامعية  والفكرية  والذهنية 
تبدو يف أحيان كثرية متناقضة  إالّ بشكل محدود   متخّصص ال ميلك معطيات 
أّن  الوباء رغم  أفهم »الهوس«بهذا  وغري دقيقة... مقابل ذلك أو يف موازاته مل 
البرشية سنويا  حجم ضحاياه مل تصل لحجم ما تركته فريوسات أخرى تعرفها 
أو ضحايا بعض الحروب ومنها من يستمر لحد اآلن أو املوُت »الّصامت«الذي 
يتعرض إليه سّكان بعض مناطق أفريقيا أو يف آسيا)نتيجة سوء التغذية واملجاعة 
واألمراض املختلفة(. كام مل أتّكن من فهم عجز األسباب التي حالت دون تّكن 
التقّدم العلمي من وضع حّد لهذا الوباء أو عدم قدرته السيطرة عىل األمراض 
أخرى مزمنة... أخريا هل سيتمّكن اإلنسان بعد هذه الكارثة من ترميم هشاشة 

العالقات اإلنسانية بأبعادها  املختلفة كام حدث بعد الحروب؟

اللذات  الزلزال:هادم  :هذا  »كورونا« 
عدو الحياة سالب الحريات

    نور الهدى باديس*               
                  

أننا  أشهر  من  يتصور  كان  من 
الوضع؟أننا  هذا  يف  سنكون 
سنغادر حياتنا الطبيعية وطقوسنا 
ونخضع  حريتنا  ونسلب  اليومية 
عىل  خوفا  بإرادتنا  الذايت  للعزل 
بني  صار  اليوم  ؟فالرصاع  حياتنا 
يتوقع  كان  واملوت.من  الحياة 
كنا  التي  الرصاعات  تلك  كل  أن 
وعىل  الواقع  ويف  يوميا  نشهدها 

أمامنا يف تطاحن  ،نراهم  والكفاءة  والعلم  والعدالة  الحرية  أعداء  شاشاتنا مع 
السياسية واالجتامعية واالقتصادية، ستتحول كل  مستمر عىل جميع األصعدة 
نسمع عن غطرسته  نراه،  ال  مجهول  عدو  مع  إىل رصاع  فجأة  الرّصاعات  تلك 
وبطشه وال نقدر عىل مواجهته، يفتك بالجميع ال مييز بني صغري وال كبري، بني 
يف  العدو  هذا  حقق  وجاهل...فجأة  عامل  بني  وامرأة  رجل  ،بني  غني  وال  فقري 
نظر البعض« مساواة »غريبة قىض فجأة عىل الطبقية التي نهشت املجتمعات 
تعيش  وأغناها  الدول  هذه  بأعتى  ،فإذا  الضعيفة  والشعوب  الفقراء  وطحنت 
الحرب ذاتها بل هذا العدو يبطش بها رش بطش يكفي أن نتأمل عدد الضحايا 
يف أمريكا ومختلف الدول األوروبية والصني وغريها .كان يومنا ،قبل هذا العدو 
األصدقاء  ولقاء  الناس  أعز  احتضان  وحرمنا  استئذان  دون  بيوتنا  دخل  الذي 
واالجتامعات  الجامعة  يف  التدريس  بني  املشاغل  لكرثة  جدا  قصريا  واألحباب، 
والبحث والندوات وااللتزامات العائلية، قصريا جدا ال يفي بالحاجة. فإذا يومنا 
علمية  مشاريع  لتتمة  البيت  ملالزمة  فرصة  أنها  نعتقد  كنا  جدا.  طويل  اليوم 
عديدة مل نجد الوقت سابقا إلنهائها لكن األمر مل يكن بهذه السهولة.كان القلق 
يجثم عىل قلوبنا، الحرية واألمل لعدم معرفة مآل هذا العدو وآخر موعد لبطشه 
منهم  السّن  كبار  وخاصة  أحبابنا  عىل  املتواصل  الجزع  عليه،  انتصارنا  أو  بنا 
تحمل  العامل  دياركم«محور  »شدوا  جملة  صارت  الغربة،  يف  وأعزائنا  واملرىض 
أفواه  أننا نطمنئ لسامعها من  قائليها، ورغم  باختالف  مدلوالت كثرية تختلف 
أطبائنا، جيشنا األبيض الذي يقود هذه املرحلة الصعبة ببسالة، إال أنها تتضمن 
كذلك يف طيّاتها سلبا للحرية وإبعادا عن أقرب الناس إلينا عن أمهاتنا وآبائنا، 
 !!!! بعد. وهذا رهيب  ونشاطنا، كل يشء صار عن  عملنا  ومواقع  طلبتنا  عن 
نعم أعادتنا »الكورونا« إىل ذواتنا أعادت طرح أسئلة كثرية نسيناها يف خضم 
زحمة اليومي والجري املتواصل لقضاء الشؤون وتحقيق املصالح. اكتشفنا أهمية 
اإلنسان يف كل ذلك، أهمية الحرية ومن ثم أهمية الحياة والوجود. رصنا نعرّب 
أكرث عن مشاعرنا ملن نحّب نبحث أكرث عن اآلخر فينا حتى وإن كان بعيدا عّنا 

جسدا ولكّنه ساكن بداخلنا معنى جميال وروحا شفافة.
الباحثني  املثقفني   من  الكثري  فيها  فّكر  والتي  اليوم  تطرح  التي  األسئلة  لكن 
مختلفا عام هو  عاملا  »الكورونا« سيكون  بعد  فعال  العامل  أن  والجامعيني هل 
االعتبار  األغنياء والفقراء؟هل سنعيد  اليوم؟ وهل »الكورونا« فعال ساوت بني 
بعد »كورونا« إىل نخبنا العلميّة والفكرية التي همشت طويال ؟وهل أن محاور 
القوى االقتصادية واملالية ستشهد تحّوال كبريا وتبادال يف األدوار؟ أفكر اليوم يف 
هذه األسئلة وأنا أرى بعض األصوات تحلم متفائلة بتغرّي جذري وبعدالة جديدة 
طاملا كانت حلام وهي بصدد التحّقق اليوم لكني ال أشعر باالرتياح كثريا وأنا 
أرى هذه األيام ويف عّز األزمة والبالء، رصخة الفقراء بؤسا وحرمانا وخرق ضعاف 
الوباء  الحال للحظر من أجل مبلغ زهيد يقيهم املوت جوعا قبل املوت بهذا 
اللعني، وهذا التّكالب عىل اقتناص الفرص لجمع األموال من بعض االنتهازيني 
التغذية أو األدوية وغريها وعندما نسمع خطاب رئيس  واملحتكرين يف مجال 
تتغري  .فقد  لوبيّاتها وفاسديها  أعظم دولة نرتعد ونرتبك!!!.فكل مرحلة تخلق 
األدوار وفق املرحلة ولكنها لن تغيب تاما وتندثر، إالّ يف »املدينة الفاضلة »التي 
تظل حلام يسكننا جميعا. وهذا ال يعني أنني متشامئة. لكّنني أقرأ الواقع اليوم 
وأرى أن إعادة االعتبار لنخبنا يف املستقبل مرتبط أيضا بطبقة سياسيّة واعية 
قادرة عىل تحقيق املواطنة والحريّة ألفراد مجتمعها واإلنصات إىل كل الكفاءات 
إال  يتحقق  لن  املجتمعات وتتطور. وهذا  تنهض  االختصاصات حتى  يف جميع 
بتعليم قوي يخلق النخب وينصت إليها. فالرّتكيز اليوم فقط عىل خطاب األطباء 

زمن الحجر: كتاب وجامعيون يكتبون زمن الحجر
هي خواطر وأفكار وتأمالت فرضها واقع الحجر الصّحي والوضع الوبايئ يف البالد، واقع كّل عاشه  بطريقته  ونسقه وكّل عرب عنه بلغته ومشاعره،  هناك من غرّي عاداته  وهناك من وجدها فرصة للراحة   والتفكري وإعادة صوغ 

رؤيته للواقع,  لذلك ستقرؤون يف هذه الشهادات والتأّمالت  كيف يتحّول الواقع إىل لفظ يصهر الواقع املادي بالفكر والروح. 
 إعداد سعدية بنسامل    
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من شأنه أيضا أن يضيع علينا فرصة كبرية لإلنصات إىل اختصاصات أخرى من 
شأنها أن تحافظ عىل نسيج املجتمع وتحّقق توازنه الذي ال يختلف كثريا وال 
يقّل أهمية عن دور الطبيب. فنحن يف حاجة اليوم إىل إنقاذ األجساد والعقول 

واألرواح عىل حد سواء.
      *أستاذة تعليم عال بكلية العلوم اإلنسانية واالجتامعية بتونس

كوفيد 2040

نادية الذوادي*

من  املخيفة  األخبار  جاءت   2040 سنة  أواخر  يف 
فريوس  الظّهور  إىل  عاد  لقد  البعيدة.  الّصني  بالد 
رسيع االنتشار وعابر للقاّرات، قتل  منذ عرشين 
عاما مئات اآلالف من الّناس. نيس البرش الكوفيد، 

وهاهم اليوم يلتقون به من جديد. 
كثريا  وتداولوا  اآلليّون  والعلامء  األطبّاء  إجتمع 
أّن  إىل  وانتهوا  املستجّد،  الفريوس  بخصوص 
األسود  ثقبه  وصّور  الكون  طّوع  الذي  اإلنسان، 
قادرا  ليس  الّذكاء لخدمته،  فائقة  وصنع روبوات 
الّصغر. وقد  املتناهي  املخلوق  عىل مواجهة هذا 
رصّحوا أّن برمجيّاتهم وخوارزميّاتهم ال تحتوي شيئا حول هذا املوضوع، لكّنهم 
سيبحثون يف األمر، وال شّك أنّهم سيجدون حاّل. ثّم قالوا بصوت واحد للحّكام: 
» ال بّد من منع البرش من الخروج من بيوتهم وفرض التّباعد االجتامعّي عليهم 

وسنصنع دواء يف غضون سنة«. 
 وهكذا صدرت لنا األوامر بالبقاء يف بيوتنا وبالتّباعد االجتامعّي تجّنبا للعدوى.  
وتولّت  والتّجّول.  الخروج  حرض  لفرض  الّشوارع  إىل  اآلليّة  الجيوش  نزلت 
تابعوا  فقد  والطّلبة  التاّلميذ  أّما  لنا.  الخدمات  مختلف  تقديم  أمر  الروبوات 
أنّنا واجهنا  أتذكّر  أمر مل يكن سهال يف جائحة 2020.  دروسهم عن بعد، وهو 
يف تلك األيّام صعوبات جّمة إليصال أصواتنا إىل الطّلبة والزّمالء، بسبب ضعف 
الرّجال  تويّل  منذ  كثريا،  تغرّي  األمر  لكّن  معها.  الّربط  انقطاع  االنرتنيت ورسعة 

اآلليّني مهاّم تشغيل االنرتنيت. 
هكذا دخلنا بيوتنا ولبثنا فيها ننتظر صنع دواء. منذ عرشين عاما، تّكن بعضنا 
ينظّمون  فاآلليّون  ممكنا،  ذلك  يعد  مل  حاجيّاتهم.  لرشاء  البيوت  مغادرة  من 
البرش بكّل ما يحتاجون له؛ وهم أيضا من سيعالجون املرىض. وال شّك  تزويد 
أّن الجنود وأعوان األمن اآلليني هم أكرث رصامة يف تطبيق تدابري الحجر، فليس 

باإلمكان تقديم رشاوي لهم للخروج من البيوت ولو ملجرّد التّنزّه.
بقينا سجناء يف بيوتنا، نرقب من نوافذنا وسطوحنا الروبوات يف ذهابها وغدّوها. 

وكام حدث منذ عرشين عاما، مّر الّربيع بدوننا.
كّنا خائفني من العدوى، نقيض الوقت يف تعقيم أنفسنا. توّحدنا جميعا، أصبح 
اآلخر بالّنسبة إلينا هو خطر عدوى ويجب تجّنب كّل اقرتاب منه. فإذا مرض 
أحدنا واجه املوت وحيدا. ثّم إن مات يتوىّل اآلليّون دفنه دون دموع وطقوس.

اكتشف  يقرؤها،  قدمية  كتب  إىل  البعض  عاد  سيّئا.  كلّه  يكن  مل  الحجر  ولكّن 
الغريبة  والّصور  القصائد  كثريون  تبادل  والغناء.  الرّقص  إىل  ميلهم  آخرون 
والجميلة عن بعد. لعبنا الورق والشطرنج مع حواسيبنا ورسمنا كثريا. فعلنا كّل 

ذلك تحت رقابة اآلليّني الّصارمة. وانتهى بنا األمر إىل أن نحّب الحجر. 
وذات يوم اختفى الفريوس كام ظهر فجأة، فخرجنا من الحجر وعدنا إىل حياتنا. 

وبقيت يف قلوبنا ذكرى حزينة ملن مل يتمّكنوا من البقاء إىل مابعده. 
أّن  الطّاعون  القرن يف معرض حديثه عن  ما يقرب عن  »البري كامو« منذ  قال 

الوباء ميوت وال ينتهي. تختفي الجائحة ردهة من الزّمن لتعود ذات يوم.
* . أستاذة مساعدة. املعهد األعىل للترّصّف, جامعة تونس.

صباح الخير أيها األمل أيها الحجر الصحي
 

نبيهة  السايف

 مبا أنني أعيش الغربة وما تبعها 
كل  يف  وإيجابياتها  سلبياتها  من 
سنواتها  شهور  أياّمها   ساعات 
ومبا أين أّم ألمال، ريم و إلياس و 
أمور  كل  يف  نفيس  عىل  معتمدة 
الحياة فهذا يغرّي الكثرَي من األشياء 
يف طريقة مواجهتي للحياة بشكل 
بشكل  األزمات  مع  وتعاميل  عام 
خاص...  عندما أعلنوا عن موعد 
مفاجأة  شبه  كان  الصّحي  الحجر 

بالّنسبة إيّل, مبا أنّنا لسنا من متابعي قنوات األخبار يوميا وقليال جدا ما نجد 
الوقت للجلوس أمام جهاز التلفاز ومبا أين كنت مشغولة جدا بني عميل خارج 
البيت عميل وبتنظيم انتقالنا إىل بيت جديد واالنتهاء من املعامالت اإلدارية وما 
تبع ذلك.. مل أنتبه إىل تطّور األحداث وال كيف هجم الفريوس عىل العامل وانترش 
بتلك الرسعة خاصة يف أوروبا, يف تلك الفرتة كنت جدا مرهقة بسبب االنتقال 
إىل بيت آخر وبعض املشاكل الصحية ودخويل املستشفى قبل أسبوع من بداية 
الحظر ألسباب ال عالقة لها بالفريوس, عندما بدأت فرتة الحجر الصحّي كانت 
بالنسبة إيّل كهديّة من الّسامء. األيّام األوىل وبعدما أن استعدت عافيتي وطاقتي 
انشغلت كثريا بإنهاء تنظيم بيتي ووضع كل األشياء يف أماكنها وتنظيم ملّفايت 
املهمة واألشياء الرضوريّة لغرف األوالد  بدأنا الحجر مدة أسبوعني و كان تركيزي 
أن أستغل كّل الفرتة من الّصباح إىل املساء يف األعامل املنزليّة املرتاكمة والتي لن 

أجد لها الوقت بعد العودة إىل العمل.
 ... بعد قرار تديد فرتة الحجر بدأت أفكر جّديّا يف تنظيم وقتي وأن أجعل هذا 
الحجَر الصحّي فرتة جّد إيجابية يف حياتنا.. بالنسبة ألوالدي ما بني الّدراسة يف 
إيّل قّسمت  بالنسبة   .. أّي مشكل معهم  أجد  فلم  املطالعة،  البيت وهوايتهم، 
يومي إىل جزأين، جزء للبيت والحديقة و جزء يل .. من هوايايت التي تالزمني 
عىل مدار الوقت، فكرة التعّمق يف داخيل وكل ما يحيط يب ووجدت أن هذه 
فرصتي ألغوص أكرث يف أعامقي و أفتح أبوابها ونوافذها وأنفض الغبار عليه .. 
ألّول مرة منذ قرابة الّربع قرن أجد عذرا للبقاء يف البيت وعدم الخروج والقيام 
بكل تلك األشياء الكبرية والصغرية, املهمة وكذلك الغري رضورية.. ألّول مرّة لست 
مجربة أن أعرف تاريخ اليوم وال أن أنظر إىل عقارب الّساعة كل خمس دقائق, 
يف  أكون  مرة  ألول  تعليامت،  ألتلقى  وال  أوامر  أللقي  سببا  أجد  ال  مرّة  ألّول 
عطلة غري محّددة األهداف و دون التزامات وال تذاكر و حقائب سفر .. أكتب 
هذا املقال وأنا مازلت يف الحجر الصحي وأقولها بأنانية أنا مستمتعة جّدا بكل 
ساعاته وأيامه , بدأت أراجع نفيس كثريا يف عدة مواضيع و عدة نقاط مهمة 
)طريقة معاملتي مع أوالدي, مواقفي, قرارايت, رؤيتي للعالَم, للبرش, للطّبيعة, 
وأقرأهم  أمامي  املائدة  نفس  عىل  واملستقبل  الحارض  املايض،  أضع  مرّة  أّول 
بصوت عال، وأحدق فيهم دون خجل و ال ندم .. ال أبحث عن محاسبة الزّمن 
أو أشخاص معيّنة, أبحث فقط عن نفيس يف كل هذا والتعرف عليها ومحاولة 
إيجاد طرق جديدة أسلكها بعد رفع الحظر بكل ما اكتشفته عن نفيس وعن 
أوالدي وعن الحياة بصفة عامة وبفلسفة جديدة ... إىل اآلن أحاول أن أحافظ 
عىل نفس عادايت من ساعة النوم ليال إىل ساعة النهوض صباحا وخاصة أن أترك 
جهاز التلفاز مغلقا مثل العادة إال ليال لساعة أو ساعتني بالكثري وكان هذا القرار 
مبوافقة كل سّكان البيت و قد حرصنا عىل أن نتعامل مع املطبخ واألكل مثل 
العادة وأقل من العادة .. حّددت وقتا كافيا للمطالعة، لكن أهم يشء قررته هو 
أن أترك للّصباح فرتة جلويس مع نفيس, أرشب قهويت األوىل والثانية ثم الثالثة 
بهدوء أمام النافذة وأشّعة الشمس وأفّكر, أطلق العنان ألفكاري ومخيّلتي, يف 
مكانهام  يأخذان  والخيال  األفكار  وأترك  به.  أشعر  ما  وكّل  ببايل  يخطر  ما  كل 
بها  أستمتع  الّصباحية  الفرتة  وقلبي, هذه  زوايا عقيل  و  وحقهام يف كل خاليا 

جدااا.
  هذا ال يلغي أنّه يالزمني حزن و حرية جراء ما يحدث .. أفّكر كثريا يف سلبيّات 
هذه األزمة العامليّة وهذا الحجر الصّحي.. بالّنسبة إيّل شخصيّا قد وجدت فيه 
أعيش  الذي  واملكان  عائلتي  وتكوين  حيايت  ظروف  ألن  االيجابية  الّنقاط  كل 
فيه عوامل ساعدت بصفة كبرية عىل هذه االيجابية.. لكن يف بيوٍت أخرى ويف 
للكتابة عنها.  بلدان أخرى هذه األزمة مأساة حقيقية وتحتاج لعدة صفحات 

سنحتاج لسنوات طويلة لنكتشف حقيقة ما يحدث اآلن عىل املستوى العاملي 
و ما يحدث يف داخل كل إنسان و بأي األدوات سوف يعرب عنه بعد العودة إىل 
الحياة الطبيعية... سؤال أطرحه عىل نفيس بعد شهر من الحجر الصحي هل 
من  الخوف  رذاذ  عىل  صنعها  تم  املوقوتة  القنابل  مثل  أصبح  أغلبا  أو  بعضنا 
الفريوس ؟؟؟.... أول مرة ألتقيني بكل هذا الوضوح و هذا النضج وهذه الرّصاحة 
وخاّصة هذا الّصمت املؤقت.. الّصمت الرّهيب. شعور بالّرغبة يف البكاء يالزمني 
يف هذه األيام وسوف أترك للدمعة اختيار لحظة ومكان انفجارها .. وآمل أن 

تكون كدمعة الفرح..

أبو القاسم الشابي في زمن الكورونا
حنان جّنان    

سيّاريت  إىل  باستغراب  نظرُت 
من  تتحرك  ال  أيام  منذ  الجامثة 
مىض  كيف  وتساءلُت:  مكانها 
أزّودها  أن  دون  الوقت  هذا  كل 
استهالكها  من  وأتذّمر  بالبنزين 
يستنزف  أصبح  الذي  املتفاقم 
خمس مرتبي؟  دون أن أستشيط 
يده  ميد  حانق  سائق  من  غضبا 
عرب شباك سيارته ليتفّوه بعبارات 
ال أسمعها - ولكني أتوقعها- ألين 
وقفُت احرتاما للّضوء الربتقايل فحرمتُه من لحظات يخترص بها املسافة والزمن؟

ليتني أراه اآلن، سأقول له بربود: »ها أن الزمن توقف يا سيّدي، ها قد تساوى 
عندنا الضوء األخرض باألحمر بالربتقايل؟ ها قد أصبحنا ال نتبنّي الخيّط األبيّض 

من الخيِط األسوِد من الفجر. فامذا أنت فاعل يف زمن الكورونا؟ 
وفجأة، رأيُت فيام يرى الُمتأّمل »نبيّا مجهوال« قادما من بعيد. تبيّنُت مالمحه 
عندما اقرتب مني وسألته بدهشة:« أين كنَت يا أبا القاسم؟ وملاذا مل تعْد إلينا 
من قبل؟«. أجابني دون أن يتطلع إيّل: »كنُت أنتظر أن ينقشع الزّحام ويستفيق 
شعبي الذي تنيُت يوما ما، من فرط يأيس، أن أكون حطّابا ألهوي عليه بفأيس. 
الّدجى: »هل  إليكم »ثورة نفيس«.  ألسأل  األوان أللقي  أن يفوت  جئُت قبل 
تعيد الحياُة، ملا أذبلتْه، ربيَع العمر؟ ألرصخ يف األرض: يا أّم هل تكرهني البرش؟ 

ثّم أعود بال رجعة إىل جنتي األبديّة«. 
حزن  يف  األرض  وأطرقْت  الشجر«.  عذارى  ترتنّم  مل  و  الظالم  شفاه  تتكلم  »مل 
وقتل  وفريوسات  وجراثيم  أسلحة  لصور  انعكاسا  عينيها  يف  ملحُت  وصمتت. 
وتلوث وفقر وعنرصيّة وحرائق. ونزلت دمعة حمراء رسعان ما تحولت إىل نهر 

دماء اجتاح كل ركن فيها...
أدار أبو القاسم الشايب ظهره يل، لنا، مثل حنظلة ناجي العيل وقال: » الكورونا 
بعضكم  أحبّوا  داخلكم،  اإلنسان  إىل  عودوا  بسالم.  لتعيشوا  األخرية  فرصتكم 
وأّمكم األرَض فقد أمعنتم يف إيذائها وأوغلتم يف جرحها رغم أنها احتضنتكم يف 

رحالت شتائكم وصيفكم. ارجعوا إليها راضني مرضيّني وادخلوا جّنتها ».
عاد أبو القاسم من حيث أىت، وارتفع صوت النشيد الوطني من مذياع املطبخ 
»إذا  الفرن:  يف  يحرتق  أن  عىل  أوشك  طعامي  أن  ويذكرين  الواقع  إىل  يعيدين 

الشعب يوما أراد الحياة، فال بّد أن يستجيب القدر«.  

رياض خليف    

»كامل أبو حنيش«:أسري فلسطينّي  يف معتقالت 
الكيان الّصهيوين .يتحّدى آالم األرس 

و االعتقال وأحزان الوطن بقلمه وأعامله االدبيّة 
الطويل  األرس  يف  وهو  أنجزها  التي  املختلفة 
املتنّوعة  األدبيّة  تجربته  ترسيبها.  من  وتكن 
القضيّة  ملقدار  ال  االهتامم  تستحّق  واملتواصلة 
التي يحملها فحسب بل لجانبها االبداعّي أيضا.

ولعّل هذه الّرواية تعّد من آعامله األخرية فلقد 
أصدر بعدها رواية أخرى.

رواية الوجع واالنتظار:
هذا ما تلّوح به عتبات الّرواية التي تلقي بنا باعتبارها خطابا واصفا 
يستبق العمل و يحمل بعض مفاتيحه يف مناخات موجعة .فالوجع 
لفظة تكتسح عنوانها وإهدائها.فهي تتصّدر العنوان »وجع بال قرار 
»و يتكّرر حضورها يف اإلهداء: »إىل كّل من يحتفون بأوجاعهم بوقار 

وإىل أمي وهي تعيش وجع االنتظار. »فهي تعد باألوجاع:
تحت  الوطن  ووجع  األرس  يف  وهو  وأحبّتهم  أّمه  و  املؤلّف  وجع   

االحتالل و وجع شخصيّات الّرواية بدورهم.
هي أوجاع شعب يدفع من عمره يف سبيل الوطن وينتظر النرص و 
الفرج و تحقيق الحّريّة واالستقالل. و هو ما دفع املؤلّف وشخصيّاته 
إىل شوارع الكفاح .وهذا ما تشري إليه وداد الربغويث يف تقدميها لهذه 
الّرواية. » فهي حكاية ترّد. فاألسري الفلسطيني نفسه، حكاية التمرّد 
األزيل. ترّد منذ البدء عىل طفولته فشّب قبل األوان. ترّد عىل واقعه 
ورفض الرّضوخ. آمن بتغيري الواقع وترّد رمبا عىل نصائح ذويه الذين 
حّدثوه عن ثورة فشلت هنا أو قائد سقط هناك...«.و لعّل هذا ما 
الفلسطيني  الوجع  من  شيئا  تكتب  الّروايئ.فالّرواية  املنت  فيه  يضعنا 
والقضيّة عىل  املوضوع  غلبة  الّذاكرة.ولكّن  من  تستعيد صفحات  و 
هذا العمل ال يجب أن تدفعنا للتّغايض عن جامليّاته و روحه الفّنيّة.

ذاكرة جيل االنتفاضة:
يف  الجديدة  العربيّة  األجيال  ذاكرة.ذاكرة  رواية  هي  قرار  بال  وجع 
مرحلة الضياع واالنتظار والخيبات العارية. وهي ذاكرة الجيل الجديد 
ساحات  ودخل  الثامنينات  يف  انبثق  الذي  الفلسطينيّة  املقاومة  من 
عمر  يف  وهو  الحجارة  أطفال  انتفاضة  أطلق  و  واملقاومة  الكفاح 

الزّهور وعّدها ميالدا له عىل حّد تعبري عالء:
»والديت الثانية والديت األجمل كانت مع بزوغ فجر االنتفاضة كرهت 

حيايت التي كانت قبلها تلك الحياة طافحة بالخوف والذل
والحرمان والشعور بالدائم بالخيبة واالنكسار...«

الصهاينة وانترش يف كل مكان مقاوما  أفحم  الذي  الجيل  إنّها ذاكرة 
الغطرسة واالحتالل بالحجارة وخّط بطولة استثنائيّة يف التّاريخ.

الجيل الذي أنصت إىل نبضه الوطني  وآمن باالنتفاضة »«ال صوت 
ممتلئة  الجدران  فرنى  صباحا  .نصحو  االنتفاضة  صوت  فوق  يعلو 
بالشعارات فنطوف من حارة لحارة لنقرأ ما خطته أياد مجهولة يف 

الليل«.
يعرض السارد يف روايته وعالء يف مذكّراته لتلك املرحلة و ما تالها من 
لتل  العراق  وقصف  الخليج  ومنها حرب  وعربيّة  فلسطينيّة  أحداث 

أبيب بالصواريخ واالنتفاضة الفلسطينيّة الثّانية... 
ذكريات حاملة بالنرص تبدأ بفرحة الخطوات األوىل يف دروب النضال 
وتنتهي بالسجون والقمع الصهيوين و حالة االنتظار الطويل للمستقبل 

وللحريّة.
الفلسطيني  األسري  سرية  تكتب  فهي  الواقع  من  الكثري  تصّور  رواية 
الظلم  من  صورا  تطرح  و  ومرّها  بحلوها  الّسجون  حياة  وتكتب 
غري  أجل  إىل  الفلسطيني  األسري  مأساة  تطرح  كذلك  والعذاب وهي 
الوفاء  قيم  تصّور  و  املقموعة  أحالمه  و  اإلنسانيّة  وأوجاعه  مسّمى 

قلبه  تأل  التي  والصمود 
متمّسكا بعشق قديم تباعدت 

أيّامه 
صامدا  و  خطاه  حورصت  و 
بقيم  ملتزما  الوطن  أجل  من 
التي  الصفقات  رافضا  النضال 
رساحه  إلطالق  عليه  تعرض 
والذّل  االستسالم  شعار  تحت 

مقابل الحّريّة...
لتصّور  الّرواية  تكتبه  هذا  كّل 
الواقع  يف  حدوثه  ميكن  ما  به 
بعدها  عن  تتخىّل  ال  ولكّنها 

الجاميل.
ولكّنها الرواية...

عىل  التسجيل  يغلب  ما  عادة 
املهمومة  الكتابات  هذه  مثل 
اإلدالء  و  جرى  ما  بقول 
بشهادات .فهي كتابات تنتمي 
تهدف  و  املرجعي   الرّسد  إىل 
و  الحقيقيّة  املعاناة  رسد  إىل 
إعادة تسجيل التّجربة الفرديّة 
يف  موقع  افتكاك  لنقل  أو 
التّاريخ املكتوب وهو ما نجده 
املختلفة  التّجارب  أدب  يف 
مثل الّسجن واملنفى و الغربة 
.ولكّن األسري كميل أبو حنيش 
روايّئ  بعمل  قارئه  يفاجئ 
يتجاوز هذه األبعاد إىل الوجه 
تجربة  يرسد  ال  فهو  الجاميل 
وكفى بل يضع يف ذهن قارئه 

أنّه يكتب رواية فّنيّة.

تحتفظ  ذكيّة  رسديّة  حبكة 
املفاجأة  و  املناورة  مبساحات 

وتتالعب بانتظار القارئ وأحداث تجّدد مفاجآتها ومراوغاتها...
أشبه  تجاوب  عدم  و  نفور  عالقة  بشخصيّته  الّسارد  عالقة  تبدأ 
نزوله  منذ  عالء  من  ينفر  السارد  ذاتيّة جعلت  بالكراهيّة:انطباعات 
متينة  صداقة  بينهام  نشأت  و  تطّورت  العالقة  هذه  بالّسجن.ولكّن 
طرف  من  مثله  األسري  عالء  أوراق  عىل  االطالع  من  الّسارد  مّكنت 

الّصهاينة.
هذا التّواصل جعل عالء يتحّول إىل سارد حقيقي لألحداث من خالل 
أوراقه.و غدت الّرواية رسدا لسريته.ولعّل هذه أّول مراوغات كميل أيب 
حنيش.فنصبح أمام رواية بساردين.سارد ضمني و سارد عرب املذكّرات 
وبينهام مقاطع حواريّة توّضح األحداث أو تخترصها أو تعلّق عليها.

ويف الحقيقة فنحن أمام أسلوب من أساليب الّرواية العربيّة املعارصة 
وهو أسلوب يتنامى حضوره ويتمثّل يف الرّسد انطالقا من مخطوط 

أو أوراق ما. 
الّرواية و خرج عن الوجه  التحام الساردين بعد جفاء نهاية  تدّعم  
الفّني ليصبح عالقة تعاطف سيايس و إنساين شاملة وليحمل السارد 
يف قلبه أوجاع عالء التي ال يعلمها.ويبدو أّن عالء يشّكل يف الحقيقة 

مرآة للسارد لتشابه املصري و اليوميّات.
فالحكاية  بنية األحداث  أيضا يف  الّذيكّ يظهر  الحبك والتّخطيط  هذا 
وهم  من  الكثري  كاشفة  األخرية  صفحاتها  حتّى  برسّها  تبوح  ظلت 

الّشخصيّات يف ما بينها.فتخميناتها تبدو خاطئة وخائبة. 

فالحبكة التي أجادها الكاتب يف تنظيم الرّسد تفاجئ القارئ بنهاية 
... موجعة للسارد وللقارئ واملعني بها ال يعلم التفاصيل وال يعلم الرّسّ
فبعد سنوات الحّب و رسائلها العاشقة التي كانت تصله يف السجن و 
تلّح عىل انتظارها له ووفائها املتواصل تنقطع أنهار غن مراسلة عالء  
ثّم تأتيه أخبار عن طريق أخته بكونها تستعد للّسفر نحو الواليات 

املتحدة و الزواج من أحد أقاربها .
يعيش عالء فرتة طويلة عىل وقع الخيانة ولكّن رسالة بلغته من أنهار 
بعد عامني من قرار الّنسيان أربكته .مل يستطع االطالع عليها وكلّف 
بذلك السارد فاكتشف حقيقة مخالفة ملا اعتقده عالء وهي أنّها مل 
الرسالة  الخبيث وأنّها كتبت هذه  الحياة باملرض  تخن ولكن خانتها 
قبل موتها »«لقد أوصيت أن ترسل لك الرسالة بعد أسبوع من رحييل 
إليك بعد أسابيع من وفايت عندها أكون قد  ومن املفروض وصولها 

برأت ذمتي ورحلت بسالم«.
مل يستطع إبالغه مبا عرفه و ظّل حامال لوجعه...

بحبكة  تتّسم  الّرواية  جعلت  األحداث  تطّورات  يف  املفاجآت  هذه 
روائيّة عالية و مثرية وهو ما يجعلها مشّوقة للقارئ.ولعّل هذا البعد 
الجاميّل يحيلنا يف الحقيقة إىل جامليّات أخرى ومنها استعامل مختلف 
اإلخصاب  إىل  إضافة  وحوار  ووصف  رسد  من  الرسديّة  األساليب 

بشواهد شعريّة متعّددة.
ولعلّنا نخلص يف الّنهاية إىل أّن هذه التّجربة الّروائيّة تشّكل شهادة 
عن واقع األسري الفلسطيني وهي تحمل رسالة منه إىل العامل يف نفس 

الوقت.وهي غي حاجة إىل دراسة متأنية شأنها شأن 

رواية«وجع بال قرار« لألسير الفلسطيني كميل أبو حنيش:

تأمّالت أوىل يف جدل القضيّة و الرّواية
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رحّيم جامعي    
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أحد  إىل  الكتابة  يف  رَشَْعُت  كلاّم  ملاذا  أدري  لسُت 
أَِعزمَِّة قلبي ، إاّل وٱنتصبْت أمامي أسئلة عىل غاية من 

القسوة ، أسئلة ُمكلّفة مبهّمة واحدة :
َجلُْد قلبي وروحي بال رحمة...

إاّل  تتفّوه  ال   ، غاضبة  كائنات  أشكال  تأخذ  أسئلة 
بالّشتائم والّسباب والّلعنات ، أسئلة من قَِبيل :

الوقت  ابن  يا  الّسنوات  هذه  كّل  رَت  تأخمَّ ملاذا   -
الّضائع ؟

)اليوم الّذي ال أكتب فيه ، أسّميه عاما ضائعا(...
- ملاذا اآلن تحديدا ؟

إنّني أعرف هذا الّذي أكتب اآلن له ، وأكتب عنه ، أعرفه منذ أكرث من عرشين 
عاما...

وال يشء كان مينعني من اإلقرتاب منه ، وَدْعَوتِه عىل فنجان قهوة دافئة ، تكون 
بداية لصداقة قد تدوم ، وقد...تدوم...

كان يكفي أن أكون مبادرا وجريئا ، فعادة ما يبدأ الّناس صداقاتهم بسالم رسيع 
تعرتيها  ال  نقيّة  كامل من صداقة  ُعْمٍر  مذاق  لها   ، ودافئة  قهوة حلوة  تليه   ،

مصالح ، أو يشوبها ما يعّكر ماء بحريتها...
كلّها أسئلة إبنة ذئب ، تنتصب أمامي كرُشطّي املرور الّصارم ، وأنا أحتيس كتابه 
)سبعة أقامر لحارسة القلعة( ، أحتسيه للمرّة الّتي أُْخِطىُء يف َعّدها دامئا ، فتبدأ 

ذاكريت ُشْغلَها.
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املكان : مدينة القريوان ، وما أدراك ما القريوان...
الزّمان : ربيع إحدى الّسنوات الكبيسة ، )أظّنها عرشون سنة َخلَْت ، تنُقص أو 

تزيد بعض األشهر(...
الّسبب : أحد امللتقيات ، الّذي دعاين مديره لقراءة الّشعر فيه...

كنُت أتنّقل بحذر الّذئب املحرتس من الفخاخ املدسوسة تحت الرّتاب...
ورغم غبايئ املستديم ، كنُت أُشمُّ روائح املؤامرات ، الّتي يحوكها ديناصورات 

القصيدة الّسيّئة ، ضّد ملوك القصيدة الّصافية الخالدة ، فأتساءل مبرارة :
- أَُدِعيُت إىل ملتًقى أديّب ، أم إىل مسلخ بلدّي ؟

- أدعيت إىل قراءة الّشعر )سيّد الفنون جميعها( ، أم إىل زيارة سوق مريب ، 
يؤثّثه تّجار فاسدون ؟

عرفتُه   ، الجامعة  طلبة  من  ثالثة  صحبة  واقفا  لََمْحتُه   ، فجأة  هكذا   ، وفجأة 
 ، واملجاّلت  الّصحف  يف  املنشورة  ومقاالته  لقصائده  املصاحبة  ُصَورِه  من  فورا 

فٱقرتبُت قليال...
الطّلبة الثاّلثة يطرحون األسئلة عىل شاعرهم املحبوب ، والّشاعر الّنجم ، يجيب 

بهدوء وبكرم حاتّي...
كنت أتىّل قامتَه املعتدلة ، ووجهه الهادىء ، وأصغي إىل صوته الّصايف الخفيض 
الّتي بدأْت غزوها الخجول ، وتفتّك أمكنتها   ، البيض  الّشعرات  ، وأكاد أحيص 

بني َشعر رأسه األسود...
َشعر  يَبْيَضُّ   ، الحقيقيّون  فالّشعراء   ، أيضا  شاب  قد  قلبه  َشعر  أّن  يف  وفّكرُت 

قلوبهم قبْل َشعر رؤوسهم...
دا مسافة تجعل من اإلحرتام سيّدا ، يحّدد إىل أّي  إقرتبُت إللقاء التّحيّة ، ُمحدِّ

مدى ميكن اإلقرتاب أو اإلبتعاد بني كائنني يلتقيان ألّول مرّة...
صافحتُه كام يليق مبكانة شاعر مثله عندي...

َسْقَفا  زاال«  »وما  يل  ميثاّلن   ، درويش  ومحمود  املتنبّي  كان   ، الفرتة  تلك  )يف 
الّشعريّة العايل(...

كانت مصافحتُه دافئة بشكل ال يُْغتََفر ، فقد سمح ليدي بأن تهدأ قليال يف يده 
تُحايك  أياديهم  كانت  ، وكيف  قبله  الّذين صافحتهم  الّشعراء  فتذكّرُت بعض   ،
صقيع الّشامل البعيد ، ونظراتهم ال تقول شيئا ، سوى أنّهم َمْوىَت وال يعلمون...

روى أحد الطّلبة الثاّلثة طرفة حول الّشاعر الظّريف )عبد الّله مالك الڨاسمي 
، رحمه الّله( ، فضحك هذا الّذي أكتب اآلن عنه ، ضحك بطالقة ، ضحكة ُحرّة 
ال يشء يحّدها ، كان الفرق بني ضحكته وضحكة الطّفل ، هي ذبذبات الّصوت 

ال غري ، فقلُت يف رّسي :
- هذا الّشاعر الطّفل يضحك برجولة.

الغامض  اإلحرتام   ، املمنهج  اإلحرتام  ِبَوْهِم  املصابني  الّشعراء  بعض  وتذكّرُت 
املريب ، الّذي يجعل منهم مجرّد كائنات ال غري ، وال يصنع منهم شعراء...

 ، وحزاىن  ومخذولون  مجروحون  بأنّهم   ، -يائسني-  إقناعك  يحاولون  »شعراء« 

وهم يف الحقيقة عار وفضيحة ، عىل الحزن واإلكتئاب ، هم يف الحقيقة ممثّلون 
تونسيّون من درجة عارشة...

تبادلنا بعض الكلامت الّلطيفة ، طَبَْعُت مشهد الّلقاء األّول يف ذاكريت ، طبعتُه 
بطريقة تجعلُه َعصيّا عىل الّنسيان ، ثّم ٱعتذرُت بلطف ، وٱنطلقُت إىل القريوان 

العتيقة ، أسأل عن مكان »للغياب«.
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مل تتوقّف األيّام عن شغلها األزيّل ، شغلها الّذي يقتات من أعامرنا ، شغلها الّذي 
يجعلنا ننام ونصحو عىل مرورها ، يف حفل جنائزّي باذخ ونحن عىل غفلة...

وطبعا كنُت ومازلُت مثل جميع األنام ، جرسا لعبور األيّام عىل جسدي وروحي...
كنُت أسأل عنه وعن سريته ، وأُعيد قراءة كتابه ، قصيدته املطّولة )سبعة أقامر 

لحارسة القلعة(...
يف تلك الّسنوات كنُت أملك ذاكرة ، مل يتسلّل إليها عنكبوت الّنسيان...

ذلك العنكبوت الّذي يُدعى الوقت ، ذلك الوقت الجبّار ، ذلك الجبّار الحامل 
أبدا ممحاته الّشهرية ، تلك املمحاة الّتي تّر عىل األسامء ، وتكنسها للّنسيان...

ِضْمِن  ، وكان من  أحبّهم  الّذين  الّشعراء  ، قصائد  أحفظ عن قلب ظهر  كنُت 
هؤالء الّشعراء الّنادرين...

 ، فيه  الّشاعر  يعرفون سوى  ال  والّذين   ، بخري عميم  يذكرونه   ، يحبّونه  الّذين 
أذكُر  ، فإنّني ال  الّذين يكرهونه  أّما   ، ِذكِْر محاسن قصيدته  يذهبون بعيدا يف 
، كجدول صاف يف صحراء  إاّل محبوبا  ، فالرّجل ال ميكن أن يكون  أحدا منهم 

مرتامية العطش...
مل أحاول أن أتدبّر موعدا معه ، فأنا عادة ما توقعني تلك املواعيد املَُدبمَّرة يف 
فّخ الخجل ، أنا البدوّي الّذي ال يُجيد التّعامل مع الوافدين الُجُدد عىل حيايت ، 

وعىل قلبي الطّرّي...
 ، قلبي  الّذين ميسكونني من رقبة  للّشعراء   ، له  يُِكنُّ إجالال ال مثيل  كائن  أنا 

ويجّرونني َخلَْف قصائدهم كأَِسريِ حرب...
وكان صاحبي هذا ، أحد هؤالء املستعمرين بقصائدهم ، الّذين ال يجود الوقت 

بأمثالهم مرّتني...
ما أبخلك أيّها الوقت الرّجيم...

مل أحاول أن أتدبّر موعدا معه ، لكّنني ظللُت شديد الحرص عىل تتبّع أخباره ، 
كََمْن يالحق حلام هاربا ، كظامىء يف صحاَرى القصائد ، كعاشق معتّق ملا يكتبه 

صاحبي هذا...
ومفاهيمي  مقايييس  كّل  قلبت  الّتي  الّصدفة   ، الثّانية  الّصدفة  حدثِت  حتّى 

للكتابة...
صدفة ثانية ، مل تحدث بعدها صدفة ثالثة.
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كنُت أجلس يف مقهى قريب من مقّر اإلذاعة والتّلفزة التّونسيّة ، أقرأ مقاال أدبيّا 
املشهد  تُرْتََكُب يف  الّتي  للفضائح  بنرشها  أشتهرت   ، تونسيّة  ، نرشتُه يف مجلّة 
الثّقايّف ، مقال أَْشتُُم فيه فضاًء تجاريّا ، تأّسس -كَِذبًا- تحت راية املرسح ، يُْدعى 

)نجمة الّشامل للمرسح(...
كان املقال بعنوان )يوميّات كاتب تونيّس يف نجمة منطفئة( ، كنُت أحتيس قهويت 
، وأشتُُم يف داخيل األخطاء املطبعيّة والّصحافة والّصحافيّني ، والتّّجار والعاملني 

يف املسلخ البلدّي للَكتَبَِة املؤلّفة ذئابهم...
كنُت غارقا يف غضبي األحمر ، حتّى دخل من باب املقهى صاحبي هذا...

دخل كمطر غزير عىل حريق...
وجوه  رسيعا  تفّحص   ، املكان  أرجاء  ببرصه  َجاَل 
 ، رأسا  نحوي  إتّجه   ، لََمَحني  وَحالاََم   ، رّواده 
وصافحني بحرارة صديق قديم ، وجلس يف الكريّس 
براحة  جلس   ، سنوات  منذ  هناك  كأنّه   ، املقابل 

صاحب املقهى...
سأل عن الحال واألحوال ، وقبل أن أُجيب أجاب :

- نعم ال يشء تغرّي.
عن  تحّدثنا   ، تحديدا  عّني  تحّدثنا   ، طويال  تحّدثنا 
أيّامي  مرارة  ، عن  البالد  زمنا عىل هوامش  إقامتي 
وكيف   ، الخرايّف  ، عن صربي  الجميع يل  ، وخذالن 
مازلت حيّا وَصلْبًا والمباليا ، تحّدثنا عن إبنتي نورس 
، وزوجتي الّشاعرة ، )كّنا حينها عىل أبواب طالق( 
، تحّدثنا عن أمل قادم من أقايص األرض ، ممتطيا 

ظهر سلحفاة...
قلُت إّن األمل سيصل شيخا ، وحني وصوله سأكون 

من زمرة اليائسني...
 ، حلوة  تركيبة   ، املُرّة  قهويت  فنجان  يف  َدسمَّ  لكّنه 
تركيبة غريبة من اإلرصار ، عىل أن أفتّك حيايت من 

أفواه الّضواري البرشيّة...
يقصد  )كان   ، حقيقّي  ِشعر  اليوم  كتَبْتَه  ما   : قال 

املقال األديّب املنشور يف مجلّة الفضائح(...
فأُِصبُْت أنا باإلرتباك ، فقد ظننُت لوهلة أّن صاحبي يغّشني...

قلُت بنوع من اإلحرتاس :
- هذا مقال أديّب ال غري.

حينها أطلَق ُجملتَه الّشهرية من ُعقالها ، الجملة العصيّة عىل الّنسيان :
عر يكمن يف كّل كتابة جميلة. - الشِّ

دفع مثن القهوتني ، والرّنجيلة الّتي دّخنها وٱنرصف...
إنرصف هو ، وظللُت أنا حبيس تلك الجملة ، الّتي صاغها من َذَهٍب وحكمة...

بعد انرصافه أدركُت شواسع الفرق ، بني شاعر يطفىء شمس قصيدتك بإنكار 
َجاَمالتها ، وبني شاعر يفتح أمامك املغالق ، وييضء الّدروب...

كان هذا منذ خمسة عرش عاما...
مضت خمسة عرش عاما ، كأنّها الفرق بني خفقتْي قلب...

كلّها مضت بعد انرصافه ، ومازال رنني الجملة ، يوقظ روحي كلاّم استسلمْت 
للّنعاس.
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وأنّهم   ، كتَب  َمْن  بأنّك  اليقني  فينتابُك   ، يكتبون  الّذين  الّشعراء  ُهُم  نادرون 
ال  وفصاحة  بفتنة  ليقولوك   ، لهم  أعارَها  َمْن  أنت   ، وألسنة  أقالم  مجرّد  كانوا 

مثيل لهام...
حّد  عىل  برشاقة  يسريون  أنّهم  فتشعر   ، يكتبون  الّذين  الّشعراء  ُهُم  نادرون 

الّسيوف وال يسقطون ، ويرقصون عىل الجمر وال يتعبون...
نادرون ُهُم الّشعراء الّذين قصائدهم من عطش وماء ، من عسل ومرارة ، من 
عنب وأعناب ، من جنون وُحّمى ، من وطن ومنفى ، من شوك و...أشواك ، من 

قلوب ودموع...
نادرون ُهُم الّشعراء الّذين إذا كتبوا ، شُعرَت بالّندم والحرسة ، ألنّك مل تعرفهم 

منذ مجيئهم إىل هذه الحياة العاهرة...
وصاحبي هذا ، أحد هؤالء الّشعراء الّنادرين...

، كاملحبّة  ، كالّسعادة يف عائلة فقرية  نادر كصاحب قديم ، كصاحبة ال تخون 
يف بالدي...

نادر كصباحات تونس ، كالّسالم عليكم ، كأهال وسهال ، نادر كقصيدة...
نادر كالحامم يف سامء بغداد ، كجدول يف صحراء نَْجد ، كاألمن يف شوارع صنعاء 

، كالعدالة يف محاكم العرب...
قصيدته تكتُب اإلنسان يف شتّى حاالته ، واإلنسان حاالت شتّى...

ويف قصيدته ترُبُز تلك املسافة الّضوئيّة الهائلة ، بني البرش واإلنسان...
البرش البليُد ، البرش الاّلِحُم ، البرش الِْباَل قلب ، البرش امليّت الحّي...

واإلنسان سيّد هذا الكوكب ، وخليفة الَجامل عليه ، اإلنسان الخالد بإنسانيّته...
إنّه شاعر ييضء ليل اإلنسانيّة الطّويل بشمعة.
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ال تكفي ُحْسُن الّنيّة الّتي أبُذلُها هنا ، لِتْعداد محاسن صاحبي هذا ، ومحاسن 

قصيدته...
وال تكفي أوراق بيضاء قليلة ، لرتجمة ما أُكِنُّه له من إجالل...

لكّنني أعّول عىل ما يف قلبه من شواسع ، ليجد العذر لتقصريي يف محبّته...
الّصديق العميق ، وشاعر تونس الكبري آدم فتحي :

أحبّك جّدا ، أقولها بعدد حبّات الرّمال ، يف َصَحاَرى العرب

بورتري

الشّاعر : آدم فتحي
نادر كاملحبّة يف بالدي

صفحة خاصة من إعداد األستاذ األسعد الواعر

صناعة الفشل املدرسي
د. مراد البهلول )جامعة صفاقس(

ميثل  وال  للتلميذ،  وشخصية  نفسية  سمة  ليس  املدريس  الفشل 
معطى طبيعيا و وراثيا ميكن تحديده مسبقا، كام ال ميكن رصده 
أو مالحظته كظاهرة سلوكية و انفعالية تخص تلميذا ما. الفشل 
املدريس كام النجاح هو حكم يصدر عن املدرسة. ينجح التلميذ 
عندما تعلن املدرسة بالعودة إىل منظومة تقييمية انه ناجح. وتعلن 
فشله حينام تحكم انه ال يستجيب ملعايري األداء التي تشتغل وفقها. 
ال يهمنا ههنا مدى موضوعية املعايري ومستوى إنصافها. سيكون ذلك موضوع تأمالت الحقة. ما يهمني 
هنا هو أن أبني أمرين اثنني : األمر األول هو التأكيد عىل أّن الفشل املدريس ينتمي إىل مجال حكم القيمة 
مهام حاول هذا الحكم أن يتأصل يف رشوط املوضوعية وأن يرُّشع لذاته انطالقا من منظومة املعايري 
واملقاييس التي يعتمد عليها. أما الثاين فيتعلق بإشكالية صناعة الفشل أو يتعلق بالتحديد بالعوامل 
التي تتفاعل فيام بينها لتنتج الفشل املدريس. وسوف أحاول أن أقوم بقراءة تاريخية ابستمولوحية 
املجال.. هذا  يف  واملختصون  العلامء  طبقات  بلورتها  التي  الرباديغامت  مختلف  خاللها  من   أرصد 

اّن االشتغال عىل ظاهرة الفشل املدريس ضمن مقاربة ابستمولوحية تكوينية تكننا يف الحقيقة من 
علم  قّدم  املايض،  القرن  ستينيات  ففي  الظاهرة.  لهذه  التفسريية  الرباديغامت  من  مجموعة  رصد 
اجتامع من خالل أعامل »بورديو« و »باسريون« نظرية االستنساخ االجتامعي من خالل رصد معامل 
واألكادميي.  املدريس  النجاح  للفرد وحظوظ  االجتامعي  و  االقتصادي  االنتامء  بني  اإلحصايئ  االرتباط 
اللغويني«  االجتامع  »علامء  عمل  مثل  لغوية  سوسيو-  مقاربة  ضمن  ولكن  السياق  نفس  ضمن 
اللغوية  الشفرات  تحدد  كيف   : التايل  السؤال  عن  لالجابة  محاولة  برنشتاين    بحوث  غرار  غىل 
لوتري  مثل  النفس  لعلامء  كان  ثم  املدريس.  والتحصيل  االندماج  األرسية عوامل  البيئة  املكتسبة يف 
الفشل.  أو  النجاح  آليات  اليومية ضمن  الحياة  يف  الوالدين  سلوك  مبقتضاها  يتشكل  أخرى  مقاربة 
الذهنية  املرونة  تطور  تعيق  أن  شأنها  من  تسلطية  سلطوية  تربية  تكون  حينام  العائلية  فالرتبية 
محددة. ومعرفاتية  سلوكية  هياكل  يف  تغلقه  ألنها  الطفل  لدى  واالستنتاجي  االفرتايض   والتفكري 

أن العودة إىل املقاربة االكلينيكية تحيلنا إىل مفاهيم االستثامر االنفعايل املفرط اذ أكدت هذه املقاربة 
عىل صعوبة التعلم لدى األطفال الذين يعانون من هذا االستثامر العاطفي املفرط إىل حد عدم قدرتهم 
عىل بناء عالقات ذهنية مع موضوعات املعرفة والتعلم. تتمحور هذه املفاهيم واملصطلحات حول 
براديغم الصلة باملعرفة كام تصوغه أعامل » جايك بريو« يف مجال التحليل النفيس. اذ تستعيد هذه 
الدراسات مفهوم الدوافع االبستموفيلية )Pulsions epistemo- philliques( إذ شأن تجربة التعلم 
كشأن التجربة اإلنسانية محكومة بقوانني الرغبة واللذة واإلحباط. إذ كثريا ما تتحول رغبة املعرفة إىل رغبة 
لالمعرفة حينام تتامهى وتتحول تجربة التعلم إىل تجربة إحباط لدى التلميذ. لعل ذلك هو ما يدفعنا إىل 
 فهم حاالت الفشل املدريس املتواصل لدى بعض من التالميذ الذين يُبُدون رفضا الشعوريا لفعل التعلم.

التجانس  مفهوم  إىل  بالعودة  للفشل  تفسريا  يقدموا  أن  الثقافية  املقاربة  يف  املختصون  يحاول 
واملواقف  والقيم  والرموز  املعارف  نسق  معنى  يف  املدرسية  والثقافة  للتلميذ  األصل  الثقافة  بني 
الطفولة األوىل.  التلميذ منذ  يتملكها  التي  بتلك  التي تسعى املدرسة إىل تأصيلها مقايسة  واألذواق 
التالميذ  ألولئك  ثقافية«  »صدمة  تثل  املدرسة  ان  هي  بلورتها  تت  التي  النتائج  أهم  من  ولعل 
له. املميزة  الضمنية  القواعد  منه  يتقنون  ال  عاملا  تشكل  وأنها  املدريس  الفشل  من  يعانون   الذين 

الفشل  إنتاج  آليات  القرن املايض مجال بحث جديد يعمد إىل تفسري وفهم  لقد تطور يف مثانينات 
فيزياء  يف  املدريس  الفشل  صناعة  عن  نبحث  نعد  مل  املدرسة.  تيز  مؤسساتية  عوامل  إىل  بالعودة 
املجتمع والثقافة ويف املسافات الفاصلة بني املدرسة واملجتمع. لقد تحول البحث عن آليات الفشل 
إىل داخل الفضاء املدريس الذي أضحى مجال املالحظة واألشكلة والتحليل. تحيلنا هذه الدراسات إىل 
متغريات متعلقة بالرصيد املعريف واملهني والخربات واإلمكانات والوسائط التعليمية ودرجة انخراط 
مختلف املتدخلني يف فعل التعلم والتي تثل رأس مال املؤسسة الرتبوية. لقد تطورت بحوث علوم 
والرمز  والثقافة  باملجتمع  املتعلقة  السوسيولوحية  اآلليات  من  املدريس  الفشل  مقاربتها  يف  الرتبية 
اللغوي إىل اآلليات النفسية الفردية املتعلقة بصلة الفرد باملعرفة ثم إىل اآلليات املؤسساتية لتستقر 
داخل الفصل مبا هو وضعية تعلّمية تعليمية وتكاشف اآلليات البيداغوجية التي مبقتضاها تتم صناعة 
املقاربة. ال نريد يف هذا املجال أن  التحليل وهذه  الفارقية منوذجا لهذا  البيداغوجيا  الفشل. وتثل 
نبحث عن الرشعية االبستمولوجية أو البلورة النقدية لهذه املقاربة. ما نريد التأكيد عليه هو أّن عدم 
التالميذ إىل فوارق يف تحصيلهم  الفردية بني  الفوارق  الفردية هو ما يحول هذه  بالفوارق  االكرتاث 

املدريس. تصبح املامرسة البيداغوجية مبقتىض ذلك موضوعا ملساءلة نقدية وخاصة أخالقية.
 ما نود إبرازه هو أّن الفشل املدريس ينتمي كظاهرة إىل مجال الالمتناهي يف التعقيد، وأّن إنتاجها 
كظاهرة يتم وفق آليات معقدة ومتفاعلة فيام بينها. لذلك ال ميكن لنا ان ندعي بجدية تحليل ظاهرة 
الرباديغم  مقام  ضمن  ابستمولوجيا  وموضعتها  واحدة  مبقاربة  التمسك  خالل  من  املدريس  الفشل 
عن  البحث  أمام رضورة  اآلن  والتعليم هي  الرتبية  علوم  أّن  نعتقد  االعتبارات  هذه  لكل  املهيمن. 
منوذج جديد يركز عىل مفهوم »النموذج املعقد«، ويستجيب لصعوبة الظاهرة حيث تكون املتغريات 
متعددة ومتشابكة. أما إذا ما تحولنا من القول إىل الفعل ومن التفسري والفهم إىل مجال املامرسة 
فاألمر يزداد تعقدا. إذ كيف ميكن أن نؤسس مامرسة بيداغوجية قادرة عىل التحكم يف الفشل املدريس.

 كيف ميكن تأسيس مقاربة التكوين املهني للمدرسني؟ وكيف ميكن تأصيل مسارات تهيؤ املدرسني 
ضمن أفق ابستمولوجيا »النموذج املعقد« ؟

توفيق الصويلحي     

هو  مبا  اإلنسان،  السياسة  حّولِت 
السياسة.  حيوان سيايس، إىل حيوان يف 
السياسية  الّدائرة  أّن  يعني  ما  هو  و 
لإلنسان.  األخالقي  الجوهر  تحّقق  ال 
تجد  ال  السياسيّة  املشاكل  لكأّن 
هي  أرقى  دائرة  ضمن  إالّ  حالّ  لها 
من  هاجس  كان  وإذا  األخالق.  دائرة 
السياسة  موضوعه  علم  إقامة  يريد 
و  يُحيّدها  أن  و  األخالق  يُبعَد  أن 
املعالجة  بارشوا  من  فاّن  معرفيا،  عائقا  باعتبارها  استطاع،  ما  يُعلّقها، 
وكانت  األخالق  إىل  السياسة  يشّدون  كانوا  إمنا  للسياسة  الفلسفية 
أخالقية.  مدنا  الحاملة  يوطوبياتهم  و  واملثالية  املتخيّلة   ُمدنَهم 
مثال  يُستفاد  ما  ذاك  أخالقيته،  عىل  اإلنسان  مدنيّة  تشهد  أن  إذن  يجب 
عمومي  فضاء  مبا هي  السياسة،  تُحّقق  أن  اشرتط  أرسطو حني  تركه  ماّم 
ومبا هي شأن اإلنسان، بخالف اإلله و الحيوان، طبع اإلنسان أي العالمة 
العقل. أرسطو  الحيوان،يقصد  تفصله عن  و  اإلنسان  تخّص  التي  الّنوعية 

يجب إذن أن ينظم الوجود السيايس،أساسا وغاية، وفق مقتضيات العقل 
غاية غري  إىل  يهدف  أو  مثال  القّوة  أساس غري عقالين هو  ينهض عىل  فال 
يهدف  أن  و  العقل  أساس  يقوم عىل  أن  يجب  وإمّنا  الظلم  عقالنية هي 
اإلنسان و  أرسطو من طبع  ما يقصده  العدل.ذاك  إىل غاية عقالنية هي 
من كون اإلنسان مدنيا بالطّبع.عىل أن تُفهَم لفظة بالطّبع هنا يف معنى 
أن  لإلنسان  اختيارا. ميكن  إذن رضورة وليست  اإلنسان  بالرضورة. مدنيّة 
أو  طبيبا  أو  مهندسا  أو  أستاذا  يكون  هذا:أن  بغري  األمر  تعلّق  إن  يختار 
محاميا... لكّنه ليس حرّا يف أن ينتسب إىل عائلة و إىل مجتمع واىل مدينة/

دولة أو ال ينتسب. انّه يولد فيجد نفسه ضمن فضاءات عمومية.انّه مدين 
و  األّول  املعطى  أرسطو هو  لدى  املدين  املعطى  أّن  يعني  اضطرارا.وهذا 
الطبيعي أّما تشّكل الهويّات الفردية فال يكون إالّ استتباعا لهذا املعطى. 
و هو معنى تّسك أرسطو بأّن الّدولة واقعة طبيعيّة. فنحن منّر ماّم هو 
األمر  عليه  سيكون  ما  بخالف  فردي  هو  ما  إىل  /سيايس  /مدين  اجتامعي 
و  التعاقديّة،  الفلسفة  وتحديدا  الحديثة  السياسيّة  الفلسفة  الحقا ضمن 
هو املرور الذي يسمح باملامثلة بني اإلنسان واملواطن لدى أرسطو. فنحن 
ال نحصل عىل املواطن وعىل املواطنة مبوجب تركيب األفراد و تجميعهم 
و مبوجب عقد. إنّنا نبدأ ّمام هو مدين و اإلنسان هو املواطن. املواطن هو 
اإلنسان لدى أرسطو. إنّنا منّر من الكيّل إىل الجزيئ لدى أرسطو أّما ضمن 
التصّور التعاقدي فإنّنا سنكون إزاء منهجية آلية تنقلنا من الجزيئ إىل الكيّل 
أي من الفردي إىل املدين ومن الّذايت إىل السيايس. وهي منهجية مستمّدة 
الجسم  لها حضورا لدى ديكارت مثال حني فهم  الحديث نجد  العلم  من 
عىل أنّه آلة وحني ترك القول بأّن اإلنسان حيوان ناطق/عاقل ليقّدمه لنا 
السيايس لدى هوبز  املجال  لها حضورا ضمن  آلة عاقلة. و نجد  أنّه  عىل 
مثال حني قّدم الّدولة عىل أنّها آلة اصطناعية نحصل عليها مبوجب تركيب 
آالت جزئيّة مثلام نركّب آلة من مجموع القطع التي تكّونها.ههنا تكّف 
الّدولة عن كونها واقعة طبيعيّة لتصبح جسام اصطناعيا ويكّف املعطى 
املدين والسيايس عن كونه املعطى األّول واألصيل ليصبح نتاجا الحقا وثانيا 
نصل إليه.إناّ نبلغ السيايس واملدين عرب تآزر األفراد واتّحادهم أي عرب فعل 
التعاقد. وهو الفعل الذي يحّول األفراد إىل مواطنني أي إىل ذوات سياسية 
ويُغرّي مبادئ أفعالهم فينقلهم من تعارض املصالح إىل وحدة املصالح مثلام 
 يرصد فالسفة العقد اإلجتامعي فضائل الحّل التعاقدي للمشكل السيايس.

عقالنيا  بناء  السياسة  بناء  إىل  السيايس  للشأن  التعاقدية  املبارشة  تعمد 
مثلام تُبنى األنساق الّرياضية و املنطقيّة مباهي أنساق فرضية-استنتاجيه 
املعطيات  وعن  الحّسية  التجربة  عن  تاما  تنقطع  أن  تحاول  صورية 
عالئقه  من  الفكر  تحرير  يف  تَِجدمَّ  و  التجريد  يف  لتوغل  العينيّة  الواقعيّة 
التّاريخ،األرض  استقراء  السياسة ال مبوجب  الفيلسوف يف  سيفّكر  املادية. 
التّجربة  إىل  اإلحتكام  مبوجب  السياسة،وال  موضوعه  نظر  لكّل  الخصبة 
عىل  يقوم  عقالين  عمل  مبوجب  وإمّنا  دروس  من  تُفيده  ما  و  الواقعية 
استنتاجات.كأّن  من  رضورة  عنها  يلزم  ما  وتقدير  اإلفرتاضات  وضع 
يعنيه  بالسياسة،وإمّنا  ينشغل  ،وهو  الفيلسوف  يعني  ال  الواقعي  الّصدق 
السياسة  يحمل  أن  يعتزم  الفيلسوف  كأّن  أو  الّصوري  الّصدق  فقط 
فيبُبني  اإلختزالية  العموميات  و  الرأي  دائرة  عن  بها  لينأى  الجّد  محمل 
الذي  الرّضوري  الفكر  دائرة  أنّها  و  والّدقيقة  الّصارمة  املعالجة  تقبل  أنّها 
واالفرتاض. التواضع  سبيل  عىل  موضوعة  مقّدمات  من  نتائجه   تستخلص 
يف هذا السياق تتنزّل فرضية الحالة الطّبيعية ضمن األطروحة التعاقدية.

وهي حالة مفرتضة مل يشهد التّاريخ مثيال لها، مهام عايّنا فيه من وحشية 

قّوتها  و  بخصوبتها  إالّ  يحفل  ال  الذي  العقل  وضع  من  لكّنها  وهمجية، 
حالة  منها.إنّها  يستنتجه  أن  ميكن  مبا  أي  املناطقة  يقول  كام  اإلنتاجية 
الّنظر  يرصف  أن  ومنهجيّا  مبدئيّا  قّرر  التعاقدي  الفيلسوف  ألّن  مفرتضة 
مدنية  قبل  ما  أوىل  بدئيّة  حالة  والتاريخية.وهي  الواقعيّة  املعطيات  عن 
وما قبل سياسية يجري اإلنتقال منها إىل حالة الحقة و ثانية هي الحالة 
املدنية والسياسيّة عرب التعاقد بحسب ما أجمع عىل ذلك فالسفة التعاقد.

ولكّنهم اختلفوا يف تصورهم لخصائص الحالة الطبيعيّة و تصورهم للطبيعة 
تكّون سلطة  التعاقد ودواعي  لدواعي  لذلك يف تصّورهم  اإلنسانية وتبعا 
 الّدولة،وغايات الوجود السيايس الذي يطلقه فعل التعاقد و أسسه و أطرافه.

أّن السياسة شأن اإلنسان ،فهو منطلقها  التعاقديّة فكرة  الفلسفة  ستعّزز 
الحّق  فكرة  من  الفلسفي  العقل  تُحّرر  رهانها،حني  و  وغايتها  ومدارها 
للحكم  الّديني  التأسيس  تاما  لرتفض  اإللهي  التفويض  وفكرة  اإللهي 
السيايس و تيّز بني رضبني من الحّق،أحدهام طبيعي وثانيهام مدين.وهام 
رضبان من الحّق ينهضان عىل أساسني متباينني:حّق طبيعي تُسنده القّوة 
اإلحتامء  بّرر  حني  هوبز  لدى  مثال  هذا  القانون.نجد  يسنده  مدين  وحّق 
بسلطة الّدولة بذئبيّة اإلنسان و أرجع »قداسة’ سيادة السلطة املشرتكة إىل 
ما يهيمن ضمن الحالة الطبيعية من عنف وعدوانية وحرب. وهي حرب 
أّصلها هوبز جهة طبيعة اإلنسان فهي نتيجة رضوريّة ألهواء البرش.فكيف 
 تقود أهواء البرش إىل مثل هذه الحرب املزرية ؟وكيف فهم هوبز الحرب؟

ال تشري الحرب لدى هوبز رضورة إىل االقتتال الفعيل واىل التصارع العلني 
وإمنا تشري إىل إرادة التّصادم والتحّفز له فهي ليست بالرّضورة حالة كائنة 
وإمّنا هي حالة ممكنة.فإذا ما سلّمنا بغياب السلطة املشرتكة القادرة عىل 
حمل األفراد عىل العيش يف كنف االحرتام املتبادل كان معنى ذلك أالّ يشء 
الخراب والفوىض بحكم ما يعتمل يف  العنف ومينع  منطقيا مينع حصول 
األفراد من أهواء وإذا ما سلّمنا بأّن الحالة الطبيعيّة تتميّز بالغياب الكيّل 
عن  الّناس  تزع  بأن  الكفيلة  والحدود  املوانع  ولكّل  القانون  أشكال  لكّل 
بعضهم كان معنى ذلك أنّنا أمام حريّة طبيعيّة مطلقة والمحدودة وغري 
مثمرة بل إنّها غري مثمرة ألنّها مطلقة وال محدودة وهي أقرب إىل الفوىض 
منها إىل الحريّة الحقيقيّة. وإذا ما سلّمنا بأّن الطبيعة سّوت بني البرش من 
جهة القدرة فإنّنا ال نفهم كيف ال يتساوون من جهة األمل وكيف يحّق 
للغري أن يتمتّع مبا أُحرم منه أنا.فإذا ما رغب األفراد يف خري ما وتعّذر التمتّع 
به معا واقتسامه فإنّنا ال نفهم كيف ال تنقدح الحرب بينهم وبكّل الطّرق 
مادامت السبل املرشوعة مل تظهر بعُد. يكون التنافس بني األفراد ويكون 
التصارع وإن أّدى ذلك إىل اضطهاد اآلخر و استعباده ورمّبا قتله. و يكون 
حّقي هو ما أفلحت يف سلبه ونهبه وافتكاكه واالستيالء عليه وبقدر تزايد 
قّويت وتضاعفها تتّد ملكيتي وحقوقي وحّريتي وتتّسع حظوظي يف الحياة 
ولكّنها تتناقص و تضعف بتناقص قّويت . هكذا تُقيم القّوة الحّق و تنبني 
واألخّوة  والظلم  والعدل  والرّش  الخري  لقيم  تكون  وال  العنف  الحياة عىل 
والّصداقة أدىن قيمة. ولكن اآلخر بدوره يفتّك حّقه بقوته ويحمي ملكيته 
قوته هي  مضاعفة  أّن  يدرك  مثيل  وهو  والقّوة  بالعنف  وحياته  وحّريته 
سبيله ال فقط لإلبقاء عىل حقوقه وإمّنا كذلك وخاصة لضامن بقائه. يكون 
التوّجس من اآلخر والحذر منه و االشتباه فيه ويظّل اإلنسان يف حالة تأّهب 
قصوى ويف حالة استنفار دامئة كأمّنا ُحِكَم عليه باليقظة املستمرّة مادامت 
غفلته قد تعني موته فمتى مل يهاجم اآلخر ال يشء يضمن أالّ يهاجمه اآلخر 
الحرب  هوبز  يؤّصل  كيف  نفهم  هكذا  الحقيقي.  الرعب  هو  اآلخر  كأّن 
الشاملة التي تيّز حالة الطبيعة ضمن أهواء البرش ورغباتهم. ولعّل أهم 
مهّددة  رغبة  البقاء وهي  الّرغبة يف ضامن  أعمقها هي  و  تحرّكهم  رغبة 
ضمن الحالة الطبيعيّة. وحدها سلطة الّدولة، مبا هي سلطة مشرتكة، قادرة 
عىل ضامنها.سنلوذ إذن بالّدولة وبالقانون لنضمن البقاء ولنضمن مكاسب 
والحرية  والّسلم  واألمن  الّنظام  املدين:  املجتمع  امتيازات  هي  عديدة 
والعمل والّصداقة و األخّوة.... وهكذا نفهم األساس األنرتوبولوجي الذي 
التعاقدية  األطروحة  كذلك  ولكن  السياسية  هوبز  فلسفة  فقط  ال  يشّد 
إىل  ذلك  قبل  نحتاج  الّدولة  ويف  السياسة  يف  التفكري  ليستقيم   : بأرسها 
نظر يف اإلنسان، الكائن السيايس الوحيد. فلعّل أعمق رغبة تحرّك اإلنسان 
ليس  البقاء  ضامن  سبينوزا  سينبّه  الوجود.  وحفظ  البقاء  يف  الّرغبة  هي 
كّل اإلنسان، أي ال يلخصه، ألّن اإلنسان يرغب كذلك وخاصة يف الحريّة. 
لذلك يستغرب سبينوزا قبول الّناس ألوضاع ال تجّسد الحرية بل تُعاديها 
وتسّكهم  بل  استعبادهم  عىل  تشهد  مامرسات  و  مبالبسات  ورضاهم 
. فيها  التفريط  ال ميكنهم  التي  الثمينة  حّريتهم  كانت  لو  كام   بالعبودية 

ضامن  يف  حيوانية  رغبة  سبينوزا:  حسب  اإلنسان  تحرّكان  رغبتان 
للحياة: تصّوران  ذلك  عن  ويلزم  الحّرية.  يف  عقالنية  رغبة  و   البقاء 

أّوال:أن أحيا هو أن أبقى.
ثانيا:أن أحيا هو أن أكون حرّا.

لنا أن نتساءل ههنا: هل يكفي أن يُطيع اإلنسان القانون ليكون حرّا؟

 قضايا فلسفية
الدولة والسلطة
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 الرواية ليست جديدة، إذ صدرت  يف طبعتها 
األوىل عن دار قاليامرGallimard سنة 1992،   
الجزائريّة سنة 2009 عن  وصدرت يف طبعتها 

منشورات APIC، وتقع يف 150 صفحة. 
تقسم الّرواية إىل حكاية إطارية تحتل الفصلني 
األّول واألخري وهام عيل التوايل )منتصف الّنهار 
midi والفجر l’aube( وفصل ثالث يتوّسطهام 
يضم  والفجر  الظهرية  بني  زمن   .)  nuit )ليل 

حكاية سنوات هي  مسرية »حبحاب رّمان«.
تبدأ الرواية عند الزّوال عندما يرى »حبحاب« 
امرأة شابة تحمل حقيبة وترتاح تحت شجرة 
رّمان قريبا من عني املاء. مكان يف عمق البالد 
هربا  »حبحاب  جاءه  البرش  من  يخلو  يكاد 
بـ«إنسانيته« ورفضه الغتيال املقاومني للطبيب 
الفرنيس بدعوى كونه عدوا وهو الذي عالجه 

صغريا وعالج أهل  قريته البسطاء دون مقابل. 
عنها  انشقت  التي  الوافدة  الشاب  يراقب 
األرض فجأة والتي حني اطأمنت إل خلّو املكان 
أمام  املاء  إىل  نفسها   لتسلّم  مالبسها  نزعت 
نّواس:  أيب  برائعة  فتذكّر  املندهشتني.  عينيه 

»نضت عنها القميص لصّب  املاء« 
الوافدة  تغادر  حتى  رّمان«  »حبحاب  ينزوي 
يتبنّي  أن  دون  األفق  يف  وتختفي  الجبل  تجاه 
الّشجرة   لها مالمح واضحة تاركة أسورة تحت 

حيث كانت.

كأنّه  الجبل  نحو  السائر  والطيف  األسورة  بني 
به  وتعود  »حبحاب«  أفكار  تضيع  رساب 
بني  ترتاوح   أزمنة  منذ   ما خزّنته  إىل  الذاكرة 

مكانني هام قريته وأرض األجداد التي هجرها 
هذا  الّصالح.  وليّها  حامية  يف  وتركوها  أهلها 
الويّل الذي يعودون إليه طلبا لربكاته وحاميته.

ذاكرة  تجتاح  واضحة،    مالمح  دون   نساء  
حني  األوىل  الطّفولة  إىل  به  عائدة  »حبحاب« 
املهجورة  األجداد  أرض  إىل  جدته  به  جاءت 
لتحتفل صحبة  قلّة، وحملته إيل وليّها  إالّ من 
وال  مالمحهّن  يذكر  ال  الاليت  النساء  من  جمع 
يذكر منهّن غري شقشقة األساور يف فناء مسجد 

حارس األرض الحامي.
تنتقي  فهي  واحدا،  نسقا  الذكريات  تأخذ  ال 
أحداثها قربا وبعدا، فتقرتب وتبتعد،  يستثريها 
الحارض فتعود إىل ماض قد يعيدها إىل ماض 
 . فحارض  أقرب  ماض  إىل  تعود  أن  قبل  أبعد 

وهكذا. 

اكتسب  الليل«،  »طفل  أو  رّمان«  »حبحاب   
جدته،  ترويها  كانت  قدمية  حكاية  من  اسمه 
ومل يتوان أن يحّدث بها األطفال وهم يسهرون 
تحت عامود الكهرباء،  طفل قتل والُده والدتَه 
تربيته  »عالج«  جّدتُه  لتتوىّل  املهد  يف  هو 
ووهبه ما بخلت به عليه الحياة ثّم توت وقد 

هامت يف الحقول بعد سجنه. 
الّصور  وتتداخل  بالحقيقة  الوهم  يتشابك 
فيهيم الفتى يف حقول الرّمان ويف جبل املالعني 
أصابته  وقد  الجبل  يف  مغارة  إىل  لينتهي  
رصاصة. هناك يستفيق عيل  طيف فتاة الظهر 
ويسمع  الرّمان  شجرة  تحت  اسرتاحت  التي 
شقشقة أساور تأيت من سحيق الذاكرة يف فناء 

مسجد حارس أرض األجداد.

والتوزيع«  للنرش  »خيال  دار  عن  إصدار  يف 
صدرت املجموعة الشعريّة ذاكرة تحت الّريح 
الفرنسيّة.  عن  ترجمة  يف  األملانيّة  للكاتبة 
فرنيّس  جزء  جزأين،  عىل  املجموعة  وتوزّعت 
اثنتني وتسعني صفحة وجزء عريب  يتكون من 

يتكّون من ست ومثانني صفحة. 
للشاعر  األوىل  هي  الرتجمة  هذه  وتعترب   
يقول:  ذلك  ويف  السويّح  الواحد  عبد  والقاص 
»كانت فرصة مهمة تلك التي أتيحت يل عندما 
وجدت نفيس ألّول مرة مرتجام وهو ما مل يكن 
ضمن حسابايت مطلقا رغم تدرييس هذه املاّدة 
لسنوات يف املعاهد التونسيّة. كنت من الذين 
يعتقدون أمّيا اعتقاد أّن الرتجمة خيانة ومل يكن 
إطاللة  أّول  مع  تغرّي  األمر  ولكّن  أخون  أن  يل 

عىل قصائد الشاعرة فرانسيسكا ريسنسيك«.
 هي املغامرة األوىل يف الرتجمة لشاعر يرتجم 
لشاعر البّد أن تكون ترجمة خاّصة، فمن غري 
عىل  يطغى  الذي  الّشعر  روح  يدرك  الّشاعر 

الكلامت وانتظامها؟
من  عالمة  هو  شاعر  الرتجمة  لهذه  وقّدم 
والشعراء  الشعر  خرب  اليوم،  الشعر  عالمات 

وعواملهم ويقول يف تقدميه لشعر فرانسيسكا: 
ريسنسيك«، عىل  »فرنسيسكا  قصائد  نقف يف 
اتجاهني  يف  تطّل  هي  أو  رأسني  ذات  شعرية 
مواثيق  وإىل  املعنى  إىل  منشّد  اتّجاه  اثنني: 
يجّسم  النّص  حيث  القراءة  وتقاليد  الكتابة 
يجعل  واتجاه  فكرة،  يستنطق  أو  موضوعا 
القريبة  االستعارية  الّصورة  الكتابة  أساس 
البعيدة، وإن وّشاها اسرتسال خيايل ال منطق 
له إالّ منطق النّص من حيث هو نشوء وتكوين 
أو حركة حرّة قد ترتحم يف جانب منها انتشار 
يف  تدور  حيّة  بلغة  ولكن  الشعريّة  الذاتيّة 
والحياة  الكون  عنارص  إىل  قريبة  مدارات 
نسج  يف  ترتّدد  وال  األشياء  بداهة  إىل  وتخلص 

شوابك القرابة بني االسم واملسّمى. 5ص10
 بني العنوان واملنت حركة وثبات، ثبات يف الّصلة 
وحركة هي  املنتقى  العامل  يف  وثبات  بالعنوان 
فعل الّريح يف الثابت، فال حركة ما مل يكن هناك 
سكون مرجعي كانت الشاعرة عىل وعي كبري 
به. وتأخذ حركة الريح أشكاال مختلفة فتظهر 
حينا يف الّريح، تقول يف مقاطعة فيلم:« أوّد أن 
أكون الرّشيكة الخرساء للبحار، أطبق بذراعّي 

يذكر  مل  ولنئ  زورق«،  واجهة  عىل  كاألمواج 
لفظ الحركة فإّن املشهد الذي ترسمه الشاعرة 
والزورق  املوج  بني  الواصلة  الّريح هي  يجعل 

ولوال الحركة ما كان العناق بني الطرفني.
 وال تلبث الّريح أن تطّل بلفظها أو مبا يشاكلها 
الّرغبة  » هذه  الّشاعرة:  تقول  املعنى حني  يف 
مع  تلعب  العاصفة  كانت  لحظة  املنقوصة 
لعبة،  قارب  مع  تلعب  وكأنّها  املثقل  الزورق 
هذا الخوف من القفز يف املياه، الخوف من أن 
أكون جرس مرور اآلخرين أو عىل األقّل قصبة 

عالية بني الكثبان«. 
والّنصوص  العنوان  بني  الوصل  ويتواصل   
الشعريّة باعتامد الحركة التي تثل أّول تصّور 
ما  أخرى  مرّة  سألتني  ما  إذا   « فتقول:  للريح 
الذي مازلت أذكره، حسنا، إنّها الخطوات. من 
صعودا  أعىل  إىل  أسفل  من  أسفل،  إىل  أعىل 

ونزوال ونزوال وصعودا« ص73. 
 إضافة إىل الحركة، ظهرت الذات قلقة تتامهى 
الطبيعة حينا وتتاميز حينا آخر. تقول يف  مع 
بقايا حّنة: »لن يبق من عدن إالّ شجرة عارية، 
ما  شخص  لها.  مكان  ال  عظمي،  هيكل  مثل 

أّن  رغم  باملعنى،  وتحميلها  إنقاذها  يحاول 
الحاملنْي كانا مجرّد يدين. أصابع تنزف.

الشجرة  فهذه  أنا،  الّشجرة  هي،  ليست   ...
عن  تتوقف  ال  وهي  ظيّل  إالّ  ليست  العارية 
الرّصاخ إالّ اللّحظة عندما ظّل نغم أجّش عالقا 

يف حلقها ص 58. 
حنني  ودهشة،  حنني  فرانسيسكا  نصوص  يف   
عامل  يف  ودهشة  ذائقتها  كّونت  بيئة  إىل 
لنفسها موطئ قدم  أن تجد  نكتشفه وتحاول 
فيه. تقول يف قيلولة تونسيّة: » مازالت بعض 

الكيلومرتات. دلفت إىل مقهى يف آخر 
هذا الشارع الغريب أبدو كأين لست يف بيتي  

لست أيضا يف بلد غريب.
يلتقي لساين بالعنب الحجري واألثداء الرّمليّة 
التي تلتصق يب كمثل التي تلتصق بجسد آلهة 
الخصوبة... يف هذه الساعة أنا الّصحراء ممثلة 

يف جسدي العاري دون خجل.
قليال  قليال  وأترشف  الكوب  يف  وجهي  أرى 
الرّمل ومازالت املقهى. ويعتقد األهايل  غليان 

إيّن سعيدة. )ص82(.
دفقات  عىل  تفتح  أخرى  بنكهة  نصوص   
الواحد  عبد  استجلبه  آخر  عامل  من  شعرية 
السويّح إىل كون الشعر املتعايل عن الحضارات 

واالختالفات.    

مفيدة  أصدرت  والتوزيع  للّنرش  ديار  دار  عن 
يف  األوىل  الشعرية  مجموعتها  الصالحي 
178صفحة  يف  وتقع   ،2019 األوىل  طبعتها 
الجزء  ففي  الطول،  متفاوتة  أجزاء  وثالثة 
من  نّصا  وثالثني  ستة  الشاعرة  وضعت  األول 
الذي  وقوفا«  للغرق  بياين  »رسم  نّص  بينها 
الثاين  الجزء  ويف  للمجموعة.  عنوانه  منح 
ما  الندى...  قاله  الشاعرة نصني هام:«ما  تضع 
أقصانا  يف  الذهاب  عن  و«  العاصفة«  تقله  مل 
إىل أقصاه« ويف الجزء الثالث وضعت الشاعرة 
تخصيب  من  املزيد  »عن  نصوص هي:  أربعة 
يورانيوم السؤال...، أقامت اآلذان يف عروقي ومل 
تُصّل، صخب السؤال يف العتمة وطعم امللح.    
كاشفة  وترصخ  األنا  فيه  تشهق  مجموعة    
عن  وجع ينخر الذات والعظام،  وجع يتحّول  
كلامت فيخرج من  سحيق الّروح ليصبح رَمادا 
يف الهواء يُنرث عّل الّنفس تستعيد نفَسها. تقول 

يف فارق توقيت يف الهّم:
محِضية جّدا يف قصور الّشعر 

مثل محضيّات العصور  القدمية
أخدم وأغزل وأنسج...
وأحيانا مصّففة للّشعر

أصنع البرية أيضا
وأرقص كثريا

كم رقصت كأجمل املحضيات 
غري أنهّن يرقصن جامعاٍت حول موائد القرابني

لتسلية أرواح املوىت 
وأنا أرقص وحدي

لتكريم جثث األحياء )ص14(   

 
يف  حواريات  إنشاء  عىل  الشاعرة  تحرص   
نصوصها، حواريات ملؤها العتاب واللّوم، تقول 
وأنا  للغرق وقوفا«: تعبت كثريا  بياين  يف«رسم 

أقنعك أيّن أغرق واقفة بنعال مالحة الخطو
وأّن دقّايت صارت تشبه إيقاع حذاء جندّي عائد

من حرب خارسة
وأنّه ال حاجة للميّض باتجاه الّصحو 

فأمثالنا ال يحتاجون  لغد منّمق 
تذكمَّْر فقط. )ص74(

وتقول يف »حني نتلونا ال نجد شيئا«:
أنتم 

املغرتبون من أّول التّفاح 
من  العارية  األقدار  نحو  واملشاؤون  الغرقى 

دفء الشتاءات
املساومون واملنقلبون  عىل أعضائهم 
املتدّربون عىل صعود سالمل الّنريفانا 

بحثا عن حّل ملعضلة الثلج وهو يستعري هوية 
الّصلصال...

أنا مثلكم أيضا )ص81(
 مجموعة طّرزتها صاحبتها لغة ونظام، فرتّبت 

ومغانيها،  وبِديعها  بيانها  من  مكثّفة  قولها 
انتقت من الرتاكيب ما يدهش ويبلغ، تقول يف 

»عودة ذات الرّداء األحمر«:
كبرية

عرفت اآلن أّن األرجوحة 
صارت مشنقة إسمنت

وأّن صباحات الطنّي 
لن تغفر لألرض رداءها األحمر... )ص56(

بيايّن للغرق وقوفا من  مل تخُل مجموعة رسم 
رسد استوىف رشوط جنسه دون أن يفقد انتامءه 
الكامل إىل الشعر. فترسُد خطوات الصبا وهي 
ترافق ليىل إىل هديّة جّدتها، وترسد حكاية من 

»أخطأ حني ذبح نخلة
ليهديها خرص البلِح

ظّنه أن يجود لها مبا يقتل العجز
وما مل يسبقه إليه أحد. )ص10(

الّصالحي يف تطريزها  تأنت مفيدة   مجموعة 

الذي استمر عىل امتداد 
حقيقيّة  إضافة  ليمثل  سنوات  السّت  قرابة 

للمشهد الشعري يف تونس.     

رابح بالعمري وتقنية الحكاية اإلطارّية  في نساء  بال وجه

فوانشيسكا ريسنسكي ذاكرة تحت الّريح، ترجمة عبد الواجد السوّيح

مفيدة الصالحي تكتب: »رسم بياني للغرق وقوفا«

مكتبة منارات : بقلم سعدية بن سالم إصدارات
 نستعرض يف هذا العدد من املنارات ثالثة عناوين جديدة تتنوع  بني الرواية والشعر، وهي إضافة إىل ذلك، تنتمي إىل  مدارس متنوعة. أّول هذه العناوين رواية للكاتب الجزائري رابح بالعمري نساء  دون وجه )femmes   sans visage(، ثّم مجموعة 

»فرانسيسكا ريسنسيك«، ذاكرة تحت الريح )mémoire sous le vent( يف ترجمة لعبد  الواحد  السويح  ثّم مجموعة شعريّة ملفيدة الصالحي »رسم  بيايّن للغرق قوفا«.


