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الم�ؤ�س�سة العامة ال�سورية لل�سينما تطلق «مطر حم�ص» للمخرج جود �سعيد
عفيف �ش ّيا...
ال�سبعيني الذي ال ي�شيخ
مخ ّيلة الأم�س حا�ضرة ...والحكايات محفورة في ب�ؤرة الذاكرة وثنايا القلب ال�صوت
ّ

برعاية وزي��ر الثقافة ال��س��وري عصام
خليل ،أطلقت المؤسسة العامة السورية
للسينما مساء السبت ،فيلم المخرج الشاب
جود سعيد «مطر حمص» ،في صالة «سينما
سيتي» في دمشق .وحضر حفل إطالق الفيلم
عدد من الوزراء والمدراء العا ّمون ولفيف من
اإلعالميين والفنانين والمهتمين بالشأن
السينمائي.
وألقى المدير العام للمؤسسة العامة
للسينما محمد األح��م��د كلمة ج��اء فيها:
السينما فنّ يض ّم الفنون كلّها .كذلك السينما
ف��نّ س��رم��ديّ يحفظ ذاك���رة الشعوب ،كما
يحفظ خياالتنا وأحالمنا وقصص عشقنا.
وبالتالي ،فإنّ السينما كونٌ ال حدود ألمدائه.
السينما تم ّد الواحد م ّنا ببهجة نادرة ،ننجح
باإلحساس بها ونخفق حين ن��و ّد التعبير
عنها ،فجمال اإلحساس مكبَّل على الدوام
بعقالنية التعبير ،وإذا سألنا مجموعة من
الحاضرين لماذا تم ّكنت أفالم كـ«الع ّراب»
و«كازابالنكا» ،و«سينما باراديسو» و«غناء
و«قصة
تحت المطر» و«ذه��ب مع الريح»
ّ
الحي الغربي» و«األزمنة الحديثة» و«طيران
ّ

فوق ّ
عش الوقواق» ،والكثير الكثير سواها،
ل��م��اذا نجحت ف��ي تغيير حياتهم ومدّهم
الحتمي أنّ جواب ك ّل واحد
بسعادة ما ،فمن
ّ
منهم سيختلف عن اآلخ��ر ،بما يؤ ّكد مدى
ا ّتساع هذا الفنّ وبالغة تأثيره.
«مطر حمص» ،العمل ال��روائ��ي الطويل
الرابع في مسيرة جود سعيد السينمائية،
فيلم جديد تقدّمه المؤسسة العامة للسينما
بدعم م��ن وزارة الثقافة ضمن أنشطتها
الكثيرة المتن ّوعة في سنوات الحرب الكونية
الظالمة على سورية ،التي تر ّد على اإلرهاب
والقتل واإلجرام وقطع الرؤوس وأكل األكباد
بالحب والثقافة والفنّ والخير والجمال .في
ّ
سنوات الحرب هذه ،أنتجت وزارة الثقافة
أجمل األف�لام والمسرحيات .قدّمت أرقى
العروض الموسيقية والحفالت الغنائية.
ن� ّ
�ظ��م��ت أه��� ّم م��ع��ارض ال��رس��م وال��ن��ح��ت.
حمت اآلث���ار العظيمة م��ن الجبناء الذين
استهدفوها ،وطبعت أرقى الكتب والدوريات
إيمانا ً منها بأن األمم العريقة تزداد عطا ًء في
أزمان الشدّة ،وأنّ الثقافة هي ما يبقى بعدما
يذهب ك ّل شيء.

نفتتح «مطر حمص» لجود سعيد اليوم
(السبت) ،وسنفتتح سو ّيا ً خ�لال األشهر
المقبلة« ،ليليت السورية» لغسان شميط،
و«ح��رائ��ق» لمحمد عبد العزيز ،و«األب»
لباسل الخطيب ،و«رج��ل وتابوت وثالثة
أي��ام» لجود سعيد ،وستلحق بها األف�لام
األرب��ع��ة ال��ت��ي تعمل ال��م��ؤس��س��ة العامة
مضي السنة
للسينما على إنجازها قبل
ّ
الحالية ( )2016وه��ي« :م��ا ورد» ألحمد
ابراهيم أحمد ،و«سجن حلب :ر ّد القضاء»
لنجدة أنزور ،و«طريق النحل» لعبد اللطيف
عبد الحميد ،و«درب السما» لجود سعيد
في خض ّم هذه االنطالقة اإلنتاجية الالفتة
ّ
المتمخضة
للمؤسسة واألف�ل�ام الجميلة
عنها.
«مطر حمص» ،فيلم عن تداعيات تلك
المشاعر المتراكمة المتس ّربة م��ن ألبوم
ذكريات موجعة أل ّمت بنا وعصفت بوطننا
الحبيب .مخيّلة األمس حاضرة ،والحكايات
محفورة في بؤرة الذاكرة وثنايا القلب ،وجود
سعيد يط ّل من سينما ال���روح ،من سينما
شغاف القلب وأطالله المنس ّية وشرايينه

المل ّونة بخواطر واشتياقات وموسيقى،
بقصائد وأحاسيس غامرة ،وبأحالم ناعمة
ما عادت بمتناول اليد .جود سعيد يحكي
عن وطنه الموجوع ،لك ّننا نلمح من شريطه
النازف تلك النافذة الواسعة المش ّرعة على
دروب الحنين بغ ٍد جميل مأمول.
بعد ذلك ،قدّم المخرج جود سعيد فريق
العمل الذي ض ّم كل من« :علي وجيه وجود
سعيد (سيناريو ،بمشاركة سهى مصطفى
وسماح ف ّتال) ،خالد فرنجية (مدير اإلنتاج)،
فايز سيد أحمد (مشرف اإلنتاج) ،وائل ع ّز
نجار
الدين (مدير اإلضاءة وتصوير) ،رشا ّ
(هندسة الديكور) ،أمير بارتي زاده (هندسة
ص��وت) ،جمال كريمي (ماكياج) ،باسمة
حسن (تصميم أزياء).
و«مطر حمص» من بطولة :محمد األحمد،
لمى الحكيم ،حسين عبّاس ،محسن عبّاس،
كرم الشعراني ،مصطفى المصطفى ،نسرين
فندي ،يامن سليمان ،هال بدير ،روجينا
رحمون ،علي س ّكر ،وسيم قزق ،مغيث صقر،
وضيف الشرف الفنان بشار إسماعيل.

جهاد أيوب
ح��اض��ر كالشباب وم��ن خلفه
سنوات ال تعدّ ،واثق كالسنديان
ومعه جعبة من التجارب الغنية،
ثابت كالجبال وحمله التواضع
والمحبة .ال يهدأ اب��ن السبعين،
غزير التواصل مع األصدقاء ،مبادر
إلى التحية والسالم والسؤال ،هو
المطرب والممثل والفنان عفيف
شيّا ،الذي أبهرنا منذ أيام في حفل
تكريم بعض رواد الغناء اللبناني!
اختار أن يقدم تحية إلى الرائد
الرائع نصري شمس الدين ،فكانت
خشبة مسرح األونيسكو .الك ّل
يعتقدون أن اإلطاللة كالسيكية،
فالسؤال هنا م��ش��روع .ال��ك� ّل لن
يعيروا الوصلة االهتمام الكبير،
فابن السبعين سيغني بتجربة
السنوات الخمسين التي خاضها
في معراك الفنّ الغناء والسالم،
لكن المخضرم اكتشف التحدّي،
وجهّز العدّة والمفاجأة ،وهذا ما
حصل.
ال��وص��ل��ة األول���ى ك��ان��ت تحية
بتحيتين ،األول����ى إل���ى ال��راح��ل
ن��ص��ري ،والثانية تنطلق بفنان
م��خ��ض��رم ل��ه ف��ي م��ج��ال ال��غ��ن��اء
باع طويل تجاوز خمسين سنة،
م��ح � ّم��ل��ة ب��ال��ط��ل��ع��ات وال���ن���زالت
والشوك والورود وحبّات الر ّمان,
وكانت المفاجأة حين اختار أغنية
«الطربوش» (ألحان الموسيقار
ملحم بركات) ،وسنكشف س ّرا ً إذا
قلنا إنّ هذه األغنية ُكتبت و ُل ّحنت
في منتصف الثمانينات من القرن
ال��م��اض��ي ل��ل��ف��ن��ان ع��ف��ي��ف ش � ّي��ا،
وبسبب سفر نصري المفاجئ إلى
الكويت ،ق ّرر أن يأخذ األغنية على
ع��ج��ل ،وه��ك��ذا ح��ص��ل ،ونجحت
ن��ج��اح�ا ً ص���داه ال ي���زال ح��اض��راً.
اليوم ،أرجع عفيف األغنية صعبة
األداء إلى ملعبه ،لتكون تحية وفاء
إلى روح نصري وتجربته.
صعد عفيف إلى المسرح مرتديا ً
ال���ش���روال ،وه���و م��ن الفولكلور
ال��ل��ب��ن��ان��ي ،اس��ت��ق��ب��ل ب��اح��ت��رام

وبانتظار ما بعده ،وأخ��ذ يغ ّني
الموال لنكتشف أن صوته ال يزال
متم ّكناً ،والك ّل يعرفون أنّ الموال
أصعب فنون الغناء .وبسرعة،
ب��دأت الصالة تتمايل مع نبرات
صوته ،وغ ّنى بحنجرة من ذهب
ال ت��ع��رف التعب ،أط���رب فرقص
فرقصت الصالة ،انتقل من مقام إلى
آخر بسالسة فانتقل الجمهور معه،
وأتقن الحركة المسرحية بذكاء
فهاجت الصالة بالتصفيق وبطلب
اإلع��ادة .غ ّنى ولم نرت ِو ،غ ّنى كما
لو كان يغ ّني للم ّرة األولى .غ ّنى،
ال ليتحدّى ،بل ليسقينا من نهره،
غ ّنى ليناطح النغم بشباب العمر،
غ ّنى ليسكت الوقت ،ويقدّم الورد،
غ ّنى ليملك غنيمته في نثر المحبة،
غ ّنى كي يقول ه��ذا جيلنا ،غ ّنى
ليتصالح مع النغم ،غ ّنى بصدق
وإحساس وتم ّكن ،فظهرت مالمحه
الطفولية كعاشق ال ينهك من عشق
لعبته .لذلك ،وهج شباب عفيف
بان من فرح نظراته ،من تطايرها
كاألسهم لتصيب ك ّل من كان في
الصالة .األغنية صعبة وتتطلّب
نبرات الشباب وإمكانياته .ولكن
ت��ح �دّي ص��اح��ب ال��م��ش��وار فرض
نوعية متم ّكنة كدنا ننساها في
زحمة الغناء المضروب والمش ّتت
والفقير.
عفيف شيا غ ّنى «الطربوش»
بسحر الشباب ،صوته ال يعرف
الغبار وال تعب السنين .انتقل به
من حالة إلى حالة بق ّوة عضالته
الصوتية م��ن دون أن يستخدم
الصراخ .أول��ى العناية بالحرف
ب��وض��وح ،ل��م يستخدم ال��عُ ��رب
بإزعاج إنما بسالسة .رافق نبرات
العمل بطفولة ،استعرض التراث
وال��ش��ك��ل وال��ح��رك��ة المسرحية
بذكاء ،وأعادنا إلى الزمن الجميل
وهو عاصر بعضه بعفوية وبخمر
التجدّد والماضي الواثق.
غ��� ّن���ى ع��ف��ي��ف ش��� ّي���ا ب��ط��ف��ول��ة
مسكوبة ب��ال��ف��رح واإلم��ك��ان��ي��ات
الباقية ،اعتقدنا أنّ العمر أصيب
بالترهل ،اعتقدنا أن الزمن هجر
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صاحبه ،اعتقدنا أن الصوت شاخ،
والنتيجة روح ال تعرف السكون،
ون��ش��اط ال تغيب عنه الشمس،
وصوت هادر أدهشنا حتى الثمالة،
وإط�لال��ة غنية بموهبة ه���ادرة،
ووفية لزمنها على رغم شوكها.
ما فرضه عفيف شيّا في وصلته
الغنائية على ك ّل من حضر حفل
األونيسكو ليس عابراً ،بل يؤكد
أنّ ال��ب�لاب��ل حينما تعلم أص��ول
اس��ت��خ��دام ص��وت��ه��ا ،ل��ن تعرف
األف����ول .وأن ال��ش��ج��رة المثمرة
تعطي حتى الرمق األخ��ي��ر .وأنّ
الوردة المتم ّكنة من أرضها الثابتة
تطرح الزهرة األجمل ،وأنّ الفنّ
المصحوب بموهبة غنية سيجد
صاحبها مساحته الذهبية كلّما
أط ّل مع نسائم الفرح.
المطرب عفيف شيّا أمين على
ص��وت��ه ف��ت��رك��ه م��ت��د ّف��ق �ا ً ف��ي كل
المناسبات .وهو أدرك مفاتيح ف ّنه
مع عمر مصحوب بأوجاع الفرص
الضائعة أو ال��م��ح��ارب��ة ،فعالج
زمانه بعدم الوقوف مع خيبات
المرحلة .ق ّرر أن يعالج أسماعنا
َ
حاك الغناء
كلّما سنحت الفرص،
على أصوله ،وصعد إلى المسرح
بأصوله ،واحترم وصلته بقيمة
لحب ف ّنه وجمهوره ،وزرع
أصوله
ّ
الوفاء لموهبة أق��ل ما يقال فيها
إنها ل��م تهت ّز أو تتل ّكأ على رغم
تكالب الزمن وغبار الوقت.
عفيف شيّا المطرب ال��ص�دّاح
يستحق م ّنا أن نص ّفق له مط ّوال ً
ّ
فما فعله في تلك األمسية حالة
جنونية تحسب له ولفنّ الغناء،
وسنتذكر ذل��ك دائ��م�ا ً كما لو أننا
شاهدناه وسمعناه للم ّرة األولى.
وف��ي ه��ذه ال��م�� ّرة سحرنا بخ ّفة
ظ�لّ��ه ،ونعومة خطواته ،وذك��اء
اس��ت��ع��راض ح��رك��ت��ه ،ورج��ول��ة
ٍ
وبصوت من ذهب مغموس
وقفته،
ح��ب البلبل
بخمر التعب حيث
ّ
للنغم ...عفيف شيّا بلبل من هذا
البلد يسكب نغماته على أعتاب
ال��وج��ع ،وي��ت��رك ب��ص��م��ات��ه على
مفاتيح الفرح.

الم�ؤ ّرخ ماريو ليفراني يعيد ت�شييد بابل في كتابه «تخ ّيل بابل»
والعمق والشمول ،ال��ذي تناول به ليفراني ،عم ٌل حول
المدينة (الكتاب :ص .)619
فأن يتناول الكتاب بالتحليل والنقد والمتابعة مجمل
األعمال والنظريات والنتائج المتعلقة بمدينة بابل ،هو عم ٌل
ق ّل نظيره في األبحاث الغربية ،وأما في الجانب العربي
فلم يسبق أن صدر كتاب بهذا العمق المعرفي ،والمنهجية
العلمية ،تناول تاريخ المدينة بهذا الشمول .لقد جرى تتبّع
حضارة بابل من جوانب عدّة في لغات كثيرة ،لكن مجمل ما
ُدوِّن خالطه األسطوري والخيالي إلى درجة أن باتت المدينة
خيالية في األذهان .مع ليفراني تغادر بابل ذلك الموضع
لتغدو حقيقة ،تتأسس على حوادث وبقايا ووقائع ،لذلك
تجد الرجل حريصا ً على نقد سابقيه ،ولم يثبت من أقوالهم
وكشوفاتهم في مؤلفه سوى ما تمت البرهنة على صحته.

ع ّز الدين عناية
لم أنتبه سوى في مرحلة تالية ،حين التحقت بالجامعة
الزيتونية طالباً ،أنّ استعمال «ي َبلْ ِب ْل ْت َبلْبي ْل» ،أي يتكلّم
بسرعة فائقة ،و« ْم� َب��ل� ْب� ْل» أي مضطرب وعلى قلق ،في
الدارجة التونسية ،مأتاهما من مفردة «بابل» ومن تلك
الداللة التوراتية العميقة الثاوية في الالوعي ،حين بلبل الله
النص الجميل للودفيغ
ألسنة الخلق .فاللغة مثلما يقول ذلك
ّ
فتغنشتاين «يمكن اعتبارها بمثابة المدينة العتيقة ،متاهة
من األزقة والساحات ،منازل قديمة وأخرى حديثة .أين تحيط
بالكل شبكة من البلدات الجديدة طرقاتها مستقيمة ومنتظمة
و ِبدُور متماثلة» .فقد كانت الفرنسية التي ُنل َّقن إياها في عمر
ّ
غض في المدرسة ،مع سن السابعة ،تزاحم وتطرد اللغة األ ّم
بقوة وعنف ،فتحفر شروخا ً غائرة في ذهن الصبي.
لكن شظايا بابل اللغوية التي وردت إلينا مع الدارجة
قبل أن تأتي م��ن الفصحى ،كانت ج���زءا ً م��ن إن��اء كبير
ّ
مهشم .لن يتيسر ترميمه مجدّدا ً سوى بواسطة الخيال
أو التخيّل ،كما يذهب المؤ ّرخ اإليطالي ماريو ليفراني في
كتابه «تخيّل بابل» المنشور في ترجمة عربية من إعداد
ع ّز الدين عناية .حيث يسير الكاتب في مؤلفه وفق إطار
ويغطيه .محاوال ً
ّ
زمني متط ّور ،يستوعب موضوع بحثه
ّ
بناء إطار جامع لنتائج األبحاث بعد قرنين من الدراسات
والحفريات حول المدينة الدنيوية ،التي طالما ُو ِ
ضعت
قبالة المدينة السماوية أورشليم ،في األدبيات التوراتية.
فالكتاب تاريخي أثري لعالم آثار خبير بحقله ،يسلط فيه
الضوء على مدينة قديمة تقع في حيّز زمني متقدم ،قيل
الكثير فيها حتى اختلط األسطوري بالواقعي والتاريخي
بالالتاريخي.

بابل منبع الطغيان والديمقراطية

يأتي بنا ُء بابل مجدَّدا ً عبارة عن تخيل لمدينة متوارية،
غير موجودة ،ومن هنا كان عنوان الكتاب «تخيّل بابل».
وخطورة عمل ليفراني أن مادة بحثه التوثيقية تكاد تكون
ال شيء عن ذلك الشرق القديم ،مع أنه يُعَ ّد مهد حضارتنا.
َ
تبق من ذلك الماضي البعيد ـ بعبارة جوهان
حيث لم
غوتفريد هردر ـ سوى «مرويات لمرويات ،شظايا روايات،
حلم عن ما بعد العالم» .ينطلق ليفراني من معالجة مسألة
تشييد المدينة ،اكتشاف آج ّر البناء والتقنيات المرافقة،
والتط ّورات الحضارية التي حصلت حتى دفعت باتجاه
بناء بابل ،وأيّ دور حضاري استوجب تشييد المدينة ،ك ّل
ذلك يدخل في عملية البحث عن المدينة المتوارية .وكأن
ليفراني يُعيد بشكل آخر أسئلة جاكوب بورخاردت في
بازيليا ـ عام  1870ـ حين تساءل كيف لشعب أن يصير
شعباً؟ وكيف يتح ّول إلى دول��ة؟ وما هي أزم��ات النشأة
والمولد؟ وأين يمكث ذلك الح ّد من التط ّور السياسي ،الذي
باالنطالق منه يمكن الحديث عن المدينة ـ الدولة؟
وحديث النشأة يستدعي بالضرورة حديثا ً عن أنظمة
الحكم التي شهدتها المدينة .فليس «الطغيان الشرقي»
وليد بابل فحسب ،كما ير ّوج عادة ،بل صنوه «الديمقراطية
البدائية» أيضا ً كما يبيّن ثوركيلد جاكوبسون ()1943

تاريخنا سجين الرؤى التوراتية

المختص في السومريات .لماذا تتعثر الديمقراطية اليوم
ّ
تلك قصة أخرى؟ يُعيد ليفراني النظر في تلك األطروحة
متحدّثا ً عن ديمقراطية نسبية ،ليست ديمقراطية صلبة،
قائمة على مؤسسات« ،ألن وظائف الحكم لم تتف ّرع بعد،
وبنية السلطة ليست جلية ،وآلية التنسيق االجتماعي ال
تزال في حال تشكل» .يقول جاكوبسون« :إن وثائقنا تثبت
أن بالد ما بين النهرين ،فترة ما قبل التاريخ ،كانت منتظمة
سياسيا ً وفق نظام ديمقراطي ال أوتوقراطي ،كما سيسود
الحقا ً في بالد ما بين النهرين التاريخية».
وضمن ذل��ك السياق يتابع المؤرخ ليفراني األبحاث
األثرية المباشرة ،التي تناولت الفضاءات الحضارية
بالحجة
التي غلب الظنّ أنها موضع بابل ،حتى ثبت األمر
ّ
والط ّل واليقين ،أكان ذلك في األركيولوجيا التاريخية أو
ما قبل التاريخية ،ليستخلص منها ما باحت به األطالل
عن هذه المدينة وع ّما بلغنا عن هذه المدينة .ومن جانب
آخر ،يتابع ليفراني النظريات والرؤى التي قيلت سواء في
فلسفة الحضارة ،أو في تاريخ العمران والفن والرسم ،إلى
اإلناسة االجتماعية ،أو ما اتصل بفقه اللغات مستفتيا ً إياها
طريق بابل الوعر .فبناء صورة متكاملة عن بابل هو تشييد
تتضافر فيه جهود عد ٍد من الباحثين في حقول ش ّتى.
الملك اآلشوري أسرحدون يصف تقدّم جيشه ،الزاحف
والمد ّمر« :أمامه مدينة وخلفه خ��راب» .لكن ليفراني في
بحثه عن بابل كان أمامه خراب وخلفه مدينة ،تلك المدينة
التي اندرست منذ أن قال الناس« :هل ّم نبن ألنفسنا مدينة
وبرجا ً رأسه في السماء .ونصنع ألنفسنا اسما ً لئالَّ نتبدّد
�رب لينظر المدينة والبرج
على وجه كل األرض .فنزل ال� ّ

اللذين كان بنو آدم يبنونهما .وقال الرب :هل ّم ننزل ونبلبل
هناك لسانهم حتى ال يسمع بعضهم لسان بعض .فبدّدهم
ال��رب من هناك على وج��ه ك� ّل األرض ،فك ّفوا عن بنيان
ّ
الرب هناك بلبل لسان
المدينة ،لذلك ُدعِ ي اسمها بابل ألن
ّ
ك ّل األرض»( .سفر التكوين  1 :11ـ .)9

بابل المدينة النائمة

ومن الصواب ـ كما يورد ليفراني ـ أن من يتطلّع إلى تأليف
كتاب في هذا الموضوع ،بما يستوجبه من معرفة ومقدرة،
يتوجب عليه ألاّ يكتفي بعلم اآلث��ار ،العائد إلى الحقبة
التاريخية أو إلى فجر التاريخ ،أو بفقه اللغات الشرقية
(اآلش��وري��ة والسومرية والح ّثية والمصرية والسامية
يتوجب عليه أيضا ً توظيف علم
واإليرانية وغيرها) ،بل
ّ
تخطيط المدن ،وتاريخ الهندسة المعمارية ،واإلناسة
االجتماعية ،والنظريات االقتصادية ،والتط ّورية والتط ّورية
الجديدة ،واإلحاطة بالتج ّمعات القروية وبالمشهد الفالحي،
وبالطغيان واألنظمة الثيوقراطية ،وباألحداث السياسية
بين أوروبا والدولة العثمانية ،وباالستعمار وبالتخلّص من
االستعمار ،وبالكونية وبالمحلية ،وبالمقاربات الجغرافية
الجديدة ،وبالتصميم الحاسوبي واالستشعار عن بعد،
وبغيرها من المجاالت .كأن الرجل على يقين أن التاريخ
وحده أو علم اآلثار وحده ،يعجز ك ّل منهما عن إيقاظ هذه
المدينة النائمة.
يسرت عملي ُة تخيّل بابل ،أو تشييد بابل ،قضا َء الرجل
ّ
السنوات الطوال منك ّبا ً على الفضاء الحضاري ،سواء على
يسر له التج ّول
عين المكان أو في المكتب ـ كما يقول ـ ما ّ

المعرفي فيه .فقد كتب ليفراني الكثير حول بالد الشرق
باللغتين اإليطالية واإلنكليزية« :أصل المدينة» (،)1986
«أكد :أولى اإلمبراطوريات العالمية» (« ،)1993الشرق
القديم .التاريخ االجتماعي واالق��ت��ص��ادي» (،)1988
«أصل المدينة .التج ّمعات الحضارية األولى في المشرق»
(« .)1986ال��ح��رب والدبلوماسية في الشرق القديم»
(« ،)1994العالقات الدولية في الشرق القديم» (،)2001
«م��ا وراء ال��ت��وراة :ت��اري��خ إسرائيل القديم» (،)2003
«األس��ط��ورة والسياسة ف��ي ب�لاد ال��م��ش��رق» (،)2004
«أوروك :أولى المدن على وجه البسيطة» (ترجمة مشروع
المتخصصين العالميين
كلمة  .)2012فالرجل من كبار
ّ
في التاريخ الشرقي القديم وهو عضو في عدد من المجامع
ّ
الغث من السمين في شأن ما ُكتب وما
العلمية .يدرك فرز
قيل في بابل ،شأنه كشأن غريق بو ال��ذي ق��ال« :ط��وال
حياتي انشغلتُ بدراسة العالم القديم ،إلى ح ّد أشعر أني
مسكون بظالل األعمدة التي تهاوت من بعلبك وبالميرا
وتخت جمشيد ،وإلى ح ّد أن روحي ذاتها غدت طالّ من تلك
العاديات».
في هذا الكتاب المنقول إلى العربية ،يحوصل ليفراني ما
توصلت إليه نتائج األبحاث حول بابل على مدى قرنين،
ّ
يفرز التاريخي عن الالتاريخي ،والعلمي عن الالعلمي ،في
حقل تعدّدت فيه المقاربات وتضاربت .ذلك أن بابل من
أكثر مدن العالم إغرا ًء للباحثين في التاريخ واآلثار ،وكان
ال ب ّد من حوصل ٍة وغربل ٍة لِما قيل في هذه المدينة منذ القديم
حتى تاريخنا الراهن .ومع أن ج ّل ما ُكتب عن بابل كان
كتابة تاريخية ،أو تقارير أثرية ،فإنه لم ينشر بهذا الحجم

يأتي المؤ َّلف الحالي ضمن مشروع شامل اشتغل عليه
ماريو ليفراني ،يتناول إعادة قراءة التاريخ القديم للمشرق
العربي .في مؤلفه «ما وراء التوراة» المشار إليه ،نحا
بالالئمة على المؤرخين المهتمين بتاريخ بالد المشرق،
كيف أن المنطقة التي صنعت التوراة باتت ضحية رؤى
التوراة؟ ولن يتيسر ذلك التصحيح لتاريخ المنطقة ،وفق
ليفراني ،سوى باكتشاف التاريخ السابق للتوراة ،وبابل
على ح ّد تعبيره إحدى أعمدته القوية .من هذا الباب توجب
عليه تخصيص مؤلف لهذه المدينة التي تتوارى وراءها
حضارة محورية في بالد المشرق.
الجلي ،مع أن الكتاب يتناول موضوعا ً تاريخيا ً أثرياً،
لكن
ّ
فإن لغته اإليطالية تبدو أنيقة وسلسة ،ال تنشد محادثة
المختص
المختص فحسب .فالكتاب وفق تقديري يقرأه
ّ
ّ
المختص ،كما ثمة مسحة أدبية في
في التاريخ وغير
ّ
لغة المؤلف مع تميّز بالدقة في العبارة .إذ يعالج الكاتب
مفاهيم تاريخية من دون التج ّني في القول ،بل يدعم مقوله
بمستندات ثابتة وقوية .كما أنه ينتقد ال��رؤى المركزية
والمجحفة التي تع ّرضت إلى بعض الجوانب من موضوع
وجلي في سائر مؤ ّلفات
خفي
بحثه .لكن عموماً ،ثمة نقد
ّ
ّ
ليفراني للمدرسة الغربية في قراءتها للتراث الشرقي .بدا
هذا النقد الذعا ً خصوصا ً في مؤ ّلفه «ما وراء التوراة» .أما في
يتوجه ،باألساس،
كتابه المعروض «تخيل بابل» فإن نقده
ّ
إلى البناء المعرفي لعد ٍد من األبحاث.
كانت لبرج بابل قوة تخيلية متم ّيزة ،مرتبطة سواء
بمسألة «تبلبل األلسن» التي أ ّثرت عميقا ً على التقسيمات
اللغوية ،أو بالثقل األخالقي والالهوتي لألسطورة .كما أن
هناك إدانة أخالقية للمدن اآلشورية البابلية تخترق تاريخ
الثقافة الغربية ،فنينوى وبابل مدينتا الش ّر ،ملعونتان،
على نقيض أورشليم المدينة المقدّسة .يحاول ليفراني
الغوص عميقا ً في أركيولوجيا تلك األساطير بقصد ترميم
ما ّ
تهشم من حقائق التاريخ.
الكتاب« :تخيّل بابل ...مدينة الشرق القديمة وحصيلة
مئتي سنة من األبحاث».
المؤلف :ماريو ليفِراني .المترجم :ع ّز الدين عناية.
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