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جهود املديوين البحثية يف تاريخ امل�سرح العربي

الطق�س وامل�سرح
من ��ذ ثمانيني ��ات الق ��رن الع�شري ��ن �أظه ��ر ،التع ��اون ب�ي�ن �ضواب ��ط
الأنرثوبولوجي ��ا وتركيزه ��ا عل ��ى ت�سجيالته ��ا الطباعي ��ة للأع ��راق
الب�شري ��ة وطقو�سه ��ا والدرا�س ��ات امل�سرحي ��ة واهتماماته ��ا النظري ��ة
بالأداء ،و�صعوبة ف�ص ��ل �أ�ساليب الطق�س عن الأداء امل�سرحي .حاولت
درا�س ��ات �صق ��ل الأداء ،بوجه خا� ��ص� ،أن ت�ؤ�س�س �إط ��ار ًا نظري ًا لت�أثري
الطق� ��س يف املنظور الهجيني ويف ذات الوق ��ت اعتباره رجع ال�صدى
الوا�س ��ع لالنتاج ��ات امل�سرحية و�شبيهاته ��ا .ويرجع ه ��ذا التطور �إىل
العمل املن�ضبط ذاتي ًا الثنني من املفكرين :الأول ،عامل الأنرثوبولوجيا
(فيكت ��ور ترينر) ال ��ذي ّ
وظف مفاهي ��م الدراما يف العملي ��ات الطق�سية
الت ��ي ت�ستذك ��ر وجت ��دد �أو تعال ��ج بن ��ى و�أزم ��ات الواق ��ع االجتماعي،
والث ��اين ،ه ��و الناق ��د واملخ ��رج امل�سرح ��ي (ريج ��ارد �ش�ش�ن�ر) ال ��ذي
ا�ستك�ش ��ف ووحد الطقو�س غري الأوروبي ��ة والتطبيقات امل�سرحية يف
عمل ��ه التطبيقي والنظري .كانت م�ساهم ��ات االثنني ت�ستدعي التنظري
لأ�صول امل�سرح من قبل �أ�ساتذة معهد"كمربدج"لالنرثوبولوجيا (جني
هاري�سون وغيلربت م ��وراي وفران�سي�س كورنفورد) الذين �أفرت�ضوا
�أن الرتاجيدي ��ا ق ��د �أ�شتق ��ت م ��ن تق ��دمي القراب�ي�ن لالغري ��ق القدم ��اء،
والكوميديا من امل�سرح الديوني�سي ال�صاخب وامل�سماة (الفاليفوريا).
وت�ؤك ��د طريقتهم ��ا يف البحث عن ال�ساللة يف عل ��م الوراثة ب�أن امل�سرح
ق ��د �أقتب� ��س الكثري من احلقل الدين ��ي التقدي�سي وحدّيث ��ه وهو ما كان
م�ؤث ��ر ًا بقوة يف القرن الع�شرين ،و�أدى �إىل معار�ضة من خالل املقارنة
الأك�ث�ر عمومية بني امل�سرح والطق�س حي ��ث ينك�شف الفعل االجتماعي
الذي يت�شكل كعن�صر �شكلي �أدائي وا�ضح للعيان وفق ًا لفكرة (بريخت)
ع ��ن (م�س ��رح احلي ��اة اليومي ��ة) والت ��ي تو�سع ��ت يف نظري ��ة (ايرفنغ
كوفم ��ان) االجتماعية ،بي ��د �أن الت�شابه بني الطق� ��س وامل�سرح ال يكمن
فقط باجلوانب ال�شكلية �إذ اقرتحت جميع النظريات االنرثوبولوجية
ب� ��أن الطق�س يحمل �صف ��ة الت�أثري االت�صايل الرم ��زي .وعلى وفق هذه
النظري ��ة ف�إن العمليات الأدائية لي�س ��ت من �سمات التقليد واال�ستن�ساخ
والتكرار فقط بل قوة ت�شكيل و�إعادة ت�شكيل الواقع .وباال�ستعارة من
(نظريات الكالم) لأو�سنت و�سرييل فقد �أدعى بع�ض املعلقني ب�أن ما هو
�أدائ ��ي ميكن �أن يكون ق ��وة م�ؤثرة ت�شكل الواقع وتغريه .وي�سري هذا
الر�أي على الطق�س وامل�سرح .تقليدي ًا يفرت�ض بالعرو�ض امل�سرحية �أن
تعم ��ل �ضمن الإطار املفاهيمي للتظاهر �أي الواقع املفرت�ض (كما لو �إنه
واقع).
بينم ��ا ي�شتغل الطق�س بطريقة لها ت�أثريها الفعلي يف الواقع املعي�شي.
وطامل ��ا �أن الطق� ��س وامل�س ��رح يخ�ضع ��ان للتمري ��ن يك ��ون التمييز بني
العرو� ��ض امل�سرحي ��ة والأفع ��ال الطق�سي ��ة اعتباطي� � ًا وم ��ع ه ��ذا هناك
اختالفات مهمة بينهما .وعلى �سبيل املثال ف�أن التغيرّ يف التلقي يعتمد
املقا�ص ��د والتوقع ��ات التي يقرتب منه ��ا العر�ض :فف ��ي امل�سرح يتوقع
املمث ��ل واملتف ��رج �أن يخلقا ويح�صال على الت�سلي ��ة من احلدث وح�سب
وعنده ��ا ال تك ��ون النتائج الروحي ��ة نف�سها كما يف االحتف ��ال الطق�سي
حي ��ث يتوق ��ع كل من الق� ��س وامل�صلي التح ��وّ ل والأنغما�س وحتى هذا
بقي مو�ضع خالف ونقا�ش.
ّ
يتبــع ...

ب�شار عليوي

ً
َ
واحدة من �أبرز �أ�سباب عدم تطور
لعل
الدر���س النق��دي والبحث��ي خ�صو�ص��اً
المتعلق��ة بت�أريخ
في الم��ادة العلمية ُ
الم�س��رح العالم��ي والعرب��ي داخ��ل
المعاه��د والأكاديمي��ات الم�سرحي��ة
العربي��ة  ,ه�� َو غي��اب التحدي��ث ف��ي
المعط��اة
ماهي��ة الم��ادة العلمي��ة ُ
ً
ف�ض�لا ع��ن ع��دم
م��ن قب��ل الأُ�ست��اذ ,
توجي��ه الطلب��ة نح��و تبن��ي المنه��ج
اال�ستقرائ��ي ف��ي التعاط��ي م��ع المادة
َ
وثم��ة ِق ّل��ة
الم�سرحي��ة التاريخي��ة ,
قليل��ة م��ن الأ�سات��ذة الع��رب ممن ُهم
ُنق��اد وباحث��ون م�سرحي��ون يُع��دون
ف��ي الطليع��ة عل��ى ُم�ست��وى البح��ث
والتنقيب في تاري��خ الم�سرح العربي
 ,قد �أخ��ذوا على عاتقه��م تبني منهج
التحقي��ق واال�ستق��راء ف��ي �إع��ادة
ق��راءة تاريخ م�سرحن��ا العربي بعيداً
ع��ن القوالب الجاه��زة ف��ي التدري�س
والمعلوم��ات الت��ي تجت��ر نف�سه��ا ,
ُ
وخ�صو�ص�� ًا مع طلبته��م الذين �أجدهم
على درجة عالية م��ن الحظوة حينما
الق َّل��ة القليلة
تهي�أ لتدري�سه��م ه�ؤالء ِ
ومنه��م الباح��ث والناق��د الم�سرح��ي
التون�سي �أ.د.محمد المديوني �صاحب
كتاب(حلق��ة م��وءودة ف��ي تاري��خ
الم�س��رح العربي_درا�س��ة وتحقي��ق)
ال��ذي �ص��در ع��ن الهيئ��ة العربي��ة
للم�س��رح ف��ي ال�شارق��ة �ضم��ن �سل�سلة
درا�سات بالرقم 27/لعام  , 2016مو�ضوع
هذه المقالة.
ِ

ان الت�شابه بين الطق�س والم�سرح
ال يكمن فقط بالجوانب ال�شكلية
�إذ اقترحت جميع النظريات
االنثروبولوجية ب�أن الطق�س
يحمل �صفة الت�أثير االت�صالي
الرمزي.

ففي ه ��ذا ال�سياق يمُ كن القول �أن ه ��ذا الكتاب الذي
ب ��د�أ �أُوىل حلق ��ات ال ُت ِ�ش� � ُك ّل حينم ��ا كان �أحد حلقات
الدر� ��س الأكادمي ��ي  ,ه � َ�و �إ�ضاف ��ة معرفي ��ة هام ��ة
للم�س ��رح العربي وت�أريخ� � ُه الذي على م ��ا يبدو �أن ُه
بحاج ��ة اىل ُمراجع ��ة وا�سع ��ة � ,إذ ي�ؤكد د.املديوين
عل ��ى �أن جه ��ود ُك ًال م ��ن د.حمم ��د يو�س ��ف جنم من
خالل كتاب ��هِ (امل�سرحية يف الأدب العربي احلديث)
ويعق ��وب الن ��دو م ��ن خ�ل�ال كتابهِ (تاري ��خ امل�سرح
العرب ��ي) ترجم ��ة  :د.يو�س ��ف ن ��ور عو� ��ض ق ��د مت
اعتبارهم ��ا املرجع الثبت يف حتدي ��د تاريخ بدايات
امل�سرح العربي بعد االتفاق من قبل جميع الدرا�سني
املُت�صدي ��ن للكتابة عن هذا امل�س ��رح َ
وذلك مل�صداقية
كِ ال الباح َث�ي�ن والهالة االكادميي ��ة التي �أحاطت لهما
وب�أعمالهم ��ا  ,لكن ُكالهم ��ا مل يتطرقا بالتف�صيل اىل
مق ��ال نق ��دي عرب ��ي هام هو (ف ��ن التمثي ��ل) لالديب
اللبناين"جنيب حبيقة"واملن�شور يف جملة امل�شرق
اللبنانية عام  1899يف  6حلقات مت�سل�سلة اذ تكمن
�أهمية هذا املقال وفق� � ًا للمديوين يف وجود جتاهل

ُعطيل بر�ؤية عراقية ..وحكاية جديدة
القاهرة  /املدى
خ�ل�ال العرو� ��ض الت ��ي
ُقدم ��ت يف ال ��دورة 24
من عمر مهرجان القاهرة
ال ��دويل للم�س ��رح
املعا�صر والتجريبي،
والت ��ي ُع ّدت من �أهم
الدورات التي �شهدها املهرجان
بع ��د �إلتقاط �أنفا�س ��ه من جديد،
ُق ��دم العر�ض امل�سرح ��ي عُطيل،
خ�ل�ال املهرج ��ان ،وال ��ذي
ع� � ّد واح ��د ًا م ��ن العرو� ��ض
العراقي ��ة الث�ل�اث املُ�شارك ��ة يف
املهرج ��ان� ،إال �أن"عُطيل"مل َ
يلق
ت�سليط� � ًا �إعالمي� � ًا كم ��ا ينبغ ��ي،
رغ ��م �أهمي ��ة العم ��ل ،ع ��ن ه ��ذا
العر� ��ض امل�سرح ��ي حاول ��ت
الـ"املدى"ت�سليط ال�ضوء..
فذك ��ر خم ��رج العم ��ل ح�س ��ن
اخلي ��ون �إن"هذه الدورة و رغم
بع�ض الإخفاق ��ات التي ح�صلت
ب�سبب �ضع ��ف امليزانية بح�سب
ما �سمعت لكن تبقى هذه الدورة
مهم ��ة �,أنا �شخ�صي� � ًا كنت راغب ًا
�أن تك ��ون هناك جل�س ��ات نقدية
للعرو�ض امل�شارك ��ة لأنها تقييم
حقيقي للعرو�ض بالإ�ضافة �إىل
اجلوائ ��ز الت ��ي �أُ�ستبع ��دت يف
الدورتني الأخريتني".
و�أ�ش ��ار اخلي ��ون �إن م�شاركت ��ي
يف املهرج ��ان متثل ��ت يف
م�شر و عنا " عطيل " و ه ��ي
امل�شارك ��ة الأوىل له ��ذه
امل�سرحيةُ ".مبين ًا"من ��ذ ب ��د�أت
التح�ض�ي�رات له ��ذا امل�ش ��روع
مت ق ��راءة الن� ��ص ال�شك�سبريي
بر�ؤي ��ة جدي ��دة ومعا�ص ��رة
تق�ت�رب حي ��ث �إن عطي ��ل ه ��و
القات ��ل ودزمونة ه ��ي ال�ضحية

�إال �أن هن ��اك ن�ص� � ًا جدي ��د ًا مت
كتابت ��ه بطريق ��ة الور�ش ��ة �أي
�أثن ��اء الربوف ��ات والنقا�ش ��ات
الت ��ي كان ��ت ت ��دور بين ��ي وبني
�أع�ض ��اء الفري ��ق بالإ�ضاف ��ة �إىل
بع�ض الن�صو� ��ص القليلة التي
تعود �إىل الكاتبة العراقية ر�شا
فا�ضل بع ��د �أن مت االتفاق معها
يف هذا ال�صدد".
يف عر�ض"عُطيل"اجلديد كان
هناك معاجل ��ة درامية جديدة
غري م�سبوقة حيث عطيل هو
(�صدام ح�سني) بكل ما ميتلك
من ق�سوة و�شرا�سة وتاريخ
دموي يف تعذي ��ب دزدمونة
وه ��ي (العراق) الت ��ي عانت من
كل الويالت يف ح ��روب لي�ست
له ��ا فيه ��ا ال ناق ��ة وال جم ��ل
بتحري ��ك وتخطيط من ياكو �أي
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(�أمريكا) التي دفعت
عطي ��ل �أن يخو� ��ض كل ه ��ذه
احلروب لأغرا�ض نفعية خا�صة
وهن ��ا ب ��ات املو�ض ��وع والهدف

جل ��ي لياك ��و وه ��و الذك ��ي
والالعب املاكر ..وي�ضيف
ح�س ��ن اخلي ��ون �أن"عطيل
�أي �صدام كان تابع ًا لـ ياكو،
وياك ��و ه ��و ال ��ذي ق�ض ��ى
علي ��ه بعد �أن مت ��رد ومتادى
والعق ��اب كان احت�ل�ال و
تعذي ��ب دزدمونة وحتطيمها
اىل يومنا هذا".
عن الأ�صداء التي ح�صل عليها
العر�ض امل�سرحي عُطيل يذكر
خم ��رج العم ��ل �أنها"كان ��ت
�إيجابي ��ة والفك ��رة و�صل ��ت
للمتلقي ب�سهولة ،حيث حتدث
احلا�ض ��رون عن العر�ض وعن
الأ�سلوب اجلديد على م�ستوى
املعاجل ��ة الإخراجي ��ة واالداء
التمثيل ��ي العايل للممثلني علما
�أين �أع ّتم ��ت اىل جانب احلوار
(الكلم ��ة) احلرك ��ة و الرق� ��ص
باال�ضافة �إىل اجلانب الب�صري
ذي الت�أوي ��ل الع ��ايل والغن ��ي
ملجريات العر�ض".
وق ��د تك ��ون �أغل ��ب املالحظ ��ات
ان�صب ��ت عل ��ى عام ��ل الوق ��ت
والذي كان املخرج م�ستند ًا عليه
يف تقدمي ه ��ذا العمل حيث كان
زم ��ن العر� ��ض �ساع ��ة وخم�سة
و �أربع�ي�ن دقيق ��ة �أي م ��ا يقارب
ال�ساعت�ي�ن .العر� ��ض كان في ��ه
لغت�ي�ن بلجيكي ��ة فلمنكي ��ة ولغة
�إنكليزي ��ة علمن ��ا �أن دزدمون ��ة
مل تك ��ن �شخ�صي ��ة ذات �أبع ��اد
�شك�سبريي ��ة �أي �إنه ��ا لي�س ��ت
�شخ�صي ��ة حواري ��ة ب ��ل �أرت�أى
املخ ��رج �أن ت�ستن ��د دزدمون ��ة
على الرق� ��ص الدرامي احلديث
واالداء اجل�سدي اجلريئة.

وتق�ص�ي�ر �شديد من قبل جمي ��ع الباحثني يف تاريخ
امل�س ��رح العربي ويف مقدمته ��م د .جنم الندو جتاه
هذا املقال على �شكل متويه معريف من قبلهما عندما
�أتي ��ا عل ��ى ذكرهِ مم ��ا ي�ستوجب وج ��ود �إ�شكال على
مجُ مل جهودهما البحثية  ,ف� ً
ضال عن القيمة العلمية
الر�صين ��ة للمق ��ال نف�سهِ وه ��ذا متث ��ل يف ا�ستيعابهِ
العايل لعدد من الأ�س� ��س النظرية املتعلقة بان�شائية
الفن امل�سرحي بالتقارب مع جهود النقاد والباحثني
االوروبي�ي�ن املعا�صرين باال�ضافة اىل خروج املقال
عن النهج الغالب يف كتابات النخبة العربية الداعية
ال�ستنب ��ات امل�سرح يف الأر� ��ض العربية ويف مقدمة
تل � َ�ك الكتاب ��ات خطبة م ��ارون النقا�ش الت ��ي �سبقت
تقدمي ��هِ لأول عر� ��ض م�سرح ��ي عرب ��ي يف ب�ي�روت
بو�صفه ��ا منه ��اج عم ��ل لل ُممار�س ��ة امل�سرحي ��ة يف
الب�ل�اد العربي ��ة و�إمكاني ��ة ا�ستنباته ��ا  ,وهُ نا تكمن
رب
�أهمي ��ة اجله ��ود البحثي ��ة للباحث د.املدي ��وين ع َ
كتاب ��هِ هذا الذي ن�ش ��ر ن�ص املقال كام�ل� ًا وب�صورتهِ
الأوىل ك ��ي يك ��ون يف ُمتن ��اول اجلمي ��ع و ُمرفق� � ًا
معه ��ا الهوام� ��ش التحقيقي ��ة اخلا�ص ��ة ب� � ُكل ُج ��زء
منه ��ا وحم ��اكاة م�ت�ن املقال م ��ع ال�سياق ��ات اللغوية
والنقدي ��ة على ح ��دٍ �سواء  ,وبالت ��ايل مت تخ�صي�ص
الكت ��اب لدرا�س ��ة وحتقيق مق ��ال نق ��دي عربي على
درجة عالي ��ة من الأهمية بحلقات ��هِ ال�ست وما يمُ كن
�أن يمُ ه ��د ل� � ُه م�ت�ن تل � َ�ك احللق ��ات من الوق ��وف على
�أهمي ��ة امل�سرح و�آليات الأ�شتغال فيهِ من قبل العرب
ف� ً
ضال ع ��ن �إملام"حبيقة"ب�أهم التنظريات االوروبية
اخلا�ص ��ة بامل�سرح وعلى متثل ُه لأه ��م املقوالت التي
حددها ُ�ش ��راح كتاب"فن ال�شعر"لأر�سط ��و  ,لذا ف�أن
امل�ؤل ��ف د.املدي ��وين ي�ؤك ��د فيم ��ا يخ� ��ص مقال"فن
التمثيل"وكاتب ��هِ جنيب حبيقة  ,على (ندرة ذكرهما
يف ُكت ��ب املعني�ي�ن بالتـاريخ للم�س ��رح العربي عامة
وامل�س ��رح ال�شامي من ُه ب�شكل خا�ص ....لقد جتاهل ُه
الباحث ��ون يف جماالت املُ�صطلح امل�سرحي يف اللغة

العربية جتاه ًال تام� � ًا �سوا ًء منهم الذين خ�صوا هذا
املج ��ال ب�أبح ��اث �أكادميي ��ة يف اجلامع ��ات العربية
والأوروبي ��ة) وبالتايل ف�إنن ��ا �إزاء �أننا ريادة ثانية
للم�سرح العرب ��ي تلي ريادة م ��ارون النقا�ش املُتفق
عليه ��ا ،حينم ��ا توف ��رت يف ه ��ذا املق ��ال كل �سم ��ات
الري ��ادة رغم مظاهر جهل م�ؤرخ ��ي امل�سرح العربي
به ��ذا الن�ص ورغ ��م جتاهل عد ٍد مم ��ن ا�ستفادوا منه
ا�ستف ��ادة مبا�ش ��رة و�صريحة وه � َ�و م ��ا ي�ستعر�ض ُه
كت ��اب د.املدي ��وين ال ��ذي يق ��ع يف � 237صفحة من
القط ��ع املتو�س ��ط  ,بو�صف ��هِ مث ��ا ًال حي� � ًا جله ��ودهِ
البحثي ��ة الر�صين ��ة يف �س�ب�ر �أغوار تاري ��خ امل�سرح
هو
العرب ��ي  ,جدي� � ُر بالذك ��ر �أن د.حمم ��د املديوين َ
�أ�ستاذ يف التعليم العايل يف جامعة تون�س و يُدر�س
يف املعه ��د العايل للفن امل�سرح ��ي الذي الذي � َ
أ�شرف
على ت�أ�سي�سه و�إدارته ل�سنوات عديدة ود.املديوين
معروف مبكانته العلمية وبحوثه وكتاباته النقدية
و�إ�شراف ��ه الإداري فه � َ�و �أ�ست ��اذ وحما�ضر يف املعهد
العامل ��ي للغ ��ات واحل�ض ��ارات ال�شرقي ��ة بباري� ��س
(.)INALCOورئي� ��س وم�ؤ�س� ��س ملهرج ��ان
تون�س الدويل للفيلم الروائي الق�صري و�أ�ستاذ �أول
مبدر�سة تر�شيح املعلمني بتون�س عم َل ملحق بوزارة
ال�شئ ��ون الثقافية التون�سية ُكل � َ
�ف ب�إدارة الدرا�سات
يف املعه ��د العاملي للتن�شيط الثق ��ايف  ,وم�ساهم يف
�إجناز برنامج التكوين والتكوين امل�ستمر ،املوجهة
للطلب ��ة وللإدارات امل�شرفة على امل�ؤ�س�سات الثقافية
بتون�س  ,وع�ضو يف جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة امل�سرح
وهو مدي ��ر ال ��دورة التا�سعة
الوطن ��ي التون�س ��ي َ ,
للمهرجان ال ��دويل لأيام قرط ��اج امل�سرحية وع�ضو
الهيئة املديرة ل ُه ورئي�س �شريف للجامعة التون�سية
لنوادي ال�سينما وع�ضو ًا فيها وع�ضو الهيئة املديرة
لأيام قرطاج ال�سينمائية  ,ل ُه العديد من الإ�صدارات
النقدية امل�سرحية (اال�شكاليات النقدية يف امل�سرح)
و (امل�سرح يف تون�س) و(ا�شكاليات ت�أ�صيل امل�سرح
العربي) ...وغريها.

مسرح عالمي

برينارد �شو والفقر ...يف م�سرحيته"بيجماليون"
ترجمة  /عادل العامل
�إن كن ��ت تع ��رف �ألفري ��د دوليتل م ��ن ت�صوير
�ستانل ��ي هول ��ووَ ي الرائ ��ع ل ��ه يف"�سيدت ��ي
اجلميل ��ة" ،ف�إن ��ك قد ال ت ��درك �إنه م�س ��خ نوع ًا
ما ،كما يقول فينت ��ان �أوتول ،كاتب هذا املقال
ال ��ذي ي�ص ��در له ه ��ذا ال�شه ��ر كت ��اب (حماكمة
�ش ��و  .)Judging Shawفدوليت ��ل
ه ��ذا ،يف م�سرحي ��ة ج ��ورج برن ��ارد �ش ��و
الأ�صلية"،بيجمالي ��ون ،"Pygmalion
الت ��ي اق ُتب�ست منها"�سيدت ��ي اجلميلة" ،ي�صل
غا�ضب� � ًا جد ًا �إىل بيت ه�ن�ري هيغنز ،لأن هذا،
كم ��ا يفرت� ��ض دوليت ��ل ،يتحك ��م بابنت ��ه �أليزا
لأغرا� ��ض جن�سية .وغ�ضبه ه ��ذا لي�س لدوافع
�أخالقي ��ة ـ� �ـ �إمن ��ا فقط يري ��د مك�سبه م ��ن وراء
ذل ��ك�":إن الفت ��اة تخ�صن ��ي .و�أن ��ت ح�صل ��تَ
عليه ��ا .ف�أين �أنا من ه ��ذا؟" ،كما يقول لهيغنز.
فدوليت ��ل واح ��د م ��ن �أك�ث�ر طبق ��ات املجتم ��ع
ازدراءً :الفقرية التي ال ت�ستحق �شيئ ًا .ولي�س
لدي ��ه رغبة يف �أن ُت�صل ��ح حاله .لكن ��ه ي�س�أل ــ
ويجيب ــ �أ�شد الأ�سئل ��ة ح ّد ًة":ما هي �أخالقية
الطبق ��ة الو�سط ��ى؟ جم ��رد االعتذار ع ��ن عدم
�إعطائي �أي �شيء �أبد ًا".
م ��ع ه ��ذا ،ف�إنن ��ا ،يف الن�ص ��ف الث ��اين م ��ن
امل�سرحي ��ة ،جن ��د امل�سخ ،ال ��ذي كان راغب ًا يف
بي ��ع ابنته مقابل ورقة خم�سة دوالرات ،يظهر
جمدد ًا بقبع ��ة حريرية وحذاء جل ��دي نا�صع.
وهو نظي ��ف و�أنيق .فهو ُمق ��دم على الزواج.
وهو الآن ،كما يتذم ��ر مبرارة ،مثال لأخالقية
الطبق ��ة الو�سطى تلك نف�سها .فما الذي حوَّ له؟
امل ��ال .ويف انعطاف ��ة خارق ��ة للحبك ��ة ،يكون
دوليتل ق ��د ورث املاليني وه ��و الآن مل َزم ب�أن
يظهر جدير ًا باالحرتام كل ّي ًا.
�إن بيجمالي ��ون لي�ست فق ��ط حول حتول �أليزا
من فتاة بائعة زهور �إىل دوقة يف الظاهر .بل
وح ��ول حتول �أبيه ��ا من واحد �س ّي ��ئ ال�سمعة
�إىل �ص ��ورة م�ص ّغ ��رة لالحت�ش ��ام .ويف ه ��ذه
الأخالقي ��ة ف� ��إن احلكاي ��ة هي واح ��دة من �أهم

برينارد �شو
مناظرات برين ��ارد �شو :النا� ��س لي�سوا فقراء
لأنه ��م ال �أخالقي ��ون ،و�إمن ��ا ه ��م ال �أخالقيون
لأنهم فقراء� .أو ،وفق ًا الفرتا�ضات اليوم ب�ش�أن
الفق ��ر :امل�شكلة مع الفق ��راء لي�س"ثقافتهم"�أو
حاجتهم لل�سمعة� .إمنا فقط كونهم ال ميتلكون
ما ًال كافي ًا.
ولق ��د ب ��ذل برين ��ارد �ش ��و 1856( ،ـ� �ـ ،)1950
�أق�صى جهده ،ككاتب ا�شرتاكي ،لنفي املغالطة
القائل ��ة ب� ��أن الفق ��ر �أ�سا�س� � ًا �إخف ��اق �أخالقي ــ
وبعك� ��س ذل ��ك �أن الأغنياء الكب ��ار برهان على
جدارة �أخالقية .وكان ان�شغاله الأكرث عاطفي ًة
م ��ع الفقر و�أ�سبابه .وق ��د �سكنه هاج�س �أحياء

دبلن الفقرية ال�سيئة ال�سمعة يف طفولته.
وميك ��ن الق ��ول �إن ال�س�ؤال"مل ��اذا الفق ��راء
فقراء؟"ل ��ه ع ��دد م ��ن الأجوب ��ة املمكن ��ة يف
الق ��رن احل ��ادي والع�شري ��ن ،متام� � ًا مثلم ��ا
كان ��ت احل ��ال يف �أواخر الق ��رن التا�سع ع�شر.
وق ��د تفح�ص"تقري ��ر يوروبارومي�ت�ر"يف
الع ��ام  2010املواق ��ف م ��ن الفق ��ر يف االحتاد
الأوروب ��ي .وكان �أك�ث�ر تف�س�ي�ر �شعبي� � ًة ب�ي�ن
الأوربيني فيما يتعلق بلماذا يعي�ش النا�س يف
فقر هو انعدام العدالة يف املجتمع.
لك ��ن كان ��ت هن ��اك �إجاب ��ات �أخ ��رى م ��ن قبيل
�أن النا� ��س يعي�ش ��ون يف فق ��ر ب�سب ��ب الك�س ��ل
واالفتق ��ار لق ��وة الإرادة� ،أو �أن الفق ��ر ج ��زء
حتم ��ي من التق ��دم� ،أو �أن النا�س يعي�شون يف
فق ��ر لأنهم غري حمظوظ�ي�ن .وهي حجج كانت
ت�ت�ردد يف �أواخر الق ��رن التا�سع ع�شر و�أوائل
القرن الع�شري ��ن .وكان برينارد �شو �شخ�صية
حا�سم ��ة يف جع ��ل النا� ��س يفهم ��ون �أن الفق ��ر
يتعل ��ق بالطريقة الت ��ي ي َّ
ُنظم به ��ا املجتمع ،ال
ب�إخفاقات الفقراء �أو �سوء حظهم.
ويف وق � ٍ�ت كان فيه ي�ساريون كثريون يدَّعون
احتق ��ار امل ��ال وينظ ��رون �إىل الفق ��ر نظ ��رة
رومان�سي ��ة ،كان برينارد�شو يجادل ب�أن الفقر
جرمي ��ة وب� ��أن املال �ش ��يء رائ ��ع .وكان يدرك
�أن ��ه لي�س ��ت هناك عالقة ب�ي�ن الفق ��ر واالفتقار
املف َ
رت� ��ض �إىل �أخالقية العم ��ل :ف�أليزا دوليتل
تظل تعمل يف اخل ��ارج يف بيع زهورها حتى
وقت مت�أخر من الليل حتت املطر املنهمر لكنها
تظ ��ل فقرية ق ��ذرة( .وبالعك�س م ��ن ذلك ،حني
تكون"ك�سولة"يف حف ��ظ هيغنز ،ف�إنها تعي�ش
يف حال ��ة م ��ن ال�ت�رف الن�سب ��ي ).ولذل ��ك ف�إن
عالج الفقر ال ميكن �أن يوجد على الإطالق يف
الأح ��كام الأخالقية .واحل ��ل الذي اقرتحه هو
ما يدع ��ى بـ"املعا� ��ش ال�شامل للحي ��اة"� ،أو ما
ندعوه الآن بالدخل الأ�سا�سي ال�شامل.
ـ عن The Guardian /

