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مفاج�آت غ�سان كنفاني المده�شة ...التغيير واللغة العمياء!
إعداد :نصار إبراهيم
نورد في هذا المقال ،الحلقة الثانية واألخيرة من الورقة النادرة التي
قدّمها الشهيد غسان كنفاني في الندوة االستراتيجية الهامة «أفكار عن
التغيير واللغة العمياء» ،في «دار الندوة» ـ بيروت  11آذار  .1968بعدما
أعدت طباعتها ،وها أنذا أضعها بين أيديكم وأمام عقولكم.
في هذا المخاض الصعب ،العنيف طورا ً والمرت ّد إلى السكون طورا ً
ّ
بغض
آخر ،برزت ظاهرة ح ِريَّة بالتأمل والتحليل شاعت في المنطقة
النظر عن األنظمة المختلفة التي كانت تعيشها بصورة متشابهة تقريباً.
ولم تكن هذه الظاهرة في نهاية المطاف ،إال نتيجة حتمية لمجموع
تلك التناقضات التي تكمن خلف وفي المحاوالت المتعددة التي شهدتها
دول المنطقة في الفترة الماضية.
لقد ولدت في المنطقة خالل السنوات العشر الماضية ما نستطيع أن
نسميه لغة عمياء ،وليس ثمة شيء يستعمل في حياتنا اليومية أكثر من
هذه اللغة العمياء.
لقد باتت الكلمات التي ال قيمة لها ،إال إذا كانت معبّرة ،ال تعني شيئا ً
على وجه التحديد ،إن التعريف لم يعد موجودا ً وبات لك ّل كاتب قاموسه
الخاص يستعمل كلماته في ضوء فهمه الخاص لها ،وهو فهم غير متفق
عليه ،ولذلك فهي ال تعني شيئاً.
إن المعاني التي تحملها اصطالحات مثل الثورية والناصرية
واالشتراكية والعدالة والديمقراطية والحرية ال حصر لها في الكتابات
التي نطالعها كل يوم ،ولذلك فإنه يبدو من مجرد رصد هذه الكلمات
ومصادرها أن جميع األط��راف متفقة تماما ً على كل ش��يء ،وما يثير
الدهشة أن أحدا ً غير متفق عمليا ً مع اآلخر.
يبدو أننا في حاجة ماسة إلى إعادة القيمة للكلمات كتعاريف محددة
تعني شيئا ً متفقا ً عليه ،وهي خطوة كانت الزمة لجميع شعوب العالم
في أواخر القرن التاسع عشر وهي على عتبة انطالقها نحو العصر.

ستارة

ومضى اإلشكال إلى أبعد من ذلك ،فصار بالوسع أن يستخدم إنسان
ما اللغة ليستر عجزه أو ليخفي مقصده ،وصار بين أيدينا اآلن تراث من
اللغة العمياء التي أفقدت الحوار قيمته الفعلية ،ومن الممكن أن تستخدم
ألغراض متناقضة في وقت واحد.
إن االختباء وراء غموض الكلمات هو سالح أساسي للذي يشعر
بعجزه عن تحقيق هدفه ،أو الذي ال هدف على التحديد لديه.
وقد أدّى العجز وغياب الفكر الواضح ،وما صار يسمى باستراتيجية
العمل ،إلى ظهور هذا الطابع الذي يغرقنا حتى األعماق بما يمكن تسميته
بالفكر العمائي ،الذي يستبدل الوضوح بالتعمي ويرشق غياب الهدف
بالكلمات الطنانة التي ترضي الشاعرية الموجودة في أعماق كل منا من
دون أن تزيد رؤياه.
إن هذه اللغة العمياء قد تكون ،في نهاية التحليل ،مبعث اطمئنان
أولئك الذين يخشون التغيير ،فهي ستارة من ضباب أمام الحركة التي
تخيفهم حقاً .وإذ نالحظ أن ممثلي طبقة معينة يروقهم كثيرا ً تشجيع
هذه الظاهرة التي يعتبرونها ـ تحت ستارة الوطنية ـ تعبيرا ً صحياً،
فإننا نرى في الواقع أنها ليست سوى درع تؤدّي في نهاية المطاف إلى
حماية أولئك الذين يجثمون بنفوذهم االقتصادي والسياسي على صدر
حركة التغيير.
هل يمكن أن نسمي هذا المجتمع تمشيا ً مع رفضنا للطبقة المستغِلة
استغالال ً للغة؟ ذلك ممكن بالطبع شرط أال ننسى أن مسألة االستغالل
ذات حدين؛ المس َتغِل والمس َت َغل ،فإذا كانت تلك وسيلة المس َتغِل فما هو
دفاع المس َت َغل؟
إذا كانت للمس َتغِل استراتيجيته األبعد مدى عن اللغة بالطبع ،والتي
تخضعها لخدمة ذلك الهدف ،فما هي استراتيجية المس َت َغل؟
إن ذلك هو الوجه العلمي من اإلشكال الذي نستعرضه ،وهو يطرح
على الفور القضية األكبر التي ينبغي أن نكون اآلن بصددها ،إن اللغة
العمياء أفقدتنا ـ بالتدريج ـ القدرة على وضع استراتيجيتنا الواضحة
في مواجهة التحديات التي تندفع نحونا على جميع المستويات.
للعدو الذي يواجهنا على الصعيد األخطر ،والذي ينبغي أمام خطره
الماثل أن نخضع جميع تناقضاتنا لمصلحة حل التناقض الرئيسي
معه باستراتيجيته المحددة ،التي تشكل خط سيره المندفع بشراسة
ال تعرف الهوادة.
يطرح بن غوريون مهندس تلك االستراتيجية وأستاذها ّ
خطه كما
يلي؛ ينبغي أن نتخذ من الفتوحات العسكرية أساسا ً لالستيطان ال يمكن
إنكاره ،وإيجاد واقع إنساني واقتصادي وثقافي واجتماعي جديد ،يجبر
الجميع على االعتراف به وإدخاله في حسابه.
(أال يدرك أصحاب التقاليد واألخالق الذين يهاجمون حقنا في توسيع
حدودنا وضم المناطق المحتلة ،أنهم إنما يساعدون العدو الذي ما زال
ينازع في األرض التي تحت يدنا ،ألن جزءا منها قد ُ
ض ّم للدولة بموافقة
األمم المتحدة وجزءا ً آخر ُ
ض ّم من دون موافقة األمم المتحدة .إن الواقع
يحتم علينا أن نغيّر الوضع في المناطق الحالية بالهجرة واالستيطان
اليهودي ،ال مب ّرر للدفاع عن حقوق العدو الذي يتربص بنا ،فال حق له
لدينا).
لقد كتب بن غوريون هذا الكالم في العشرين من تشرين األول الماضي
(تشرين أول  )1967في صحيفة «هاآرتس» العبرية معلنا من خالله
من دون أي تردد استراتيجية «إسرائيل» الموجهة حتما ً ضدنا.
أمام وضوح في الهدف من هذا النواع ،أمام منطق يريد للفتوحات
العسكرية أن تكون حقا لالستعمار اإلسكاني ،حاذفا ً مرة واحدة ونهائيا ً
كل حق يمكن أن يكون للطرف اآلخر ...تصير اللغة العمياء التي تعرفنا
عليها أكثر من مجرد ظاهرة ال معنى لها أو عابرة ...تصير جريمة.
إنها ال تعرقل فقط طريق وصول الطالئع الشابة ،حاملة معها الدماء
الجديدة إلى مرتبة القيادة والتأثير ،ولكنها تعرقل أيضا ً رؤية العدو
واستكشاف غوره ومدى خطره ،وبالتالي وضع استراتيجية راسخة
لمواجهته وإحباط تحدياته.
وذلك كله ال يحدث بالصدفة وال اعتباطاً ،إنه سلسلة متصلة الحلقات
تشكل في مجموع دوائرها الصغيرة القيد الذي يكبل انطالقتنا.
إن ما س ّميناه قاعدة األبوة ليس في الحقيقة إال نتاجا ً حتميا ً للعقلية
االقطاعية ولإلقطاع السياسي ومنطق الرأسمال الوطني.
وهذه القاعدة ليست ظاهرة سيكولوجية إال بمقدار ما تبلورالطبقة
الظواهرالسيكولوجية.
وما س ّميناه اللغة العمياء ليس مدرسة أدبية بقدر ما هو قيد فكري،
طرقت حلقاته على سندان المصلحة الضيقة ليعرقل سرعة حركة
التاريخ.
وغياب استراتيجية العمل التي ساهم في تغييبها شعبية اللغة،
ورعاية قاعدة األب��وة هي بدورها نتاج حتمي لغياب الديمقراطية
الحقيقية المالئمة لمالمحنا الراهنة ،والتي تلعب دور الدورة الدموية في
جسدنا السياسي ،وال تلتقي على تسميات تأخذ في هذا المكان أو في ذاك
شكالً أو آخر متسلحة بمعنى اللغة أو بقاعدة األبوة.
إذا أعدنا ترتيب جزيئات هذه الصورة فإننا سنحصل على االستنتاج
التالي:
إننا نواجه عدوا ً نقل معه من الغرب خالصة التكنولوجيا والتطور
العلمي ،وأبدى قابلية كبيرة الستيعاب العناصر الشابة في مراتبه
القيادية مستخدما ً في ذلك ،ليس فقط شكالً من أشكال الديمقراطية
المالئمة تماما ً لمستلزماته ومهماته وسرعة عملية التبديل والتطور
الجارية فيه ،إ ّنما أيضا ً اتصاله العضوي والطبيعي بحركة تطور
العصر.
وقد أنتج ذلك كله معا ً تص ّورا ً واضحا ً عنده لخطه االستراتيجي،
وأدّى هذا التصور إلى اختصار كبير في التحبيط ،وإلى إخضاع جميع
التناقض الرئيسي الذي أكدته استراتيجيته تلك والقائم عمليا ً بيننا
وبينه.
لقد كانت النتيجة الطبيعية للدورة الدموية هذه من أولها إلى آخرها،
تصويب الجهد الفكري والسياسي واالجتماعي والتكنولوجي إلى هدف
واضح ومحدّد من دون هدر ومن دون استخفاف.
وفي المقابل على الجهة العربية لم يكن من المتيسر لظروف تاريخية،
تكثيف الطاقة التي طورها العصر ،ولكننا أضفنا لذلك هدرا ً يثير الدهشة
إلمكانياتنا العلمية وللدرجة التي استطاعت رغم كل المصاعب تطويرها،
وقد أدّت البنى االجتماعية التقليدية إلى إظهار جمود غير عادي في
قابليات مؤسساتنا السياسية واالقتصادية على امتصاص عناصرنا
الشابة الدائمة التقدم والدائمة التطور وسريعة التبدل.
وبالتالي فإن عدم وصول الدماء الجديدة بصورة دورية وسريعة
وتلقائية إلى مراكز السلطة ،بالمعنى العام ،كان يزيد ،ليس فقط في هدر
اإلمكانيات ،إنما أيضا ً في مواصلة االنشطار عن حركة تط ّور العصر.

الديمقراطية

والنتيجة الطبيعية التي نتجت عن هذه الحالة كانت تتلخص
في تقديس البنى الفوقية للمجتمع التي شكلت غالبا حاجزا ً أمام
ما ينبغي من سرعة التبديل ،وحتى في الحاالت التي كانت قوة
ما أفضل بما ال يقارن من القوة التي قبلها ،وتستطيع الوصول

إلى القدرة على التأثير فإنها كانت تواجه على الفور تلك الجسور
المقطوعة التي كانت تفصلها عن البنى التحتية للمجتمع ،والتي
كانت تؤدي بدورها إلى إبطاء حركة التبديل.
وحتى في ما يختص بالديمقراطية ،س��واء س ّميت الديمقراطية
الثورية أو الديمقراطية التقليدية ،فقد ظلت نتيجة لذلك كله ،طافية على
جلد المجتمع ،وعاجزة عن أن تكون دورته الدموية الصحيحة.
وأدّى ذلك إلى تفريغ «الحوار» من كل ما في ضرورة هذه الظاهرة
من قيمته ،ودفعه بالتالي نحو ما س ّميناه باللغة العمياء التي تشبه ما
يسمى شعبيا ً «حوار الطرشان» .إن تقارب شعارات األحزاب والدول في
المنطقة وكذلك دساتيرها مسألة تثير الدهشة حقاً ،إال أن المدهش أكثر
هو كمية التناقض الحقيقي فيها.
وبالطبع فإن هذه األمور كلها قد أدّت تلقائيا ً إلى غياب استراتيجية
العمل بالنسبة إلى العرب ،وهذا الغياب يلغي القدرة على تصويب
الجهد الفكري والسياسي واالجتماعي والتكنولوجي ،بل العددي أيضاً،
نحو هدف يخدمه خدمة يومية من دون هدر ومن دون استخفاف.
إن غياب هذه االستراتيجية ألغى القدرة على ترتيب التناقضات
التي تواجهها مجتمعات المنطقة العربية ،ومعرفة الكيفية التي ينبغي
إخضاعها فيها لمصلحة التناقض األكبر والمباشر.
ولذلك كله خضنا معركتنا كما يقال من دون استعداد صحيح ،ومن
دون استخدام إمكانياتنا وبمعزل عن طاقاتنا وبتخلف تكنولوجي مذهل،
وبتقليدية سياسية وعسكرية جامدة ،ولم يشترك الشعب بمعركته إلى
آخر ما هنالك من الكلمات التي يخشى أن يؤدّي تكرار استعمالها إلى
اعتبارها حاالت عابرة وسلسلة مصادفات سيئة.
ففي الحقيقة ليست هذه العناوين إال نتائج ،وينبغي تفحصها على
هذا األساس وإال فإن تكرارها هو الشيء الطبيعي إذا كان منطقها نفسه
ما زال سليما ً ال يمس.
إن خالف بن غوريون وليفي أشكول ترتد أصوله إلى عام ،1917
وقد ظل اإلثنان متماس َكين داخل تنظيم حزبي واحد حتى عام ،1964
ومع ذلك ال أشكول وال بن غوريون حسما مسألة االندماج من جديد عام
 ، 1976ولكن الدورة الدموية التي كانت تم ّد الحزبين بالعناصر الشابة
هي التي فعلت متجاوبة مع التطورات السريعة بصورة فورية.
فمباشرة بعد حزيران ،أُبعِد اسحق رابين وهو في ذروة انتصاره عن
رئاسة أركان الجيش «اإلسرائيلي» ،ألن القانون يحظر في هذا العصر
الذي تفوق سرعته سرعة استيعاب أي إنسان له ،أن يبقى اسحق رابين
على رأس منصبه أكثر من أربع سنوات ،وفي الوقت الذي كان اسحق
رابين يترك منصبه كانت الوزارة «اإلسرائيلية» تص ّر على إبقاء صيغتها
كوزارة وحدة وطنية بين عناصر متناقضة يحتد بينها خالف ال يصدق،
ولكن ذلك الخالف كان ال ب ّد من إخضاعه ،في ضوء االستراتيجية
المرسومة ،لخدمة المرحلة المقبلة التي يتوقع «اإلسرائيليون» لها
مهاما ً أخرى.
ً
إن هذه األمثلة ال ترمي إلى اعتبار العدو نموذجا يحتذى ،ولكنها
تص ّر على أن ما اصطلحنا على تسميته بتوزيع األدوار بين القوى
«اإلسرائيلية» هو في الحقيقة ليس كذلك ،ولكنه ببساطة حدث تفرضه
استراتيجية مرسومة سلفا ً هي وحدها التي تضع واجبات وحقوق
مرحلة من المراحل ،وبالتالي فإن غياب استراتيجية من هذا النوع على
الصعيد العربي سيكون من شأنه الوصول بنا إلى ما نكتفي بتسميته
خطأ في التقدير ،في حين أن الخطأ في التقدير ليس على اإلطالق سببا ً
إنه نتيجة.
إن ذلك كله يقودنا إلى نقطة جوهرية تتمثل في التساؤل التالي :إذا
كانت المسألة في مجملها ،وكما قلنا ،ليست مسألة تبديل القائد ،ألنه في
الواقع طرف واحد في الموضوع ،فكيف السبيل إذن إلى عصرنة أجهزتنا
السياسية واالقتصادية ومؤسساتنا الثقافية وجعلها ذات قدرة على
االستيعاب تتناسب في طاقتها مع سرعة حركة التطور في مجتمعنا؟
إن ه��ذا التساؤل يضعنا في صلب المسألة الديمقراطية ،هذا
االصطالح الذي نفهم منه حكم الشعب للشعب وبالشعب بغض النظر
عن المصطلحات التي ُتحمِّل كلمة الديمقراطية أقل مما تعني.
وطالما أننا نعتبر البرلمانية مظهرا ًواحدا ًللديمقراطية ال الديمقراطية
ذاتها ،وطالما أننا نقصد بالديمقراطية تلك ال��دورة الدموية السليمة
المتجددة التي تصل إلى جميع أجزاء الجسد االجتماعي وأطرافه ،فإننا
الحس الديمقراطي ممارسة يومية على
مطالبون تلقائيا ً بأن نجعل
ّ
المستويات كافة.
لقد شهدت البلدان العربية ،في نطاق حوراها مع الديمقراطية تجارب
تستحق الدرس ،شهد بعضها برلمانا ً من دون حرية صحافة ،وشهد
ٌ
ٌ
بعض ثالث برلمانا ً من
بعض آخر حرية صحافة من دون برلمان ،وشهد
ً
ٌ
ٌ
دون حرية أحزاب ،وبعض رابع أحزابا من دون برلمان ،وبعض خامس
شهد برلمانا ً وأحزابا ً وحرية صحافة من دون أن يستطيع ذلك كله معا ً
أن يكون الديمقراطية الحقيقية ،رغم أن ك ّل تجربة من هذه التجارب قد
وصفت نفسها بأنها الـ«الديمقراطية».

أين الحل إذن؟

إنه من الظلم في الواقع أن نفتش عن الديمقراطية من خالل الصيغ
والحكم على وجودها أو عدم وجودها من خالل كمية المظاهر التي
تأخذها الديمقراطية في مظهرها البرلماني ،فنحن أيضا مطالبون
بالبحث عنها في مظهرها االجتماعي وفي مظهرها الثقافي.
ولكن أبعد من ذلك ،نحن في الواقع مطالبون بأن نبحث عنها في
مظهرها اإلداري وفي مظهرها الجامعي ،وقبل ذلك في مظهرها الحزبي.
إنه من المسلّم به أن الحزب بالذات تكثيف للتجربة الديمقراطية،
ولذلك فإن قدرة أي حزب وطاقته وجدارته تقاس بحركة الدورة الدموية
في جسده ،وسوف نرى بالتجربة التي مرت بها الغالبية الساحقة من
أحزابنا أنها تشكو من انعدام الديمقراطية داخل أجهزتها ذاتها ،وأيضا ً
في العالقة في ما بينها.
في داخل أجهزتها كان الرجل المؤسس يأخذ طابع التقديس ،وكانت
القلة المحيطة به تشكل السقف الذي تصطدم به الحركة الصاعدة
للجيل الشاب.
خارج أجهزتها في عالقاتها مع األحزاب األخرى ،كان االتهام بديالً
للحوار ،وكان التشويه المتعمد بديالً للفهم المتبادل.
في داخل أجهزتها أدّى التسلط القيادي إلى منع حركة النشوء،
وأدّى تقديس الدور القيادي لقادتها الذين ال بديل لهم ،إلى االنعكاس في
تقييمها لذاتها حين جعلت من نفسها أيضا ً قوة ال بديل لها.
وخارج أجهزتها أدّى تقييمها اإليجابي المطلق لنفسها إلى تقييم
سلبي مطلق لغيرها.
إن الجسد االجتماعي يمكن تشبيهه بالجسد البشري ،فإذا ً كان لك ّل
غدة دورها ،فإن الخطر ليس فقط في اختالل عملها الذاتي ولكن أيضا ً في
اختالل عالقتها بالغدد األخرى.
وبالنسبة إلى الغالبية الساحقة من أحزابنا ،فقد عجزت سواء في
بنياتها التنظيمية الداخلية أو في عالقاتها مع األحزاب األخرى ،عن أن
الحس الديمقراطي الحقيقي .وغياب ذلك الحس أدّى بدوره
تكون نواة
ّ
إلى عرقلة تبلور استراتيجية واضحة ،سواء لديها أو في تصورها للدور
الذي ينبغي لجميع القوى أن تلعبه معا.
إن التكوين الحزبي تجربة ال غنى عنها ،ففيها يتعلم المواطن الوسيلة
األجدى للعب دوره في المسؤولية العامة .فهو ال يكتسب داخلها فقط
ثقافته السياسية وتصوره للعمل السياسي ولكن أيضا ما يمكن تسميته
باألخالق الديمقراطية.
لقد عجزت أحزابنا عن تحقيق هذه المهمة التي ال غنى عنها ،ولم
تستطع أن تبلور من خالل إطاراتها الطليعة السياسية التي تستطيع أن
تلعب الدور القيادي في المجتمع ،والتأثير به والتأثر منه في آن.
وأدّى ذلك العجز إلى نتيجة أخطر من حيث القيمة ،وهي عجز هذه
األحزاب عن بلورة استراتيجية تتناسب مع ديناميكية المجتمع الذي
تصدّت للتعبير عنه ،أو عن بلورة صيغة بديلة للصيغ التقليدية التي
رفضتها.
وهذا كله يشكل في الحقيقة جانبا ً من الجوانب التي أدّت إلى ظاهرتين
متالزمتين في حياتنا الحزبية وهما :التعدد من ناحية ،والعجز عن
استقطاب القوى االجتماعية الفاعلة من ناحية أخرى.
في ظروف من طراز تلك التي يعيش فيها مجتمعنا ،يشكل غياب
األحزاب الفاعلة ،التي تمثل قوى حقيقية هي في اإلجمال مهدورة بال
حساب ،خطأ مهلكا ً وقصورا ً فظيعا ً تترتب عليه نتائج خطيرة على
مختلف المستويات.
ليس ثمة طريق للخروج من المأزق العميق الذي نعيشه اآلن إال في
الحزبية ،الحزبية بمعناها الحقيقي الفاعل المنتج التي تمارس داخل
أطرها عالقات ديمقراطية راسخة ،وتمارس في عالقاتها مع بعضها ذات
العالقة على صعيد حوار بناء ومنتج.
ومثل ه��ذه الشروط للحزبية تلغي ظاهرة التعدد ال��ذي ال مبرر
له ،والذي هو في جوهره تكرار لألخطاء وللقصور أكثر منه تجديدا ً
للمحاوالت وتصعيدا ًللدور.
لقد اتخذت أحزابنا في تجاربها الماضية صيغة من صيغ التجمع
الطائفي أو العشائري أو الطالبي ،وهي في مجموعها صيغ ال تحدد قوى
اجتماعية حاسمة ،وليست ذات حدود ثابتة وواضحة ،وقد أدّى ذلك
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كله إضافة إلى نقل عقدة األبوة إلى التكوين الحزبي ذاته ،وإلى شكل
ومضمون عالقاته باألحزاب األخرى ،لقد أدّى إلى تراكم كمي وليس إلى
تطوير نوعي ،خصوصا ً أن هذه العالقات مجتمعة قد أتاحت قبول غياب
االستراتيجية للحزب واالفتقار لسرعة استيعاب الظروف الموضوعية
واالرتفاع في إرادة عالجها إلى المستوى الفاعل.
وهذه التجربة ال تلغي قيمة الحزبية ،ولكنها تصلح نموذجا ً للدراسة
والنقد ومنطلقا لعملية تطوير شامل.
لقد أثير في السنوات الماضية نقاش واسع ال نهاية له حول مسألة
الحزب الواحد ،ومسألة تعدّد األحزاب ،والواقع أنه ليس بالوسع فرض
مقياس واحد وااللتزام به واعتباره نموذجا ً ال غنى عنه ،وال بديل له ،فلكل
ظرف موضوعي أسبابه وحوافزه واجتهاداته .ومع ذلك فإن األساس
يظل أوال ً في قدرة هذه األحزاب مجتمعة ،أو الحزب الواحد منفرداً ،على
أن يحقق داخل إطاراته التنظيمية وفي عالقاته بالقوى المنظمة األخرى
الدورة الدموية الحقيقية التي تجعله ظاهرة صحية وليس تطوافا ً على
سطح حلقة مفرغة.
إن الحزب السياسي شكل واحد من أشكال تنظيم القوى الفاعلة
في المجتمع ،ولكن هناك أشكال أخرى لقابلية التنظيم هذه ،تتمثل في
التنظيم النقابي ،العمالي والفالحي والمهني ،أو في التنظيمات الثقافية
التي غالبا ً ما تلعب ،عن عمد أو بتلقائية دور األرض التي يجري فوقها
الحوار الب ّناء ،وسواء كان التنظيم حزبا ً أو نقابة أو جمعية ،فإن شرطه
األول ينبغي أن يكون سالمة الدورة الدموية في جسده ،وقدرته البديهية
ليس على الحوار فقط ،ولكن أيضا ً على توفير طاقة استيعاب ما هو
شاب وجديد والتبدل به ومعه .لم تكن المشكلة أبدا ً في المنطقة ممثلة
في استحالة التطور ولكنها كانت أننا لم نستخدم طاقتنا المتطورة
لنضاعف حركة تقدمنا.
لم يكن مأزقنا في أننا فشلنا في تفنيد خطئنا ،بل كان في أننا لم نتح
لقدرتنا فرصة وضع خطة.
لم تكن هزيمتنا فقط ألن القوى التقليدية ،سياسيا ً واجتماعيا ً
واقتصاديا ً كانت تكبلنا ،ولكن أيضا ً ألن القوى البديلة كانت مسلحة
بالرفض أكثر مما كانت ترفع استراتيجية جديدة ومتكاملة.
ووراء ذلك كله لم يكن عجزنا تعبيرا ً عن ال جدارتنا ،بل كان نتيجة
لمنع دماء مجتمعنا الجديد من أن تصل إلى الرأس والذراعين.

عناصر جوهرية

لم تكن المشكلة في أننا ال نعرف ،بل في إننا لم نتح لمن يعرف أن
يقول أو أن يعمل.
لم تكن في إننا كنا غرباء عن العصر ،ولكن في أننا شتتنا وأهدرنا
العناصر الشابة التي هي جسرنا إلى العصر.
ومسؤولية ذلك كله ،كما حاولنا أن نثبت ،ليست مقتصرة على ذلك
الفرد أو هذا ،أو على نظام دون غيره ،أو على تنظيم دون سواه ،ولكنها
مسؤولية الجميع بدرجات تكاد تكون متساوية.
إن المنطقة برمتها تقف على أبواب منعطف تاريخي حاسم ،وليس
االنتصار في هذا التحدي إال انتصار الجميع ،وليس في الهزيمة إال
اندحار الجميع.
وأيّ تصور موضوعي تقيمه السنوات القليلة التي تجتازها المنطقة
اآلن يثبت شيئا ً واحدا ً على األقل ،هو أنه ال يوجد من يستطيع التنصل
منه بال ثمن باهظ ،ومهما كان الجدل النظري الذي يمكن أن يشغل األفكار
حول وحدة المصير في المنطقة ،فإنه مما ال شك فيه أنها وحدة ال تبدو
أشد منها اآلن في أي وقت مضى وهي تواجه من خالل الهزيمة المهينة
تحديات تصل إلى درجة موت أو حياة.
وهذا التصور يلقي لتوه على كاهل لبنان مهمات قد تكون ظروفه
بالذات تهيئه للعبها على نحو مصيري ،ليس فقط في نطاق دور يقوم
به إزاء التحدي الكبير ،ولكن أيضا ً في نطاق دور يقوم به إزاء التحديات
األصغر التي يشكل مجموعها قضيته الداخلية.
إن الدور اللبناني هو حصيلة موحدة لثالثة عناصر جوهرية :فهو
واجب وطني والتزام تاريخي ،وقدر جغرافي.
وهو من خالل التحديات التي تبرز في كل واحد من هذه العناصر
الثالثة يقف بدوره على المنعطف التاريخي الذي يستطيع في تجاوزه
أن يجدّد دماءه ويقطع شوطه في سباقه المزدوج مع العصر.
إن ذلك يحتاج إلى توضيح قاطع لألولويات في سلم التحدي الذي
يشكل حضورا ً يوميا ً في المنطقة ،وااللتزام بالتالي بخطة مواجهة في
مستوى هذا التحدي.
ومثل هذا التحديد ال يمكن أن يحدث بالصدفة ،وال من خالل تلقائية
أوتوماتيكية ،ولكن من خالل إطالق الطاقة على االستيعاب عبر جدل
حر يستقطب حركة التطور المتسارعة في المنطقة برمتها ،ويحيطها
بالمناخ الجدير بتفاعلها وبلورة قدراتها الب ّناءة.
ال ب ّد للمجتمع أن ينظم حواره من خالل مواقف استراتيجية حاسمة،
ويتيح للقوى االجتماعية الفاعلة مداها في ذلك الحوار وتنظيماتها
وأحزابها ،والوصول بحركة الحوار الصحي إلى درجة إيجاد الصيغة
القادرة على امتصاص الطاقة الكامنة في الشعب والتعبير عنها ،ومد
عروق الدورة الدموية في جسده إلى أقصاها ،اتساعا ً وعمقاً ،وتجاوز
االطارات المحددة نحو قدرة التعبير عن ديناميكية التطور وحيويته
التي يحفل بها مجتمعنا.
في الظرف الراهن وطنيا ً وتاريخيا ً وجغرافياً ،يستطيع المناخ
اللبناني أن يفجر الطاقة البناءة للحوار الشجاع والمسؤول ،مستقطبا ً
تضج من أقصى القارة العربية إلى أقصاها ،ويستطيع
األصوات التي
ّ
من خالل هذا الحوار ومعه وبه أن يطلق طاقته الذاتية نفسها.
أن يلغي القيود التي تفرضها عقدة األبوة ،متيحا ً لعناصره الشابة
المتدفقة فرصة نقل ديناميكيتها وحيويتها واتصالها بالعصر إلى
مستوى التأثير اليومي.
أن يم ّد شعار الوحدة الوطنية شكالً ومضمونا ً من صفته الطائفية
فقط إلى صفته االجتماعية واالقتصادية والسياسية أيضاً ،أن يع ّمق
الحس الديمقراطي إلى مستوى الدورة الدموية التي تفعل فعلها في
البرلمان كما في األحزاب ،كما في الجامعات ،كما في المؤسسات الثقافية
واإلدارات نزوال ً إلى أعماق التجمعات العائلية.
أن يفتح عيون اللغة ويبصرها ويجعلها ليس تعبيرا ً عن العجز
والغموض والفنائية ،ولكن عن الرؤيا الواضحة للقيم واألمور ،بحيث
يفوِّت على الجدل والحوار لعبة هدر الوقت والطاقة والمواقف.
ربما كان المناخ اللبناني اآلن يشكل جوا ً مالئما ً تماما ً لشروق جديد
في الحوار العربي ،شرط أن تطلق فيه طاقته الكاملة على االستيعاب
حس النقد بعد الهزيمة ،ظاهرة
والتأثير وااللتزام بالمسؤولية .إن تفجر ّ
تشمل القارة العربية كلها وليس من المصادف أن تأخذ بوادرها في
لبنان ،رغم ك ّل ما ينبغي توقعه من تداخل في حدود الجدل والشعارات
والنيات ،وعمليا ً يلعب لبنان جزءا ً من الدور الذي يستطيعه ،ومما ال شك
فيه أنه سيلعب دوره الكامل طالما إننا نؤمن في طاقته ومناخه ،وبأن
الذي سيبقى مهما تعالى الضجيج ،هو الذي ينفع الناس.
وذلك كله يلقي بأثقال المسؤولية على كواهل الجميع بمقادير متفاوتة
ولكن حتما ً بمقادير ملزمة.
يلقي بالمسؤولية على كواهل العناصر الشابة في جامعاتها
وأحزابها وعائالتها ،بالمقدار نفسه الذي يلقيه على كواهل الزعماء في
نفوذهم وأحزابهم وعائالتهم ومراكز القوة التي يتمتعون بها.
يلقي بالمسؤولية على كواهل المثقفين ليكونوا عناصر توعية ال
عناصر تغميض ،عناصر التزام بالبناء ال عناصر تستريح إلى الرفض
المطلق فقط.
لقد جاءت الهزيمة فوجدت طاقة هائلة لدى هذا الشعب ،ال لرفضها
فقط ،بل لمراجعة الحساب مع نفسه ،والتصدي لتجربته بأقسى ما
يمكن من النقد إلى درجة اإليجاع ،فإنه إنما يفعل ذلك ليرضي مطامحه
التواقة بال تردد إلى األكمل واألفضل.
في تجربته الصعبة الراهنة يضيف اإلنسان العربي إلى إرادة
الصمود عنده إرادة االنطالق والتصحيح ،فقد يكون االنسان العربي هزم
في معركة قتال لم يتح له فيها أن يقاتل كما ينبغي وكما يستطيع ،ولكن
إرادته على الصمود واالنطالق لم تهتز ،بل اكتسبت على العكس قابليات
إضافية تزيد في صالبتها وتوقها إلى األفضل ،وهو يعبّر عنها جميعا ً في
تيقظ غير عادي لحس النقد والمراجعة عنده.
ومع ذلك ،فإنه من غير الحكمة أن نتص ّور أن اإلنسان العربي يجد في
هذا التيقظ النقدي تعويضه ،وقد تكون فترة االنتظار التي يعيشها اآلن
على أعصابه مشابهة لتلك التي عاشها عام  ،1949أو لتلك التي عاشها
الشعب الروسي بين عام  1904ساعة تلقي اللطمة المدوية من اليابان،
وعام  1905عندما ثار ثورته األولى التي كانت إرهاصا ً لثورته التي
جاءت بعد ذلك بعشر سنوات ،وغيرت وجه القرن العشرين.
إن ما يحدث اآلن ليس المخاض ،ثمة شيء عظيم يولد بين ركام
الهزيمة مثلما يولد بركان من تحت الشظايا الباردة لجيل مهجور.
فالجرح إذا انفتح في جسد ميت ال يؤدي إلى أيّ اهتزاز ،ولكنه إذا ما
حي زاد قابليته للمقاومة ،وح ّرك القوة الكامنة في أعماقه
انشق في جسد ّ
وضاعف من طاقته على الردّ.
إن الجسد العربي الذي تل ّقى الجرح يتحرك ،يبرأ ،يتحفز ،يقاوم،
يضاعف طاقة حواسه ،يقف على قدميه الصلبتين ،يعبر جسر العذاب.

قراءة في «�سيمياء الق�صة العربية»
لأنطوان طعمة
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د .لؤي زيتوني*
ليس من السهل الدخول في ق��راءة دراس��ة نقدية
متخصص ٍة في واح�� ٍد من المناهج الحديثة المستندة
إلى علوم اللغة المتقدمة ،وذلك لما فيها من تفاصيل
تقني ٍة ومصطلحاتٍ غير مألوف ٍة بالنسبة إلى القارئ
العادي ،كما لما تتضمنه من دق ٍة في التمعن بمفاصل
المادة المدروسة بشك ٍل إحصائي يتطلب جهدا ً ووقتا ً
ٍ
مؤلف من
غير قليلين .كما ليس من السهل أن نعثر على
هذا النوع قاد ٍر على امتالك المفاهيم الخاصة بالعلوم
اللغوية تلك على نح ٍو ٍ
واف ،وبالتالي على تقديم رؤي ٍة
واضحة إل��ى القراء تستطيع ج�لاء أعماق النتاجات
األدبية عموماً ،والقصصية منها خصوصاً.
ولعل هذا ما جعلني أقبل على قراءة كتاب «سيمياء
القصة العربية» الصادر عام  2014عن «دار النهضة
العربية» ـ بيروت ،بشي ٍء من الحذر الذي ال يخلو من
الفضول في معرفة الجديد المبثوث في طياته .وأعترف
أن قراءتي حتى نهاية الفصل األول كانت مح ّرضا ً دفعت
بي إلى االنكباب على الخوض في ما تبقى من فصو ٍل
سعيا ً وراء المزيد من الجديد ال��ذي أت��ى به المؤلف
الدكتور أنطوان طعمة.
بداي ًة ،ال ب ّد من اإلشارة إلى فرادة الهاجس الذي انطلق
منه الدكتور طعمة ،إذ إنّ هذا الهاجس تبلور من خالل
المزاوجة بين مطمحين :األول يتجلى في تقديم المقاربة
السيميائية بوصفها منهجا ً صالحا ً للعمل القصصي
العربي خصوصاً ،وللعمل األدبي عموماً .أما الثاني،
مشروع بتعميم المنهج السيميائي في
طموح
فينبع من
ٍ
ٍ
قراءة العمل األدبي إلى فئة المعلمين والمتعلمين في
المرحلة الثانوية على وجه الخصوص ،تحريكا ً للجمود
السائد في المناهج التعليمية لدينا.
انطالقا ً من ذل��ك ،يمكننا أن نرصد محاور البحث
التي توزعت على خمسة فصول ،وردت على الشكل
التالي :حول دراسة منهجية لألدب القصصي ،المنهج
السيميائي وتحليل القصة الحديثة والمعاصرة،
سيمياء العالم القصصي ،المؤتلف والمختلف في
الكتابة الروائية ،السيمياء وتعلمية النص القصصي.
من الواضح في هذا التوزيع حضور العقلية المنطقية
بوضوح
ف��ي ت��درج موضوعات الفصول ،إذ نلحظ
ٍ
عملية االتساق التي تبدأ بإضاءاتٍ حول مقاربة العمل
قصصي ،ثم تقدم لنا المنهج السيميائي بوصفه القادر
على تركيز النظر في النتاج األدبي دون إغفال الحضور
الفاعل للكاتب ومحيطه ،بعدها تتطرق إلى سيمياء
العالم القصصي أو المستويات والعناصر التي تقوم
عليها دراسة القصة ،فطبيعة العمل القصصي الحديث
ال��ذي يتجه نحو االخ��ت�لاف بخالف العمل الكالسي
القائم على االئ��ت�لاف ،ثم تخلص إل��ى كيفية تبسيط
المنهج السيميائي ليكون متاحا ً أمام المتعلمين لدراسة
ومنطق بعيدا ً عن التعميم
النصوص األدبية بعمق
ٍ
والتسطيح.
ُحسب للمؤلف الدكتور طعمة تنوع األسماء التي
وي َ
تمت دراسة أعمالها من حيث البيئة ومن حيث المراحل
الزمنية ،وهو بذلك قام بالخطوة العملية األولى باتجاه
ال��خ��روج من التعميم في ال��دراس��ة إل��ى التخصيص،
وبالتالي إبراز فرادة العمل القصصي عن غيره من خالل
العالمات المميزة له.
إض��اف�� ًة إل��ى ذل��ك ،ف��إن الباحث يعمل على تحديد
مستويات دراس���ة القصة ع��م��وم��اً ،والعربية منها

خصوصاً ،وأقصد :بناء الحبكة وشبَه العالم الروائي
والنسيج القصصي .كما يقوم بدراسة المستوى األخير
بشي ٍء من التفصيل .وفي هذا السياق ،ال ب ّد من اإلشارة
إلى التصويب الذي أشار إليه حول الخطأ الشائع الذي
يقوم به المعلمون من رصد نمط النص وهو تعبير غير
دقيق حسب الدكتور طعمة ،ألنه ليس هناك أي نص
ٍ
بنمط محدد ،فاألنماط تتداخل على نح ٍو كبي ٍر في
ينفرد
النصوص ،وذلك فإن األصح القول بـ«نمط الخطاب»
لكون هذا األخير هو األكثر شموال ً وهو الذي يتضمن غاية
الكاتب والظروف المهيمنة على الكتابة.
إلى جانب ذلك كله ،قد خصص الكاتب بشك ٍل فري ٍد
فصالً إلظهار التطور في بنية القصة العربية من ناحية
التناسق والتآلف ال��ذي بنيت على أساسه األعمال
القصصية التقليدية ،في مقابل كسر المسار الخطي
الذي تعمد إليه األعمال القصصية الحديثة في محاكا ٍة
للحياة نفسها.
يبقى أن نشير إلى أهمية الفصل األخير الذي يتعلق
بتعلمية المنهج السيميائي ف��ي دراس���ة النصوص
القصصية المدرسية ،إذ يرشدنا الدكتور طعمة إلى
الوسيلة التي يرى أنها تحرك ركود المناهج التعليمية
المتبعة في بالدنا والتي ما زالت تتسم بالتقليد في
التعامل مع النصوص المختارة للدراسة ،كما تتسم
نتائجها بالعموميات التي يمكن أن تنطبق على أي
عمل قصصي .وبنا ًء عليه ،يمكننا القول بأن هذا الفصل
عبارة عن نواة مشروع يطرحه الدكتور ويجدر أخذه
على محمل الجد.
خالص ًة ،أرى أن كتاب «سيمياء القصة العربية»
للدكتور أنطوان طعمة ط��رح نفسه بوصفه مرجعا ً
لدراسة القصة العربية من باب المنهج السيميائي،
وبالتالي حجز له حيزا ً مكينا ً في زاوية النقد من المكتبة
العربية ،لعل الباحثين والمتلمسين لخطى الدراسة
األدب��ي��ة يستهدون إليه ليكون م��رش��دا ً لهم ومعينا ً
يفيدون منه؛ كما ننتظر من كاتبه المزيد من الدراسات
السيميائية التي تغني مكتباتنا.

* كاتب ،محاضر جامعي،
ومصحح في «منظمة البكالوريا الدولية»
ّ

�شوقي بزيع يحاول حرف النظر بعيد ًا
عن ال�شبهات في «�أين ت�أخذني �أيها ال�شعر؟»!

النمسا ـ طالل مرتضى
قال :ليست «مرثية الغبار» أكثر
ثراء من «وردة الندم» ،بالمطلق «ال
شيء من ك ّل هذا» الضجيج ينجيني،
«ف��رادي��س ال��وح��ش��ة» افتعال عن
وترصد.
سابق إصرار
ّ
سأعترف ملء الكالم ،أنا من أطلق
«فراشات البتسامة بوذا» كي أك ّمم
«صراخ األشجار» ،بريء من هذا الدم
يوسف»،
ال��ذي تش ّربته «قمصان
ُ
لم تكن لي «شهوات مبكرة» ،ج ّل ما
ارتكبت أنني قرأت على المأل «بيروت
في قصائد الشعراء».
«إلى أين تأخذني أيها الشعر؟»
ف��ي موسم «ه��ج��رة الكلمات» وقد
ملّتني «مدن اآلخرين»؟
لعلني توقفت طويالً أ ّول السطر،
ول��س��ان ال��ح��ال ي���ردّد :ه��ذا الرجل
يعرف جيدا ً من أين يُقرض الحرف،
لكن وس���اوس ال��ك�لام ال تفتأ عن
لكز لساني ،يج ّرني نحو مطبّات
«الحكي» ،الفكرة نائمة شقي من
أيقظها.
هنا أدل��ي بملء إرادت����ي :إن ما
افتعله بزيع بين ض ّف َتي «إلى أين
تأخذني أيها الشعر؟» ليس شعراً،
وتلك الكلمات الموسومة بقصائد ما
هي إال حروف سجينة تحت بند «ما
طي الورق.
ملكت أيمانكم» روضها ّ
ه���ي دع����وة ال��ش��اع��ر لحضور
معرضه المؤلف من ث�لاث عشرة
ضجت
ل��وح��ة ،معنونة بقصائد،
ّ
بها صفحات المطبوع ،ابتدعت
بحساسية فائقة ،رصفا ً كمنمنات
فسيفسائية لفنان م��ن العصور
الوسطى ،نسجا ً كسجادة فارسية
لظم خيوطها ن ّوال حاذق :لم يعوزه
إال ط��رف الخيط /ال��ذي لم تتضح
وجهته في غبش الرؤيا.

أمام هذه الهالة من اللوحات التي
تشكلت تجريدا ً على سطوح الورق
الموشاة بألوان مختزلة استعادها
بزيع من «كبد الشموش المضمحلة»
وهو يتعقب رائحة السطوح الخلبية
النحالل الزيت في جسد القماشة،
غير آبه بما حدّثنا :تواطؤا ً للشكل مع
مجهوله الضوئي».
يمنح الكلمات ف��رص��ة أخ��رى،
«قدرتها على التنقيب عن كنز الوجود
األ ّول��ي» .لينزع إلى أبعد من تداعي
السرد« ،أبعد من محاولة العثور
على سياقاتٍ ملفق ٍة» ،مستجديا ً عبر
سلطة اللون أنثاه العاشقة معترفاً:
لم تك لي قدرة الشعراء على الرقص
فوق حبال الكالم
فالكتابة ليست سوى امرأ ٍة
ال تريد أق ّل من الموت
مهرا ً لها!
في حضور هذا المعمار للقصيدة
ال���ل���وح���ة ،ت��ت��ج��ل��ى ال��م��ش��ه��دي��ة
البانورامية للنص ـ المشهد الكلّي ـ
التي تداخلت في تكويناتها مضمرات
العمل ،شيفراته ،عبر حلقات منمنمة
صيغت ب��ت��وازن وتناسب متناغم
منسجم متكاثف الرؤى ،التص ّورات
واألفكار ،لتشي دالالتها ،عمق المعنى
في الصورة ،بحضور ذهني م ّتقد،
لحظة الوعي في القصيدة (مزج
الفكرة مع الشعر) ،من دون الخدش
للنص،
بشمولية الوحدة العضوية
ّ
تناسب الشكل والمضمون واألث��ر.
ك ّل هذا عبر إدماج سطوح القصيدة
اللوحة ـ الكلمات ـ م��ع التراكيب
الجوانية لها ،المعنى ،للوصول إلى
الشكل البنائي النهائي ،شكل المقطع
النصي والجمل ،الذي طلسمه بزيع
ّ
باجتراعه معصية القصيدة اللوحة:
هكذا طوف اللون بي في مسطحه
الخلّبي

فأضحى صراعي مع الشكل
أع��ال��ج ب��ال��ف��ح��م أو ب��ال��رص��اص
المجرد
يتم الحياة التي أقفرت.
وفي افتعال جمالي لتصاوير اللون
يقول:
كنت أدرك بالحدس
أنني ابن طقطقة النار
أؤلف من لوحتي طرقا ً للرحيل.
في موضع ثانٍ لينفي سلطة الحبر:
وأعالج بالزيت ضوءا ً عليالً
يحلّق في لوح ٍة لم تت ّم
وأسأل ما رسم؟
وفي هذه اللحظات تماما ً
كم امرأة تستعد لترويج فتنتها
في مزاد المرايا؟
أقول إن جردة حساب للت ّو جرت
بين الشعر وبزيع ،كخلّين تشاركا
على ستر بكارة اللغة ،عال صوت
األخير حين أمطر شريكه العتيق
بوابل األسئلة المباحة ،من خالل
عتبات عريضة:
إلى أين تأخذني أيها الشعر؟
من يهدي الحياة إلى طراوتها؟
لمن يكتب الشعراء؟
وماذا سيمكن للقصائد أن تقول؟
وهو العارف أن،
شح الوجود وبين الترف
ما بين ّ
سوف يوفر للمطرقين أمام تناغم
لوحاته
متعا ً غير آيل ٍة للنضوب.
شوقي بزيع وقبل أن يقفل ضفاف
روحه ،يرنو بعمق باحثا ً عن أناه
في «رقصة سالومي» مطمئنا ً غير
متذ ّمر:
ربما شاعر آخر
عند أقصى مجاهل أفريقيا
يجلس اآلن مثلي
كيما يراوغ لغة لست أفهمها
شبهاتٍ مماثل ًة.

