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ثقافة

ال���ل���غ���ة ح��ي�ن احل�������ض���ارة ت��ت��ق��دم
يا�سني طه حافظ

ثقافتن ��ا الي ��وم تواج ��ه مفرتقات.
بع�ض
فهي �أو ًال لي�س ��ت ثقافتنا يف ٍ
حي ��وي منه ��ا ه ��ذا البع� ��ض ثقافة
اكت�س ��بها التط ��ور االجتماعي من
ع�ص ��رنا احلديث .وثاني ًا ،الق�س ��م
الأو�س ��ع اجتماعي� � ًا منه ��ا مل يع ��د
ثقافة م�س ��تقرة وخ�س ��رت الت�سليم
بجدواه ��ا .ه ��ي الي ��وم ثقاف ��ة
م�ض ��طربة ولي�س ��ت بر�س ��وخها
الأول .فالثقاف ��ة التقليدي ��ة الت ��ي
يتب ّناها القط ��اع العام يف املجتمع
وطبقة املثقف�ي�ن الدينيني املعنيني
وبالتاريخ و "الروايات" ،تتزاحم
فيها مت�ضادات.
فنحن بها بني:
املنطوق واملكتوب
وثنائية العقل والنقل
والنظر والتقليد
وعلم الدراية وعلم الرواية
وعلى ما يبدو من ت�شابه الداللة يف
النق ��اط الأرب ��ع ،تظ ��ل ،بتقارباتها
الأوىل� ،ض ��رورية ت�س ��توجب

البحث والعناية.
والي ��وم يبدو نفد �ص�ب�ر �أ�ص ��حاب
النظ ��ر ،تقليدي�ي�ن �أو حداثوي�ي�ن
 ،ف�ص ��ار العق ��ل يواج ��ه الدي ��ن
مبا�ش ��رة .ال جوه ��ر الدي ��ن ولك ��ن
قيم ��ه وتبنيات ��ه .وا�ض ��حة الي ��وم
االتهام ��ات ب�س ��وء الفه ��م �أو نق�ص
ا�س ��تيعاب الن�ص ��و�ص وثم ��ة
ر�ؤى جدي ��دة وتفا�س�ي�ر .و�أظنه ��ا
م�س� ��ألة ل�ص ��الح الدي ��ن ال �ض ��ده.
لأنه ��ا الطريق ��ة الوحيدة لت�ش ��مله
املعا�ص ��رة وهذا اجت ��اه مثلما هو
علمي ح ��واري اىل درج ��ة كبرية،
هو ي�ض ��من خطورة وا�ض ��حة لأنه
يقوّ � ��ض منظومة هيمن ��ات عقدية
مغلقة� ،ص ��نعتها الرواي ��ة والنقل.
�ص ��ارت للن�ص وللحدث م�ض ��امني
تك�س ��ر م ��ن قد�س ��ية الرواي ��ة ث ��م
دالالته ��ا كم ��ا تك�ش ��ف ع ��ن فر� ��ص
ارتي ��اح للمع ��اين اجلدي ��دة .ه ��ي
عملية علمنة وع�صرنة للموروث.
�ضمن التقليدي والرغبة باجلديد،
ثمة ممار�سة يف اخلطاب ال�شفاهي
تط ��رح م ��ا امتلك ��ه م ��ن زم ��ن ،ب ��ل
يفر�ضه وك�أن ليطرد اجلديد اخلط�أ.
�ص ��حيح ه ��ي تواج ��ه ،حت ��ى م ��ن
بع�ض امل�س ��تمعني لها ،اعرتا�ضات
لكنه ��ا اتخذت م ��ن جماهري العوام
ق ��وة ا�ص ��غاء وفع ��ل .ه ��ي مرئي ��ة
م�س ��موعة  ،لكنها يف ر�أيي ظاهرة
زائلة و�إن بعد حني .بقي �أن نعرف
م�س� ��ألة مهم ��ة ،ق ��د تب ��دو جمهولة
للكثريي ��ن� ،إن وراء تل ��ك الظاهرة
اخلطابي ��ة -جاه ��زة االمثل ��ة و
التعابري -تر�س ��انات متخ�ص�ص ��ة،
له ��م اجتهاداته ��م .و�أوالء ميثلون
الي ��وم امل�ؤ�س�س ��ة املتخ�ص�ص ��ة ب� �ـ

"الق ��دمي" .ه� ��ؤالء �سي�س ��تمرون هو وج ��ود اللغ ��ة قب ��ل الدين وان
لأنه ��م ميثل ��ون جانب ًا ثقافي� � ًا ولأن الدين جاء عرب اللغة.
الع�صر لن ي�ستغني عن هكذا ثقافة ه ��ذا امل ْع َل ��م احلا�س ��م ،بالن�س ��بة
ديني ��ة �إميانية تاريخي ��ة واعتماد للعرب ،كم ��ا لبل ��دان افريقية عدة،
اللغة نح ��و ًا وتف�س�ي�ر ًا  .هم اليوم تعر� ��ض اىل هيمن ��ة ح�ض ��ارة م ��ن
�أكرث �إحاطة باملو�ضوعات املتعلقة لغ ��ة اخ ��رى .نعل ��م �إن االجنليزية
بتلك احلقول .قد ميثلون م�ؤ�س�سة الي ��وم ،يف بالدن ��ا ،مث�ل ً�ا ،هي لغة
اخت�ل�اف م ��ع مدار� ��س الع�ص ��ر الط ��ب والعلوم .كذلك هي م�ص ��در
احلديث ��ة ،لكنه ��م يتول ��ون حقو ًال معارفن ��ا يف الآداب والفن ��ون مما
معرفي ��ة مهم ��ة ت�س ��ندها �أحيان� � ًا تع ��دى الأث ��ر اللغ ��وي اىل الت�أثري
بع� ��ض فل�س ��فات الع�ص ��ر امل�ؤمن ��ة احل�ض ��اري الأو�س ��ع .هو �إذ ًا نفوذ
باحتي ��اج احلي ��اة لتل ��ك املع ��ارف لغة �أخرى يلغ ��ي �أو يقلل من نفوذ
من �أج ��ل تكاملها املع ��ريف� .أحيانا اللغة املحلية وح�ضارتها.
هم يحتج ��ون باملع ��ارف اجلديدة ث ��م �إننا ب ��ازاء حال ��ة ازدواج اللغة
متك� ِآت اقناع ل�ض ��عفهم الفكري يف الوطني ��ة نف�س ��ها لغ ��ة الق ��راءة
تلك.
والكتابة غ�ي�ر لغة الكالم .االخرية
نحن �إذ ًا بازاء ح�ض ��ارات متزامنة لهج ��ة او لهج ��ات م ��ن االوىل .م ��ا
تطغ ��ى موا�ص ��فات واحدته ��ا على نواجه ��ه ان اللغ ��ة املحلية تنتق�ص
الأخ ��رى .والعم ��ل بطاق ��ة ثقافات م ��ن نفوذها اللغ ُة امل�ؤث ��رة القادمة
ن�س ��ب التن ��وع فيه ��ا ،ال حامل ��ة احل�ض ��ارة اجلدي ��دة .ف�إذا
خمتلف ��ة ِب َ
يحج ��ب ظه ��ور �ش ��واخ�ص ادبي ��ة قل نفوذ الف�صحى ،كيف هو احلال
وا�س ��ماء المع ��ة حملي ��ة .فالهجنة بالعامي ��ة؟ ه ��ذه تكون ق ��د ابتعدت
املتوق ��دة تنت ��ج مبدعيه ��ا .ولذلك �أك�ث�ر ع ��ن امل�س ��توى احل�ض ��اري
�شهدنا عبقريات ادبية يف افريقيا ،املت ��اح .ومن بع ��د ت�ض ��اءلت قيمة
حي ��ث الثقاف ��ات  /احل�ض ��ارات املو�ضوعات التي تن�شغل بها .ف�إذا
الأخ ��رى حا�ض ��رة وتتق ��دم .كم ��ا ا�ض ��فنا ات�س ��اع التعلي ��م وتراج ��ع
�شهدنا �أ�س ��ماء يف ال�شرق االو�سط الأم ّي ��ة مقاب ��ل التقدم احل�ض ��اري
ويف الهن ��د وباك�س ��تان وا�س ��ماء وتزايده اىل درجة حتميّة القراءة
املبدع�ي�ن الياباني�ي�ن معروف ��ة يف والكتابة باللغة االجنبية للتوا�صل
او�ساط العامل الثقافية واملعرفية .والتفاهم ،وهي عندنا االجنليزية،
ح�ض ��ارات اجنبي ��ة  ،فرن�س ��ية  ،تكون الن�ش ��اطات املادية ال�شفاهية
اجنليزي ��ة م ��ع ح�ض ��ارات حملي ��ة قد فقدت ح�ض ��ورها احل�ضاري �إال
خمتلفة �أقل �ش�أن ًا ،...كل هذه تعمل ملن هم يف امل�س ��توى االقل حت�ضر ًا
مع ًا يف �أو�ساط العامل الثقافية.
ومعا�ص ��رة .وهكذا تبدو ال�ض� ��آلة
وال غراب ��ة بع ��د ه ��ذا ان تك ��ون  ،و ت ��دين م ��ا يتعلق بها من �ش ��عر
اللغ ��ة ال الدين هي امل ْع َلم احلا�س ��م وفن ��ون ولذل ��ك تب ��دو حم ��اوالت
للح�ض ��ارة .رمبا اب�س ��ط اال�سباب �إيقاظ او تغذية "ال�شعر ال�شعبي"
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 لطفية الدليمي

و الفن ��ون ال�ش ��عبية ،من ب ��اب �أما مفرداته .ال �أعني ال�سوق واحلديث
االهتم ��ام باملا�ض ��ي �أو ا�س ��تلطاف اليوم ��ي االعتيادي وال احلرفيات.
الطرائف او للدر�س .
�أعني ما بعدها ،الر�سمي والثقايف
�أمامن ��ا طريق ��ان ،واحدهم ��ا تقدم والعلم ��ي .ف� ��أي ت�ش ��جيع عل ��ى
العامي ��ة لت�ص ��بح اللغ ��ة الثقافي ��ة انهيارات يف اللغة ويف متا�س ��كها
والر�س ��مية ،وه ��ذا يعطي فر�ص ��ة وقوته ��ا االف�ص ��احيني ال يخ ��دم
اف�ض ��ل لل�ش ��فاهيات وال�ش ��عبيات امل�س ��تقبل ال ��ذي هي وا�س ��طته وال
لتحق ��ق تقدم� � ًا مرحلي ًا مفرت�ض� � ًا .التطور احل�ضاري.
�أم ��ا يف ح ��ال تطور الف�ص ��حى مع ا�ضطرت �ش ��عوب لأن ترتك لغاتها
ع ��دم االكتف ��اء به ��ا وحده ��ا ،لأن لل�ش ��ارع واليومي وتتخ ��ذ لها لغة
تط ��ور املجتم ��ع ثقافي� � ًا ومرحلي� � ًا اجنبي ��ة لل�ش� ��أن االدب ��ي والعلم ��ي
�أكرث من تطوره ��ا ،فهذا ي�ؤدي اىل واحل�ضاري اجلديد .وهذه ظاهرة
ع ��دم االكتف ��اء به ��ا واحلاج ��ة اىل مبكرة ل�ض ��مور اللغة الوطنية من
لغة عاملية فاعلة يف الع�ص ��ر .وهذا بع ��د .احلج ��ة بالتعب�ي�ر ع ��ن روح
يجعل كال ال�شفاهة وما يقاربها من ال�ش ��عب ،حجة غري مقنع ��ة لركاكة
فنون �ش ��عبية مع ًا� ،ألي ��ق باملرحلة اللغة وعاميته ��ا .التعبري عن روح
احل�ض ��ارية ال�س ��ابقة لأنها بح�سب ال�ش ��عب �أ�ص ��عب م ��ن التعب�ي�ر عن
م ��ا ذكرن ��اه تخ ّلف ��ت يف الدرج ��ة �أي مو�ض ��وع �آخر .فهو يحتاج اىل
الثالثة.
لغ ��ة دقيقة نافذة ومتكاملة للتعبري
وهنا البد من الت�أكيد على �أن اللغة عن احتياجات الع�ص ��ر وتعقيدات
املتداول ��ة تهت ��م بنق ��ل "احلقائ ��ق ال�شخو�ص وظروفهم ،ال اىل لغات
احلِ ْرفية" و�أن لغة االدب والتاريخ عاج ��زة ركيكة مل تكتمل وتن�ض ��ج
تع ��ج باال�س ��تعارات بحكم ات�س ��اع تراكيبه ��ا .ه ��ذا يدعون ��ا لأن نعيد
ومدى منظورها و�أبعادها .فكيف فهمنا مل�ض ��مون "الثقافة ال�شعبية"
�س ��نقر�أ غد ًا فنونن ��ا االدبية واللغة الثقافة ال�شعبية مبفهوم الدرا�سات
مرتبك ��ة فق�ي�رة؟ الفق ��ر الثق ��ايف احلديثة ال تعرب عنها ال�شفاهة ولغة
والق�صور املعريف واالدبي ،ثالثة ال�سوق اليومية ،بل اللغة الأو�سع
ال ت�ص ��نع جم ��د ًا  .اللغة القا�ص ��رة واالكرث اكتم ��ا ًال .تب�س ��يط االمور
تزيد من ح�ض ��ور الوع ��ي الزائف .فيه �إ�ضرار بامل�ستقبل .نحن ن�شهد
امل�س� ��ألة لي�س ��ت ار�س ��تقراطية وال التحوالت ال�سريعة والوا�سعة يف
حلم نخبة.
الفك ��ر واملدنيّة والعل ��وم والآداب
الناف ��ع ه ��و �أن نتح ��دث مب ��ا ينفع فال جم ��ال للغة حمدودة قا�ص ��رة،
التط ��ور وامل�س ��تقبل ال لإر�ض ��اء هي من نت ��اج التخلف االجتماعي.
احلا�ض ��ر وجماملة الزائ ��ل .وهذا ليكن امل�ستقبل حا�ضر ًا �أمامنا فيما
يعن ��ي �أن تق ��دم اللغ ��ة الوطني ��ة نكت ��ب وفيم ��ا نق�ت�رح ون ��رى .هو
واكتمالها حاجة �أ�سا�س ��ية للتفاهم هذا طريق التقدم وهي هذي اللغة
احل�ض ��اري اجلدي ��د ومتطلب ��ات ال�سليمة القادرة التي نريد ...

ه��ان كان��غ وديب��ورا �س��ميث � :إن��ه لأم��ر رائ��ع �أن نفك��ر ف��ي �إمكاني��ات اللغ��ة
ترجمة � /أحمد فا�ضل

حني �ش ��رعت برتجم ��ة رواية " النباتية
" من الكورية �إىل الإنكليزية للروائية
ه ��ان كان ��غ وه ��ي م ��ن �أوىل ترجماتي مل
�أك ��ن �أمل ��ك �أية فك ��رة عنها ناهي ��ك عن ما
�س ��تكون عليه ��ا يف قابل الأي ��ام من ردود
فع ��ل الق ��راء والنق ��اد  ،فقد ق�ض ��يت معظم
حيات ��ي يف الق ��راءة ومل �أك ��ن �أمي ��ز بع ��د
�أي ��ة لغ ��ة من اللغ ��ات �س ��وف �أختارها لكي
�أب ��د�أ عمل ��ي كمرتجمة ف ��كان ق ��راري بعد
التخ ��رج �أنني �س ��وف �أتعلم لغ ��ة معينة

�أختارها لأ�ص ��بح مرتجم ��ة �أدب فاخرتت
الكورية لأ�س ��باب براغماتي ��ة لأنني كنت
�أع ��رف �أن الب�ل�اد لديها م�ش ��هد �أدبي حي ،
ولك ��ن يف الواق ��ع كن ��ت قد ق ��ر�أت عنها
مث ��ل بقية اللغات الت ��ي مل يقع اختياري
النهائ ��ي عنها بعد كلغة ميكن �أن �أنطلق
منه ��ا للرتجم ��ة ويف نهاي ��ة املط ��اف
اق�ت�رح عل � َّ�ي النا�ش ��ر رواي ��ة " النباتية
" للكاتبة الكورية اجلنوبية هان كانغ
ترجمتها بعد معرفته درا�ستي للغتها الأم
 ،وعندم ��ا ب ��د�أت مل �أك ��ن �أع ��رف ما هي
العالق ��ة املعت ��ادة ب�ي�ن امل�ؤل ��ف واملرتجم
والت ��ي كان م ��ن املفرت� ��ض �أن تك ��ون على
ات�ص ��ال بينهم ��ا �أو حتى ل ��و كانت كانغ
تتح ��دث الإنكليزي ��ة لذل ��ك ذهب ��ت قدم ��ا
يف ترجم ��ة روايتها و�إر�س ��الها للنا�ش ��ر
وانتظار ما يتمخ�ض عنه عملي هذا .
" النباتي ��ة " ترجم ��ت بالفع ��ل �إىل ع ��دة
لغ ��ات وعندما ر�أيت هذه الكتب �ش ��عرت
دائم ًا بغرابة �أن يكون ا�س ��مي و�صورتي
عليه ��ا لذل ��ك كن ��ت �س ��عيدة ج ��دا عندم ��ا
ترجم ��ت �إىل اللغ ��ة الإنكليزي ��ة لأنه ��ا
ه ��ي لغتي الأخ ��رى وكان رائع ًا التفكري
يف اخلفاي ��ا و�إمكانيات اللغة الكورية فقد
�أر�سلت �إجابات على ا�ستف�ساراتها وبع�ض
الأ�س ��ئلة من ��ي بالطب ��ع وبد�أن ��ا تب ��ادل
ر�س ��ائل الربي ��د الإلك�ت�روين ويف بع�ض
الأحيان كنت �أر�س ��ل �صفحة كاملة  ،لكنها

كانت يف الغالب ق�ص�ي�رة وممتعة جد ًا ،
ويوم العمل يف اململكة املتحدة هو تقريب ًا
عك� ��س ذل ��ك يف كوري ��ا لذل ��ك علي ��ك �إما
احل�ص ��ول على ما ي�ص ��ل يف وقت مبكر
�أو البق ��اء حت ��ى وقت مت�أخر للتحقق من
�أي ر�س ��ائل للربي ��د الإلك�ت�روين ومن ثم
بدء العمل على الفور يف كثري من الأحيان
قب ��ل اال�س ��تحمام � ،أن جم ��رد العمل طوال
اليوم يحتاج مني �أي�ض ��ا التوقف للراحة
وحتى يف بع�ض الأحيان اخلروج للخارج
للريا�ضة وا�ستعادة لياقتي الذهنية فجملة
واح ��دة قد ت�أخذ �أك�ث�ر الوقت من التفكري
لغر�ض و�ض ��ع ما يقابلها وامل�ض ��ي قدما
نح ��و �إكم ��ال العم ��ل الذي �ش ��عرت نحوه
ب�س ��عادة غامرة وهو يحقق فوزا مل �أكن
�أحلم به على الإطالق .
يذكر �أن رواية امل�ؤلفة الكورية اجلنوبية
ه ��ان كانغ الت ��ي حتمل ا�س ��م " النباتية "
الت ��ي جت�س ��د �س ��عي ام ��ر�أة لله ��روب من
التفاه ��ات املحلي ��ة ع ��ن طري ��ق حتوي ��ل
نف�س ��ها �إىل �ش ��جرة حازت عل ��ى جائزة
م ��ان بوكر االدبي ��ة العاملي ��ة لعام 2016
و�س ��لمت جلن ��ة حتكيم اجلائ ��زة وقدرها
� 50أل ��ف جنيه ا�س�ت�رليني  72000دوالر
مل�ؤلفته ��ا ه ��ان كان ��غ ومرتجمته ��ا �إىل
الإنكليزية الربيطانية ديبورا �سميث.
وت ��دور �أح ��داث الرواي ��ة ح ��ول ق�ص ��ة
ام ��ر�أة كوري ��ة " ت�س ��تيقظ م ��ن �أح�ل�ام

مزعجة لتجد نف�س ��ها ق ��د حتولت �إىل لغز
ال تعرف له ح ًال " بح�س ��ب ما ذكرته جلنة
التحكيم  ،ي�شار �إىل �أن هان تبلغ من العمر
45عام ًا تقوم بتدري�س الكتابة الإبداعية
يف معهد �س ��يئول للآداب وح�صلت على
ع ��دة جوائ ��ز �أدبي ��ة يف كوري ��ا اجلنوبية
عن روايتها التي تعد �أول عمل لها ين�ش ��ر
برتجمة �إنكليزية .
قال ��ت ه ��ان كان ��غ وقت منحه ��ا اجلائزة
 " :ني ��ل ه ��ذه اجلائزة ي�ش ��رفني ج ��دا " ،
واخت�ي�رت الرواية باجم ��اع جلنة حتكيم
من خم�سة �أع�ضاء من بني �ست روايات
�أخ ��رى بينها " �ش ��يء غري ��ب يف ذهني "
للرتكي �أورهان باموك  ،واعترب رئي�س
جلنة التحكي ��م بويد توكين ��ل �أن الرواية
�شاعرية وم�ؤثرة ،
�أما املرتجمة ديبورا �س ��ميث  28عام ًا فقد
بد�أت يف تعلم اللغة الكورية قبل �س ��بعة
�أع ��وام بع ��د ح�ص ��ولها عل ��ى �ش ��هادة يف
الأدب الإنكلي ��زي وانتقاله ��ا �إىل كوريا
اجلنوبية .
وب ��د�أت جائ ��زة م ��ان بوك ��ر الدولي ��ة عام
 2005كجائ ��زة ن�ص ��ف �س ��نوية متن ��ح
مل�ؤل ��ف يكت ��ب بلغ ��ة �أجنبي ��ة وتتواف ��ر
�أعمال ��ه بالإنكليزي ��ة عل ��ى نح ��و وا�س ��ع
النط ��اق وبداية من ع ��ام  2016حتولت
م ��ان بوك ��ر �إىل جائ ��زة �س ��نوية لكت ��اب
مرتجم واحد.

�أ�ضلل الأمل عن مدائني
هذا الأمل اللئيم  ،الأمل الذي �ص ��ار بديل رفقة و�ش ��بيه �سجن
�أو متاهة  ،كنت �أ�ض ��لله غالبا عن عناويني و�أو�صد نوافذي
بوجه خطوته املدل�س ��ة  ،ت�صده �سنادين الورد الغافية على
حاف ��ات النوافذ وتطلق الزهور  -حني يرتطم بها – �ألوانها
القزحية و�شذاها الراع�ش كمو�سيقى الكمان فينهمر النهار
م�ش ��ع ًا وحمر�ض ًا على اجتناء احلياة وي�ستفز حلظتي مثلما
تثري �شهوة البقاء كل تلك الكتب املكد�سة على طاولتي وتلك
الأوراق الت ��ي �س ��تغدو رواية �أو كتاب مذك ��رات �أو غري هذا
وذاك  ،حتا�صرين نقرات خفية عجولة على الكيبورد � :أهذه
�أ�صابعي توقظ احلروف املرتوكة للغبار وهمهمات الليل ؟؟
�أم تراين �أعوم يف ر�ؤى خادعة ؟؟ ال � ،إنها ل�ست ماتوهمت
 ،ف�أن ��ا هذه الغارق ��ة يف احلمى وال�ص ��مت واملت�أهبة ملقاومة
الأمل .
ً
حا�ص ��رين �ش ��هرا وم ��ا ا�ست�س ��لمت ،وكان ��ت مكابرت ��ي
تنت�ش ��لني م ��ن قاعه املظلم فتنه�ض الروح  ،غري �أن اجل�س ��د
يبقى مغلو ًال اىل �شرارات الوجع تطوقه من جنب �إىل جنب
وتن�شب �أ�شواكها يف الع�صب والعظام.
�أتعاىل على العجز الب�شري الذي ي�ستعبد العقل ويخلخل
العزمية و�أجدين يف الربهة التالية قادرة على ت�ضليل الأمل
بل نكرانه والتنكر له � ،ألوذ بكتاب عن ال�شرق البعيد و�أغنية
ملطربة فار�سية ،تعزز طاقتي لغة النبات  ،ع�شبة �إكليل اجلبل
تر�ش خ�ضرتها و�ش ��ذاها يف الهواء املمطور ف�أمتتم  :هوذا
مدخل النجاة � ،أن �أح�س ��ن املقاوم ��ة كل حلظة و�أتعلم حكمة
ال�ش ��جر� ،أج ��دد �أ�س ��اليب املواجهة و�أ�س ��تبدلها ب�س ��واها كل
أحول دون ان�ص ��ياع اجل�س ��د للوجع � ،أتن�شق ال�ضوء
�آونة ل ّ
� ،أحت�س ��ي املو�س ��يقى  ،ثم �أعلن �إمتناين للحياة ومن �أحب ،
�أرى النباتات تطلق براعمها وتتفجر خ�ض ��رة و�أقوا�س نور
 ،و�ش ��جرة ال�ص ��نوبر ت�ض ��ج باحلياة مثلما تفعل عادة وهي
تهب نف�س ��ها للحريق وحتمي الغابة من �شهوة النار ،ت�سخر
من العا�ص ��فة فال تهتز والتنحني وتعلمني در�س� � ًا بليغ ًا يف
رفعة ال�ص ��مود  ،الأ�ش ��جار �س ��يدات الطبيع ��ة معلمات الأمل
ي�س ��اعدنني على التحم ��ل ،فيهد�أ �أمل اخلا�ص ��رة وال�ض ��لوع
املر�ضو�ض ��ة  ،ت�ؤجله ر�شقات من مو�س ��يقى و�أحاديث طلية
�أبتكرها  ،غري �أنه اليعلن ان�س ��حابه النهائي بل يدمدم ملتف ًا
ك�أفعى � :س� ��أتلبث طوي ًال لديك � ،أ�س ��خر منه � :س� ��أهزمك �أنت
العابر الزائل و�أنا العنيدة الباقية.
�أح ��اول ا�س ��تدعاء �ض ��حكتي املرح ��ة الت ��ي تراجعت وذوت
ب�ي�ن كما�ش ��ة الهموم� ،أح ��اول ا�ستح�ض ��ارمباهج افرت�ض ��ها
ف�ل�ا جتيء �س ��وى وم�ض ��ات م ��ن الآم ��ال والوع ��ود القادمة
ومت�س ��د بدفئها مالمح وجهي التي ق ّل�ص ��ها وجع الأ�ض�ل�اع
املر�ضو�ضة و�أخر�سها.
�أ�س ��تدرج اللغ ��ة لت ��در�أ موج ��ات الأمل  ،و�أراوغ ��ه بالن�ص
واملف ��ردات البا�س ��لة فيالعبني مثل �ص ��بي �أخ ��رق ويتخفى
ثم يباغتني معلنا هزميتي وهو يرتب�ص باللغة وال�ض ��حكة
والأم ��ل امل�س ��تفيق وال ��ر�ؤى املتزاحم ��ة  ،يرتب� ��ص بالن�ص
الذي يت�ش ��كل يف القلب ثم يفتك بالأف ��كار ومناجيات الروح
ذهب ال�شم�س عتمة الطني
لنف�سها �،أقول �س� ��أهزمه كما يهزم ُ
 ،هو الذي ماعرف ال�سبيل اىل مدائني ،هاجمني ذلك امل�ساء
على حني غفل ��ة خمرتقا تدابريي املحكم ��ة وغفلتي عن غدر
احلياة.
عندما متكن مني هذا الوافد ال�سيء بعد احلادثة تواط�أت
مع ��ه ذاكرت ��ي و�أطلق ��ت طوفان ًا م ��ن �أحزان الب�ل�اد وجنون
حا�ض ��رها وعتمة الغ ��د ،فتداعى ا�ص ��طباري ووهنت قواي
و�أو�ش ��كت  -م ��ع جزع ��ي – عل ��ى الت�س ��ليم بالهزمي ��ة  ،غري
�أين ت�ش ��بثت بال�ص�ب�ر الواهن تو�أمي ومالذي  ،لكنه خذلني
وحتالف مع ال�ض ��د – الأمل وتال�ش ��ى بعي ��د ًا ووجدتني يف
�صحراء قنوط وعتمة  ،غادرين لدى اكتمال الليل وانك�شاف
النه ��ار ،خ ��ان �ص ��حبتنا املمت ��دة واكتمالن ��ا ببع�ض ��نا طوال
ك ��وارث وح ��روب وفقدان ��ات ،ولبثت �أت�ش ��بث به و�أمت�س ��ك
ب�ألفتنا واكتمالنا القدمي و�أن�سج على مهلٍ رداء النجاة.
�أحاول ا�ستدعاء �ضحكتي المرحة التي
تراجعت وذوت بين كما�شة الهموم،
�أحاول ا�ستح�ضارمباهج افتر�ضها فال
تجيء �سوى وم�ضات من الآمال والوعود
القادمة وتم�سد بدفئها مالمح وجهي
التي ق ّل�صها وجع الأ�ضالع المر�ضو�ضة
و�أخر�سها.

في البدء
 عالء املفرجي

�سريتان لعبقرية ا�سم
كتب رينوار االبن �س�ي�رتني تبدوان خمتلفتني
ملخرج مرة ولر�سام كبري مرة �أخرى ..ال�سريتان
تتقاطع ��ان يف م ��رات كثرية ومف�ص ��لية  ..لكن
اك�ث�ر مايجمعهما انهما كتبا بروح �س ��ينمائية.
حتى ليبدو انهما �س�ي�رة واحدة لع�ص ��رين من
خالل �سرية الر�سام الأب واملخرج االبن.
يف كتاب ��ه (رين ��وار �أبي) ي�ض ��عنا ال�س ��ينمائي
جان رينوارعند �سرية والده االر�سام �أوغ�ست
رينوار  ،خالل ال�س ��نوات التي ق�ضاها برفقته،
يطلعن ��ا عل ��ى تفا�ص ��يل عالقتهم ��ا ،وحمط ��ات
�أ�سا�س ��ية يف �س�ي�رة رائد االنطباعي ��ة وبع�ض
�أف ��كاره حول الف ��ن ،كما يدعم عمله ب�ش ��هادات
بع�ض معا�صريه .
فمنذ بدا بالر�س ��م على اخلزف ال�صيني قبل �أن
يدر�س الفن .وبد�أ يزور متحف اللوفر لدرا�سة
لوحات �أعظم الفنانني والتقى كلود مونيه الذي
�أثر به وت�أثر به �أي�ض� � ًا .اىل �أن متت ا�ست�ض ��افة
�س ��ت من لوحاته يف املعر�ض الأول للمدر�س ��ة

االنطباعي ��ة .ب ��ل ويف نف� ��س العام و�ض ��عت له
لوحتني مع دوراند رويل بلندن.
«كان �أب ��ي ي�س ��رد ه ��ذه الذكري ��ات عل ��ى نح � ٍ�و
ع�ش ��وائي ،لكني �أعتقد �أين جنحت يف ترتيب
الوقائ ��ع» ،هكذا ق ��ال رينوار الر�س ��ام لرينوار
ال�سينمائي يف �أواخر حياته .
ي�س ��تعيد الأب �سريته من خالل �أمل الروماتيزم
وال�ش ��لل ال ��ذي �أقع ��ده ..ويحكي لالبن �س ��ي ًال
م ��ن الذكري ��ات الت ��ي ال راب ��ط زمني له ��ا لكنها
ذكريات ،تر�ص ��دها ذاكرة ال�س ��ينمائي ليقدمها
لنا مت�سل�سلة تتحدث عن جوانب يف �شخ�صية
الأب الر�سام «طلب علبة ر�سمه وفرا�شيه ور�سم
�شقائق النعمان .متاهى مع الزهور ون�سي �أمله،
ثم �أوم�أ �إىل �أحدهم لأن يناوله فر�ش ��اته ،وقال:
اليوم تع ّلمت �شيئ ًا ما»..،
قيام ��ه بالرتح ��ال �إىل كث�ي�ر م ��ن ال ��دول التي
�ش ��عر انه ��ا قريب ��ة �إىل قلب ��ه و�أح ��ب �أن يراها
ر�ؤى العني ،ففى عام � 1881س ��افر رينوار �إىل

�أوغ�ست رينوار

جان رينوار

اجلزائر ،ثم �إىل مدريد مل�ش ��اهدة �أعمال دييغو
فيالثكيث ،ومنها �إىل �إيطاليا مل�ش ��اهدة ور�س ��م
بع� ��ض ل ��وح رفائي ��ل بروم ��ا� .أ�ص ��يب رينوار
بااللته ��اب ،ونتيج ��ة له ��ذه الإ�ص ��ابة احل ��ادة
فق ��د اخت ��ار رين ��وار اجلزائ ��ر لهوائه ��ا العليل
ليتماثل ال�ش ��فاء يف �س ��تة �أ�س ��ابيع ،وهو نف�س
الع ��ام الذي التقى به بامللحن ريت�ش ��ارد فاغرن،
مبنزل امللحن ب�صقلية ،وقام بر�سمه يف خم�س
وثالثني دقيقة فقط.
نتع ��رف عل ��ى �س�ي�رة رين ��وار وعل ��ى �س�ي�رة
الع�ص ��ر الذي ولد فيه ،والذي من �أبهر ع�صور
الر�سام ،ففيه ولدت تيارات الفن على يد رجال
ا�س ��تثنائيني ..ويف ثنايا هذه ال�سرية نتوقف
عند �ش ��هادات ملعا�ص ��ريه ،مثلما �سنجد �سيجد
بني �أوراقه مفك ��رة حتتوي على بع�ض �أفكاره
ح ��ول الفن والعم ��ارة .ويتو ّقف ج ��ان رينوار
عن ��د لوح ��ات وال ��ده و�أختي ��اره االل ��وان ب ��ل
كي ��ف تنبعث الفكرة لتكون لوحة متكاملة على

القما�ش.
بينم ��ا يف كتاب (�أفالمي وحياتي) يقول كاتب
�س�ي�رة رينوار غلربت موغ“ :يبدو يل �أن ثمة
يف احلي ��اة التي تنتهي ت ��و ًا وال تزال حية يف
الذاكرة حماقة غري اعتيادية تختفي مع مرور
ال�سنني ",
فقارئ �س�ي�رة رينوار يلم� ��س �إن معظم �أفالمه
م ��ر�آة مل ��ا جتي� ��ش ب ��ه حيات ��ه م ��ن عواط ��ف
وهواج� ��س و�آم ��ال ،جتل ��ت ع�ب�ر م�س�ي�رة
طويل ��ة يف �إب ��داع �س ��ينمائي يت�س ��م بالفرادة
والتجريبي ��ة والت ��ي مه ��دت لظه ��ور �أجي ��ال
�س ��ينمائية بع ��ده مث ��ل املوج ��ة اجلدي ��دة يف
نهاية اخلم�سينيات �سريتان �إذن لعبقرية ا�سم
يف جمال ال�س ��ينما والر�سم �ص ��اغتهما عبقرية
جان رين ��وار (الر�س ��ام) ،تتقاطعان وتكتمالن
يف تفا�ص ��يلهما ..لي� ��س لأن كاتبهما واحد ،بل
فيو� ��ض عبقريتيهما تنهل م ��ن جمرى واحد..
فيما التفا�صيل خمتلفة.

