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االسم وبقي «المنجد»
جان باتيست بيلو نُسي
ُ

إضاءة
إن كان األب اليسوعي
جان  -باتيست بيلو (- 1822
 )1904قد اكتشف العالم
ّ
ظل
العربي ولغته في
االحتالل الفرنسي للجزائر،
تحول
فإنّه سرعان ما
ّ
إلى واحد من مراجع
الضاد في زمانه .مسير ٌة
ّ
طويلة في نشر الفصحى
ما تزال بحاجة إلى الدرس
والمراجعة
نجم الدين خلف اهلل

ّ
ح ـ ـ ــل األب ال ـ ـي ـ ـسـ ــوعـ ـ ّـي ،ج ـ ـ ــان -
بــاتـيـســت بـيـلــو (،)1904 - 1822
بالجزائر ً
قادما إليها من فرنسا
حــوالـ ْـي سنة ْ ،1844
الحقبة األولــى
أي فــي ِ
ّ
الفرنسي لهذا البلد .واشتغل
من االحتالل
هناك ،ضمن ّ
ّ
العسكري الـ ًـذي رافق
السياق
ّ
ْ
ّ
االستعماري ،أسـتــاذا للنحو
بسط النفوذ
دار لأليتام ببلدة بن أكنون،
الفرنسي في ٍ
قـ ـ ـ َ
ـرب الـ ـج ــزائ ــر ال ـع ــاص ـم ــة ،ث ــم ف ــي مــديـنــة
ّ
الـقـسـطـنـطـيـنـيــة .وفـ ــي ت ّـلــك األث ـ ـنـ ــاء ،تـعــلــم
ّ
ّ
العربية .وملا عاد إلى باريس
مبادئ اللغة
َ
واص ـ ــل دراسـ ــتـ ــه ل ـه ــا ،ف ــي «م ـع ـهــد ال ـل ـغــات
ّ
ّ
ّ
الشرقية» حتى تمكن مــن ناصيتها وألــف
َ
ـاب لــه بـعـنــوان« :م ـب ــادئ فــي النحو
أول ك ـتـ ٍ
ً
نسجا على منوال أستاذه
العربي» (،)1849
 )1838الذي
سيلفستر َ دو ساسي (- 1758
َ
كان صديق رافع الطهطاوي وأستاذه.
وبعد ذلكّ ،
ّ
ليستقر في
توجه بيلو إلى لبنان
َ
ّ
تولى إدارة «املطبعة
بيروت ( )1867حيث ّ
ال ـكــاثــول ـي ـكـ ّـيــة» ال ـتــي س ــخ ــرت إمـكــانـيــاتـهــا
لنشر أعـ َمــالــه الـلـغــويــة ،إل ــى جــانــب إص ــدار
ّ
مجلة «املـشــرق» التي كــان ّأس َسها وأدارهــا
ً
األب لويس شيخو ( ،)1927 - 1859فضل

أحكام جاهزة

صوت جديد
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لكي نفهم مساهمة جــان باتيست
بيلو (الــصــورة) في الثقافة العربية
علينا أن نترك جانبًا ما يــروج عن ربط
المنجزات المعجمية باالنتماءات
الدينية ،كالقول بأن قداسة العربية
لدى المسلمين قد أعاقت الجهود
البحثية في اللغة ،ومنها الصناعة
المعجمية .تمنع مثل هذه األحكام
الجاهزة من فهم إشكاليات كثيرة
في تاريخ اللغة العربية ،والتي ال يمكن
تطوراتها عن التراث الديني
فصل
ّ
بصيغتيه اإلسالمية والمسيحية.

ٌ
خطوات سريعة نحو تأصيل الهمجيّة

ماذا عن القرن الواحد والعشرين؟
ّ
قر ٌ
مرشح ليكون ساحة
ن
صراع بين مفاهيم
الحرّية والتكافل
اإلنساني ،وبين تيّارات
القومية المتشنّجة
والثقافة المنحازة
والتفوق الحضاري
ّ

فواز حداد
ّ

في مدينة خيوة ،سابقًا خوارزم ،بأوزبكستان ()Getty

ّ
(الـ ـف ــونـ ـيـ ـتـ ـيـ ـك ــي) ومـ ـعـ ـن ــاه ــا ب ــال ــلـ ـغـ ـت ــن...
وي ـض ـيــف بـيـلــو ّأن ك ـتــابــه ي ـت ـ ّ
ـوج ــه ،بنفس
الدرجة ،إلى الطلبة َ
ّ
العرب الذين «يتشوقون
إلى معرفة املقابالت الفرنسية» .وقد التزم
ّ
فيه َ
ّ
العربية العديدة لكل
بوضع املرادفات
ّ
ُ
كلمة فرنسية واح ــدة ،حــتــى يطلع الـقــارئ
ع ـلــى الـ ـت ــراث امل ـع ـج ـمـ ّـي الـ ـث ـ ّ
ـري ويـكـتـشــف
الفوارق بني تلك املترادفات.
ّ
هذا وقد ركز بيلو على تسجيل املصطلحات
ذات الطابع اإلداري والقانوني التي بدأت
تشيع فــي الـعــواصــم العربية بعد تحديث
ّ
اإلدارات ف ــي ظ ــل الـسـلـطــات االسـتـعـمــاريــة
التي فرضت نماذجها في اإلدارة والقانون
واالق ـت ـصــاد الــرأسـمــالــي .كـمــا ّ
دون املعاني
ّ
والعبارات الجاهزة والتداوالت االعتيادية،
إل ــى جــانــب أس ـمــاء األع ــام مـ ّـمــن نـبـغــوا في
التاريخ العربي ،ليكون معجمه أقــرب إلى
َمــوســوعــة ُمـيـ ّـســرة تـمـ ّـد الباحثني بــأهـ ّـم ما
يحتاجونه من معارف معجمية معاصرة.
وقد أضيف له ُملحق به العديد من املفردات
التي سقطت أثناء التحرير ّ
األول.
ّ
وظـ ـ ـ ــل ه ـ ــذا الـ ـكـ ـتـ ــاب ف ـ ــي ق ــائـ ـم ــة األع ـ ـمـ ــال

أثّرت أعماله على
أجيال متعاقبة من
متعلّمي العربية
امحى اسم معجمه
ّ
وراء «المنجد» الذي لم
يكن إلّا طبعة منه

امل ـع ـج ـمـ ّـيــة امل ــزدوج ــة طـيـلــة م ــا ي ــرب ــو على
ال ـ ّـسـ ّـتــن ع ـ ً
ـام ــا ُدون م ـن ــازع .وب ـعــد ذلـ ــك ،ال
ّ
أح ـ ـ َـد ي ـ ــدري ّأي ـ ــة ل ـع ـن ــةٍ ح ــل ــت ب ـه ــذا الـعـمــل
الـ ــدق ـ ـيـ ــق ،حـ ـي ــث ّامـ ـح ــى مـ ـن ــه اسـ ـ ـ ـ ُـم ج ـ ــان ـ
بــاتـيـســت بـيـلــو ن ـهــائـ ًّـيــا ،م ــع أن ــه ك ــان أكـثــر
ً
ً
وشيوعا .وهذه
اشتهارا
املعاجم املزدوجة
الـقـ ّـصــة مــن الـغــرابــة والـ َـعـجــب بحيث ال بــدّ

ّ
ّ
تسجل للتاريخ ،ذلــك أن األب رافــائـيــل
َوأن
ن ـخ ـل ــة ال ـي ـس ــوع ــي «اسـ ـت ــول ــى» عـ ـل ــى ه ــذا
املعجم سنة  1952وأصدر منه ما ّادعى َ أنه
ّ
«طبعة جديدة ُمـعـ ّـدلــة كــلـ ًـيــا» ،بـعــد أن غـ ّـيـ َـر
ّ
اسـ َـمــه وخــطــة تــرتـيــب امل ـف ــردات فـيــه فصار
يحمل عنوان« :املنجد» ،وهو السائد اليوم
بني الناس في طبعاته العديدة .فهل هذا من
قبيل الـ ّـســرقــة األدبـيــة التي صمتت عليها
ّ
َّ
واحد
الناس؟ أم أن إعادة الطبع في مجلد
ٍ
تـشـفــع لـنـسـبـتــه إل ـيــه بـعــد أن قـ ـ َ
ـام بتعديل
ّ
مواده وترتيبها وإضافة أخرى لها؟
ّ
ّ
ف ـ ـ ـ ـ ــي كـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت ،يـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــوج ـ ـ ـ ــه ه ـ ـ ــذا
املعجم إلى املستشير املـتـعـ ّـجــل ال ــذي يـ ّ
ـود
معرفة املقابل العربي للفظ الفرنسي دون
أن يتيه في التعريفات والتعليقات النحو
َ
ّ
والصرفية ،كتلك التي كــان تـغــرق فيها
ّية
ّ
املعاجم املطولة ،فهو أقرب إلى االستخدام
ّ
املـ ــدرسـ ـ ّـي بـشـكـلــه وغ ــاي ــات ــه .وي ـت ـن ــزل هــذا
العمل ضمن املجهودات التي قام بها اآلباء
امل ـس ـي ـحـ ّـيــون ف ــي خ ــدم ــة الـ ـ ُت ــراث املـعـجـمــي
ً
العربي ًوتطوير العربية املـعــاصــرة شكل
ومضمونا ،ومن أشهر اآلباء الذين اشتغلوا

فــي ه ــذا امل ـض ـمــار :فيليب ك ــوش ،وج ــوزف
غابريل هافا ،وقد ّ
خصص لهما املستعرب
ّ
ً
ّ
ً
هنري فاليش مقال قيما بمجلة «أرابيكا»
(.)1963
ّ ّ
إل أن ه ــذه األع ـمــال تـطــرح قـضـ ّـيــة العالقة
ّ
ّ
ّ
الحساسة بني الخلفية الدينية واالختيارات
املعجمية ومحتوى َالتعريف وكيفية إثبات
ال ـش ــواه ــد وآلـ ـي ــات ض ـب ــط امل ـع ـنــى وإث ـب ــات
حـ ـج ـ ّـيـ ـت ــه .حـ ـي ــث تـ ــازمـ ــت خـ ــدمـ ــة الـ ـض ــاد
ومفرداتها ،لــدى هــؤالء اآلبــاء اليسوعيني،
مع ترجمات الكتاب املقدس والعهد القديم،
ّ
ف ـ ــرك ـ ــزوا ع ـل ــى الـ ـع ــدي ــد م ــن املـ ـ ـف ـ ــردات ذات
الصلة الوثيقة بالفضاء املسيحي ودوائره
االصطالحية واملفهومية مثل« :البشارة»،
«كـ ـ ـ ـ ـ ــرازة»« ،أس ـ ـق ـ ــف»« ،أق ـ ـ ـنـ ـ ــوم» ،وغ ـي ــره ــا
ُ
ّ
حيل على مرجعية واضحة
عشرات مما ال ي ُ
لدى ُمستشيري املعجم من غير املسيحيني.
(كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس)
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

من المبكر الحديث عن مالمح واضحة لجيلنا

حنين الصايغ

تقف هذه الزاوية من
خالل أسئلة سريعة مع
صوت جديد في الكتابة
العربية ،في محاولة لتبيّن
مالمح وانشغاالت الجيل
العربي الجديد من الكتّاب
بيروت ـ العربي الجديد

■ كيف تفهمني الكتابة الجديدة؟
ّ
كل كتابة هي تعبير عن روح عصرها وتكملة
ألسلوب الحياة الذي يعيشه الكاتب .الكتابة
ال ـجــديــدة خــرجــت بـشـكــل كـبـيــر م ــن الـقـضــايــا
الجماعية الكبرى وأصبحت معنية بتجارب
ف ــردي ــة ت ـعـ ّـبــر ع ــن ال ـحــالــة ال ـخ ـ ّ
ـاص ــة ل ــوج ــدان
الكاتب وهمومه ومشاغله.

حنين الصايغ (العربي الجديد)

إطاللة

في علمنة المعاجم العربية
ّ
َ
ع ــن م ـجــلــة «ال ـب ـش ـي ــر» ال ـت ــي ك ــان ــت ت ـصــدر
ّ َّ
ّ
ًّ
مسيحية
أسبوعيا والتي تعد أول جريدة ُ
بلغة الضاد .كما شارك في صياغة نسخة
جـ ــديـ ــدة مـ ــن اإلنـ ـجـ ـي ــل ب ــال ـل ـس ــان ال ـع ــرب ـ ّـي
(.)1875
وكـ ـ ــان ألع ـم ــال ــه صـ ـ ـ ً
ـدى ك ـب ـي ـ ٌـر لـ ــدى أج ـي ــال
ّ
متعاقبة من متعلمي العربية آن ــذاك ،ومن
ّ
«منهج للمحاورة الشفوية»
هــذه األعـمـ ُـالُ :
( ،)1871و«نخب امللح» الذي أصدره مع األب
ّ
ً
مستخدما
رودي ( )1877- 1875والذي ظل
إلـ ـ ــى جـ ــانـ ــب «ال ـ ـفـ ــرائـ ــد ال ـ ـ ـ ّ
ـدري ـ ـ ــة» ()1882
ّ
ل ــأب ش ـي ـخــو .وك ــذل ــك «امل ـ ـفـ ــردات الـعــربــيــة
 ال ـف ــرن ـس ـ ّـي ــة» ،ال ـ ــذي ّوجـ ـه ــه إلـ ــى ال ـط ــاب
ُوكــان الهدف منه شرح الكلمات الفصيحة
َ
ّ
ّ
والدينية الدائرة
األدبية
املتداولة في الكتب
ُ
بينهم ،إلى جانب تفسير مفردات األناجيل
ّ
وتــرجـمـتـهــا .وف ــي سـنــة  1896كــلــل أعـمــالــه
بـ ــ«الـ ــدروس امل ـيـ ّـســرة ف ــي الـلـغــة الـعــربـيــة»،
ً
ً
خاتما بذلك مسيرة طويلة من الجهود في
َ
واسع من
نشر اللغة الفصحى لدى جمهور
ٍ
غير الناطقني بهاُ .
ويبقى عمله األهم املعجم املزدوج الفرنسي
ْ
والذي اعتمد
جزأين،
 العربي ( ،)1890فيُ َ
فــي صـيــاغـتــه عـلــى «ال ـق ــامــوس املـخــتـصــر»
ال ــذي ك ــان قـ ّـد وضـعــه األب جــوزيــف هــوري
( ،)1867ولكنه لــم َيشتهر بــن الـنــاس .فما
لبث بيلو أن طـ َّـوره وزاد فيه مئات املداخل
ّ
ّ
ّ
املعجمية ،وصدره بمقد ّمةّ .
ّ
ويؤكد بيلو في هذه املقدمة أنــه أنجز هذا
امل ـع ـجــم م ــن أجـ ــل تـيـسـيــر أبـ ـح ــاث ُال ـطــاب
وتدقيق املعاني لديهم ،وتقديم املقابالت
ّ
ّ
ً
مسعى
الفرنسية ،في
حيحة للمفردات
الص ُّ
ّ
ل ـت ـجــنــب ا ُل ـن ــزع ــة ال ـت ـقــري ـبــيــة ال ـس ــائ ــدة في
عجمية املعاصرة لــه ،وال ّ
ّ
سيما
األعـمــال امل
ِ
في ُمعجم إدوارد غاسالن (،)1900 - 1840
َ
ال ـ ــذي اع ـت ـب ــره ب ـم ـثــابــة «م ـح ـيــط م ــن الــكـ ِـلــم
َي ـض ـي ــع ال ـط ـُـال ــب ب ــن أمـ ــواجـ ــه وي ـت ـي ــه بــن
َ
تـفــاصـيـلــه امل ـض ـن ـيــة» ،ح ـيــث ك ــان غــاســان
يكتب الكلمة العربية ومقابلها الصوتي

■ ه ــل ت ـش ـعــريــن نـفـســك جـ ــزءًا م ــن ج ـيــل أدبـ ــي له
مالمحه وما هي هذه املالمح؟
أظـ ّـن ّأن عنصر الوقت ّ
مهم في كشف وبلورة
ّ
مــراحــل كــل جيل وأنــه مــن املبكر الحديث عن
ّ
مالمح واضحة لجيلنا .لكن ما ذكرته سابقًا
ب ـشــأن ت ــرك الـقـضــايــا ال ـك ـبــرى وال ـت ـ ّ
ـوج ــه إلــى
الفردية أصبح سمة واضحة.
عالقتك مع األجيال السابقة؟
■ كيف هي
ِ

«إذا كـ ــان الـ ـق ــرن ال ـس ــاب ــع ع ـشــر ه ــو قــرن
ال ــري ــاض ـي ــات ،وال ـق ــرن ال ـثــامــن ع ـشــر قــرن
الـ ـفـ ـي ــزي ــاء ،وال ـ ـقـ ــرن الـ ـت ــاس ــع ع ـش ــر ق ــرن
البيولوجيا ،فإن القرن العشرين هو قرن
ال ـخ ــوف» .ه ــذا حـســب ال ــروائ ــي الفرنسي
ً
ّ
ألـبـيــر كــامــو .مــا نـعــرفــه ف ـعــا ،ون ـتــذكــره،
ولــم ننسه بعد ،هو أن الخوف قد هيمن
على القرن العشرين .فخالله ظهرت أربعة
أنـظـمــة شـمــولـيــة؛ الـسـتــالـيـنـيــة وال ـنــازيــة
والفاشية والصينية ،إضافة إلى حربني
عــاملـ ّـيـتــن ،امـتـ ّـدتــا مــن أوروب ــا إلــى ق ـ ّـارات
العالم األخ ــرى .ضحايا هــذا الـقــرن زادت
وخراب بلدان وعواصم
عن مائتي مليون،
ً
ّ
ومدن .كان العالم خائفا ،حتى أن الحرب
الباردة لم تكن باردة؛ كانت مرعبةّ ،
هددت
البشرية بحرب نووية .وإن لم تكن أكثر
من حرب جواسيس ،فالبشر كانوا تحت
رقابة األعداء من الطرفني.
م ــاذا عــن ال ـقــرن ال ــواح ــد وال ـع ـشــريــن؟ هل
سيشهد انـتـشــار ال ـحـ ّـريــات ،بـعــد سقوط
ّ
جدار برلني ،وانهيار االتحاد السوفييتي
ّ
ّ
وتـمــزقــه ،وانـفــراط عقد تكتل اشتراكيات
أوروبا ،أم عودة الدكتاتوريات؟
شرق
ّ
كـ ــان امل ـت ــوق ــع ان ـت ـش ــار الـ ـح ـ ّـري ــات؛ ب ــدأت
بـ ــوادره أواخـ ــر ال ـقــرن املــاضــي بــالـثــورات
املـخـمـلـيــة وامل ـل ـ ّـون ــة ال ـت ــي ع ـ ّـم ــت أوروب ـ ــا.
غني عــن البيان ،فــي هــذا الـقــرن ّ
ٌّ
ترسخت
ح ـ ّـري ــات املـثـلـ ّـيــن ف ـ ّـي ال ـغ ــرب ،ب ــإج ــراءات
ّ
بالعلنية
طاولت الزواج والتبني والتمتع ّ
ً
بحماية القانون .وكان من املتوقع أيضا
االنـتـصــار النهائي للديمقراطية كنظام
وحيد يشمل العالم؛ بذلك ينتهي التاريخ،
ّ
لكن التراجعات بدأت من روسيا ،بانتهاج
ً
ً
نظام ليس دكتاتوريا وال ديمقراطيا ،كان
ً
مزيجا منهما .وهو ما سوف تسير على
خطاه بعض الدول :مظهر ديمقراطي وفي
الحقيقة دكـتــاتــوري ،وك ــأن الديمقراطية
ّ
تتلخص بـبــرملــان يمكن الـسـيـطــرة عليه،
وان ـت ـخ ــاب ــات ق ــاب ـل ــة ل ـل ـت ــزوي ــر .واألسـ ـ ــوأ
ت ـعــالــي أص ـ ــوات ال ـع ـن ـصــريــات ف ــي أغـلــب
ّ
فالحريات سمحت
بلدان الديمقراطيات،
ّ
بإطالق نيران الـعــداوات على أنها حرية
رأي ،ولو ّأدت إلى سقوط ضحايا ،أو إلى
ّ
ً
تراجعا عن
تغيير أنظمة حكم ،ما شكل
ً
َقيم حضارية عانت البشرية طويل حتى
وضـعــت لـهــا األس ــس ،بـعــد ث ــورات دا ًمـيــة
وم َحن دفعت أثمانها باهظة.
وتجاربّ ِ
ّ
ـدث م ــا ي ـعــاك ـســه ،ل ـيــس مــن
ك ـ ــأن ل ـك ــل ح ـ ـ ٍ

الضروري أن يكون ًّ
ردا عليه .فالعالم كما
ي ـبــدو ال يـكـســر ق ـي ــوده ،ق ــدر مــا يستعيد
ّ
يستجره إليها ،أو
القديمة ،كأنما الحنني
يبتدع ً
قيودا جديدة .فالبشرية ليست في
ُّ
ُّ
ُّ
تقد ٍم دائم ،بل في تقدم وتراجع .والتقدم
ٌ
َّ
مـهــدد بــاملـخــاوف ،تأتي الـيــوم مــن الغرب
ّ
ال ــذي ك ــان يـشــكــل ضـمــانــة لـحـ ّـريــة ال ـفــرد،
ّ
بـيـنـمــا ه ــو يـتـنــصــل م ـن ـهــا ،ع ـلــى أم ــل أن
ّ
تـكــون ِح ـكـ ًـرا عليه ،وبينما يـكــاد يتخلى
عـنـهــا ،ق ــد تـخـســرهــا ش ـعــوبــه ،م ــع تــزايــد
نزعات الكراهيات.
ل ــم يـشـهــد ال ـعــالــم ه ــذا ال ـق ــدر م ــن انـتـشــار
الـشـعـبــويــة ضــد املـهــاجــريــن؛ تـبــدو أشبه
ً
بـجــائـحــة ل ــم تـسـتـثـ ِـن ب ـل ـ ًـدا .ل ـب ـنــان م ـثــا،
رغـ ـ ـ ــم مـ ـ ــا يـ ـجـ ـمـ ـع ــه مـ ـ ــع ال ـ ـس ـ ــوري ـ ــن مــن
ـاس
أواص ــر ـ ـ أحــدهــا النقمة على نـظــام قـ ٍ
عــانــى مـنــه كــاه ـمــا .فـفــي الـبـلــد الشقيق
تـ ـتـ ـص ــاع ــد دع ـ ـ ـ ـ ــوات عـ ـنـ ـص ــري ــة ت ـط ــال ــب
بطردهم مع توفير االعتداء عليهم .كذلك
ف ــي أوروب ـ ـ ــا ،ح ـيــث اس ـت ـث ـمــرت األح ـ ــزاب
ّ
املتطرفة دعاياتها االنتخابية
اليمينية
ُّ
بــالـتـخــلــص مـنـهــم فــي فــرنـســا وهـنـغـ ًـاريــا
وال ـنــرويــج والــدن ـمــارك وهــول ـنــدا وأيــضــا
تــرك ـيــا .ول ــم ت ـقـ ّـصــر غ ـيــرهــا م ــن ال ـب ـلــدان،

ّ
املضادة للمهاجرين
فالدعوات الشعبوية
ّ
قــاب ـلــة ل ـل ـع ــدوى ،ت ـق ـ ّـدم م ـ ــادة لتحميلهم

خسائر وكــوارث اقتصادية مع انتقادات
استفزازية حضارية وأخالقية مجحفة،
ً
ترافقها اعـتــداءات فردية متبادلة .وبــدل
من التعاطف معهم ومساعدتهمّ ،
تحرض
ُ
األحزاب اليمينية عليهم ،وتظهر تأييدها
لألنظمة الــدكـتـ َـاتــوريــة الـتــي كــانــت سبب
مغادرتهم بلدانهم.
ً
طبعا ،ال ّبد من التأكيد على أن الكثير من
الحكومات واألح ــزاب أبــدت تعاطفها مع
ّ
اللجئني ،ولعبت ً
أدوارا مناهضة لطردهم
وإيــذائ ـهــم ،ول ــواله ــم لـجــرى إل ـقــاؤهــم في
البحر ،أو أعيدوا إلى بلدانهم ً
رغما عنهم،
ُ
مع معرفة أن الــذي سيستقبلهم حواجز
الـنـظــام ،واالعـتـقــال قيد التوقيف ،ريثما

لم يسبق أن شهد العالم
هذا القدر من الشعبوية
ضد المهاجرين

يجري التحقيق معهم ،بانتظار السجون
واملحاكمات ،وربما اإلعدام أو احتجازهم
ْ
ـوات ط ــوي ـل ــة ،إن ل ــم ُي ـض ـ ّـي ــق عليهم
سـ ـن ـ َ ٍ
ُ
تحت املراقبة.
عوا
ويوض
ّ
ه ــذا ال ـق ــرن م ــرش ـ ٌـح لـيـكــون ق ــرن ال ـصــراع
ّ
الحرية والتكافل اإلنساني
بــن مفاهيم
ّ
والتقدم الحضاري الذي أحرزته البشرية،
ّ
املفاهيم:
وبني تيارات
ّ
تحمل مجموعة من ّ
من القومية املتشنجة ،والعزلة املتنفجة،
ّ
والتفوق الحضاري...
والثقافة املنحازة،
َ
ّ
ستتذرع بها األحــزاب ،وتجد من يستمع
ّ
ُ
إل ـي ـهــا ،ول ــن ي ـكــون تـفـسـيــرهــا ي ـقــل إن لم
ـوات ال ـن ـقــاء ال ـعــرقــي،
ـار وي ـشــابــه دعـ ـ ـ ِ
ي ـج ـ ِ
ـراق
ـ
ع
أ
ـن
ـ
ع
ـة
ـ
م
ـزو
ـ
ه
ـ
م
قديمة
ـاوى
ـ
ع
د
تحت
ٍ
ُعـلـيــا حـضــاريــة ذات ثـقــافــة مـتـقـ ّـدمــة ،في

ـراق دنيا ذات ثقافة متخلفة.
مواجهة أعـ ٍ
هـ ــذه الـ ـن ــزع ــات امل ــريـ ـض ــة ،ت ـع ـمــل عـلـيـهــا
ـوي ـ ٌ
هـ ّ
ـات أن ــان ـي ــة ،يــدعـمـهــا ِع ـل ـ ٌـم مـشـبــوه،
ّ
ّ
وث ـقــافــة م ـن ـحــطــة ،وعـلـمــانـيــة مـتـحــجــرة،
ودعوات انعزاليةّ .
إذا ك ــان ه ــذا مــا يـبــشــر بــه ال ـقــرن الــواحــد
والعشرون ،فقد خطا هذا القرن خطوات
ّ
الهمجية.
سريعة نحو تأصيل
(روائي من سورية)

«أطفال مختبئون» لـ فايث رينغولد1966 ،

فعاليات

األج ـي ــال الـســابـقــة واألع ـم ــال الـســابـقــة ،ســواء
أحببناها أم ال ،تبقى حجر أساس في تكوين
لـغـتـنــا ووج ــدان ـن ــا ووع ـي ـنــا األدب ـ ــي .أحـ ـ ّـب أن
ّ
واح ـ ـدًا م ــن أف ـض ــل كــتــابــي ع ـلــى اإلط ـ ــاق هو
كاتب لبناني :ميخائيل نعيمة.
■ كيف تصفني عالقتك مع البيئة الثقافية في بلدك؟
أن ــا ان ـطــوائ ـيــة بـطـبـعــي ،وهـ ــذا يـجـعــل دائ ــرة
مـعــارفــي ضـ ّـيـقــة جـ ـدًا ،وح ـض ــوري األمـسـيــات
واملناسبات الثقافية يكاد يكون منعدمًا .عدا
عن ذلك ،فأنا أحترم الجميع.
■ كيف صدر كتابك األول وكم كان عمرك؟
صـ ــدر ديـ ـ ــوان «ف ـل ـي ـكــن» ع ــن «ال ـ ـ ــدار الـعــربـيــة
لـ ـلـ ـعـ ـل ــوم ـ ن ـ ـ ــاش ـ ـ ــرون» وأن ـ ـ ـ ــا ف ـ ــي ال ـت ــاس ـع ــة
والعشرين مــن عـمــري .كنت قــد بــدأت الكتابة
ّ
ف ــي ّأول ال ـع ـشــري ـن ـيــات ،ولـ ـك ــن ف ـك ــرة الـنـشــر
ودخول الوسط األدبي لم تكن مطروحة حتى
نصحني بـعــض ال ـش ـعــراء الــذيــن يكبرونني
ً
وخبرة أنه آن األوان كي أشارك تجربتي
سنًا ِ
مع اآلخرين ،وهذا ما حدث.

أحب أن أُبقي القراءة
ّ
والكتابة بعيدتين
عن إطار «الواجب»
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بعمان ،عند السادسة والنصف من
يُعرض في «مؤسسة عبد الحميد شومان»
ّ
مساء اليوم ،فيلم قضية ماتي ( )1972للمخرج فرانشيسكو روزي .يبحث العمل
في سيرة الصناعي اإليطالي إنريكو ماتي ،الذي ال يزال الغموض يكتنف رحيله في
ُّ
حاوًال اإلجابة ْ
إن كان ذلك حادثًا أو اغتياًال.
م
حادث
تحطم طائرة عام ُ ،1962
ِ

بطاقة

شــاعــرة لبنانية مــن مواليد عــام  .1988حاصلة
على إجازة في اللغة اإلنكليزية وآدابها ،وشهادة
ماجستير في تدريس مناهج اللغة اإلنكليزية من
الجامعة األميركية في بيروت .تعمل في التدريس
والترجمة األدبـيــة .صــدرت لها ثــاث مجموعات
شعرية« :فليكن» (« ،)2016روح قديمة» (،)2018
و«مـنــارات لتضليل الوقت» الـصــادرة حديثًا عن
«دار النهضة العربية» في بيروت.
■ أين تنشرين؟
أن ـش ــر ع ـلــى صـفـحــاتــي ف ــي م ــواق ــع ال ـتــواصــل
االج ـت ـمــاعــي وف ــي ب ـعــض ّال ـص ـحــف وامل ــواق ــع
َ
اإللكترونية حني ُيطلب مني.
تقرئني وكيف تصفني عالقتك مع القراءة:
■ كيف
ّ
منهجية ،مخططة ،عفوية ،عشوائية؟
أح ـ ّـب أن أعــامــل ال ـق ــراءة كـمــا أعــامــل الـكـتــابــة.
وسط كل الضغوط والواجبات الحياتية ّ
أحب
ُ
أن أبـقــي الـقــراءة والكتابة بعيدتني عــن إطــار
أعيد قراءة كتاب
«الواجب» .أقرأ
بمزاجية وقد ّ
أو رواية أكثر من ّ
مرة ،بينما أتوقف عن قراءة
عمل مشهور ّ
وأتصالح مع فكرة
جدًا في
أولهّ ،
أنني لم ّ
ّ
أحبه بمعزل عما يظنه الجميع.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

ميراث موسيقي هو عنوان المعرض الذي افتتح مساء السبت الماضي في
بعمان ويتواصل حتى مساء يوم اإلثنين
«المتحف الوطني للفنون الجميلة»
ّ
يضم المعرض خمس عشرة مقطوعة
األول من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
ّ
موسيقية لفنانين عرب منهم أمل زين (الصورة) من الجزائر ،ومحمد آدم من
السودان ،وغسان سحاب من لبنان ،وحجار زهاوي من العراق.
العامة للحي الثقافي
«المؤسسة
غد ،تستضيف
ّ
ّ
غد حتى يوم بعد ٍ
ابتداء من يوم ٍ
ً
كتارا» بالدوحة فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان قطر الدولي للفنون ،والتي
َ
معارض للرسم
يضم برنامج التظاهرة
يشارك فيها نحو  300فنّان من  65بلدًا.
ُّ
وجوالت ثقافية.
وجلسات نقاشية،
والنحت،
ٍ
ٍ

نوار بوبكر» بأم البواقي ،شرق الجزائر ،تنطلق اليوم األيام الوطنية
في «دار الثقافة ّ
السنيمائية لفيلم التراث ،وتستمر حتى الجمعة المقبل بمشاركة  19فيلمًا قصيرًا
تتناول التراث المادي وغير المادي في الجزائر ،وتتنافس على جائزة أفضل فيلم
قصير ،كما يُقام على الهامش عدد من الورش التدريبية.

