24

ثقافة

السبت  16أكتوبر /تشرين األول  2021م  10ربيع األول  1443هـ ¶ العدد  2602السنة الثامنة
Saturday 16 October 2021

في هجران المعاجم العربية الحديثة للشواهد األدبية

إضاءة

مقتطف

ولع قديم بات منسيًّا
ٌ

بينما كان العرب القدماء
أهمية إلى
يولون
ّ
«معاجم المعاني»،
أي تلك الكتب الزاخرة
بالشواهد والمختارات
ّ
فإن
حول محورٍ معيّن،
ّ
يظل غائبًا
التوجه
هذا
ّ
في العصر الحديث .بل
إن آلية االستشهاد تكاد
تكون غائبة حتى عن
العامة اليوم
المعاجم
ّ
نجم الدين خلف اهلل

ُ
الفـتـ ُـة بــن ازده ــار
نــاحــظ مـ ّفــارقــة ِ
معاجم الــشــواهــد وامل ـخ ـتــارات في
ُ
كـ ـت ــب الـ ـق ــدم ــاء ،وّبـ ــن غـ ـي ــاب ه ــذا
الـصـنــف مــن الـتــآلـيــف فــي الــن ـتــاج األل ـس ـنـ ّـي -
العربي في عصرنا .فقد كــان َم ُ
ّ
أثور
الثقافي
ُ ّ
َ
ُ َ
وي ــرت ــب ّإم ــا
ـات
ال ـك ــام ي ـج ــم ــع ف ــي م ــوس ــوع ـ ٍ
ـات ــه وم ـ ًعــان ـيــه أو بـحـســب
ب ـح ـســب م ــوض ــوع ـ ِ
أب ـن ـي ـتــه وق ــوافـ ـي ــه ،وأحـ ـي ــان ــا ح ـســب ال ـ َـح ــرف
َ
لقائله والتذكير
األول مـنــه ،وقــد يعقبه ذكـ ٌـر ِ
ب ـم ـنــاس ـبــات ص ـيــاغ َـتــه ب ــاإل َض ــاف ــة إلـ ــى َب ـيــان
َ
البحر العروضي وشــرح الغريبّ ،
مما يجعل
ّ ً
ّ
ً
مــن هــذه املــأثــورات مـكــونــا رئيسا فــي الهوية
الـجـمــالـ ّـيــة ل ــدى ال ـع ــرب وف ــي َمـنـظــومــة الـقـ َـيــم
األخالقية لديهم.
َ
فقد كــان ه ــؤالء الـقــدمــاء ُي ّ
معاجم
خصصون
ّ
كاملة ُيطلقون عليهاَ :
َ
عاجم املعاني» ،وتدل
«م
هذه الكلمة الغامضة هنا على ِاملحور الفكريّ
ّ
َ
أو «الــثـيـمــة»ِ ،بـلـغــة عـصــرنــا بـمــا هــي تـعــريـ ٌـب
ُ
ّ
 ،Thématiqueحيث كانوا
الفرنسي
للمصطلح
ّ
ّ
ي ـح ـشــدون فـيـهــا ّاألب ـي ــات مــن الــش ـعــر ،ورب ـمــا
ً
ِّ
تجسد ِق َيم
ُج َمل من َبديع النثر الفني ،التي
ا َلـ َـج ـمــاعــة .وأش ـه ــر األم ـث ـلــة عـلــى ذل ــك «كـتــاب
املعاني الكبير في أبيات املعاني» البن قتيبة
الدينوري ( )889 - 828وكتاب «األمثال» البن
ُ
محي (َ ،)845 - 756
َ
ّ
ويدخل في هذا
سـ ّـام الج ُ ُ
َ
الــضــرب كـتــب املـخـتــارات مثل «األصــمـعـيــات»

لألصمعي ( )828 - 740و«دي ــوان الحماسة»
ألبي ّ
تمام وغيرها ٌ
كثير.
ً
وتـخـتــار هــذه الـشــواهــد ،عـمــومــا ،مــن العصر
الـجــاهـلــي وص ــدر اإل َس ــام ال ــذي ُي ـعـ ّـد املــرجــع
ًّ
شكليا،
األساسي في تحديد فصاحة الكلمات
وال ـت ـج ـس ـيــد األمـ ـث ــل لـجـمــالـيـتـهــا أس ـل ــوب ـ ًّـي ــا،
ول ـ َـس ــام ــة َم ـعــان ـي ـهــا م ـض ـم ــون ـ ًّـي ــا .وه ـ ــذا هو
املعنوي َ -
ّ
القيمي الذي َص َدر
الثالوث اللفظي -
عنه ُعـلـمــاء الـ َـبــاغــة والـلـغــة وحـتــى الفالسفة
ـاراتـهــم مــن أجــل توضيح
األقــدمــون فــي اخـتـيـ ّ
ً
مـعــايـيــر اإلنـ ـت ــاج ال ـف ــن ــي ،ف ـضــا ع ــن امل ـبــادئ
ُ
العليا التي َتحكم ّ
ّ
استمرت هذه
األمًة .ولذلك
ُ
ّ
َ
ّ
الكتب واملختارات حية في ضمائرها ،يتجدد
الـتــذكـيــر بـهــا فــي انـتـظــام إل ــى أن انـبـلــج ُ
فجر
ٍ
الحداثة.
ففي العصر الحديثّ ،
تنوع التعامل مع هذا
اإلرث ال ـ ّـث ـ ّ
ـري م ــن ال ـش ــواه ــد ب ـعــد ًأن ص ــارت
ً
ّ
ً
ّ
ً
تطرح إشـكــال أدبــيــا وفلسفيا عميقا بسبب
ّ
نسبية َ
ّ
التجدد والتقادم .فمن
القيم وجداالت
َ
َ
املعاجم والخطابات
جهة أولى درجت بعض
ِ
األخرى ،بما فيها ّ
ّ
ياسي ،على إعادة إنتاج
الس
ّ ّ
َّ
ه ــذه ّ ال ـشــواهــد وإي ــراده ــا طــي ـهــا .إل أن هــذا
ّ ّ
ّ
ّ
وتغير
الحتمي للغة
التطور
التمشي َ ُيغفل
ً
معايير فصاحتها وإط ــاق معانيها ،فضال
التحوالت َ
ّ
العميقة التي طاولت منظومة
عن
َ
ُ
ال ِقيم التي باتت تحكم مجتمعاتنا املعاصرة،
ّ
حـيــث تــأكــد االن ـت ـقــال مــن ال ـن ـمــوذج الـقـبـلـ ّـي -
ّ
َ
ّ
الديني إلى نموذج أقرب إلى الوضعية الكون
.)Positivisme
(ً universel
َّ
وال ــاف ــت أيــضــا أن آل ـيــة االسـتـشـهــاد فــي حـ ّـد
َ
املعاصرة،
ذاتها ُهي التي غابت في َ معاجمنا ُ
ُفال نكاد نعثر عن شواهد الستخدام املفردات
ّ
ش ـكــل أو
املـ ــولـ ــدة ،سـ ــواء ك ــان ال ـتــول ـيــدّ ف ــي ال ـ َ
ّ
املضمون ،كما لو أنهاُ ال تتوفر على شرعية
َ
ّ
ومقبوليتها ،فال
سالمة املفردة
التمثيل على
ً
ّ
نعثر ُ -مثل  -على شواهد استخدام الساسة
العرب املعاصرين لكلمات وعبارات ْ
بعينها.
ِ
َ ٍ
ّ
وقد ّ
يبرر هذا الغياب بضعف امللكة الخطابية

مرآة للثقافة

ُتعد ّ
الشواهد عالمات دالّــة ومــرآة لالختيارات العميقة للثقافة
جهة التمثيل
العربيّة ،من جهة الشكل
ّ
األسلوبي ظــاهـ ًرا ،ومــن ِ
الحضاري للق َيم والمبادئ التي
َ
تاريخ العرب .ويعبّر غيابها
ُتحرّك

منظومة قيم
اليوم عن ضمور
َ
أزمــة
واضحة المعالم ،بل عن َ
لألمة
التوجهات الكبرى
في بناء
ّ
ّ
واقتصارها على أمثلة شعبيّة
أفناها البلى أو اقتباس المقوالت
قصدا .وفي
من َغيرنا أو تغييبها
ً
ّ
كل الحاالت تبدو العودة لهذه
ً
ضرورة.
المختارات

يوميات
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يوم ما كانت اإلمبراطورية كلّها هادئة
في
ٍ

أيام السلطان عبد الحميد األخيرة
في ذاك الزمان لم تكن
األمور خطيرة مثل
ُ
كنت مسيطرًا
اليوم.
على األمور ولم يكن
ّ
لكن
هناك ضرر كبير.
األيام المخيفة أوشكت
على المجيء

ناهد س ِّري أوريك

نقش طباعي ألوغستان فرانسوا لوميتر)Getty( 1840 ،

ََ
ّ
لسياسيي العالم العربي ،باستثناء طفرات
ً َ
َ
ّ
تعبيرية ن ــادرة يمكن أن تــذهــب مـثــا ككلمة
ّ
ّ
«علوج» في فم سعيد الصحاف ّ ،وزير اإلعالم
َ
الـعــراقــي الـســابــق ،أو فـلــتــات الـقــذافــي ون ــوادر
ســى لـقـطــات
ال ـح ـب ـيــب ب ــورق ـي ـب ــة ،دون أن ن ـن ـ ُ
ال ـ َـح ـس ــن ال ـث ــان ــي ف ــي خ ـط ــاب ــات ــه امل ــرت ـج ـل ــة...
ّ
ف ــال ـق ـض ـ ّـي ــة ت ـت ـع ــل ــق ب ــاالس ـت ـع ـم ــال ال ــرش ـي ــق
فـيـمــا يـصــوغــه ً ه ــؤالء الـ ّـســاســة ال ــذي يصلح
أن ي ـكــون أم ـث ـلــة عـلــى ال ـك ــام وش ـه ــادة عـبــور
لــه مــن أج ــل أن تــدمــج فــي املـعــاجــم وتتحصل
ع ـلــى شـ ـه ــادة «امل ــواطـ ـن ــة» .وفـ ــي م ـقــابــل هــذا
ّ
الفرنسية
الغياب ،نجد أن معاجم الشواهد
ً
ّ
ّ
السياسية
خصصت حـ ّـيــزا كـبـيـ ًـرا للمقوالت
وبعضها األخرى للكلمات الساخرة من املرأة
واملجتمع واملعارضة ...مثل «معجم الشواهد
السياسية» لداميان بيغوك ،الــذي جمع فيه
أكثر  1600مثل سائر ّ
للساسة الفرنسيني من
ّ
ـزيــن كـ َ
املتكل ٍمني بما ُيـ ّ
ـامـهــم ،وهــذه
أجــل مـ ّـد
هي وظيفة الشاهد األولى :اإلقناع والترصيع
ّ
ومتانته.
ّوالتدليل على صدقية الرأي ّ
إل أن قـيـمــة ال ـش ــواه ــد ال ت ـتــوقــف ع ـلــى هــذه
الــوظـيـفــة الـتــزيـيـنـ ّـيــة لـلـكــام ،وإن ـمــا تتعداها

عزوف واضح عن
المحدثين
اعتبار األدباء ُ
ّ
ستدل به
مرجعًا يُ
من المعجميين العرب
الحديثين َمن اختار حذف
الشواهد تمامًا
إلــى كونها امل ــرآة العاكسة ُ
ّ
لله ّ
الجمالية
وية
ملستعملي اللغة في فترة من فترات تاريخهم،
ّ
َتـع ـكــس امل ـقــاي ـيــس ال ـل ـغـ ّ
ـويــة ال ـتــي يـتـطــلـعــون
ّ
إل ـي ـهــا وال ـق ـي ــم امل ـج ـت ـم ـعـ ّـيــة ال ـت ــي ي ـ ـ ــودون أن
َ
َ
ّ
تضبط رؤيتهم للكون ،ذلك أن بنية الشواهد
الحكم واألمـثــال السائرة التي
ال تختلف عن ِ
ّ
تصو ًر
طاملا َعمرت كتب النقد القديمة ألنها
ْ
اللذين يلتقطان نقطة
عبقرية الذهن /الكالم

ً
ح ــاس ـم ــة ف ـ ُـيـ ـع ـ ّـب ــران ع ـن ـهــا ب ـم ــا ي ــذه ــب م ـ ّثــا
وشــاهـ ًـدا .ومــن جهة ثانية ،هـنــاك ِمــن ُصــنــاع
ًّ
ً
جذريا ،منذ
املعاجم الحديثة َمن ّاختار حــا
عـصــر الـنـهـَضــة ،يـتـمــثــل ف ــي َح ــذف الـشــواهــد
ً
ّ
اللغوية ،باعتبارها
تماما من شــرح املداخل
ً
َّ
تثقل هذه الشرح أول ،ثم ألن الذائقة الحديثة
َ
ل ــم تـعــد تـسـتـسـيـغـهــا ثــانـ ًـيــا ،أو بــالـنـظــر إلــى
َ
اعـتـبــارهــا ذات طــابــع دي ـنــي ،حـيــث تـ ّ
ـرسـخــت
ّ ٍ
َ
لقرون ِب ُأن النص القرآني هو نموذج
القناعة
ٍ
ّ
ُ
ـاف في حجية
الفصاحة وعنوانها ،مع اخـتـ ٍ
فصاحة الحديث النبوي .وهذا ما قام به ،على
سبيل املـثــالُ ،بـطــرس البستاني فــي ُ
«محيط
(.)1867
املحيط»
ً
ً
واضحا عن اعتبار األدباء
ُكما نلحظ عزوفا
ّ
ُ
ً
مرجعا ُيستدل بكالمهم وت ْجمع منه
املحدثني
ٍّ
َ
َ
َالشواهد .االستثناء الوحيد كان في حل وس ٍط
ّ
نحى إليه ُمعجم «القاموس الجديد للطلب»
( )1985لـلـجـيــانــي بـلـحــاج يـحـيــى وزمــائــه،
ً
الــذيــن ضـ ّـمـنــوا فـيــه أب ـيــاتــا ألدبـ ــاء تونسيني
َ
َمعاصرين مثل أبي القاسم الشابي والبشير
ً
خـ َـر ّيــف ،فضل عن إيــراد العديد من الشواهد
بإيعاز من األديــب التونسي محمود
القديمة
ٍ

ُ
َ
املسعدي الذي ّقدم لهذا املعجم بعد أن الت َمس
القائمني عليه ،في منتصف مرحلة تأليفه،
من
َ
إضــافــة شــواهـ ُـد مــن أجــل تمكني الناشئة من
ّ
والتشبع بما
االطــاع على غـ َـرر ّهــا وفرائدها
والتأليف.
فيها من جمالية النظم َ
ي ـش ـمــل ال ـت ـح ـ ّـول األخـ ـي ــر امل ـض ـم ــون الـقـ َـيـمــي
( )Axiologiqueل ـهــذه ال ـ ُ ُش ــواه ــد ،ف ـقــد كــانــت
في السابق صادحة باملثل العليا للجماعة،
ُ
ّ
متفرقة عن املرأة
نظرات
وإذا بها تختزن في
ٍ
ً
َ
ّ
والـ َـحــرب والطبيعة ،دون ّأي مـغــزى أخــاقـ ّـي
يـســاعــد عـلــى االرت ـق ــاء بــالــضـمـيــر فــي مـعــارج
الكمال .إذ تكفي نظرة سريعة على ما ُي ّ
سمى:
ّ
االبتدائية ،لنرى
«املحفوظات» ،في مدارسنا
كيف حــادت ،طيلة القرن األخير ،من اإلشــادة
ّ
بمكارم األخالق إلى َوصف الطبيعة وتمجيد
الوطن في أحسن األحوال ،وإلى ُم ّ
مديح
جرد
ٍ
للقائد ُامل ّ
بجل في أسوئها.
(كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس)
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

عندما يغفو االقتصاد تصحو القصيدة

ّ
يستحق ماركس أن نسخر منه
ال
عندما تفشل السياسة
ّ
فإن الشعر يقوم
بالمهمة ،إيثاريًا .فهو
ّ
بطبعه شيوعي
ومشاعي وفوق ّ
كل
شيء .هكذا سيتشارك
الناس من طبقات
مختلفة الساللم نفسها

باسم النبريص

نصب لرأس كارل ماركس في مدينة شيمنيتز األلمانية ،للنحّ ات الروسي ليف كربل)Getty( 1975 ،

ي ـجــيء الــاج ـئــون إل ــى بـلـجـيـكــا ،م ــع مثلهم
ال ـش ـع ـبــي« :جـ ـ ــاور ال ـس ـع ـيــد ،ت ـس ـع ــد» :بـهــذا
ال ـ ــوه ـ ــم :فـ ــي ال ـ ـش ـ ـمـ ــال ،هـ ـن ــاك ام ـ ـت ـ ـيـ ــاز .فــي
ّ
ال ـج ـنــوب ،ض ـعــف .فــا ي ـجــدون إل ضعفهم
وهوانهم على األثرياء الفلمنكيني.
ففي هــذا الـنــوع مــن رأس امل ــال ،تـكــون الـقـ ّـوة
التي تفصل بني الطبقات االجتماعية أكبر،
املستمر ّ
ّ
للزوار والعاملني،
بسبب الوصول
ّ
وك ـث ـيـ ٌـر مـنـهــم م ــن ذوي امل ــؤه ــات الـعــالـيــة،
في الشركات الكبيرة.
يبحثون عن فرص ّ
لقد انتهى زمــن الحق في املدينة ،ذاك الذي
ّ
يتحدث عــن األبـعــاد التي تجعل مــن املمكن
ّ
عيش حـيــاة كريمة لسكان امل ــدن .وبالتالي
انتهى زمن الحلم بمكان في العالم ،ويكون

مدينيًا ،بالنسبة لغالب الــاجـئــن .ذ ّلــك أن
عدم االستقرار له عنصر أساسي ،يتمثل في
عــدم امـتــاك أبـســط سبل الـعـيــش ،مثل رغد
املسكن.
ماذا ُ
بعد يمكن القيام به للتخفيف من حدة
ّ
ٌ
شعر ،أنه ما من
الفصل؟ أظــن ،وأغلب الظن
سبيل سوى كتابة القصائد الحديثة ،ولكن
بنوايا قديمة :الرثاء والهجاء!
ّ
ومل ــا كــانــت ه ـنــاك حــاجــة إل ــى س ـيــاســات في
ّ
الـشـعــر ،ال يـمـكــن أن ت ـكــون مـحــلـيــة فحسب،
ب ــل يـجــب أن ت ـكــون ذات طــابــع ف ــوق محلي
ومـسـتـعــرض ،فــا بــد مــن الـشـعــر إذن ،ليس
ف ـقــط لـتـحـســن األم ــاك ــن ال ـع ــام ــة وإم ـكــان ـيــة
ال ــوص ــول إل ـي ـهــا ،ف ــي ال ـح ـلــم ،ول ـكــن لجميع
ّ
مـ ـج ــاالت ح ـي ــاة الـ ـس ــك ــان .م ــن ب ــن ال ـح ـلــول
ّ
املقدمة ،االستثمار في التعليم والنقل العام
والـ ـح ــراك االج ـت ـمــاعــي وال ـع ـم ــران ،وتنظيم
ســوق اإلسـكــان في املناطق التي تعاني من
ض ـغــوط أس ـع ــار اإليـ ـج ــارات غ ـيــر املـعـقــولــة،
ّ
وزيادة اإلسكان االجتماعي ،وقبل كل شيء،
مزجها في املدينة دون إنشاء أحياء معزولة.
ّ
وبهذا املعنى ،عندما يعجز االقتصاد ،فإن
ّ
باملهمة ،إيثاريًا ،فهو
الشعر يندلع ويقوم

ّ
الحق في
انتهى زمن
وحلم الالجئين
المدينة ُ
َ
بمسكن في العالم
ٍ
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عـلــى طــريـقــة تحية امل ـلــوك فــي القصور
ال ـ ـغـ ــرب ـ ـيـ ــة ،ان ـ ـح ـ ـنـ ــى ال ـ ـ ـصـ ـ ــدر األع ـ ـظـ ــم
توفيق باشا كثيرًا وهو يــؤدي التحية
لـلـسـلـطــان ع ـبــد ال ـح ـم ـيــد ،رغ ــم رعــايـتــه
آلداب ال ـق ـصــر ال ـع ـث ـمــانــي ،ح ـيــث عمل
أحمد توفيق باشا كسفير سابق للندن
ووزي ــر ســابــق للخارجية أيـضــا .وبعد
التحية أشار له السلطان على الكرسي
الـ ـ ـ ــذي س ـي ـج ـل ــس عـ ـلـ ـي ــه .كـ ـ ــان ال ـب ــاش ــا
واض ـع ــا يـ ـدًا عـلــى األخـ ــرى ف ــوق ص ــدره
وانتظر أوامر السلطان.
ً
قال السلطان عبد الحميد مجامال:
 «كيف األخبار يا باشا؟».بدأ الباشا في الحديث عن األوضاع؛ فقد
كانت إسطنبول في حالتها الطبيعية،
والجيش األول يحافظ على النظام في
ُ
العاصمة ،وتناقش املسائل في البرملان
ب ـ ـ ـهـ ـ ــدوء ،وق ـ ـ ــد جـ ـه ــز م ـج ـل ــس الـ ــوكـ ــاء
بــرنــامـجــا قـصـيـرًا ،وإذا واف ــق السلطان
على هذا البرنامج فسوف يقرأه الصدر
األع ـظ ــم غـ ـدًا ع ـلــى مـجـلــس ال ــوك ــاء .أمــا
عن األريــاف ،فكانت آمنة واألخبار التي
تأتي من أضنة جيدة .وقد أنهى الباشا
حديثه بأن كل شيء على ما يرام.
استمع السلطان عبد الحميد إلى كالم
الصدر األعظم بعناية ولم يقاطعه على
اإلطــاق ،وكــان رأســه منحنيًا .وبعد أن
سكت توفيق باشا ،رفع السلطان رأسه
ومـ ّـد يــده ،وأخــذ البرنامج الــذي تحدث
عنه الباشا وبــدأ فــي قــراء تــه بـبــطء .إال
أن البرنامج كان قصيرًا للغاية وانتهى
من قراءته سريعًا.
قال السلطان عبد الحميد بأداء كأنه لم
يعجبه هذا البرنامج:
 «مناسب».وبعد أن أعاد الورقة إلى الباشاّ ،
حدق
زرقاوين داكنتني وقال:
فيه بعينني
ّ
 «ق ـبــل قـلـيــل لــخـصـ َـت كــل ش ــيء بشكلج ـيــد .ول ــم يـكــن ه ـنــاك م ــا يــدعــو للقلق
في العاصمة وبكل األناضول وواليات
الـ ـع ــرب ،ول ـك ــن بـ ــدأ ال ـغ ـل ـيــان ف ــي ثــاث
واليـ ـ ــات ب ـل ـقــانـ ّـيــة .وال ــذي ــن ه ــرب ــوا من
إسطنبول كاألبطال ذهبوا إلى سالنيك.
وأنور بك وحافظ حقي بك وفتحي بك،
ال ــذي ــن ك ــان ــوا تــاب ـعــن ل ـس ـف ــارات بــرلــن
وف ـي ـي ـن ــا وب ـ ــاري ـ ــس ،تـ ــركـ ــوا وظــائ ـف ـهــم
ً
واتجهوا إلى سيالنيك ليصيروا أبطاال
للحرية .يريدون أن يلتحقوا بالجيش
الــذي سيأتي إلى إسطنبول ليكتسبوا
شهرة جــديــدة .ومحمود شوكت باشا

قــائــد الـجـيــش الـثــالــث أن ــا ال ــذي ربيته،
ُ
ُ
ورف ـعــتــه إل ــى أعـلــى امل ـنــاصــب ،وعـ ّـيـنــتــه
والـيــا على والي ــة مهمة مثل كوسوفا،
ويـجــب أن يضغط على سيالنيك وما
ح ــول ـه ــا .إال أنـ ـن ــا رأيـ ـن ــا ف ــي األحـ ـ ــداث
األخيرة أنه يجب أال نثق في صداقاتنا.
ع ـل ــى األرجـ ـ ـ ـ ــح ،ل ـق ــد ب ـ ــدأ ال ـغ ـل ـي ــان فــي
سـيــانـيــك ومــانـسـتــر ،وج ـه ــزوا الـقــوات
للمجيء إلسـطـنـبــول .ويــوجــد فــي هذه
ال ـقــوات مــن كــل األعـ ــراق واألدي ـ ــان ،ولــن
يكون محمود شوكت باشا هو رئيس
تلك القوات بالتأكيد ،ولكن هل سيمنع
ُّ
التقدم أم ال؟ وحتى إذا
هذه القوات من
أراد ذلك فهل تكفي إرادته؟».
ق ــال ع ـبــد ال ـحـم ـيــد ذل ــك ب ـ ــأداء طبيعي
وه ـ ـ ـ ـ ـ ــادئ ،فـ ـق ــط ك ـ ـ ــان م ـ ــن وق ـ ـ ــت آلخ ــر
يــأتــي وكــأنــه يستهزئ .بعد ذلــك سكت
السلطان ،وضرب بأصابع يده اليسرى
الـطــويـلــة عـلــى ال ـطــاولــة ،ونـظــر للصدر

ذهب السلطان
لمشاهدة الطيور
ّ
والتوقف عن التفكير
بأي شيء
ّ
األعظم الذي كان مندهشًا .كان بالتأكيد
يفكر« :عندما َ
كنت قبل  13عامًا ناظرًا
ل ـل ـخــارج ـيــة ،ك ـن ـ َـت ت ـع ــرف م ـنــي بعض
األح ـ ــداث الـسـيــاسـيــة ،وك ـن ـ َـت تـنــدهــش.
ول ـك ــن ف ــي ذاك ال ــزم ــان ل ــم ت ـكــن األم ــور
خطيرة مثل اليومُ .
كنت وقتها مسيطرًا
على األمــور ،ولم يكن هناك ضرر كبير
أال ت ـعــرف ب ـعــض األشـ ـي ــاء آنـ ـ ــذاك ،لكن
األيــام الخطيرة واملخيفة أوشكت على
املجيء ،وأنت نائم بهذا الشكل».

لــم ي ـجــرؤ تــوفـيــق بــاشــا عـلــى أن يسأل
ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــان« :وم ـ ـ ـ ــن أيـ ـ ـ ــن ع ـ ــرف ـ ــت هـ ــذه
املعلومات ،وما هي مصادرك؟».
كـ ـ ـ ـ ــان ت ـ ــوفـ ـ ـي ـ ــق بـ ـ ــاشـ ـ ــا ي ـ ـف ـ ـكـ ــر ف ـ ـ ــي أن
السلطان عبد الحميد في غير األوقات
الـ ـت ــي ي ـت ـع ـلــق ف ـي ـه ــا ب ــوه ــم م ـق ـت ـلــه أو
االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارت املـ ـضـ ـحـ ـك ــة ،فـ ــإنـ ــه ك ــان
يفكر بشكل معقول ،ويـصــدق األشـيــاء
الحقيقية وال ُي ـشــك فــي كــامــه .ووفـقــا
ملا قاله السلطان فيجب إيقاف القوات
التي اجتمعت في سيالنيك ومانستر.
(ترجمة عن التركية :أحمد زكريا
ومالك ٌ دينيز أوزدمير ،والنص املقتطف هنا
فصل من رواية أوريك «أيام السلطان عبد
الحميد األخيرة» الصادرة أخيرًا بالعربية)
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

السلطان عبد الحميد في بورتريه منشور عام  1908في جريدة «ليلّوستراتسيونه إيتاليانا» ()Getty

فعاليات

ّ
بطبعه شيوعي ومشاعي وفــوق كــل شــيء،
إيثاري بامتياز .وبهذه الطريقة ،سيتشارك
ال ـ ـ ـنـ ـ ــاس مـ ـ ــن ط ـ ـب ـ ـقـ ــات م ـخ ـت ـل ـف ــة الـ ـس ــال ــم
ويتعاطفون.
■■■
ّ
في جميع األحوال ،ال يستحق كارل ماركس
أن نـسـخــر م ـن ــه .ك ـيــف يـمـكــن ال ـس ـخــريــة من
اق ـت ـصــادي ال ـف ـق ــراء األول؟ م ــن كــاتــب أص ـ ّـح
س ـي ـن ــاري ــو ل ـل ـت ــاري ــخ ال ـب ـش ــري ف ــي األزم ـن ــة
ّ
تصح السخرية لو كان الرجل
الحديثة؟ كانت
نبيًا مسيانيًا ،أو حتى ماركسيًا .أعــرف :ال
يـفـعــل ذل ــك س ــوى يـمـيـنـيــن ،نـخـبــة األثــريــاء
وحثالة البشر من ُم َّ
غيبي الوعي والضمير
واإلحـســاس بعذاب الـنــاس .اإلمبراطوريون
واإلمـ ـب ــري ــالـ ـي ــون وال ــرأسـ ـم ــالـ ـي ــون ع ــاب ــدو
القرش ،وأتباعهم ،وأتباع أتباعهم .ماركس
كــان أكبر الـضـ ّـد وأكـبــر النقض قبالة أشــاء
الحياة ،وأشــاء ّالبشر .وها هو ،بعد وفاته
بـ 138سنة ،يتحقق غالب ما قاله .وها نحن،
ّ
نخب جميعًا
جميع ساكنة الكوكب املقهور،
في أوحال منافي األوطــان ،ومنافي املنافي،
على أمــل وحـيــد :أن نبني مــن تلك األش ـ ّـاء،
ً
ح ـيــاة كــامـلــة هـنــا ،فــا تنقص ع ـض ـوًا .إنـمــا
هيهات!
(شاعر فلسطيني مقيم في بلجيكا)
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

يقدم عند الثامنة من مساء األربعاء المقبل في «ساحة روابط للفنون» بالقاهرة
ّ
عرض التي سكنت البيت قبلي للمخرج الفرنسي هنري جول جوليان ضمن
الدورة التاسعة من «مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة» .العرض مقتبس عن
قصيدة للشاعرة السورية رشا عمران ،ويجمع بين أداء ناندا محمد وغناء إيزابيل
دوتوا.
ّ
تنظم «جامعة حمد بن خليفة» بالدوحة ندوة عند السادسة من مساء األربعاء
المقبل لمناقشة كتاب «مستقبل علوم السياسات العامة» الذي حرّره أنيس بن
بريك وليزلي بال .يشارك في الندوة التي تتناول الفرق بين الممارسة والتنظير في
السياسات العامة ،محرّرا الكتاب والباحثون كريس هارتلي ،ونيهيت غويال ،وعال
الطلباوي ،وسريجا ناير ،وأندرياس ريشكمر ،وداريل جارفيس.
حتى مساء غد ،يتواصل في غاليري «تشيزنهال» بلندن معرض الفنان اإليراني
عباس أخافان تحت عنوان نهاية المشهد :تنويعات على الحماقة ،والذي
ويضم عمًال تركيبيًا يعبّر عن
افتتح في الرابع عشر من آب /أغسطس الماضي،
ّ
فكرة إعادة إحياء ألنقاض مدينة تدمر االثرية في سورية وسط تالعب الشعارات
السياسية.
ينطلق عند الثالثة من عصر السبت المقبل في «مجمع النقابات المهنية» بمدينة
إربد األردنية معرض كتاب بعنوان إربد تقرأ بتنظيم من بسطة شادي للكتب.
يضم المعرض  20ألف عنوان بين إصــدارات جديدة ومستعملة في حقول
ّ
تشمل الرواية والشعر والفلسفة والتاريخ وأدب األطفال ،إلى جانب المخطوطات
القديمة.

