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ثقافة

الديني في روايته المترجمة �إلى العرب ّية «�أ�شياء تتداعى»
النيجيري ت�شينو �أت�شيبي يف�ضح الوجه القبيح للتب�شير
الكاتب
ّ
ّ

لوحة كرنفاليّة للعادات ال�شعبيّة والمعتقدات الأ�سطور ّية زمن اال�ستعمار المدمّر والم�ستتر خلف التب�شير
صدرت ترجمة جديدة لتحفة الكاتب النيجيري تشينوا
أتشيبي «أشياء تتداعى» لدى الهيئة العامة لقصور
الثقافة( )2014ضمن سلسلة «آفاق عالمية» ،ترجمة
عبدالسالم إبراهيم .تم ِّث ُل ال ِّ��رواي��ة منذ صدورها عام
 1958نموذجا ً لل ّرد بالكتابة على الخطاب االستعماري،
كما تكمن أهميتها ليس في أنها نموذج ُمضا ّد لما م ّثله
خطاب الكولونياليّة والتمثيالت الثقافية في حقبة
ّ
وأحطها،
بغيضة مارستْ فيها اإلمبريالية أبخس األدوا ِر
بسعيها إلى تفكيك بنية المجتمع وتقويض أنساقه،
وباستبدال أنساق ال ُمستعمِر القوي بأنساق المجتمع
وأعرافه ،محاوال ً أن يفرضها تارة بالقوة وباالستمالة
وتارة بالترغيب.
تكاد رواي�� ُة «أشياء تتداعى» تكون لوح ًة كرنفالي ًة
للعادات الشعبيَّة والمعتقدات األسطورية والمناحي
االجتماعيّة التي تعمدها قبيلة اإليبو كتأكيد لهذه الهوية
والرجل األبيض إلى تفتيتها ،كما
التي سعت وفود التبشير
ُ
عمل من جانب آخر على عرض األباطيل كافة التي ساقها
الرجل األبيض لعرض مبرراته في تسويق االحتالل.
يشمل الخطاب المضا ّد الذي تبناه تشينوا أتشيبي أيضا ً
كتابة النص بلغة المستعمِر ،في تح ٍّد تام له ،كنوع من
السياسي وإن بدأ دين ّيًا
الغزو الثقافي الذي يواجه الغزو
َ
في أوله ،أو بمعنى أدق تعريته بلغته وفضح ممارسته،
وال��ر ّد على التمثيالت الغربية التي ش ّوهت المجتمع
األفريقي ،وانطوتْ على نظر ٍة ُم ْس َتعلية ،في تصويرها
ٍ
ضعيف ،وأنّ الج ّنة دانتْ له مع
كشعب
المجتمع األفريقي
ٍ
الرجل األبيض ،مثل «قلب الظالم» لجوزف كونراد
قدوم
ُ
و«مناجم الملك سليمان» أللن كوارتر مان .إلى تدبيج
حرصا على
النص بالمفردات المحليّة ذات الخصوصية،
ً
تمسكه بهويته ،بل يص ُل التحدي إلى استعارة عنوان
ّ
الرواية من قصيدة الشاعر اإليرلندي «وليم بتلرييتس»
ُ
يقول فيها« :األشياء َتتداعى /المركز لم يَعُ ْد في
التي
التماسك  /الفوضى ّ
الشامِلة َتع ّم العالم  /إذ
ا ِستطاعته
ُّ
الصقر ويلتف بدوالب األكوان  /بحركات متباعدة
يلتف ّ
في الدوران  /تتداعى األشياء /والمركز ال يقدر أن يمسك
بزمام األجزاء /فوضى صرف تنفلت على العالم  /ينفلت

المد الدموي وفي كل األنحاء».
تنتهي الرواية بالبطل أوكونكو التي تقول في المَقطع
األول إنّ صيته ذاع «في القرى التسع وحتى في ما وراء
حدودها» ويلقى نهاية تراجيدية تليق ببطل وتصفه
الرواية مرة ثانية بأنه كان زل ًقا مثل السمكة استطاعَ أن
مؤسس
يتغلبَ على القطفي في أشرس قتا ٍل منذ َتصارع
ِّ
بلدتهم مع روح البراري لسبعة أيام وسبع ليا ٍل.
يقدم الكاتب وثيقة أو في معنى أدق عريضة يدافع بها
عن الثقافة النيجيرية عبر إظهار فولكلورها وأنساقها
الحاكمة .كما يُحَ ِّق َق مكان ًة و َ
َس��ط جماعته رافعا ً اسم
صارعة ومجتهدا ً بحصوله على أرض
قبيلته في ال ُم َ
صا َر وَاح��دًا مِن حكمائها وإليه
وتأسيس بيتٍ وعائلةَ ،ف َ
بالتوسط إلى القرى األ ُ ْخرى في النزاعات،
َتعْ هَد القبيلة
ّ
له ثالث زوجات وأبناء جميعهم يهابونه لتغير حالته
المزاجية .ينتهي به األمر إلى االنتحار ويُعثر على جسده
في أعلى أجمة «يتدلى منها» ،بعدما قتل ساعي المحكمة
الذي ّ
أذل كبار القبيلة.
ثمة حوادث في حياة أوكونكو تهيئ لحالة التداعي
والسقوط تبدأ مِن لحظة نفيه إلى قرية أخواله بعدما
لسبَعَ سنوات ،وفي
َق َت َل أحد أَف��راد قبيلته خطأ ً َو ُنفِي َ
خاللها كانت تتنامى إليه التغيُّرات التي انتابت قريته
وبينها قدوم الرجل األبيض ،ومحاوالت اإلذالل ث ّم حركات
ِّ
المبشرون الكنائس ،وب��دأت حكومة
التبشير .وأق��ام
االستعمار تأخذ صيغتها الشكلية لناحية وجود مباني
للحكومة ومحكمة وقوانين ُتعاقب ال ُمخالفين و ََفرض
َ
ضرائب لحساب جاللة الملكة.
الحيلة التي لجأ إليها الكاتب النيجري كوسيلة
لمقاومة الرجل األبيض لم تتم َّثل في القتل إذ كانت الغلبة
جسدت الرواية ،إنما اعتمد على
لهم ،واآللة معهم مثلما ّ
تفكيك المقوالت االستعمارية بأن االستعمار أتى إلنقاذ
تلك ّ
الشعوب مِن تخ ُّلفها ،كما قال ال ُم ْب ِّشر« ،لقد أرسلنا
هذا الرب العظيم لكي نطلب منكم أن تتركوا ُسبل الشر
والضالل وآلهتكم الزائفة وتعبدونه وحده ،لعلكم تنجون
عندما تموتون».
بذلك يقدم الكاتب وثيقة ،أو في معنى أدق عريضة

دَاف��ع بها عن الثقافة النيجيرية ،بإظهار فولكلورها
وأنساقها الحاكمة التي كانت تشبه ما أنشأته حكومة
المستعمِر مِن محاكم .الفرق أن قوانين ال ُمستعمِر ،رغم
حالة الترهيب التي ُف ِر َ
ص ْع الشعبَ لها في
ضتْ بها ،لم َي ْن َ
حين كانت لألنساق القبلية قوتها بانصياع الجميع لها؛
ال َ
فرق بين زعيم في القبيلة أو شخص عادي .والدليل أن
أوكونكو امتثل هو نفسه َو ُنفي وج ِّرد من أمواله بعدما َق َت َل
خطأ أَحد أَفراد قبيلته .كما قدّم نظامًا اجتماعيًا وسياسيًا
وثقافيًا لقبيلته كنموذج مضاد لتلك الدعاوى التي وردت
في رواية «قلب الظالم» لجوزف كونراد.
المتأمِّل في الجزء األول الخاص بقريته وعادات قبيلة

اإليبو يجد أنّ ث ّمة نظاما ً اجتماعيا ً ماثالً في عادات الزواج
وطقوس الخطبة والمهر وخالفه واحتفاالت ال��زواج
ثم المهرجانات واألعياد ،و َنظاما ً اقتصاديا ً ُمطبَّقا ً في
احتراف الزراعة مهنة ،إلى جانب ال ُمناسبات الترويحيّة
صارعة التي ح ّقق فيها البطل
كما هو ظاهر في رياضة ال ُم َ
السياسي فهو
لقبيلته شهرة ُكبرى وَواسعة .أما الجانب ِّ
الصلْح التي
متح ِّقق في االتفاقيات والمعاهدات وَجَ لسات ُّ
ُت َ
ضاهي المؤتمرات الكبرى ،وتبادل الرهائن إلى جانب
احترام عادات الجيران ومساعدتهم في الحرب وسواها.
��ص��ه أن ي��ف��ض��حَ الخطاب
��س��ى ال�� َك��اتِ��ب ف��ي َن ِّ
ال يَ�� ْن َ
االس��ت��ع��م��اري ال���ذي تخ ّفى ف��ي ال��ح��رك��ات التبشيرية
بالعنصرية والتنكيل بأبناء البالد ومحاولة إذاللهم
للخضوع لرغبات ال ُمستعمِرَ ،و َق ْتل ُروح ال ُمقاوَمة فيهم.
العجيب أن الكاتب مثلما يُدين الوجه البغيض للمستعمِر،
صا َر عليها قومه ،وربما كان
يُدين حالة التخا ُّذل التي َ
انتحاره وسيلة احتجاج ورفض لهذا المآل الذي صاروا
عليه ،ح ّتى أنه لم يكن لديهم ه ّم بعد انتحاره إالّ التخلّص
مِن جثته وحملها بواسطة أنفار إلى منطقة بعيدة عن
صاب القرية بلعنتها مثلما تقول األسطورة
القرية كي ال ُت َ
الشــــائعة.
يتبنى الكاتب استراتيجيّة تعمد إلى تأجيل حالة
الصدام مع المستعمِر ،وكذلك إظهار فداحته وجرثومة
العُ نف التي كشفتْ عن الوجه القبيح ال ُم ْس َتتر خلف
التبشير إلى الجزء األخير مِن الرواية ،ما يُظهر في داللة
واضحة أنّ الكاتب لم يقف كثي ًرا أمام سلبيات ال ُمستعمِر
السكان ،وسجنهم وكسر أنوف
التي تجلت في إذالل ُّ
زعمائهم بحلق رؤوسهم في السجن ،أو فرض ضرائب
والتنكيل بمن ال يدفع ،بقدر ما كان منشغالً بإظهار ما
يعكس ثقافة أفريقيّة حاضرة بجوانبها كافة؛ اقتصادية
وسياسية وتجارية واجتماعية ،كرد عملي على حاالت
التجريف الثقافي التي اتبعتها السياسية الكولونيالية
من خالل توظيف آلية اللغة إلمرار خطابها وقيمها الثقافية
التي تتعارض مع القيم الثقافيّة الشعبيّة ،والتي انتهت
بالعنف أوال ً من جانب الشعب الذي َق َت َل ال ُمب َِّشر األ َّول ث ّم
ف ُم َ
ما َقابله مِن عُ ْن ٍ
ضا ّد مِن ال َقوى الكولونياليّة.

«جدلية الدين والتنوير» لهيغل في ترجمة عرب ّية
ص���درت ض��م��ن م��ن��ش��ورات «كلمة»
الترجمة العربية لكتاب «جدلية الدين
والتنوير» للفيلسوف األلماني هيغل،
نقله إلى العربية الدكتور أبويعرب محمد
الحبيب المرزوقي من تونس.
الكتاب في قسمين ،األول يدرس التدرج
المعرفي اإلنساني الذي يتكون منه الوعي
الديني لدى اإلنسان في عالقته بممارسات
اإلنسان العملية والنظرية .ويدرس الثاني
أدلة وجود اإلله ومراحل الترقي اإلنساني
وتجاوزه المتناهي والفاني إلى الالمتناهي
والباقي .وتعتبر محاولة هيغل لمناقشة
العالقة بين الدين والتنوير أه��م أسس
سعيه لتأسيس فلسفة ال��دي��ن ،فالفهم
السيئ لكال المفهومين ،الدين والتنوير،
جعلهما يبدوان كأنهما متناقضان .فلو
كانت غايات التنوير تحرير اإلنسان من
التبعية ألي سلطان مسلط على ضميره
وفكره فإنه يعد بهذا المعنى من جوهر
الدين ،رغم أنه يبدو متناقضا ً معه .ذلك
أن سعي بعض التنويريين إلى بناء تلك
الثورة الخلقية على التناقض بين العقل
المقصور على التحليل والحساب والنافي
ألسرار الوجود التي يشير إليها الدين جعله

كأنه ناف للدين نفيا ً جوهرياً .كما أن سعي
بعض رجال الدين إلى تأسيس الدين على
التسليم لسلطة روحية مهيمنة على الوعي
والضمير وتدعي العلم بأسرار ال ينفذ إليها
العقل اإلنساني جعل مهمة تأسيس فلسفة
الدين شبه مستحيلة .لذا يحاول هيغل
تجاوز هذا التناقض السطحي لينفذ إلى
األعماق من خالل مناقشة مفهوم العقل
مميّزا ً فيه بين الحصاة ()Verstand
والنهى ( )Vernunftومناقشة مفهوم
الدين ليثبت أن علّة الصدام المزعوم بينه
وبين العقل هذان الموقفان المتطرفان في
فهم الدين والعقل في آن واحد .واقتضت
عملية ت��أس��ي��س فلسفة ال��دي��ن تقديم
عالجين متوازيين :األول فلسفي مفهومي
خالص يناقش فيه هيغل نظرية المعرفة
ومفهوم العقل ومراحل تدرجه التي تبين
الحاجة إلى الفلسفة النقدية وإلى تجاوزها
بتحديد دورها في التنوير الواعي بشروط
حرية الضمير والوعي ال��ذي ال يستثني
المتعاليات الروحية والعقلية .والثاني
تاريخي أنثربولوجي يناقش فيه هيغل
مراحل تكون الوعي الديني وتدرجه نحو
الوصل المتين بين التجربتين الروحية

والمعرفية في سعي اإلنسان إلى تنزيل
القيم ف��ي التاريخ الفعلي متدرجا ً من
األديان الطبيعية إلى األديان المنزلة.
بذلك فإن فلسفة التاريخ الهيغلية هي
في الحقيقة محاولة لبيان سعي اإلنسانية
إلى تحقيق غايتين تبدوان متعارضتين:
أوالهما السمو إلى ما يتعالى على المباشر
والمتناهي من وجوده الدنيوي في مستوى
الممارسة المعرفية النظرية والعملية ،وفي
مستوى العالقات السياسية واالقتصادية
تعينا ً للقيم واألخ�ل�اق .والثانية تنزيل
المتعاليات لتحل في المباشر والمتناهي
م��ن وج����وده ال��دن��ي��وي ك��ي يصبح ه��ذا
الوجود نفسه محكوما ً بالقانون واألخالق
(سياسة تنظيم الحياة الدنيوية) وبحرية
اإلنسان وتعاليه على كل تناه ومباشرة
لكونه كائنا ً مفكرا ً يمثل الكلي المتعين أو
المفهوم الحي.
ول��د هيغل في  27آب  1770وتوفي
في  14تشرين الثاني  .1831هو آخر
الفالسفة بالمعنى الموسوعي المعنى
ال���ذي ب��دأ بعالقة نقدية بين أف�لاط��ون
وأرسطو ،وختم بعالقة نقدية بين كانط
وهيغل ،وتنقسم حياة هيغل الفكرية إلى

مرحلتين أساسيتين هما ما قبل كتابه
«فينومينولوجيا ال���روح» سنة 1807
غاية لتكوينية تميزه الفكري ،وما بين
الفينومينولوجيا ،وه���ذا ال��ك��ت��اب ،أي
«الدروس في فلسفة الدين» غاية إلبداعاته
الفكرية الثورية إذ أسس لفرع جديد في
الفكر الفلسفي هو فلسفة الدين.
ولد مترجم الكتاب الدكتور أبو يعرب
محمد الحبيب المرزوقي في بنزرت عام
 .1947وهو أستاذ الفلسفة اليونانية
والعربية في الجامعة التونسية .حاضر
ف��ي الجامعة العالمية اإلس�لام��ي��ة في
ماليزيا وأدار معهد الترجمة في األكاديمية
التونسية بيت الحكمة .ب��دأ بتدريس
الفلسفة اليونانية عامة واألرسطية خاصة
وألف فيها كتاب «منزلة الرياضيات في
علم أرسطو» ثم ختم حياته بالتخصص
ف��ي الفلسفة األلمانية التي كتب عنها
بعض المقاالت وترجم منها عدة مصنفات
لعل أهمها كتاب «األفكار» لهوسرل الذي
نال عنه جائزة الشيخ زايد للكتاب .كما
ترجم عن الفرنسية لبيار دوهام «مصادر
الفلسفة العربية» وعن اإلنكليزية كتاب
«كواين بسيط المنطق».

كتب حازم خالد من القاهرة :ما الحداثة وما ثقافتها؟ الحداثة لغة تعني
الجدة ،فكل حديث هو ما أعقب قديماً ،فإن عدل في بعض أجزائه فقد صار مركبا ً
يجمع ما بين خاصيتين من القديم والجديد ،وإن تم تغييره بشكل كلي أصبح
حديثا ً محضاً .وأن تكون هناك حداثة يعني أنه كان هناك قديم ،إذ بضدها
تعرف األشياء وفقا ً للمنطق األرسطي .وعامل التغيير الكلي للقديم يتم في ما هو
محسوس ماديا ً كما هو مصنوع مثالً ،أما في ما هو معنوي غير مدرك بالحواس
فإنه ال يمكن أن يتم تغييره بين عشية وضحاها بشكل ج��ذري ،بل يساير
الجديد فيه القديم ردحا ً من الزمن حتى يحل مكانه شيئا ً فشيئا ،فيما يعرف
بعملية اإلحالل واإلبدال .وهو ماثل في العادات والتقاليد والثقافة ومن ثم في
منظومة الحضارة برمتها ،لذا كان تعبير ركب الحضارة فيتبادر إلى الذهن أن
الحضارة راكبة في مسير ،وبالتالي هي في حالة تغيير من القديم إلى الجديد،
فما هو القديم الذي كان ،وما هو الحديث الذي نعنيه؟
لم تنت ِه األوساط الثقافية الغربية من جدليات وتنظيرات حول مفهوم ثقافة
الحداثة كي تتصادم ببزوغ مفهوم آخر يدعو إلى المستقبل البعيد وهو ما يطلق
عليه اليوم مصطلح «ثقافة ما بعد الحداثة» الذي يُطالب مناصروه بإسدال
الستار على الحداثة ألنها مجرد لمحة عابرة في طريق التقدم العلمي والثقافي
وقد استنفدت أغراضها وانتهت ،وأن قيمتها المعرفية ذبلت وترممت ولم تعد
لها مالمح أو هوية واضحة.
لكن السؤال ال��ذي يطرح نفسه على طاولة المناقشة :أين نحن العرب
من ثقافة الحداثة وما بعد الحداثة؟ وهما مصطلحان يتداخالن في مجاالت
كثيرة ،بدءا ً من الفلسفة ومرورا ً بمختلف أجناس اإلبداع وانتهاء بالتطبيقات
االجتماعية والعلمية.
يرى الناقد د .كمال أبوديب أن مفهوم الحداثة لدى العرب هو ترك الماضي وما
فيه من تراث وثقافة ومفاهيم عفا عنها الزمن واالنخراط في ثورة االكتشافات
الجديدة وابتكار مفهوم حداثي نهضوي .ويستنكر أبوديب مفهوم الحداثة هذا
لدى العرب ألنه سوف يحدث قطيعة معرفية وظمأ روحيا ً بالتاريخ اإلنساني

إيطالي حول معاناة
وثائقي �
فيلم
ّ
ّ
الالجئين ال�سوريين �إلى ال�سويد

ناشط إيطالي ومغترب فلسطيني في أوروبا رغب في مساعدة الجئين
سوريين في الوصول إلى مدينة أحالمهم استوكهولم ،وانتهى به األمر إلى
تصوير فيلم وثائقي حول مأساة خروج هؤالء السوريين من وطنهم بحثا ً
عن الحياة .ويحمل هذا الفيلم عنوان «أنا من طرف العروس» ويسلط الضوء
على معاناة مجموعة من السوريين الراغبين في الوصول إلى السويد،
انطالقا ً من ميالنو في إيطاليا ،حيث التقى الصحافي والناشط غابرييل ديل
غراندي والشاعر الفلسطيني خالد سليمان الناصري بالالجئ السوري عبد
الله سالم .وعبد الله هو أحد الناجين من كارثة غرق مركب في البحر بين
صقلية ومالطا في تشرين األول  2013وكان يحمل الجئين سوريين ،لقي
 250شخصا ً منهم حتفهم.
في البداية اقتصرت الرغبة على مساعدة عبد الله في وصوله إلى
السويد ،لكن شيئا ً فشيئا ً تولدت فكرة إنتاج فيلم وثائقي يستعرض ما
يعانيه الالجئون السوريون من خالل عبد الله ،حين دعا غراندي والناصري
الشاب السوري إلى فنجان قهوة للبحث في كيفية مد يد العون له.
حول فنجان القهوة هذا اختلط الواقع وتماهت الخيوط الدرامية مع
خيوط الواقع وأصبح القائمون على الفيلم ،الصحافي والشاعر والمخرج
أنطونيو أوغولياريو الذي انضم إليهما ،بمثابة فرسان ثالثة يجازفون
بمستقبلهم ،لمساعدة أربعة الجئين سوريين في أوروبا .وباإلضافة إلى
عبد الله ،يشارك في هذه الرحلة عالء وابنه منار ( 12عاماً) الذي يحلم
بأن يصبح مغني راب ،وأحمد وزوجته منى اللذان تجاوزا الخمسين
من العمر .ولم يكن اختيار الالجئين للسويد عبثا ً إذ فهذه المملكة تمنح
اإلقامة لالجئين السوريين ابتدا ًء من أيلول ،علما ً أن عدد هؤالء بلغ 30
ألفا ً في السويد.
تجددت اللقاءات بين الالجئين السوريين وغراندي والناصري ،وذات
مساء بينما كان الجميع الذين تحولوا إلى أصدقاء يفكرون في وسيلة
للمساعدة ،قال الشاعر اإليطالي ممازحا ً «ماذا لو نظمنا عرسا ً زائفاً؟»،
لتتحول هذه الدعابة إلى فكرة تبناها الجميع .ارتدى عبد الله سالم زي
العريس ولعبت الناشطة السورية المقيمة بين سورية وأوروبا تسنيم فارد
دور العروس ،فيما أدى عالء ومنار وأحمد ومنى أدوار أفراد عائلة الزوجين،
واس ُتدعي تسعة إيطاليين تطوعوا ألداء ضيوف العرس.
بعد أسبوعين من اإلعدادات «للعرس» ،بما في ذلك إطالق حملة لجمع
المال بغية تنفيذ المشروع ،انطلق الركاب على متن شاحنة صغيرة وأربع
سيارات أجرة ،شارك فيها ستة تقنيين ساهموا في تصوير العمل من دون
مقابل .انتقل هذا الموكب من إيطاليا إلى ألمانيا والدانمارك وصوال ً إلى
السويد.
حول هذا العمل الفني يقول غابرييل ديل غراندي إن العالقة بين فريق
العمل والالجئين السورييين كانت تزداد متانة كلما ازدادت المسافة التي
يت ّم اجتيازها ،مشيرا ً إلى أن «هذا الوثائقي عبارة كوميديا ال مجال فيها ألن
يلعب أحد دور الضحية .إنها قصة صداقة بين ضفتي البحر المتوسط».
لكن باإلضافة إلى الدافع اإلنساني ،ثمة جانب قانوني في مساعدة
الالجئين في تجاوز الحدود بطريقة غير شرعية ،إذ أن المهربين الثالثة
يضعون أنفسهم تحت طائلة المساءلة القانونية في حال عُ رض فيلم «أنا
من طرف العروس» ،قد تصل إلى السجن  15عاما ً لكل منهم .وحول ذلك
يوضح مخرج الفيلم أنطونيو أوغولياريو« :عندما بدأنا هذا المشروع
كنا نشعر بأننا نفعل أمورا ً غير قانونية .لكن مع الوقت تعرفنا أكثر إلى
الناس الذين ساعدناهم وفهمنا أننا نقوم بعمل إنساني طبيعي جداً».
تجدر اإلشارة إلى أن عبد الله سالم عاش قصة اللجوء مرتين ،الثانية
تتمثل باللجوء الذي أصبح جزءا ً من سيرته الذاتية ،بعد اللجوء األول الذي
تشبع بقصصه ومآسيه من حكايات أهله والمقربين منه ،إذ ينحدر من أصل
فلسطيني ،وهذا ربما ما يمنح الفيلم بعدا ً إنسانيا ً ودراميا ً إضافياً.
من المتوقع أن يُعرض «أنا من طرف العروس» في مهرجان البندقية،
الخريف المقبل ،وقد يساهم هذا العمل الفني في تسليط المزيد من الضوء
على الالجئين السوريين ومآسيهم من خالل «عرس» يخفي في طياته حزنا ً
بسبب الهجرة القسرية.

«الزاوية» �صالة �سينما تعيد �أمجاد الما�ضي

�أين العرب من ثقافة الحداثة وما بعد الحداثة؟
العربي ،بل دعوة انفصالية عن التراث الفكري العربي ،ما يتسبب بانهيار
الثقافة العربية بل ومحو الهوية العربية واقتالعها من جذورها .ويتساءل :إذا
كان مفهوم الحداثة لدى العرب هو القضاء على كل ما يمت إلى الماضي العربي
بصلة فماذا يكون األمر إذا دخل العرب في إطار مفهوم ما بعد الحداثة؟ ويوضح
أن المجتمعات العربية تحاول مواكبة الحداثة من خالل اتجاهين متجاورين،
األول هو انبعاث األطر الثقافية الماضية رغم المناداة بقطع الصلة بالتراث،
والثاني هو االلتحاق بالحداثة القائمة.
إن مظاهر الحداثة الغربية الحالية هي تشكيل رؤية جديدة للعالم تحتوي
مراحل التنوير والثورة الصناعية ومبادئ الفلسفة العقالنية التي استغرقت
قرونا ً طويلة وجهودا ً عظيمة وإن كان الغرب لم يزل ي��راوح تحت مبادئ
الحداثية حتى تصادم بمفهوم آخر هو مدلول ما بعد الحداثة ،لكن بعدما
استوعب جميع مفردات الحداثة وتعداها إلى مرحلة أخرى .أما المجتمعات
العربية فهي تعاني مواجهة مرحلة ما بعد الحداثة والولوج فيها قبل فهم
المبادئ الحداثية أوال ً واستيعابها.
أما الناقد المغربى د .هشام العلوي فيحاول إلقاء الضوء على مفهومي
الحداثة وما بعد الحداثة ببعدهما العربي قائالً« :إن المجتمع الغربي هو الذي
أخرج اتجاهي الحداثة وما بعد الحداثة من رحم األفكار التنويرية الخاصة به؛
ولكن هل نستطيع نحن العرب تدشين مفهوم الحداثة وما بعد الحداثة بنكهة
عربية شرط أال تكون مقطوعة الصلة مع تراثنا أو ثقافتنا العربية؟».
إننا نرغب في دخول اتجاه الحداثة وما بعد الحداثة ،إنما بمفاهيمنا نحن
التي تتفق مع قيمنا وفكرنا الخاص وامتدادا ً إلى تراثنا وثقافتنا العربية .لكن
الكاتب والناقد إدوارد الخراط أوضح بعض مفردات الحداثة التي حفلت بها
مظاهر الحياة العربية ،السيما اآلداب والفنون ،ويضرب الخراط أمثلة على
الحداثة مثل التداخل بين شعر النثر أو النثر المشعور والشعر المنثور وغيرها
من مفردات وتعابير ناتجة من تأثر األدب العربي بالحداثة .ويوضح الخراط،
مفردات أخرى للحداثة تعج بها اآلداب والفنون العربية وخاصة من زاوية النقد
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األدبي ،وبينها مصطلح «الكتابة عبر النوعية» وهو مصطلح يؤدي إلى تشتيت
الحالة األدبية العربية وتقزيمها ،فما زالت بعض مظاهر الحداثة غامضة في
المجتمعات العربية وال يزال الكثير من الظواهر الحداثية غير متبلور وموضوعا ً
في قوالب واضحة ،فقبل الدخول في مفهوم بعد الحداثة ال بد أوال ً من تقنين
مصطلحات مظاهر الحداثة.
أما الناقد إبراهيم فتحي فيؤكد بوجود مصطلح ما بعد الحداثة في المجتمع
العربي ،من خالل رصد رؤى الواقع غير المفهوم في الغرب ،وه��ذه الرؤى
المبهمة موجودة في نماذج كثيرة في المجتمع العربي وتقوم على رصد
المعنى والمعاني المتعددة للظواهر المتضاربة .فثقافة ما بعد الحداثة في رأي
الناقد إبراهيم فتحي هي ثقافة الحاضر التي تنطوي على هجر القيم الروحية
واإلنسانية وعدم االنسياق وراء المفاهيم المستقبلية .أما ما بعد الحداثة فهي
رفض الواقع والعيش في غربة المستقبل ،وهي صورة سلبية شديدة التشظي.
ويشدد فتحي على عدم إطالق حكم عام على مفهوم ما بعد الحداثة وعلى
بعض المظاهر الناتجة منها ،فقد تكون بعض ظواهر ثقافة ما بعد الحداثة غير
سلبية.
على ذلك المنوال ،إنما بمفهوم مبسط التجاه ما بعد الحداثة ،يوضح الناقد
المغربي د .رشيد يحياوي أن هذا المفهوم يقصد به قيادة التقنية الحديثة
لمعالم الفكر والثقافة وإخضاعها لمجال األدب والفنون ،وهذا االتجاه مستشر
اآلن في الغرب ،لكن بعدما استنفدوا ثقافة الحداثة وأفكارها الغريبة .ويلفت
يحياوي أنظارنا إلى أن هذه الظاهرة أحدثت شرخا ً عميقا ً في المجتمعات
الغربية وأدت إلى تغريب وبعد إنساني وروحي عن الثقافة الوطنية.
اآلن تحاول المجتمعات العربية االقتراب من ثقافة ما بعد الحداثة ،لكن
هذه المجتمعات لم تنت ِه بعد من خوض مرحلة الحداثة التي من المتوقع
عدم الوصول إليها في القريب ،فهذه المجتمعات مشبعة بالثقافة الروحية
واإلنسانية وال تحبذ االغ��ت��راب أو ال��وق��وع في تناقضات ما بعد الحداثة
وسلبياتها.

بعد سنوات واجهت فيها السينما المصرية تراجعا ً كبيراً ،تسعى دار
سينما «الزاوية» التي أطلقتها شركة إنتاج أسسها المخرج الراحل يوسف
شاهين إلى عرض أفالم مميزة لجمهور جديد وإنعاش صناعة السينما.
وتأمل دار سينما «الزاوية» ذات ال  170مقعداً« ،وسط البلد» (القاهرة)،
في خلق سوق بديلة ألفالم عالمية بعدما تداعت السينما المصرية التي
تعتبر واحدة من أقدم الصناعات السينمائية في العالم .علما ً أن مصر ال
تنتج اآلن سوى نحو  20فيلما ً سنوياً ،أي أقل من ربع ما كانت تنتجه في
أفضل أيامها في القرن الفائت.
وتعد القرصنة وتحميل األف�لام عبر اإلنترنت ،باإلضافة إلى تنامي
النزعة الدينية المحافظة في المجتمع المصري ،من أبرز األسباب التي
أدت إلى ضرب تمويلها وأرباحها.
كما أن ثالث سنوات من عدم االستقرار الذي أعقب ثورة  25يناير 2011
زادت الطين بلة ،فاألفالم المنتجة محليا ً ال تحصل على ربح سريع.
ويأمل مشروع «ال��زاوي��ة» في عرض أف�لام ذات قيمة فنية في البلد
العربي األكبر من ناحية عدد السكان.
ولدت «الزاوية» من رحم الروح الثورية التي قامت في ميدان التحرير
القريب ،بحسب ماريان خوري ،ابنة شقيق يوسف شاهين ،وهي مخرجة
أفالم ومنتجة في «أفالم مصر العالمية» ،وتضيف« :أثارت الثورة شرارة
االهتمام وعززت من فرصنا في إطالق هذا المشروع .الفكرة كانت خلق
مجال حيث يمكنك مشاهدة أفالم بالطريقة التي يتوجب مشاهدتها بها».
افتتحت «زاوية» برنامجها بفيلم «وجدة» ،أول فيلم سعودي من إخراج
امرأة سعودية وتحكي قصته رحلة فتاة شابة لقيادة دراجة هوائية...
كما عرضت فيلم مصاصي الدماء «وحدهم المحبون يبكون» للمخرج جيم
جارموش ،وفيلم أصغر فراهيدي «الماضي».
يذكر أن «زاوية» التي بنيت كملحق لدار سينما متعددة الطبقة ،تبيع
عشرات التذاكر يومياً ،بينما تمتلئ بأكثر من طاقتها من الجمهور في
أوقات العروض األولى.

«متحف الأنتيكا» ...كنز �أبو محمد وع�شقه الدائم
دمشق ـ سلوى صالح
منذ نعومة أظفاره في بيت عربي في حي القباقبية
في دمشق ،كان أبو محمد هيثم طباخة مولعا ً بكل ما
له عالقة بتراث اآلباء واألجداد والصناعات والحرف
اليدوية الدمشقية .وك��ان يتردد في شبابه على
محالت بيع الشرقيات التي يقصدها السيّاح قرب
الجامع األموي ،لتنشأ عالقة عشق أزلي بينه وبين
كل قطعة تراثية الموزاييك وعلب الصدف والشطرنج
وآل��ة العود والمصابيح النحاسية والمشغوالت
األغبانية .وكبر الحلم معه حتى أنه خصص منزال
قديما ً مساحته  130مترا ً في حي القنوات في دمشق
ليعرض فيه كل ما جمعه من تحف وأدوات وصور
نادرة وعمالت متنوعة ،إضافة إلى األواني المنزلية
التي كانت تستخدم في البيت الشامي القديم فبات
لدينا «المتحف الخاص لألنتيكا» كما أسماه أبو
محمد ،ويعتبره كنزا ً ال يقدر بثمن.
ب��دأت الفكرة قبل سبع س��ن��وات ،يقول الرجل

الستيني ،عندما أخ��ذ يرتب ويصنف مقتنياته
بصورة منظمة ويعرضها بحسب قدمها وتاريخها
الزمني فيعلق بعضها على الجدران ويرتب بعضها
اآلخر في خزائن زجاجية ويضع لبعضها إطارات
جميلة ويخصص زاوية للنحاسيات وزاوية للزجاج
وأخرى للعمالت ،كما يعرض العدة المتعلقة بكل كار
على حدة مثل كار الفول وكار الحالقة وكار المنجد
وكار النجارة ،مع الحرص على عدم تكرار القطعة
المقتناة.
أكثر ما يعتز أبو محمد بامتالكه هو سيف فرنسي
عمره مئتان وخمسون عاما ً وكيس سيروم فرنسي
أيضا ً عمره مئة وخمسون عاماً ،وسماور يعمل على
الفحم لصنع الشاي بطريقة الخمير والفطير ،عليه
نقوش وأختام وعمره مئة عام ،إضافة الى صينيتين
من النحاس المنقوش بطريقة يدوية .ولم ينس
أن يصنف أنواع األكالت الشامية المسماة حواضر
مثل المكدوس واللبنة والمسبحة وأنواع المربيات
والجبنة والزيتون األخضر واالس��ود ،إضافة إلى

األعشاب والزهورات ،ويعرض نماذج مصنعة على
شاكلتها في خزانة خاصة تسمى «النملية».
يطمح أبو محمد طباخة الى شراء بيت عربي ذي
مساحة واسعة ليعرض فيه مقتنياته التي ضاق بها
المكان ،خاصة أنه ال يستطيع التوقف عن البحث
الدؤوب لشراء كل ما يلفت نظره وتقع عليه عيناه
من أنتيكات في أماكن مختلفة من دمشق القديمة
مثل س��وق ساروجة وس��وق مدحت باشا وسوق
الهال القديم والسويقة مشيرا إلى أنه خصص في
متحفه غرفة صغيرة لعمليات التصليح التي يقوم
بها بنفسه.
ويتمنى أن يعثر على الكاميرا الخشبية ثالثية
األرجل التي كانت تقف قديما ً عند القصر العدلي في
المرجة ويدخل صاحبها رأسه بداخلها لتحميض
الصور بعد التقاطها .كما يأمل في العثور على آلة
جلخ السكاكين التي كان يحملها صاحبها على ظهره
ويتجول بها بين الحارات.
أما مشروعه المستقبلي فهو تخصيص مكان في

متحفه الخاص لعرض نماذج من اللباس الريفي
الدمشقي ،للرجال والنساء واألطفال ،فكل منطقة
في ريف دمشق ذات زي خاص بها ،من داري��ا إلى
المزة الى برزة الى دوما .وهو يبحث عن هذه األزياء
حاليا ً متمنيا ً أن يعود الناس في بالدنا الى اللباس
الفولكلوري القديم بما فيه الطربوش.
يدعو أبو محمد وزارت��ي الثقافة والسياحة إلى
زيارة متحفه الصغير كنوع من التشجيع على حفظ
هذا التراث الذي يعتبره ثروة وطنية ،ويأمل في
الحصول على جناح في سوق المهن اليدوية في
التكية ،وفي نيل شهادة تكريم كمكافأة له وحافز
لالستمرار في عمله الذي يحبه ،وفي الحفاظ على
كنزه الثمين الذي ال يفرط فيه ويرفض بيع أي قطعة
منه مهما دفعوا له فكل واحدة منها غالية على قلبه.
كما يدعو الناس الى مزيد من االهتمام بالتراث،
ويشعر بالسعادة عندما يأتي الناس لزيارة متحفه
واالطالع على مقتنياته النادرة ،موضحا ً أنه يأتي
اليه يوميا ً فينظفه بنفسه ويجري تعديالت على

الديكور وطريقة عرض المقتنيات ،مشيرا ً إلى أن
عروقه تتغذى بالتعامل مع كل قطعة فيه حتى أنه
يشعر بأن هذه القطع تكلمه ويكلمها.
يطلب أب��و محمد إل��ى الجهات المعنية إنشاء
محطة تلفزيونية مخصصة للتراث لتعريف الناس
بكل ما هو قديم في مختلف المجاالت وعرض
مسلسالت األبيض واألسود وأغاني أيام زمان كي ال

تضيع ذاكرتنا القديمة.
في أمسية كل يوم سبت يح ّول أبو محمد هذا
المكان األث��ري الجميل إلى مضافة لمن يشاء من
األصحاب واألصدقاء ومحبي التراث ،فيستمعون
الى أغاني الطرب الدمشقي يرافقها عزف على آلة
العود .كما يستضيف في بعض المناسبات الموالد
وفرق اإلنشاد الديني.

