
بغداد ـ العربي الجديد

■ كيف بدأت حكايتك مع الترجمة؟
ال تــخــتــلــف حـــكـــايـــتـــي عــــن غــيــري 
ــنــا جميعنا 

َّ
املــتــرجــمــن، وكــأن مـــن 

ل عن طريق  فقنا على ترجمِة الكتاب األوَّ
ّ
ات

ــــدأُت  ــــنــــي بـ
َّ
ــم مــــن أن ـــّرغــ املــــصــــادفــــة. فــعــلــى الـ

ة أو نّص في موقٍع 
َّ
الترجمة ملقالٍة في مجل

 حدثت 
ً
 ترجمة الكتاب كامال

َّ
إلكتروني، فإن

 من كتاٍب 
ً
ترجم فصال

ُ
 بينما كنت أ

ً
مصادفة

محّبب على قلبي، وال أدري كيف استمررُت 
ــر، وعــلــى هــذا  فــي تــرجــمــة الــفــصــل تــلــو اآلخــ

ه.
ُ
النحو كان أول كتاب ترجمت

■ مــا هــي آخــر الــتــرجــمــات الــتــي نشرتها؟ ومــاذا 
تترجم اآلن؟

ي وافرًا مثل كثير من املترجمن 
ّ
لم يكن حظ

 الوقت، فأنا أعمل في 
َّ

غ للترجمة كل في التفرُّ
ثالث وظائف، ما بن دوامــي في املستشفى 
التي  العيادة  وبــن  نفسًيًا،  طبيبًا  بوصفي 
كتاب«  مئة  »ترجمة  ومــشــروع  منها،  أقتات 
الذي أطلقته وزارة الثقافة العراقية في »دار 
الــعــراق  املــأمــون« لترجمة أحـــدث الكتب عــن 
والشرق األوسط. هكذا انغمسُت العاَم الفائت 
ا بن لجان التحكيم 

ً
في هذا املشروع، منّسق

واخـــتـــيـــار الــكــتــب واملــــراســــالت واملــتــرجــمــن 
ســـهـــم في 

ُ
ــي أ

ّ
ريـــن واملـــصـــّمـــمـــن، لــعــل واملـــحـــرِّ

نشر أكــبــر عـــدٍد مــن الكتب فــي سنة واحـــدة، 
لذلك لــم أجــد الــوقــت لترجمة أكثر مــن ثالث 
أو أربع صفحات يوميًا في أحسن األحوال. 
كانت آخر ترجمٍة منشورٍة لي كتاب »عقول 
مرتابة؛ كيف تسهم ثقافة املجتمع في خلق 
ــنـــون«، والــــــذي يـــتـــنـــاول ثــيــمــة فــلــســفــات  ــجـ الـ
في  املجتمع  ثقافة  وَدور  واألوهـــام  الجنون 
بلورتها. أّما الكتاب الذي أتممته هذا الشهر 
فــكــان »الـــخـــوف مـــن الــتــهــمــيــش؛ الــبــحــث عن 

املعنى في القرن الواحد والعشرين«.

■ ما هــي، برأيك، أبــرز العقبات في وجــه املترجم 
العربي؟

رجمة 
ّ
الت  

َّ
أن برأيي  أبرزها  والكثير،  الكثير 

ــي دور نــشــر رصــيــنــة، 
ّ
ــدم تــبــن تــعــانــي مـــن عـ

ــيـــر حــكــومــّيــة  ـــســـات حـــكـــومـــّيـــة وغـ أو مـــؤسَّ
رجمة واملترجم على نحٍو يالئم 

َّ
عنى بالت

ُ
ت

إلــيــه مــن مــشــروع، أو يضمن له  مــا يصبو 
وقتًا وأجــرًا يتناسب مع ما يبذله من عمٍل 
ومجهود. يحضرني اآلن »املجلس الوطني 
ى 

ّ
تبن الـــذي  الكويت  فــي  والــفــنــون«  للثقافة 

القومي  »املركز  أو  املعرفة«،  »عالم  مشروع 
مشروع  ى 

ّ
تبن والـــذي  مصر  فــي  للترجمة« 

املــــأمــــون« في  »دار  أو  لــلــتــرجــمــة«  »مـــيـــراث 
الـــعـــراق الــــذي تــبــنــى مــشــروع »تــرجــمــة مئة 
ــف« 

ّ
كــتــاب«. مثل هــذه املــشــاريــع الــتــي »تــوظ

اختيار  لهم  تؤّمن  املترجمن وتستقدمهم، 
الكتب وتضمن لهم األجــر والقوت والوقت 
الترجمة،  دوام  وبــذلــك  ــشــر، 

ّ
والــن والتحرير 

ووفرة املترجمن.
■ هناك قول بأن املترجم العربي ال يعترف بدور 
ر، هل ثمة من يحّرر ترجماتك بعد االنتهاء  املحرِّ

منها؟
ــك بــالــنــّص  ــؤالــ ــــرنــــي ســ ــن قـــــال ذلــــــك؟ يــــذكِّ مــ
األشهر لسلمان رشدي والذي يفترض فيه 
يعود  اشتقاقيًا،  ترجمة،  كلمة  »مــصــدر   

َّ
أن

إلـــى األصـــل الــالتــيــنــي »تـــرادوســـيـــره« الــذي 
ها تنقلنا إلى 

َّ
يعني النقل إلى حّيٍز أبعد، ألن

 
َّ
بــّد أن مكاٍن أبعد من مكان والدتــنــا. إذًا، ال 

نا سنخسر في الترجمة 
َّ
أن فاقًا على 

ّ
ات ثّمة 

تونس ـ ليلى بن صالح

الثقافة  خالل األسبوع املاضي، زارت وزيــرة 
الــتــونــســيــة حـــيـــاة قـــطـــاط الـــقـــرمـــازي مــديــنــة 
تــطــاويــن )أقـــصـــى جــنــوب الـــبـــالد(؛ وإضــافــة 
إلــى زيــارتــهــا لــعــدد مــن مــؤّســســات الخدمات 
إعــداد  املــقــّرر أن يبدأ   من 

ّ
أن الثقافية، أعلنت 

ــقــــصــــور بـــتـــطـــاويـــن إلدراجـــــــــــه عــلــى   الــ
ّ

مــــلــــف
قــائــمــة الـــتـــراث الــطــبــيــعــي والــثــقــافــي الــعــاملــي 

»يونسكو«. لـ
ــرًا لــقــيــمــتــهــا الـــتـــراثـــيـــة والـــجـــمـــالـــيـــة، ال  نــــظــ
الجنوب  ية قصور 

ّ
أحق فــي  االخــتــالف  يمكن 

 هل تستند هذه الخطوة إلى 
ْ
التونسي، لكن

دراســـة واســتــراتــيــجــيــات حقيقية كــي تــؤّدي 
إلـــى الــنــتــيــجــة املـــرغـــوبـــة، أم ســيــكــون مصير 
عليها  راهنت  ات سابقة 

ّ
ملف مثل   

ّ
امللف هــذا 

الدولة التونسية ولم تصل إلى إرضاء لجنة 
»يونسكو«؟ آخر تلك املحاوالت غير الناجحة 

 جزيرة جربة الذي يحمل خصوصّيات 
ُّ

ملف
 قــصــور تــطــاويــن، والــــذي لم 

ّ
قــريــبــة مــن مــلــف

التراثية للجزيرة، بل   
ُ
القيمة ضعف فَرَصه 

ُ
ت

 البيئي وفقر البنية التحتية الثقافية 
ُ
التلّوث

فيها.
 القصور في نفس املطّبات، 

ّ
غالبًا، سيقع ملف

فـــالـــجـــنـــوب الـــتـــونـــســـي مـــــن أكــــثــــر املـــنـــاطـــق 
لــدولــة  التنمية  ــطــات 

ّ
مــخــط تجاهلتها  الــتــي 

 
ّ

 وضعّيتها أعقد من ملف
ّ

االستقالل، بل لعل
جربة، كونها منطقة حدودية مع ليبيا، غير 
ل فضاًء 

ّ
 املنطقة تمث

ّ
املستقّرة، ناهيك عن أن

لــالحــتــجــاجــات االجــتــمــاعــيــة بــشــكــل مــتــواتــر. 
ولــوال الــروح االستكشافية لــدى شريحة من 
تختلف  تجارب  عن  يبحثون  الذين  السّياح 
عــن الــعــرض الــفــنــدقــي، ربــمــا لــم تــكــن الــدولــة 
إلـــى املــنــطــقــة. كــذلــك، ســاهــم تصوير  لتلتفت 
النجوم«  »حــرب  الشهير  الفيلم  مــن  مشاهد 
بالقرب من تطاوين في إشهار بعض صور 

املنطقة، ومنها قصوُرها.
ال يــنــبــغــي أن نـــأخـــذ الـــقـــصـــور فـــي تــطــاويــن 
 
ً
بمعناها املتعاَرف، فهي ليست مبانَي فخمة
ف؛ 

ّ
وباذخة، بل، على العكس، في غاية التقش

حميد
يونس

إلى أّي مستوى من 
الجّدية يصل اإلعالُن عن 

إعداد ملّف لقصور 
تطاوين من أجل إدراجها 

على قائمة التراث 
الطبيعي والثقافي 

العالمي لـ»يونسكو«؟

تقف هذه الزاوية  مع مترجمين عرب  في مشاغلهم  
الترجمية وأحوال الترجمة إلى اللغة  العربية اليوم. 
»من الغريب اتّفاُق المترجمين على نوعية واحدة 

من الموضوعات، في حين تفتقر الرفوف العربية إلى 
ترجمات الحقول األكاديمية«، يقول المترجم العراقي  

في لقائه مع  »العربي الجديد«

قصور تطاوين  استحقاقات ما قبل قائمة التراث العالمي

أسلوبان أخلطهما بطريقتي

التّرجمات في العالم 
العربي َتتبع الموضة 

وتهمل سواها 

األَْولى أن يجرى ترميم 
المواقع ألنّها تراث شعبي 

قبل أن يكون عالميًا

القارئ العربي 
تغيَّر وقراءاُته أمست 

عًا أكثر تنوُّ

وكاتب  ومترجم  نفسي  طبيب 
»الدماغ  ترجماته:  من  عراقي. 
العبقريّة«  أعصاب  علم  الخلّاق: 
أندرياسين، و»كّل  نانسي  لـ   )2019(
من  النفس  علم  عن  تعرفه  ما 
البداية حتى اإلتقان« )2020( لـ آالن 
مرتابة«  و»عقول   ،)2020( بورتر 
وجويل  غــولــد  ــان  إيـ ـــ  ل  )2020(
غولد، و»الخوف من التهميش« 
ســتــريــنــجــر.  ــو  ــارلـ كـ ـــ  لـ  )2022(
أمــراض  »آخــر  مؤلّفاته:  ومــن 
و»مئة   ،)2018( رواية  الكوكب«، 
ــام مــن الــطــّب فــي الــعــراق«  ع

 .)2021(

بطاقة

2425
ثقافة

مفّكرة المترجم

فعالياتإضاءة

ـــنـــا 
َّ
ــّســـك بـــفـــكـــرة أن ــمـ ـــنـــي أتـ

َّ
ــا، ولـــكـــن ــ شــيــئــًا مـ

سنربح شيئًا أيضًا«. 
 التحرير جزٌء 

َّ
لذلك، أجُد - ولست لوحدي - أن

ما  املترجم محترفًا  يكون  وال  الترجمة،  من 
ْبه وُيِعد خلقه على 

ِّ
ص ويهذ

ّ
لم ُيغّير من الن

نحٍو يالئم قارئ اللغة التي يترجم إليها.

ــنــاشــر، ال ســيــمــا في  ■ كــيــف هـــي عــاقــتــك مـــع ال
مسألة اختيار العناوين املترجمة؟

ني 
َّ
أن فــي  املترجمن  عــن بعض  أختلف  قــد 

لي،  الناشر  يختارها  وال  ترجماتي  أختار 
ترجمه إلى الناشر ليقبله 

ُ
رسل ما أ

ُ
ني أ

َّ
أي أن

ــهــا تــــقــــّدم خـــصـــائـــص هــنــدســيــة فـــريـــدة. 
ّ
لــكــن

ذات طوابق  عن مساكن  عبارة  القصور هي 
مبنّية داخل الحجارة الجبلية أو من ماّدتها، 
أو  للسَكن  يعتمدونها  املنطقة  ســّكــان  وكــان 
 ما ينتظم هذا التخزين 

ً
لتخزين املواد، وعادة

َبلّية.
َ
تحت إشراف ُسلطٍة ق

ـــهـــا الـــيـــوم مــرتــبــطــة فـــي الــذهــنــيــة 
ّ
صــحــيــٌح أن

 
ّ

 الــقــصــور تظل
ّ
الــعــامــة بــصــَور الــســّيــاح، لــكــن

ال  ُبعٌد  وهــو  وظيفية،  منشآٍت  معمارها  في 
الثقافة  وزارة  ــّورات  تـــصـ فــي  حــاضــرًا  يــبــدو 
الــدفــع نحو تطوير الجانب  الــتــي تــنــزع إلــى 
 شيء، في حن أن 

ّ
السياحي على حساب كل

حّد  فــي  ل 
ّ
تمث القصور  لعبتها  التي  األدوار 

لو جرى  وممتّدًا،  ثرّيًا  ثقافيًا  تاريخًا  ذاتها 
ل ورقة 

ّ
أن يمث االهتمام به وتثمينه، فيمكن 

 املــنــافــســة مــن أجـــل موقع 
ّ

رابــحــة أخـــرى ملــلــف
قــائــمــة الـــتـــراث الــطــبــيــعــي والــثــقــافــي الــعــاملــي 

»يونسكو«. لـ
»أوالد ســلــطــان«  لـــقـــصـــَرْي  زيـــارتـــهـــا  ــــالل  خـ
الوزيرة بدء  والــحــدادة« في تطاوين، أعلنت 
 
ْ
َمْن، لكن

َ
دراســات مشروع ترميم هذين املْعل

ــة مــعــمــاريــة وتــوظــيــفــيــة ســيــجــرى  ــ ــأّيـــة رؤيـ بـ
تنبغي  الــتــي  النقطة  هــي  تلك  الترميم؟  هــذا 
 الــخــطــوات 

ّ
 كـــل

ّ
مــنــاقــشــتــهــا بــشــكــل جـــّيـــد، ألن

ْولى أن 
َ
 من األ

ّ
ب عليها. كما أن

ّ
األخرى ستترت

يجرى ترميم هذه املواقع من منطلِق كوِنها 
أ مـــن الـــتـــراث الــشــعــبــي، 

ّ
ــزءًا ال يــتــجــز ــل جــ

ّ
تــمــث

 رهاٍن جديد لبلوغ 
َ
وليس باعتبارها حصان

قــائــمــة الـــتـــراث الــطــبــيــعــي والــثــقــافــي الــعــاملــي 
»يونسكو«. لـ

ترجمه ال يالقي 
ُ
 ما أ

َّ
أو يرفضه. وال شّك أن

ـــة،  ــفــات األدبـــيَّ
َّ
رواجــــًا كــبــيــرًا، مــقــارنــة بــاملــؤل

 مــشــروعــي يقتصر عــلــى تــرجــمــة الــطــّب 
َّ
ألن

النفسي وفلسفات الطّب النفسي الحديثة. 
 الــقــارئ الــعــربــّي قــد تغّير 

َّ
ني أؤمـــن بـــأن

َّ
لكن

 القراءات 
َّ
غالي لو قلُت إن

ُ
عن ذي قبل، وال أ

أيِّ  مــن  أكــثــر  عــة وفسيفسائّية  مــنــوَّ أمــســت 
وقٍت مضى.

الـــــــذي  الـــــكـــــاتـــــب  ــك مـــــــع  ــ ــتـ ــ ــــاقـ ــــف هـــــــي عـ ــيـ ــ   ■ كـ
تترجم له؟

كــســب  بـــعـــد   
ّ

إال كـــــتـــــاٍب  تـــرجـــمـــة  يـــمـــكـــن  ال 
ف ونتاجاته وفكره، 

ّ
املأذونّية ومعرفة املؤل

رجمة، وقــد يطلب 
ّ
الت الشروع في فعل  قبل 

املؤلف إضافة أو حذف أو تقديم شيء ما، 
ــيـــان فـــي فاتحة  لــذلــك نــقــرأ فـــي بــعــض األحـ
كتب 

ُ
ت التي  املراسالت  نفسه بعض  الكتاب 

ف الكتاب ومترجمه.
ّ
بن مؤل

 
■ كثيرًا ما يكون املترجم العربي كاتبًا، صاحب 
كيف هي  ترجمته،  في  أسلوب  أو صاحب  إنتاج 

العاقة بني الكاتب واملترجم في داخلك؟
 تــشــرع بترجمة 

ْ
ــّدًا، فــمــا إن عــالقــة ســّيــئــة جــ

ط في حمولته وتعقيدات  كتاب حتى تتورَّ
ــنـــصـــوص، بــحــيــث تــنــســلــخ عـــن أســلــوبــك  الـ

ــة مــــــــّدة مـــــن الــــزمــــن.  ــ ــاّصـ ــ ــــخـ ــك الـ  ونــــصــــوصــ
ـــرجـــمـــة وال تــنــفــّك 

ّ
ــذلـــك تــبــقــى حــبــيــس الـــت لـ

ك تسرق الوقت مرارًا كي تكتب 
َّ
 عنها، مع أن

شيئًا خاّصًا بك، أو تبحث في فكرة ناضجة 
ق األمرين معًا.

ّ
في داخلك. وهنيئًا ملن يحق

على  العربية  الترجمة  جــوائــز  إلــى  تنظر  كيف   ■
تها؟

ّ
قل

الجوائز تسهم   كثرة 
َّ
أن أعتقد  بها.  بــأس  ال 

ــتــهــا ال  ــادة الــتــرجــمــة وتــحــســن نــوعــيَّ ــ فـــي زيـ
الترشح،  من  حرجي  أخفي  ال  نعم،  العكس. 
بتواضِع  ق 

َّ
تتعل وأخــرى  شخصية  ألسباب 

لكن ال  باآلخرين.  مقارنة  ترجمتي  مستوى 
للمقارنة. فمن  اتخاذ نفسي نموذًجا  يمكن 
موقع تعاوني مع الكثير منهم، أجد الكثير 
مــنــهــم »يــمــتــهــن« الــتــرجــمــة ويـــقـــتـــات مــنــهــا، 
 عــن تــفــاُوت شخصّياتهم بــن املــريــد 

ً
فــضــال

للشهرة أو األجــور أو الثقافة في حّد ذاتها.  
ع أن الجوائز ستسهم 

َّ
ة حال، أتوق لكن على أيَّ

فــي كــثــافــة الــتــرجــمــات وتــمــتــُرس املترجمن 
كّمًا ونوعًا، وذلك منجز في حّد ذاته.

التاسعة زيارة متأّخرة للجنوب التونسي يلقيها، في  اللغويّة عنوان محاضرة  البالغّي ونظريّة األعمال  اإلنشاء 
من مساء الجمعة المقبل، الكاتب والباحث التونسي شكري المبخوت عبر منصة 
في  المبخوت  مؤلفات  من  بالقاهرة.  الدوليّة«  نوفوم  »أكاديميّة  بتنظيم  زوم 

اللسانيات: »إنشاء النفي«، و»المعنى المحال«، و»دائرة األعمال اللغوية«.

محاضرة  الخميس،  غد  بعد  غولفان،  بول  جان  المصريات،  في  الباحث  يُلقي 
الهيروغليفية،  الكتابة  شفرة  فّك  شامبليون:  فرانسوا  جان  بعنوان  افتراضية 
يسرد فيها كيف توّصل العالم الفرنسي إلى هذا االكتشاف الذي بقي مستعصيًا 
هذا  يُستعاد  مصر.  على  نابليون  حملة  صاحبوا  الذين  األّول  الجيل  علماء  على 

االكتشاف بمناسبة مرور مئتي عام عليه.

واإلكراهات  الرهانات  الحديثة:  التكنولوجيا  ضوء  في  العربية  اللغة  تعليم 
عنوان ندوة ينّظمها »مركز موالي اسماعيل للدراسات واألبحاث« في مكناس يوم 
غد األربعاء. يشارك في الندوة باحثون في علوم التربية واللغة العربية والمعارف 
التقنية؛ من بينهم: الزهرة إبراهيم، وعمر المغراوي، وعبد الوهاب األنصاري، 

وزين العابدين سليمان، وعمراني إدريس.

حتى الخامس من الشهر المقبل، جرى تمديد معرض كاهنة للتشكيلي التونسي 
إلياس المسعودي في »غاليري فوريني أجنت« بمدينة لوزان السويسرية. المعرض 
يقّدم لمحات من تاريخ شمال أفريقيا وشخصياته من خالل مفردات نمط »البوب 
حول  الجاهزة  المقوالت  تجاُوز  على  تعمل  ساخرة  سردية  قراءة  ضمن  آرت« 

الماضي.
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

قصر حدادة في تطاوين
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جرائم يرتكبها أشخاص 
عاديون ال يعرفون من 

يعّذبون ويقتلون وال 
يكرهونهم، لكنهم 
يتعلّمون كراهيتهم 

بُحكم الوظيفة 
واألوامر والعادة

ليس خرابًا ماديًا فحسب

ثمة من أشاحوا عّما 
يحدث تحت أنظارهم 

ودافعوا عن القتلة

إطاللة

قوننة الشر

فّواز حداد

الكتابة عن الشر، ضــرورة شيطانية،  في 
ــًا مــن  ـــف عـــــن الــــشــــيــــطــــان بـــعـــضـ

ّ
ــف ــخـ ــنـ ال لـ

مسؤولياته، بل لنتعّرف إلى نصيبه منه، 
ــاه بنصيب وافـــر،  ــ فــالــبــشــر يــقــاســمــونــه إّي
ق لــديــهــم من 

ّ
ويــزاحــمــونــه عــلــيــه. مــا يتفت

شرور يفوق قدرات الشيطان نفسه.
لـــيـــس الــــشــــرُّ شـــيـــئـــًا وهـــمـــيـــًا فــــي قــصــص 
األطـــفـــال، وال عــرضــيــًا يــرتــكــبــه مــجــرمــون 
ر  ـــه غالبًا عــن ســابــق تصوُّ

ّ
بــاملــصــادفــة، إن

 كانت هناك 
ْ
وتصميم، ساٍر كالهواء، وإن

ــه فـــــي الــســيــنــمــا  ــاسـ ــنـ ــئـ ــتـ ــاوالت السـ ــ ــحــ ــ مــ
بــأفــالم شــهــيــرة عــن املــافــيــا بتوقيع كبار 
املـــخـــرجـــن، كـــإحـــدى الــحــقــائــق الــراســخــة 
فــي عــاملــنــا، ال غنى عــنــه، أكــثــر مــن الخير. 
مـــع هــــذا، لــيــس الــبــشــر أشــــــرارًا بــالــفــطــرة، 
ـــه إحـــدى صــنــاعــات الــبــشــريــة العاصية 

ّ
إن

والخاطئة، فاألنانية ليست في الجينات، 
األمـــراض الــوراثــيــة شــأن آخـــر. وإن حــاول 
عالم أن يعزوه إلى شكل الرأس، بما ُدعي 
بـــ »جمجمة المــبــروزو« كانت مــن مهازل 
املجرم همجي،   

ّ
أن أي  أكثرها،  ومــا  العلم 

يــعــود إلــــى أصــلــه الـــبـــدائـــي، فــهــو مــصــاب 
ٌد من الشعور األخالقي. بالجنون، ومجرَّ

ــة الـــطـــغـــيـــان  ــيــ مـــنـــذ الــــقــــديــــم، أســـهـــمـــت آلــ
ــتـــشـــاره، وحـــديـــثـــًا أصــبــحــت الــــدول  فـــي انـ
ــــون  ــهـــــووسـ ــ ــة، والــــــــرؤســــــــاء املـ ــيــ ــولــ ــمــ ــشــ الــ
بـــالـــعـــظـــمـــة، مــــا يــمــنــحــهــم الـــشـــهـــرة عــلــى 
صفحات تاريخ بغيض. بات الشر صناعة 
فــي تــقــدم مستمر مــن عــام آلخـــر، تختلف 
عن صناعته في أملانيا الهتلرية، فالنازية 
عــام 1933، وجــهــدت في  السلطة  مت 

ّ
تسل

قانونًا  وجعلها  اليهود،  كراهية  ترسيخ 
 فـــي الـــدولـــة، واحـــتـــاج الــعــالــم إلــى 

ً
أصـــيـــال

 .1945 عـــام  عليها  ليقضي  قـــواه  تجميع 
لــكــن، هــل قــضــي عــلــى الــنــازيــة تــمــامــًا؟ ما 
زالت هناك في قلب أملانيا جماعات نازية، 
ــا، بينما  وعــلــى منوالها فــي بــلــدان أوروبــ
سبعن  استمّرت  السوفييتية  الشمولية 
ــان أقـــوى  ــًا. مـــا أّســـســـه الــســوفــيــيــت كــ عـــامـ
 
ُ
كانت فضيحة التي  النازية  مــن  رســوخــًا 
سقوطها مجلجلة، كانت مكشوفة وفّجة.

ــى الـــعـــالـــم  ــ ــطـ ــ ــعــــب أعـ ــا شــ ــهــ ــيــــف آمـــــــن بــ كــ
أعـــظـــم الــفــالســفــة واملـــوســـيـــقـــّيـــن ورهــطــًا 
مــن الــعــلــمــاء، بينما الــســوفــيــيــت أحــاطــوا 
روسيا بستار حديدي ولم تبدأ جرائمها 
 بــعــدمــا ألــقــى خــروتــشــوف 

ّ
ــف إال

ّ
بــالــتــكــش

ــام املــؤتــمــر الــعــشــريــن لــلــحــزب  ــ خــطــابــًا أمـ
الــــســــّري،  ــالـــخـــطـــاب  بـ ُعـــــــرف   ،1956 ــام  ــ عــ

في  نفّكر  فال  كــان مسرح جرائمهم،  ه 
ّ
لكن

ه يعيش بيننا.
ّ
 املاضي زمن انقضى، إن

ّ
أن

مـــا يــنــجــم عـــن الـــشـــّر ال يــتــحــّدد بــالــخــراب 
ــمــا التجّرد من املشاعر 

ّ
املــادي وحــده، وإن

ــذا هـــو الـــخـــراب الــحــقــيــقــي،  ــيـــة، هــ األخـــالقـ
فـــي هــــذا الـــكـــّم الــكــبــيــر مـــن املـــصـــابـــن في 
الذين  ــرى كم عــدد املجرمن 

ُ
ت ضمائرهم. 

ــذا الـــدمـــار؟  كـــانـــوا أعـــضـــاء فــاعــلــن فـــي هــ
لـــنـــأخـــذ فــــي االعـــتـــبـــار الـــحـــكـــومـــات الــتــي 
حّولت ما كان ربيعًا إلى مذبحة شاملة، 
شـــــارك فــيــهــا »شـــّبـــيـــحـــة« و»بــلــطــجــيــون« 
و»زعـــــــــــــــران«. حـــســـنـــًا هــــــــؤالء أجـــــــــــراء، أي 
 
ً
مجرمن بالسليقة والوراثة، يؤّدون عمال

ونها في ظل حكومة 
ّ
أوامــر يتلق بموجب 

ترى في هذه األمــور أفعااًل قانونية، بما 
معناه قوننة الشر واألشرار.

 هذه الجرائم ال تتم وبشكل 
ّ
لننظر إلى أن

رئــــيــــســــي، لـــــــوال وجـــــــــود مـــخـــتـــّصـــن فــي 
الكيميائي  فــالــســالح  الــعــلــمــيــة،  الــبــحــوث 

ال يــســتــورد جــاهــزًا، بــل مـــواد أّولــيــة يقوم 
عــلــمــاؤنــا بــتــحــضــيــرهــا لــقــصــف مــنــاطــق 
ــة، ومـــهـــنـــدســـن يــهــنــدســون  ــنــ ســكــنــيــة آمــ
مــحــارق لــحــرق الــجــثــث، وأطــبــاء يشرفون 
ــر مــوتــهــم، والــســبــب ال 

ّ
على قتل مــن يــتــأخ

يــرجــى شــفــاؤهــم، لكن مـــاذا عــن تعذيبهم 
ــيـــرة؟ كذلك  ــم يــلــفــظــون أنــفــاســهــم األخـ وهـ
ــارون يــحــســنــون اخــتــيــار  ــ ــّي ــطــ أبـــنـــاؤنـــا الــ
ــتـــي يــــرمــــون فـــوقـــهـــا الــبــرامــيــل  املــــواقــــع الـ
املــــــتــــــفــــــجــــــرة؛ مـــــســـــتـــــوصـــــفـــــات وأفـــــــــــــران 

ومستشفيات وأسواق بيع الخضار.
هناك من أشاحوا بوجوههم عّما يحدث 
بهم  ُيلقى  املــوتــى  ورأوا  أنــظــارهــم،  تحت 
فـــي حــفــر مــجــهــولــة، وشــــاهــــدوا األهـــالـــي 
املستشفيات من دون  يعودون باكن من 
ــلــوا بالصمت، 

ُ
ابــت جثث أحــبــائــهــم. هـــؤالء 

 من 
ّ

وقد يدافعون عن القتلة، فاألمان أحق
زهقت.

ُ
األرواح التي أ

هذه الجرائم يرتكبها أشخاص عاديون، 
ال يـــعـــرفـــون ضـــحـــايـــاهـــم، يـــجـــهـــلـــون مــن 
هم ال يكرهونهم، 

ّ
بون ويقتلون، مع أن

ّ
يعذ

مون كراهيتهم بحكم الوظيفة 
ّ
هم يتعل

ّ
لكن

موا 
ّ
واألوامـــر والــعــادة واالعتياد. لقد تعل

مثلما  بشر،  ــهــم 
ّ
أن على  إليهم  ينظروا   

ّ
أال

هـــم أنــفــســهــم ال يــرغــبــون فـــي أن يــكــونــوا 
بشرًا.

)روائي من سورية(

ـــه كـــان فــي جلسة مغلقة ســريــة وُمــنــع 
ّ
ألن

الــصــحــافــيــون مـــن حــــضــــوره، هـــاجـــم فيه 
ستالن وسوَء استخدامه للسلطة، ومثل 
لكن هل  الستالينية«،  »نــزع  بــدايــة حملة 
البوتينية  كانت  إذا  الستالينية،  انتزعت 

سائدة؟
ــانـــت الــســتــالــيــنــيــة مــــثــــااًل عـــلـــى الـــدولـــة  كـ
الــشــمــولــيــة بــعــد انــتــهــاء الــحــرب العاملية 
الثانية، توالدت على منوالها شموليات، 
تــســتــثــن  ــم  ــ لـ األم،  الـــــدولـــــة  دلـــيـــلـــهـــا  كــــــان 
منطقتنا، إلى حّد ترسيخها في بلداننا، 
وترّسخت معها كراهية األديان، وكراهية 
ــا أتـــاح  الـــطـــوائـــف، وكـــراهـــيـــة الــتــفــكــيــر، مـ
بـــرٍد بلغت  إمــكــانــاتــه  التعبير عــن  لــلــشــّر 
العاملثالثي  فالطابع  املــاليــن.  ضــحــايــاه 
ولو  والحقارة  باالنحطاط  يتمّيز  للشر، 
كان الشر هو الشر، سواء الذي مورس في 
السجون، أو خالل قمع التظاهرات، وفي 

فروع األمن.
زال  لم يمِض بعد، ما  الشر ماضيًا  نتج 

َ
أ

حاضرًا، انقسم املجتمع إزاءه إلى قسمن، 
 
َّ
األّول ال يــريــد االنــفــكــاك عــنــه، كـــان محط

عــذابــاتــهــم، فــقــدوا آبـــاء وأبــنــاء، وفـــّروا من 
ينقمون  لذلك  بــأرواحــهــم،   

ً
نــجــاة بلدانهم 

على ماض كانوا ضحاياه، ليته ما كان. 
إخــفــاءه، مع  فيريدون  الثاني،  القسم  أّمــا 
ه سبب مكانتهم وثرواتهم ومناصبهم، 

ّ
أن


