
اشــتــرك،  كــمــا  وعــضــًوا بالجمعّية اآلســيــوّيــة. 
سنة 1881، في »املهمة العلمّية« بتونس، رفقة 
العالم رينيه كانات )1852ـ ــ 1937(، املتخّصص 
ــّك شــيــفــراتــهــا. كــانــت  فـــي الــلــغــات الــقــديــمــة وفــ
عربّية  كتابات  استكشاف  فــي  ل 

ّ
تتمث املهّمة 

والتينّية، ُرسمت على آثاٍر اكتشفوها أّيامها 
فــي مــديــنــة الـــقـــيـــروان.  وُيـــذكـــر لــغــاســان هــذا 
 حياته، 

َ
ــفــه، نهاية

َ
املــوقــف اإليــجــابــّي الـــذي َوق

عندما شّجع حكومة االستعمار على السماح 
كــمــا أصـــدر  بـــالـــَحـــّج،  الــجــزائــريــن  للمسلمن 
 أســبــوعــّيــة 

ً
قــبــْيــل وفـــاتـــه، ســنــة 1899، جـــريـــدة

ـــصـــيـــح«، 
ّ
ــلـــق عــلــيــهــا اســـــم: »الـــن حـــكـــومـــّيـــة، أطـ

الجزائرّية.  بالّدارجة  ر  حرَّ
ُ
ت مقاالتها  وكانت 

وتوفّي بالجزائر العاصمة.
كـــتـــاًبـــا  ــــان  ــاســ ــ غــ أصـــــــــدر   ،1869 ــة  ــنــ ســ ــــي  فــ
ـــه: »الــدلــيــل املـــوجـــز لألجنبي 

ُ
ــا عـــنـــوان وصــفــّيً

ــوال  ــ ــو بــمــثــابــة عــــــرٍض ألحـ ــ فــــي تــــونــــس«، وهـ
اإليــالــة الــتــونــســّيــة، تــحــت حــكــم الـــّصـــادق بــاي 
السياسّي  لنظامها  ق  ــطــرُّ

َ
وت  ،)1883 ـــ   1813(

والـــقـــضـــائـــّي واملـــجـــتـــمـــعـــّي وبـــعـــض جـــوانـــب 
 
ً
ها صعبة

َ
حياتها االقتصادّية، التي كانت وقت

بسبب الّديون الذي أثقلت كاهل الدولة. وفي 
 

ّ
 بأسلوبه الــواضــح كل

َ
هــذا »الــدلــيــل«، َوَصـــف

معالم املدن الكبرى وأحياِئها وعدد سّكانها، 
ألــف ساكٍن من  العاصمة تعّد مئة  فقد كانت 
ــطــّرق 

َ
ت املسلمن والــيــهــود واملــســيــحــيــّن، كما 

عالم.
َ
إلى ما فيها من املرافق وامل

الـــعـــادات  الــفــرنــســي  املـــتـــرجـــم  ن هــــذا  وقــــد َدوَّ
والتقاليد وأنماط اللباس والطعام واملسارح 
والطرقات، وهو ما يجعل منه وثيقة تاريخّية 
ــهــا طــريــفــة ملـــا تتضّمنه 

ّ
لــيــســت نــــــادرة، ولــكــن

: حول 
ً

ــقــيــيــدات فــرديــة، مــثــا
َ
مــن ماحظات وت

حياة املساجن داخل سجن »الكراكة« بحلق 
الــــوادي، وطـــرق تنفيذ حكم اإلعــــدام، وأخــاق 
، وعـــــــدم تــــــــوّرع الــــرجــــال 

ّ
ــبــــاســــهــــن الـــنـــســـاء ولــ

عـــن مـــعـــاقـــرة الـــخـــمـــور، وغـــيـــرهـــا مـــن ظــواهــر 
الــحــركــة االجــتــمــاعــّيــة. كــمــا أنـــه أثــبــت الــعــديــد 
مـــن املــعــطــيــات الـــتـــي تـــنـــدرج ضــمــن املــقــاربــة 

لنا  ونقل  األولــى،  بداياتها  في  اإلثنوغرافية، 
ما كان سائًدا في املدن التونسية من العبارات 
ت الـــقـــول املــســتــخــدمــة. وقــد 

ّ
املــحــكــّيــة وســـجـــا

والكلمات  الــعــبــارات  هــذه  استقصاء  حــاولــنــا 
اليوم في  يــزال ُيستخدم   جلها ال 

َّ
أن فوجدنا 

الدارجة التونسّية.
ــــف غـــاســـان مــعــجــًمــا من  ـ

ّ
ــك، أل ــ إلــــى جـــانـــب ذلـ

ــبــت فيه 
ّ
جــزأْيــن تضّمنا آالف املــداخــل التي ُرت

َحــســب األلــفــبــاء الــفــرنــســي )ولـــيـــس الــعــربــي(، 
الجاهزة  الــعــبــارات  مــن  العديد  أْوَرد فيه  وقــد 
والــتــعــالــقــات الــنــحــوّيــة )األفـــعـــال مــع الــحــروف 
الـــتـــي تــنــاســبــهــا(، فـــي الــلــســان الــفــرنــســّي مع 
الــعــربــي، وهــو مــا جعل املداخل  ِذكــر مقابلها 
تهّم  التي  بالتفاصيل  ومثقلة  ا  نسبّيً طويلة 
لهم  َوّجـــه  الــذيــن  الجمهور  وهــم  املستعربن، 
عجم من 

ُ
امل العمل، وال تعني مستشيري  هــذا 

من الَعرب.
ّ
فن أو املتعل

ّ
املثق

وقـــد اســتــهــل غـــاســـان مــعــَجــمــه هـــذا بمقدمة 
العربي وتصريف األفعال،  النحو  عن مبادئ 
العاِلم سيلفستر دي  مستفيًدا مما جاء لدى 
جـــداول  تفصيل  مــع   ،)1840 ـــــــ   1782( ســاســي 
ــة واملــهــمــوزة واملــضــاعــفــة. وقــد 

ّ
األفــعــال املــعــتــل

نجم الدين خلف اهلل

التاسع عشر،  القرن  ينيات 
ّ
في ست

وبــــعــــد احــــتــــال فـــرنـــســـا لــلــجــزائــر 
ونــشــاطــهــا الــقــنــصــلــّي والــتــجــاري 
لَبسط نفوذها على تونس واملغرب، ازدهرت 
أســــفــــار فــــئــــاٍت مــــن املــجــتــمــع الـــفـــرنـــســـّي نــحــو 
ف هــذه الفئات مــن عساكر 

ّ
الــُبــلــدان. تتأل هــذه 

ــن الـــتـــّجـــار  ــ االحــــــتــــــال، إلــــى جــــانــــب لــــفــــيــــٍف مـ
ــعــّمــريــن«، كــمــا كـــان ُيــطــلــق عليهم آنـــذاك، 

ُ
و»امل

واســُمــهــم الــحــقــيــقــي: »مــســتــعــمــرون«، وبعض 
الذين ضاقت بهم بادهم، فلجأوا  املنحرفن 
إلى تونس فراًرا من الَعدالة. وكان ال بّد لهؤالء 
من »دليل سياحّي« يعّرفهم بخصائص البلد 
عاداته  إلــى  ويهديهم  والعمرانّية  الجغرافية 
»الــدلــيــل«، لم يظهر   مفهوم 

ّ
أن وأنظمته، رغــم 

وقتها بشكل ناضٍج.
املــهــمــة إدوارد غــاســان )1840  لــهــذه  تــصــّدى 
ــســطــنــطــيــنــيــة 

ُ
ق بــمــديــنــة  ُولـــــد  الـــــذي  ـــ 1900(،  ـــ ـ

م العربّية هناك حتى 
ّ
الجزائرية. وكان قد تعل

أتقنها، وهو ما َمّكنه من االضطاع بوظيفة 
ـــــمـــــان«، والــكــلــمــة 

ْ
مـــا كـــان ُيــســّمــى آنـــــذاك: »َدَرغ

ُمــتــرجــم  ــان«، أي:  ــ ــمـ ــ ــــرجـ ـ
ُ
ملــــفــــردة: »ت ــريـــف  ـــحـ

َ
ت

لـــدى الــقــنــصــلــّيــة الــفــرنــســّيــة بــتــونــس وقبلها 
 

ً
ــُصــا

ْ
ــن

ُ
ــه ق

َ
بــالــَجــزائــر. أنــهــى غـــاســـان مــســيــرت

باسل األمين

عطَي كاتبًا دفترًا فارغًا
ُ
أن ت

غلق أبواَب جحيِمِه
ُ
 ت

ْ
هذا يعني أن

م.
َ
وتفتَحها على العال

¶ ¶ ¶

 وأنا ذاَك الغزيُر
اعاُت

ّ
وتلَك الفق

تي
ّ
ال

كانت في األصِل
ِنداءات األسماْك.

¶ ¶ ¶

عف
ّ

 الُحزِن والوهِن والض
َ

 يا رجال
 ضوُء الّسيِف

َ
َلقْد كان

دمعكم العالق
في دماِء العالم.

¶ ¶ ¶

 عينيِك
َ

 مثل
َ

ويل
ّ
 الط

َ
ريق

ّ
 الط

ّ
 وألن

لْم أجتزُه
 

ْ
بل

 فيه.
ً
ِصرُت شجرة

¶ ¶ ¶

 فردًا إلى هذا الحّد؟
ُ
 كيف صاَر اإلنسان

موا نوَر الّدهشِة إلى أيِّ درجٍة رمَّ
ورِة

ّ
 الث

َ
وحّولوا زمن

إلى يوٍم واحٍد يكّرر نفسه

وارع.
ّ

 زمامير ال تخفُت في الش
َ

مثل
دن؟

ُ
 اإلنساِن طوَب امل

َ
 جعلوا من

َ
كيف

قبلة
ُ
ومن املدن مقبرة األّيام امل

 القلِب األحمِر النابِض
َ
ومن

 في قعر كوِب قهوة
ً
تفا

رًا في األمس
ّ

محض
باردًا في الّصباح.

¶ ¶ ¶

ني كاتب
ّ
 أشعُر بأن

 كيف أبدأ شيئًا
ُ

ني أعرف
ّ
فقط ألن

 أنهيه!
َ

 كيف
ُ

وال أعرف
¶ ¶ ¶

 ومن ثّم
ذي صاَر جسدًا

ّ
 ال

ُ
ه القلق

ّ
إن

بُه
ُ
 وأنا أطل

ُ
ه الغرق

ّ
كأن

 في ماء بحرِك
َ
أبتاُع زورقًا فقط لكي أقفز

 فقط 
َ
وأبيَع الحياة

كي أرتدي قلقًا تحيكينُه بيديِك.
¶ ¶ ¶

 يداِك
والورد
كاُهما

روٌح
ضئيلة.

¶ ¶ ¶

ُه لم يُكن في املرآِة شخٌص غيرَك
ّ
ألن

معجٌم يغّطيه الغبار إلى جانب عمله في 
قنصلياٍت فرنسية بتونس 

والجزائر، ووضعه 
كتبًا للسيّاح الغربيين، 

دّون المترجم الفرنسي 
معجمًا يبدو اليوم 

أشبه بكنٍز مجهول. إذ 
جمع فيه لطائف من 
الضاد واستخداماتها، 

وإضاءات على لهجات 
المغرب العربي، مع 

تحليٍل لمواّده الزاخرة

بينما كان الزعماء 
يسعون لـ»طرد الشعب 

من التاريخ«، ساد عربيًا 
شعار »األدب في 

خدمة المجتمع«. 
لكّن المجتمع لم 

يستفد من تلك 
الخدمة بشيء

طريٌق لم أجتزُه بل ِصرُت شجرًة فيه

بينما كان الشعب يُطرد من التاريخ

إدوارد غاسالن  من السياحة االستعمارية إلى االشتغال اللغوي

كتب دليًال سياحيًا 
تضّمن مالحظاٍت حول 

طبائع العيش بتونس

لماذا تلحق شرائح 
كبيرة من المثّقفين 

بشعارات السلطة؟

يكّمل معجُمه مشاريع 
بدأتها المعاجم التي 

ُوضعت قبل النهضة

ـ  المعجمية  األعــمــال  عــّد  يمكن  هــل 
كالذي وضعه إدوارد غاسالن ـ مساعدًة 
عبر  سيطرته  يبسط  حتى  لالستعمار 
مجهود  ــه  أن أم  اللغوية؟  المعرفة 
السياسي؟  بالتوظيف  له  صلة  ال  علمّي 
فالرّجل  مفارقة:  أمــام  اإلجابة  تضعنا 
الضاد.  به  اغتنت  إنجازًا  بمعجمه  قّدم 
المعاجم  ــذه  ه مثل  اســتــخــدام  لــكــّن 
لبسط النفوذ وَفْرنَسة اإلدارة، عبر انتقاء 
المصطلحات، هي ممارساٌت مفهومة 
على  بالمعرفة،  السلطة  عالقة  فــي 

النحو الذي حّدده ميشال فوكو.

مفارقات المعرفة والسلطة

2425
ثقافة

إضاءة

نصوص

إطاللة

فعاليات

حكّيات 
َ
َحرص بشيٍء من الَهَوس على ِذكر »امل

اإلقليمية«، جــاهــدًا فــي وضــع مــا تناهى إليه 
منها مــن املــشــرق واملـــغـــرب، مــع تــركــيــزه على 
لهجتي الجزائر وتونس اللتْن كان يتقنهما.

ــــى من  وقـــد ذكـــر غـــاســـان، فـــي الــصــفــحــة األولـ
ه سيثبت فيه املصطلحات الفرنسّية 

ّ
معجمه أن

الــخــاّصــة بــالــعــلــوم والــفــنــون والــصــنــائــع، مع 

قاء
ّ

كتبَت لنفسَك عن عسِل الش
وأّيام الّصمت والّسكينة.
 أنَت

َ
يجُب عليَك أن تكون

ذي لم ترُه جّيدًا
ّ
خَص ال

ّ
الش

ع.
ّ
سيِم املتقط

ّ
على أن تخرَج باحثًا عنُه في الن

ي
ّ
عَر ومن ثّم غن

ّ
 أنَت الش

ْ
ُكن

 الّريح عن شجرة
ُ
ال تبحث

اب
ّ
بل عن صدِر الحط

عن مكاٍن خرَجت منُه
 وحيدة.

ً
داشرة
¶ ¶ ¶

ِرد أن أقرأ
ُ
حن كتبُت لم أ

أردُت فقط أن أسمَع
جدِة

ّ
 صوُت الن

َ
إذا ما كان

واضحًا بما فيِه الكفاية.
¶ ¶ ¶

ً
هوَر مّيتة

ّ
 الز

َ
في الّسينما ال يصّورون

 وماتت
ّ

في الحياة، لم أقنِت زهرة إال
 سبَب موتها

ُ
وكنُت ال أعرف

فيلمًا عن وجهِك  يــصــّورون  لهذا سأجعلهم 
ويديِك 

هما لن يذُبا
ّ
صّدق وهم أن

ُ
لكي أ

إذا ما قبلتهما بفمَي الحقيقّي.
)شاعر من لبنان( 

الاتيني،  بالحرف  العربية  مقاباتها  سخ 
َ
ن

من، طبًعا بعد 
ّ
حتى يسهل نطقها على املتعل

الــفــوارق  َبعض  وِذكـــر  العربية  إلــى  رجمتها 
َ
ت

ــة،  ــيـ ــلـــدان اإلســـامـ ــبـ ــالـ ــة الــــخــــاّصــــة بـ ــوّيـ ــهـ الـــجـ
وإعـــــــراب الـــكـــلـــمـــات، وتـــحـــديـــد جــنــس املـــفـــردة 
وجمعها واملــصــادر وأســمــاء الــزمــان واملــكــان. 
كما وعد بأنه سيذكر معاني الكلمات حسب 
الداللّية، مع ذكر شواهد  السياقات والحقول 
أي:  النحوّية«،  »العربية  سّماه  مّما  مــأخــوذة 
إلــى جانب مختارات  الــقــرآن،  الفصحى، ومــن 
مــن مــقــّدمــة ابـــن خــلــدون وأعــمــال ابـــن بطوطة 
وأبــي الــفــداء إسماعيل. وأخــيــرًا، ذكــر الفوارق 
الـــجـــهـــوّيـــة بـــن بـــلـــدان املـــشـــرق واملــــغــــرب، مع 
ــلـــى الــــجــــذر اإليـــتـــيـــمـــولـــوجـــي  الـــتـــنـــصـــيـــص عـ

للكلمات العربية واألجنبّية.
ــه، ورغــــم طـــول مــعــجــمــه، لـــم يــتــمــّكــن من  ــ ـ

ّ
 أن

ّ
إال

الــوفــاء بــهــذا »الــبــروتــوكــول« التعريفّي، الــذي 
حّدده لنفسه بنفسه. كما أنه بناه على جدلية 
فـــي طبيعة  الــفــصــيــح والـــــــدارج، دون تــدقــيــٍق 
ـــهـــمـــا مـــتـــداخـــان 

َ
ــد مــنــهــمــا، ف ــ  كــــل واحــ

ّ
ِســــجــــل

لـــم يــتــواصــل  الــعــمــل  ــذا   هــ
ّ
 أن

ّ
مــتــشــابــكــان. إال

ولــم ُيــحــنَّ بعد وفــاة صاحبه، وهــو مــا جعل 

الــبــاحــث الــلــبــنــانــي أحــمــد بــيــضــون يــقــول في 
دراســــة لــه عــن مــعــاجــم الــقــرن املـــاضـــي: »وأّمــــا 

اسان، فا نعرف له عقًبا«.
َ
غ

 َمــجــهــول، يــتــضــّمــن لطائف 
ٌ
هـــذا املــعــجــم كــنــز

املعاصرة،  واستخداماتها  الضاد  عن  عديدة 
أن   

ّ
إال القديمة،  املعاجم  حوته  ما  تكّمل  التي 

ُيــجــرى على مختلف  أن  بــد  ا ال   تحليلّيً
ً

عــمــا
مــــواّده الـــزاخـــرة، حــتــى تــعــود تــلــك املعلومات 
ــوء. وقــــد يــكــون مـــن املــفــيــد  الـــداللـــّيـــة إلــــى الـــضـ
ــض الغبار 

ْ
ــف

َ
الــعــوُد إلـــى مــثــل هـــذه املـــدّونـــة ون

عنها لــبــيــان طـــوٍر مــن أطــــوار الــضــاد فــي تلك 
الــعــهــود الــتــي ســبــقــت الــنــهــضــة، كــمــا رسمته 
ريــشــة مـــاحـــٍظ أجــنــبــي، بــمــا فـــي أحــكــامــه من 
 
َ
 عـــن

ّ
ــل ــعــ مـــعـــايـــيـــر وتـــعـــلـــيـــقـــات ومـــــواقـــــف، ولــ

أبناء  أن تبصر ما ال تبصره عيون  األجنبي 
 ماحظاته جزئّية، ال تقلب 

ّ
البلد. ولكن ستظل

ما هو متعارف عليه.
)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

 شذرات سريعة نسّميها قصائد

األدب خارج الخدمة

فيلم  األحد  غد  بعد  مساء  من  السابعة  عند  بيروت  في  مزنة«  »منّصة  تعرض 
)الصورة(.  شمعون  وجان  مصري  مّي  للمخرجين   )1988( الحرب  جيل  بيروت: 
الشباب  العمل حياة وأحالم ومخاوف من خالل شهادات ثالثة أجيال من  يتناول 
عن  حول  إضــاءة  مع  اللبنانية،  األهلية  الحرب  يعايشون  مختلفة  خلفيات  من 

بدايتها وأسبابها.

تنطلق صباح األربعاء المقبل الدورة 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب في 
العاصمة المصرية، والتي تتواصل حتى منتصف الشهر المقبل. اختار المنّظمون 
الروائي يحيى حّقي شخصية للمعرض، كما يُقام العديد من الفعاليات احتفاًء 

بمئوية الكاتب والمترجم ثروت عكاشة )الصورة(، والشاعر صالح عبد الصبور.

ضمن تظاهرة ربيع الجسد في »مدينة الثقافة« بتونس وتتواصل حتى األحد، 
يُعرض على خشبة مسرح »أوبرا تونس« عند الخامسة والنصف من مساء اليوم 
الغيتار،  الرقص والعزف على  بين  يجمع  الذي  هشام شبلي  لـ  )الصورة(  سقوط 
عرضا  غدًا  يقّدم  كما  زليط،  حافظ  لـ  الحصاد  طقوس  صابة:  عرض  ويعقبه 

المساء لـ أمل فارجي و100 برد لـ حسام الدين عاشوري.

تحرير الفالحة، الزراعة من أجل التحرير عنوان ندوة افتراضية ينّظمها »الملتقى 
يتحّدث  الجمعة.  اليوم  مساء  من  السادسة  عند  عّمان  في  العربي «  التربوي 
في الندوة سعد داغر، وفيفيان صنصور، ومحمد أبو جياب حول الزراعة في 

فلسطين، في إطار عالقتها العضوية بالتعلّم/ التحرّر. تدير الندوة سيرين حليلة.

D D

ممدوح عزام

تتناول  الــتــي  النظريات  فــإن  الغالب  فــي 
بـــالـــوســـط  عـــاقـــتـــهـــا  ــيــــث  حــ مـــــن  األدب 
االجــتــمــاعــي القــــت مــنــذ بـــدايـــة اســتــقــال 
ــًا لـــدى  ــ ــعـ ــ ــــاد الـــعـــربـــيـــة رواجـــــــــًا واسـ ــبـ ــ الـ
ــاد. كــانــت حركة 

ّ
شــريــحــة كــبــيــرة مــن الــنــق

الــتــحــّرر الــعــربــيــة فــي طـــور االنــتــصــارات 
الوطنية،  األصــعــدة  عــلــى  قتها 

ّ
حق الــتــي 

حــيــث تــمــّكــنــت مــعــظــم تــلــك الــحــركــات من 
تحقيق استقال بلدانها من االستعمار، 
واستلمت السلطة وزعمت أنها في صدد 

بناء األوطان.
ــت أيــضــًا في  ــ مــعــظــم تــلــك الــحــركــات اّدعـ
مـــراحـــل تــالــيــة أنــهــا تــبــنــي االشــتــراكــيــة، 
ــة أطـــلـــقـــهـــا  ــيــ ــبــ ــ

ّ
ــل ــ

ُ
ــــت وعـــــــــــوٌد خ ــانـ ــ ــلــــك كـ تــ

العربية،  الــبــاد  الــذيــن حكموا  الضّباط 
مــن أجــل جــّر املجتمع خلفهم، وإسكات 
التي  لحكوماتهم  املحتملة  املــعــارضــة 
ــط والــدكــتــاتــوريــة. 

ّ
ــســم بــالــتــســل

ّ
بـــدأت تــت

ر مــبــّكــرًا جـــّدًا، 
ّ
ــذ كـــان فــرانــز فــانــون قــد حـ

 ،)1961( األرض«  بـــو 
ّ
»مـــعـــذ كــتــابــه  فـــي 

مـــن فـــكـــرة تـــحـــّول حـــركـــات الـــتـــحـــّرر إلــى 
تأثير  لـــه  يــكــون  أن  الــدكــتــاتــوريــة، دون 
فـــاعـــل فــــي طــبــيــعــة الـــثـــقـــافـــة وأســـالـــيـــب 
التعبير التي تختارها. الافت هي تلك 
ِقــَبــل الثقافة  االســتــجــابــة الــواســعــة مــن 
من  ُكتب  ما  ومعظم  السلطة.  لشعارات 
النظرية  كانت  إذ  ــــ  التنظير  ومــن  النقد 
ـــ كـــان يستجيب ملا  ـ مــســتــعــارة بــالــكــامــل 
تفعله.  ملــا  ال  الحاكمة،  السلطات  تقوله 
الشواهد  من  كثيرًا  نستعير  أن  يمكننا 
الــحــّيــة، والــغــريــبــة، مـــن مــفــّكــريــن ونــقــاد 
عرب كتبوا في تلك اآلونة عن »املسيرة 
ــتــــراكــــي«  ــلــــم االشــ ــة« و»الــــحــ ــيــ ــراكــ ــتــ االشــ
و»البلد االشتراكي« وغير ذلك من أقوال 
عمومية ليس لها أساس عملي وواقعي 
الفارغ ألقوال  التكرار  على األرض، غير 
هـــذا الــزعــيــم أو غــيــره. وبينما كـــان ذلــك 
الـــزعـــيـــم يــعــمــل عــلــى »طـــــرد الــشــعــب من 
التاريخ«، كما يقول فانون، أو »منعه من 
دخــول الــتــاريــخ«، ســاد شعار »األدب في 
خدمة املجتمع« على صعيد الفن، وتحّول 
س نظري مكتوب على  املجتمع إلى مقدَّ
الـــــــورق، عــمــلــت األنـــظـــمـــة الــحــاكــمــة على 
إخـــفـــاء مــامــحــه بــحــيــث يــخــتــلــط الــظــالــم 
 
ً
واملظلوم معًا تحت راية ما ُسّمي وحدة

ــت األنــظــمــة الــعــربــيــة ـــــ الــتــي 
ّ
وطــنــيــة. ظــل

ــفــون املــســألــة في 
ّ
كـــان الــســيــاســيــون يــوظ

خدمة سلطتهم فقط.
لم يستفد املجتمع من تلك املشاركة، فقد 
 األدب عــاجــزًا عــن تــقــديــم »الــخــدمــة« 

ّ
ظـــل

 االســتــبــداد السياسي 
ّ

املــطــلــوبــة فــي ظـــل

ــت األّمـــّيـــة 
ّ
واالســـتـــغـــال االقـــتـــصـــادي. ظــل

املجتمع  مــن  كبيرة  شــرائــح  على  تطغى 
ــال حــصــول آخــريــن  »املـــحـــبـــوب«، وفـــي حـ
على أّي مستوى من التعليم كان الجرُي 
وراء لــقــمــة الــعــيــش يـــوّســـع املــســافــة بن 
املجتمع واألدب. وطوال عهود االستقال 
السياسي، في جميع البلدان العربية، لم 
أّي كتاب  النسخ املطبوعة مــن  يــزد عــدد 
عن ألف نسخة. يتناقص هذا الرقم اليوم 
إلى ما دون ذلك بسرعة، ويتناقص معه 
عدد القّراء بالطبع، بينما يرقد املجتمع 

في عالم الغيب.
)روائي من سورية(

كانت تقهر املجتمع وتعمل على تدجينه 
ــ  والــركــوع  الطاعة  إلــى  وتحويله مرغمًا 
تدفع في اتجاه ترسيخ شعارات تفخيِمه 
ــه وضـــــــــرورة الــتــعــبــيــر عـــنـــه عــلــى  ــمــ ودعــ
املدرسية،  املناهج  وفــي  الكتابة.  صعيد 
ــــجــــاه االجـــتـــمـــاعـــي فـــي األدب 

ّ
ـــبـــر االت

ُ
اعـــت

والفن أرفع أشكال التعبير الكتابية. ملاذا 
اللحاق  فن 

ّ
املثق قبلت شرائح كبيرة من 

بشعارات السلطة؟ هل كانت تعبيرًا عن 
َبعية؟ 

َ
األمل أم كانت مجّرد استجابة وت

الحقيقة هــي أن قسمًا كبيرًا مــن األدبــاء 
ــاّديــــن فـــي الــــدعــــوة إلــى  الـــعـــرب كـــانـــوا جــ
مشاركة األدب في تحقيق التقّدم، بينما 
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»َكَنَبة«، سيكت تشاكرابورتي، أكريليك على قماش

)Getty( تونس العاصمة في صورة معاٌد تلوينها، تعود إلى عشرينيات القرن الماضي
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