
تــصــدر فــي كــتــاب بــعــنــوان »تــراثــنــا بــن مــاٍض 
ــام نـــفـــســـه. تـــعـــددت  ــعــ ــدر فــــي الــ ــ وحــــاضــــر« صـ
هـــذه املــحــاضــرات وتــنــّوعــت، بـــدءًا مــن املــدخــل 
ــقـــديـــم والـــجـــديـــد،  الــــخــــاص بـــوجـــودنـــا بــــن الـ
والفصل الخاص بتراثنا من قديمه إلى عصر 
الــحــضــارة اإلســامــيــة، ففصل عــنــوانــه محنة 
تراثنا من الغزو الصليبي إلى عصور الظام، 
وصوال إلى تراثنا من فجر اليقظة إلى العصر 
الحاضر، وتقديم ما يشبه تقريرين األول عن 
للكتاب اآلســيــويــن واألفــريــقــيــن  مــؤتــمــر  أول 
مــؤتــمــر  عــــن  والـــثـــانـــي   ،)1958( طــشــقــنــد  فــــي 
الــدولــي في نيودلهي في دورتــه  املستشرقن 

السادسة والعشرين )1964(. 
هذا الكتاب ال يعد كتابًا تراثيًا كما قد يتبادر 
إلـــى الــذهــن، بــل هــو كــتــاب مــوضــوعــه الــتــراث، 
وزوايــــــا الـــتـــنـــاول مــهــمــة كــمــا تــشــيــر عــنــاويــن 
الــفــصــول، وكــمــا تشير على وجــه الخصوص 

هذه القضايا األربع التي تجتذب النظر. 
الــقــضــيــة األولــــــى تــتــمــثــل فـــي انـــتـــبـــاه عــائــشــة 
للموروث  التاريخي  العمق  إلى  الرحمن  عبد 
التراث  كانت مهمة  »إذا  تقول:  العربي، حيث 
الكشف عن جذورنا وعناصر أصالتنا وأسرار 
ذاتــنــا، لكي يــقــّدم األســـاس الــراســخ لوجودنا 
اإلدراك  يتأصل  أن  فيجب  واملــقــبــل،  الــحــاضــر 
ــأن تــــراث األمــــة ال يــقــف عــنــد بــدايــة الــتــاريــخ  بـ
إلــى ما  اإلســامــي، وإنــمــا يمتّد مــع ماضيها 
 في أعماق الزمن. فماضي كل 

ً
قبل ذلك موغا

ماضي  تعّربت هو  أو  أسلمت  التي  الشعوب 
واملادية  الفكرية  الحضارات  وكــل  األمــة،  هــذه 
التي ازدهــرت في أرض وطننا هي في الواقع 

التاريخي ميراثنا جميعًا«. 
بالتراث  الــوقــوف  الــجــائــز  وتضيف »مــن غير 
ــانــــي يــــحــــصــــره فــي  ــكــ ــــي أو مــ ــنـ ــ ــنــــد حـــــد زمـ عــ
عــلــوم  ــر  ــ ــائـ ــ ــلـــي وذخـ الـــجـــاهـ األدب  نــــصــــوص 
العربية والتاريخ اإلسامي، ألن أبعاده تمتد 
وطننا  أقــطــار  لكل  القديم  الــتــراث  فتستوعب 
فيه مثل  الزمان واملكان.. فيدخل  امتداد  على 
نــصــوص الـــبـــردي املـــصـــريـــة، كــمــا تــدخــل فيه 

النصوص التي كشفت عنها الحفريات األثرية 
ــور والـــيـــمـــن واملــــغــــرب الــعــربــي  ــ فـــي بـــابـــل وآشــ
األفريقي، من حيث هي مادة تاريخية ملاضي 
هــذه األمـــة الـــواحـــدة، يــأخــذ مكانه مــع تراثها 
املشترك منذ العصر الجاهلي، وتراثها الحي 
مــن الــتــاريــخ اإلســامــي، إذ تتماحى الــحــدود 
والــــفــــواصــــل، ونــلــتــقــي فـــكـــرًا وروحــــــًا ومـــزاجـــًا 

ولسانًا ووجدانًا، ونتحد وجودًا ومصيرًا«. 
لتراثنا،  الشامل  املفهوم  هــذا  غــرابــة  ولتزيل 
تشير إلى »أن هذا املفهوم لم يكن غريبًا في 
القرون اإلسامية األولى حن كانت أمتنا في 
أوج قوتها.. في تلك القرون اتسع أفقها الرحب 
لهذا الشمول.. إذ لم تقف حركة إحياء التراث 
عند آثار الجاهلية وعلوم العربية واإلسام، 
تــراث  إلــى جانبها حركة تعريب  بــل نشطت 
شــعــوب الــدولــة اإلســامــيــة الــكــبــرى العلمي، 
ــان.. في  ــونـ ــيـ واتــســعــت فــاســتــوعــبــت تــــراث الـ
ضوء وعي بما سبقته من حضارات شرقية 
بــدأ منها وليس مــن الصفر )حــضــارة وادي 
الــنــيــل ووادي الــرافــديــن والــهــنــد(، فــكــان هــذا 
الشمول مظهرًا لوعي األمة لذاتها«. أي كانت 

ثقافتها تمثل أفقًا ال حيزًا. 

محمد األسعد

مــهــمــة تــلــك الــقــضــايــا األربـــــع الــتــي 
أشارت إليها قبل ما يقارب نصف 
قرن عائشة عبد الرحمن، املعروفة 
تــزال  وال   ،)1998  -1913( الشاطئ  بنت  بلقب 
تحتفظ بأهميتها لسببن، األول أنها مقاربة 
تؤكد االمتداد الزمني الغارق في القدم للتراث 
العربي، الذي يتجاوز العمق التقليدي مكانًا 
وزمانًا، ولو وجدت هذه القضية صدى ألغنت 
الـــدراســـات الــنــقــديــة الــعــربــيــة، وأخــرجــتــهــا من 
تـــراث جاهلي  بــن  املــحــشــورة  الضيقة  آفاقها 
ــانــــي أن  ــثــ فــــأمــــوي فـــعـــبـــاســـي فـــأنـــدلـــســـي، والــ
مــلــحــوظــتــهــا حـــول الــفــهــم الــقــاصــر واملـــحـــدود 
ترك  مــا  تغييب  خطر  مــن  والتحذير  لتراثنا، 
أسافنا من ثمار عقولهم في مختلف الفروع 
املــعــرفــيــة، مــثــل الـــطـــب والــعــقــاقــيــر والــفــلــســفــة 
والـــريـــاضـــيـــات والـــفـــلـــك..إلـــخ، مـــا زاال مــاثــلــن، 
ــتـــزال  ــراه مــــن اخـ ــ والـــخـــطـــر يــتــجــّســد فــــي مــــا نــ
لتراثنا كما كــان فــي أيــامــهــا، فــي لغة وباغة 
وأدب وعقيدة إسامية وشريعة وتاريخ، بل 
ووصل اختزاله في أيامنا هذه إلى »تراث« غير 
عقاني محوره اختراع ذرائع لقتل اإلنسان أيا 

كانت جنسيته وديانته ولون بشرته. 
جاء التنبيه على هذه القضايا األربــع، خال 
محاضرات ألقتها على طلبة »معهد البحوث 
والـــدراســـات الــعــربــيــة« فــي عــام 1968، قبل أن 

عائشة عبد الرحمن

التراث، يتجه القصد منه غالبًا،  حن يذكر 
ــى نــــطــــاق مـــــحـــــدود يــــحــــصــــره فـــــي قـــديـــم  ــ ــ إلـ
املــخــطــوطــات مــن عــلــوم الــعــربــيــة واإلســــام، 
الكبير،  الــوطــن  امــتــداد  فهنا وهــنــاك، وعلى 
ت أو كثرت، إلى خدمة تراثنا 

ّ
ه عناية قل توجَّ

وإحيائه، فإذا كل ما ينشر منه أو أكثره، ال 
يــعــدو ذخــائــر الــعــربــيــة: لــغــة وبــاغــة وأدبـــًا، 
واإلسام: عقيدة وشريعة وفلسفة وتاريخًا. 
ونــنــظــر هــنــا وهــنــاك وهــنــالــك، فـــإذا جمهرة 
ــراث،  ــتــ ــن قـــومـــنـــا بــتــحــقــيــق الــ املــشــتــغــلــن مــ
ــــام  هــــم مــــن عـــلـــمـــاء الـــعـــربـــيـــة وفـــقـــهـــاء اإلسـ

واملتخصصن في درس فلسفته وتاريخه.
ويخشى أن يرسخ فينا هذا الفهم القاصر 
املحدود لتراثنا، فيغيب عنا أول ما يغيب: 
أن تــراثــنــا يــســتــوعــب إلـــى جــانــب ذلـــك كــلــه، 
ــا تـــــرك أســـافـــنـــا مــــن ثـــمـــار عـــقـــولـــهـــم فــي  مــ

من  العلم،  وميادين  املعرفة  فــروع  مختلف 
ورياضيات  ونبات  وكيمياء  وعقاقير  طب 
وفــلــك... إلــى آخــر هــذه الــعــلــوم الــتــي ال تكاد 
يحّس حاجتنا  أو  بتراثها  يعنى  من  تجد 
العربية  إعــداد خبراء يشاركون علماء  إلــى 
ــــام فــي حــمــل األمـــانـــة الــصــعــبــة التي  واإلسـ

يفرضها علينا وجودنا.
وإذا كانت مهمة التراث الكشف عن جذورنا 
يقدم  لكي  ذاتنا،  وأســرار  أصالتنا  وعناصر 
الحاضر  الوطيد لوجودنا  الراسخ  األســاس 
بــأن  يــتــأصــل اإلدراك  فــيــجــب أن  واملــســتــقــبــل، 
ــتـــاريـــخ  ــنـــد بــــدايــــة الـ ــقـــف عـ تـــــــراث األمـــــــة ال يـ
اإلســامــي الـــذي جمعنا فــيــه الــلــواء املــوّحــد، 
وإنـــمـــا يــمــتــد مـــع مــاضــيــهــا إلـــى مـــا قــبــل ذلــك 
 في أعماق الزمن: فماضي كل الشعوب 

ً
موغا

الــتــي أسلمت وتــعــربــت، هــو مــن مــاضــي هذه 
األمة. وكل الحضارات الفكرية واملادية التي 
ازدهــــــرت فـــي أرض وطــنــنــا، هـــي فـــي الــواقــع 
التاريخي ميراثنا جميعًا، نحن الذين عّرفنا 

التاريخ من القرن األول الهجري أمة واحدة!
وهذا اإلدراك الواعي، يصحح ما شاع فينا 

تراثنا بين ماٍض وحاضر

يُخشى أن يرسخ فينا 
الفهم القاصر لتراثنا، 
فيغيب عنا: أن تراثنا 

يستوعب ما ترك أسالفنا 
من ثمار عقولهم في 

مختلف فروع المعرفة 
وميادين العلم

في كتابها »تراثنا بين 
ماٍض وحاضر« )1968(، 

تنبّه عائشة عبد الرحمن 
)بنت الشاطئ(، إلى أربع 

قضايا تؤكد االمتداد 
الزمني للتراث العربي، 

وتحّذر من الفهم 
المحدود لتراثنا، وخطر 

تغييب ما ترك أسالفنا 
من ثمار عقولهم في 

مختلف فروع المعرفة

جلسة النقاش التي 
استضافت الكاتب 

المصري يوسف رخا 
للحديث عن رقابة 

»الجماعة األدبية«، 
حملت من األسئلة أكثر 

مما أجابت

ماضي الشعوب التي أسلمت وتعربت هو من ماضينا

يوسف رخا الطائفة األدبية ورقابتها

بنت الشاطئ أربعة تنبيهات منسية

الكتاب ليس عمًال تراثيًا 
بل هو كتاب موضوعه 

التراث

تأصيل اإلدراك بأن تراث 
األمة ال يقف عند بداية 

التاريخ اإلسالمي

الجماعة األدبية تضع 
شروطًا وُتخرج كل من 

ال يتقيّد بها

نبّه إلى اختزال التراث في 
اللغويات واإلسالميات 

والتاريخ

يبدو تحذير  الراهن،  في ضوء حاضرنا 
عائشة عبد الرحمن من الفهم القاصر 
منها  العلمية  العقول،  ثمار  وغياب 
إلقاء  بالنبوءة. فبمجرد  أشبه  بخاصة، 
الكتب  عــنــاويــن  على  سريعة  نــظــرة 
في  المنتديات  ومحاور  المطبوعة 
بنت  خشيته  ما  أن  تؤكد  هذه،  أيامنا 
الشاطئ قد تحّقق على كل صعيد، 
مع تكاثر العناكب السوداء التي تنسج 
فكرية  التماعة  أي  وتحجب  شباكها 
األمة  هذه  ماضي  في  حية  نبضة  أو 

وحاضرها.

ما خشَيته قد تحّقق

2425
ثقافة
صدر قديمًا

مقتطف

ندوة

إصدارات

القضية الثانية التي نّبهت إليها، تتمظهر في 
الذين  والنقاد  الكتاب  »انشغال  األول  شقن، 
يــســيــطــرون عــلــى مـــراكـــز الــتــوجــيــه لــلــوجــدان 
الــقــومــي والــفــكــر الــعــام بالبضاعة الــحــاضــرة، 
وتحّرجهم من االلتفات إلى التراث، معتذرين 
بأنهم إنما يعيشون يومهم ويعانون مشكات 
واقعه، ويغيب فهم أن حاضرنا مشحون بما 
يحمل من ميراث هذا املاضي الذي تكمن في 
أعماقه جـــذور ذواتــنــا«. والــثــانــي »حــن يذكر 

مـــن أن مــكــانــنــا فـــي الــتــاريــخ الــحــضــاري لم 
الوسيط  العصر  فــي  إال  قياديًا  دورًا  يأخذ 
ــنـــارًا للعلم  حـــن كــــان الـــشـــرق اإلســــامــــي مـ
واملـــعـــرفـــة والــــتــــمــــدن، وأوروبـــــــــا غــــارقــــة فــي 
ــذا الــقــول  ظــلــمــات عــصــورهــا الــوســطــى. وهــ
الــشــائــع نــشــأ عـــن جــهــل أو تــجــاهــل لــلــواقــع 
ــة العربية  بـــأن األمـ الـــذي يشهد  الــتــاريــخــي 
فـــي الــعــصــر اإلســـامـــي، قـــد انــدمــجــت فيها 
ماضيها  فصار  تعربت،  التي  الشعوب  كل 
كله من ماضي هذه األمة، كما صار تراثها 
الــفــكــري والـــحـــضـــاري مــيــراثــًا لــهــذا الــوطــن 

الكبير.
ومــن ثــم لــم يجز أن نقف بــالــتــراث عند حد 
زمني أو مكاني يحصره في نصوص األدب 
والتاريخ  العربية  علوم  وذخائر  الجاهلي 
ــــي، بــــل تــمــتــد أبــــعــــاده لــتــســتــوعــب  ــــامـ اإلسـ
التراث القديم لكل أقطار وطننا، على امتداد 

الزمان واملكان...
فيدخل فيه مثل نصوص البردي املصري، 
كما تدخل فيه النصوص التي كشفت عنها 
الحفريات األثرية في بابل وآشــور واليمن 
واملــغــرب الــعــربــي األفــريــقــي... مــن حيث هي 
مــادة تاريخية ملاضي هــذه األمــة الــواحــدة، 
يأخذ مكانه مع تراثها املشترك من العصر 
ــا الــــحــــي مــــن الـــتـــاريـــخ  ــهــ ــلـــي، وتــــراثــ الـــجـــاهـ
الــحــدود والفواصل  اإلســامــي، إذ تتماحى 
ـــًا ولـــســـانـــًا  ــزاجــ ــ وتـــلـــتـــقـــي فــــكــــرًا وروحــــــــًا ومـ

ووجدانًا وتتحد وجودًا ومصيرًا.
)مقطع من مقدمة كتاب 
»تراثنا بني ماٍض وحاضر«(

إلــى نطاق  غــالــبــًا،  القصد منه  الــتــراث، يتجه 
مــحــدود يــحــصــره فــي قــديــم املــخــطــوطــات من 
توجه  وهــنــاك  فهنا  واإلســــام،  العربية  علوم 
عناية قلت أو كثرت إلى خدمة تراثنا وإحيائه، 
فإذا كل ما ُينشر منه أو أكثره، ال يعدو ذخائر 
العربية؛ لغة وباغة وأدبـــًا، واإلســـام عقيدة 
وشريعة وفلسفة وتاريخًا«. وما تخشاه هو 
القاصر واملحدود  الفهم  »أن يرسخ فينا هذا 
أن تراثنا  أول ما يغيب؛  لتراثنا، فيغيب عنا 
يستوعب، إلى جانب ذلك كله، ما ترك أسافنا 
املعرفة  فـــروع  فــي مختلف  ثــمــار عقولهم  مــن 

وميادين العلم«. 
القضية الــثــالــثــة املــهــمــة فــي هـــذا الــســيــاق هي 
التي  باملكتبات  العناية  تقاليد  على  التنبيه 
رافــقــت أطــــوارًا حــضــاريــة عــربــيــة بــــارزة، وهــي 
تــقــالــيــد تـــتـــضـــاءل أمـــامـــهـــا عـــنـــايـــة الــعــصــور 
مكتبة  ذلــك  من  ومكتباتها.  الحديثة  العربية 
ــغــــداد، وريـــثـــة مـــا كــان  »بـــيـــت الــحــكــمــة« فـــي بــ

يدعى في العصور البابلية واآلشورية »بيت 
ــواح«. فــبــعــد أن ضــاقــت دار الــخــافــة بما  ــ ــ األلـ
تجمع فيها من مخطوطات، أخرجها هارون 
بــنــاهــا،  رحــبــة  دار  إلــــى   )819  -766( الــرشــيــد 
وازدهـــرت هــذه الــدار في عهد املــأمــون، وظلت 
الــنــاس حتى  وعــامــة  للعلماء  مفتوحة  قائمة 
الـــقـــرن الــثــالــث عـــشـــر، ثـــم تـــبـــّددت مـــع ســقــوط 
واملكتبة  املغول وحلفائهم.  الغزاة  بيد  بغداد 
الفاطمي  بالله  الــعــزيــز  مكتبة  كــانــت  الثانية 
العاشر  الــقــرن  فــي  أنــشــأهــا  الــتــي   )996 -955(
امليادي، وضمت حسب بعض الروايات أكثر 
من مليون كتاب مخطوط، وتبددت أيضًا مع 
نقلها  تــم  بــن كتب  الفاطمين،  ســقــوط دولـــة 
للراغبن  تــم بيعها، وأخــــرى وهــبــت  وأخــــرى 
مكتبة  كــانــت  الــبــارزة  الثالثة  واملكتبة  فيها. 
الحكم الثاني )915- 976( تاسع أمــراء الدولة 
األموية في األندلس، وبدأ تأسيسها في أيام 
والده عبد الرحمن الناصر، وجمع فيها كتبًا 
من كل األقطار، ولكن بعد وفاته استولى على 
السلطة حاجبه املنصور بن أبي عامر، فأحرق 
وطمر في اآلبــار معظم كتبها، وخاصة كتب 

الفلسفة والعلوم الطبيعية. 

مكاننا في التاريخ الحضاري

محاولة في فهم ميزان الجماعة

بترجمة عن الفرنسية لـ طواهري ميلود، يصدر قريبًا عن ابن النديم والروافد، كتاب 
نسخته  الكتاب صدر في  أشيل مبيمبي.  الكاميروني  لألكاديمي  الّزنجي،  العقل  نقد 
تاريخًا وحاضرًا- حول سؤال:  »الزنوج«  -انطالقًا من وضع  الفرنسية سنة 2013، ويدور 

كيف يمكن التفكير في االختالف والحياة؟ في المتشابه والمغاير؟

مؤخرًا  صدر  الشنبري،  اهلل  عبد  لـ  األبيض  البيت  إلى  الحكمة  بيت  من  الطب:  قصة 
عن الدار العربية للعلوم ـ ناشرون. يحيط الكتاب بتاريخ علوم الطب اليوناني والعربي-
التي  االكتشافات  ويتناول  العصور،  مرّ  على  والهندي  واألميركي  واألوروبي  اإلسالمي 

قام بها األطباء منذ ما قبل التاريخ وصوًال إلى الطب الحديث.

عن المركز العربي، صدر حديثًا كتاب مرصد إسطنبول.. هدم الرصد ورصد الهدم: 
تطور ثقافة العلوم في اإلسالم بعد كوبرنيكوس لـ سامر عكاش. ينطلق الكتاب 
الدينية  األسباب  في  ليبحث   ،1580 عام  بإسطنبول  الفلكي  المرصد  هدم  حادثة  من 
والثقافية التي أدت إليها، وفي تبعاتها العلمية والفكرية، وتعبيرها عن العالقة بين 

علماء الدين وعلماء الفلك والطبيعة في المجتمع العربي/العثماني.

الواقع  تشكيل  المعلوماتي  الغالف  يعيد  كيف  الرابعة:  الثورة  كتاب  حديثًا  صدر 
اإلنساني، ألستاذ فلسفة وأخالقيات المعلوماتية اإليطالي لوتشيانو فلوريدي. الكتاب 
صدر في نسخته اإلنكليزية سنة 2016، ونقله إلى العربية لؤي عبد المجيد السيد، عن 

سلسلة عالم المعرفة التي يصدرها المجلس الوطني للثقافة في الكويت.

القاهرة ـ إيمان عادل

ــول رقـــابـــة  ــ ــقـــاش حـ ــا يـــتـــم فـــتـــح نـ نـــــــادرًا مــ
ــة األدبــــــيــــــة« فـــــي مــــصــــر، عــلــى  ــاعــ ــمــ »الــــجــ
أو من خارجها  املنبثقة منها  النصوص 
في نــدوة مفتوحة، فاملنخرط ولــو بشكل 
جــزئــي بــحــكــم الــكــتــابــة األدبـــيـــة أو العمل 
املصري،  الثقافي  الوسط  في  الصحافي، 
يــعــلــم أن الــنــقــاش حــــول رقـــابـــة الــجــمــاعــة 
ــًا، ويـــكـــاد ال ينتهي  ــ ــيـــة حــاضــر دومـ األدبـ
الخاصة  الجلسات  أو  املقاهي  فــي  ســواء 
أو عـــلـــى صـــفـــحـــات فـــيـــســـبـــوك. لـــكـــنـــه فــي 
أحيانًا،  بالتحّيزات  مليء  نقاش  األغــلــب 
ــًا أخـــــــرى، وإن كــانــت  ــانـ ــيـ والـــشـــيـــطـــنـــة أحـ
هــنــاك بــعــض وجــهــات الــنــظــر الــتــي تبدو 
مــوضــوعــيــة، إال أنـــهـــا  قـــد تــأتــي مـــن بــاب 

كسب جميع األطراف.
منذ اإلعان عن الندوة التي حاضر فيها 
يوسف رخا، مساء يوم األحد املاضي في 
»دار ابــن رشــد« فــي الــقــاهــرة، كانت هناك 
عات لسماع صوت رخا وهو يتحدث 

ّ
توق

عن رقابة الجماعة األدبية دون تشنج، ربما 
الرقابة  الجماعة وحجم  مع تشريح هذه 
كاتب،  على  تفرضها  أن  املمكن  مــن  الــتــي 
لتحرمه مكانته، وبالفعل بدأت الندوة على 

هذا النحو تحليلية عقانية غير ذاتية.
قال رخا إن الجماعة األدبية في كتابتها 
قبل رقابتها؛ ترسم في كثير من األحيان 
عليها  اب 

ّ
الكت ليمضي  خطوطًا عريضة، 

دون حيد. ويرى رخا أن الكتابة الواقعية 
لها  يكون  مــا  غالبًا  املفرطة،  الواقعية  أو 
هدف وطني أو سياسي، مثقلة بالوالءات 
وباألحكام القيمية، ليكون فيها الصواب 
ــالـــضـــرورة، وضـــرب  والــخــطــأ مــعــروفــن بـ
الثورة كانت  : »بعد 

ً
 على ذلــك، قائا

ً
مثا

هــنــاك مــوجــة؛ أي كــتــابــة لــيــس لــهــا عاقة 
بالثورة أو التظاهر ال يعّول عليها«، وهو 
بالطبع ما يرفضه رخا، معتبرًا أياه نوعًا 

من الوصاية والرقابة على الكاتب.
تحدث رخا أيضًا حول الرقابة على اللغة، 
لكن هذه املرة من منطلق تجربته الخاصة 
الكتابة  على  العامية  اللهجة  إدخـــال  فــي 
الــفــصــيــحــة، عــلــى غـــــرار كـــتـــابـــات الــعــصــر 
»مثلما  يــقــول:  يفضلها،  الــتــي  املــمــلــوكــي 
تـــمـــضـــي الـــجـــمـــاعـــة الـــديـــنـــيـــة فــــي تــقــديــم 
الجماعة  وعــظــات، تمضي  ديــنــيــة  أمــاثــل 
األدبــيــة فــي وضــع أمــاثــل لغوية للكاتب، 
ــدام الــلــهــجــة املــحــلــيــة فــي  ــخـ ــتـ تـــرفـــض اسـ
الكتابة، وكأننا في حاجة ليكون الكاتب 
في  للمنفلوطي  معاداًل موضوعيًا  اليوم 

بدا وكأننا أمام من يشهر سيفًا في وجه 
مـــن يــهــاجــمــه فـــي الـــظـــام، لــيــبــدو مـــا قيل 
، خاصة 

ً
تحليا أو  جـــداًل  ولــيــس  هجومًا 

أن ما سّماه بالجماعة األدبية ال ينسحب 
ــلـــى كــــل جـــمـــاعـــة قــــد نــفــتــرضــهــا نــحــن،  عـ
الساحة  مــن يكتب على  كــل  بمعنى ليس 
أو  إلــزامــيــًا  أمـــرًا  الــواقــعــيــة  الكتابة  يعتبر 

إدخال العامية مع الفصحى أمرًا مشينًا.
وفي سؤال لـ »العربي الجديد« حول: هل 
أي  الدقيقة؟  الكلمة  هــي  هنا  رقــابــة  كلمة 
تمارس  والتي  السائد،  بمعناها  الرقابة 
دومــــًا دورًا ســلــطــويــًا، يــمــنــع الــكــاتــب من 
االستمرار في الكتابة، رقابة منع أو حبس 
أو نــفــي أو رفـــض لــلــنــشــر. ملــــاذا ال نسمي 

ــــرح حــالــة جــــدل أو اخــتــافــًا في 
ُ
كـــل مـــا ط

وجهات النظر؟ أجاب رخا أن هذه الرقابة 
بالطبع تمارس إقصاًء متعمدًا، وتفرض 
ــول الـــكـــاتـــب، وهـــو  ــ ــًا حـ ــ ــردونـ ــ ــا يــشــبــه ُكـ مــ
مــا يــؤثــر عــلــى حــضــوره ومــكــانــتــه وعلى 
ترشيحات الجوائز! كما أن هذه الجماعة 
ال تمارس الجدل بقدر ما تمارس الهجوم 
ــا ألجـــل  ــمــ عـــلـــى صـــفـــحـــات فـــيـــســـبـــوك. ربــ
ذلــك اعــتــزل يوسف رخــا فيسبوك، وكأنه 
يــعــتــزل »الــجــمــاعــة« بــطــريــقــة إبــراهــيــمــيــة 

»واعتزلتكم وما تعبدون«! 
ــــدى الــحــاضــرات  خــتــمــت هــــذه الـــنـــدوة إحـ
بـــســـؤال عـــفـــوي، لــكــنــه ذو قــــدر كــبــيــر من 
األهــمــيــة؛ ملــــاذا االنــشــغــال بــالــهــجــوم على 
ما يسمى الجماعة األدبية طاملا ببساطة 
يمكن اعتزالهم، وطاملا ال يتوقف الكاتب 

عن كتابة ما يؤمن به؟
هــذا الــســؤال يفتح املــجــال لــســؤال آخــر؛ 
 ،

ً
الجماعة يعتزلها فعا هل من يعتزل 

أم أن االنــــخــــراط حــتــمــي ولــــو بــالــســلــب 
ــال الـــدائـــم  ــغـ بــحــكــم الــتــنــافــســيــة واالنـــشـ

بكرسي العّراب.

محاولة لكبت طاقات اللغة وتطّورها«.
تمارس  األدبية  الجماعة  أن  أيضًا  اعتبر 
كـــأن  دورًا رقـــابـــيـــًا عـــلـــى االســــتــــيــــحــــاءات، 
يستوحي كاتٌب عمله من نٍص لكاتب آخر. 
في هذه الحالة يتم اتهامه باللصوصية، 
»وكأن الكاتب يفترض أن يتعامل فقط مع 
يتعامل  وال  الشخصية،  وتجاربه  الواقع 

أيضًا مع النصوص«.
أجــمــل رخـــا وصــفــه للجماعة األدبــيــة في 
بأنها جماعة جاهزة  األول،  الــنــدوة  شــق 
لــلــتــكــفــيــر والـــتـــخـــويـــن ولـــهـــا قـــامـــوس من 

املقّدسات.
ما ووجه 

ّ
غير أنه بدا بعد ذلك مرتبكًا كل

بــــســــؤال: مـــن تــقــصــد بــالــجــمــاعــة األدبـــيـــة 
ــاب أبــــنــــاء جــيــل  ــ

َ
ــت ــكــ ــدًا؛ هــــل هــــم الــ ــديــ ــحــ تــ

التسعينيات وبداية األلفية، أم هم الجيل 
األكبر، أم جميع من يمارس الكتابة اآلن، 
في  املعنى  هــم جماعة سرية ولنجعل  أم 

بطن الشاعر كما ُيقال دومًا؟
ص من 

ّ
غير أن رده كان يتراوح بن التمل

اإلجابة والسخرية من السؤال أو الحديث 
عن اسم كاتب بعينه، ثم التراجع سريعًا. 

بنت الشاطئ تتوسط أم كلثوم وتوفيق الحكيم

»مفاتيح«، فيرناند ليجيه، 1928

صورة جوية لبغداد )1930(
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