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محمود درويش.. النفي إلى القلب                           
كان محمـــود درويش صديقي النادر، الغالـــي، الظريف جدا. 
رأيتـــه بعد عملية فتـــح القلب األولي في 1984، وبيده ســـيجارة. 
قلـــت له: ولكن أنت ممنوع من التدخني. قلبك هش وأجابني: حرم 
الطبيب علّي الســـيجارة، واخلمر، وحتى مـــا تبقى. قلت له: تلك 
حيـــاة حمـــار وال أريدها. لقـــد ثابر على وجـــوده، دون أن يحمي 
نفســـه، حتى عمليته الثانية للقلب املفتوح عام 1998، أما األخيرة 
في 9 غشـــت، فكانت مميتة. قال لي أيضا: ليـــس لدينا دولة، لكن 
منتلـــك كثيرا مـــن الدعابة، وذكر صديقه، الروائـــي إميل حبيبي، 

الذي رحل هو اآلخر مبكرا.
ســـعدت بترجمة بعض من أشعاره. حينها أدركت ثراء خياله 
الـــذي ال يقدر، وجمال ألفاظه. ولد شـــاعرا ولـــم يصبح هكذا. لم 
يكـــن مناضال باملعنى التقليدي. لم يكن مـــن معنى لكل كيانه، كل 
حياته إال عبر الشـــعر. لـــم يكن لكونه فلســـطينيا، وكونه يعاني 
االقتالع والنفي أنه أصبح شـــاعرا. ليعبر عما يخضع له املاليني 
من ظلم، ودجل، واغتصاب وازدراء، أصبح شـــاعرا. كان يكره أن 
نقول عنه: شـــاعر املقاومة. املواطن يناضل، لكن الشـــاعر يذهب 
إلـــى أبعـــد ويحمل حلم شـــعب ألقصى النـــزل، األكثـــر بعدا عن 
املســـألة الفلســـطينية. يقول أحد نصوصه األولى: "الذي غيرني 
كمنفـــّي غيرني بالقنابل. أعلم أنني ســـأموت، أعلم أنني أخوض 
حربا خاســـرة في الوقـــت الراهن، ألنها معركة املســـتقبل. وأعلم 
أن فلســـطني على اخلريطة بعيدة وأعلم أنكم نسيتم اسمي الذي 
زيفتم ترجمته. كل ذلك أعلمه. ولذلك أحمل فلسطني إلى شوارعكم، 

ومنازلكم، وإلى غرف نومكم".
اتخذ مواقف سياســـية محـــددة، خاصة عندما تـــرك منظمة 
التحريـــر الفلســـطينية عـــام 1993، معلنا ارتيابه بـــدال من إبداء 
رفضه التفاقيات أوســـلو. واحســـرتاه، ما حدث بعـــد ذلك جعله 
محقـــا. مثله مثل نظيره ادوارد ســـعيد، كان لديه حس سياســـي 
حـــاد، ألنه كان رجال حرا، ولم ينتم إلى حزب أو إيديولوجية (في 
ريعان شـــبابه دخل احلزب الشيوعي اإلســـرائيلي الوحيد الذي 
ناضل فيه العرب واليهود معا)، لكن املهم كان الشـــعر. كان رجال 
أســـكرته احلياة. حالم دون صخب. لم يكـــن يدعي، أنه كان يحب 
الضحك، ويســـرد بخفة حكايات جسيمة. قال لي يوما في مؤمتر 
بفالنسيا: "أســـكن حقيبة. كان هذا هو املنفى، ألم املنفى". أصبح 
مشهورا بعد قصيدة بدأها هكذا: سجل: أنا عربي. قصيدة لظرف 
ال يحبـــه كثيرا، الـــذي الزمه طويال. ورمبـــا ليواجهه كتب الكثير 
من قصائد احلب. كان رجال شـــعبيا. كان ثمة حشـــد في كل مكان 
يلقي فيه قصائده. أتذكر ليلة في مسرح محمد اخلامس بالرباط، 
حيث تدخلت الشـــرطة لتفريق أكثر من ألفي شـــخص لم يتمكنوا 
مـــن دخول الصالة. شـــعبية الشـــعراء أمـــر معروف فـــي العالم 
العربـــي، لكن ما كان مييزه عن غيره من الشـــعراء، كانت قطيعته 
مع الالزمات املضجرة، دموع الكلمات واملشـــاعر. أعطى الشـــعر 
العربـــي اجتاها جديدا، أكثر صرامة، نفســـا جديدا. موضوعاته 
كانت كونية: األرض، واملنفى، واملوت، واحلب املستحيل، وبؤس 
الذين ســـلب منهم كل شـــيء، حتى األمل. مثلما كتب إلى صديقه 
ومترجمه إلى الفرنســـية إلياس صنبر: بعيدا عن املشاكل الفنية. 
تبقى اختياراته األولى: في القصيدة، كل فكرة، كل فكر البد أن مير 
عبر احلواس، كل قصيدة شـــفهية في البدء وهنا تكون موسيقية، 

وتتسلح بالهشاشة اإلنسانية لتقاوم عنف العالم .
عام 2000 اقترح وزير التربية اإلســـرائيلي، يوســـي ســـاريد، 
أن تـــدرج بعض من قصائد محمـــود درويش في مناهج املدارس، 
واعترض رئيـــس الوزراء حينها إيهود باراك. الشـــعر خطر، أي 
معـــد، ال ريب. وشـــعر محمـــود درويـــش كان نصيـــرا للمقاومة، 
العـــدل والكرامة قيم كونية تثير اخلوف إلى اآلن، وليس فقط في 

إسرائيل.
لطاهر بن جلو
ملغربية لصحر 

الدين.. هل يعوق التنمية؟
هـــل الدين يعـــوق التنمية أو التقدم؟ هكذا ســـأل أحد مقدمي 
برامج التلفزيون في قناة فضائية خليجية أحد املتحاورين خالل 
برنامج تلفزيوني. وكانت اإلجابة: نعم! الدين أو اإلســـالم يعوق 

التنمية والتقدم في هذا العصر، فهل هو حقًا كذلك؟!
بعض الباحثني يتحدث عن اإلســـالم دون أن يقرأه أو يبحث 
فيه، فهـــو ينطلق إما عن موقف انطباعي ســـابق، وإما عن جهل 
بحقيقـــة الدين وموقفه مـــن التنمية، إذ كان للمتحدث أن يشـــير 
إلى أن موقع املســـلمني -كشعوب- يعوق التنمية، أو أن املسلمني 
اليوم يعيشـــون حالة من التخلف جتعلهـــم ال يهتمون بالتنمية، 
أمـــا أن يكون الديـــن ذاته عائقًا للتنمية، فذلك مـــا لم يقل به أحد 
حتى املستشـــرقون الذين يعادون اإلسالم، فكيف بباحث مسلم؟! 
والواقـــع أن الدين –أي دين- جزء من «املكـــّون» الثقافي ألي أمة، 
ويشكل بذلك أبرز املقومات الثقافية ألي مجتمع على اختالف في 
مستويات التأثير لهذا اجلانب، الذي يتراجع ويتضاءل لدى بعض 
املجتمعات كاملجتمعات الغربية، ويقوى ويشـــتد لدى املجتمعات 
الشـــرقية التي تعتبر الدين إحدى مقوماتها الثقافية. وقد ارتبط 
هذا األمر بوجود اإلنســـان، فاإلنسان منذ وجد على وجه األرض 
وهو مرتبط روحيًا بدين ما، يشـــعر من خالله بكيانه اإلنســـاني 
الـــذي يختلف فيه عن غيره من الكائنات، بل يجد فيه ســـر حياته 
وهدفـــه من الوجود. وإذا كان بعض األديـــان لم يحدد هذا الدور 
بصورة دقيقة، فإن األديان السماوية، وفي مقدمتها اإلسالم، جعل 
الهدف من وجود اإلنسان في األرض لغايتني أساسيتني: العبادة 
لقولـــه تعالى «وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون»، ثم التعمير، 
وهـــو لفظ مرادف ملصطلح «التنمية» املعاصـــر، لقوله تعالى «هو 
أنشـــأكم من األرض واستعمركم فيها فاســـتغفروه ثم توبوا إليه 

إن ربي قريب مجيب». 
وجعل من متام ذلك أن يتحقق للناس التعارف والتعاون فيما 
بينهم، ألن كال املبدأيـــن (العبادة والتعمير «التنمية») ال ميكن أن 
يتحققا إال بجهود متكاملة في منطلقاتها وآثارها، فقال تعالى «َيا 
وًبا َوَقَباِئَل  ا َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشـــعُ اُس ِإنَّ َها النَّ َأيُّ
ِلَتَعاَرُفوا»، فجعل العالقـــة -حتى بني أولئك الذين ال ينتمون إلى 
نفس الدين- عالقة تعارف، وفي هذا داللة على أهمية التقارب بني 

الناس بغض النظر عن أسباب التفرقة التي تنشأ بينهم.
وقد شكل الدين اإلسالمي القاعدة للشخصية الثقافية ألتباعه 
بكافـــة فئاتهم ولغاتهم وتراثهم، كما رســـم لهم تصورهم للحياة 
والكون من حولهم، ورســـم لهم نظام حياتهم في قواعده العامة. 
والواقـــع أن الفهم الدقيق للدين باعتباره من مكونات الثقافة في 
أي مجتمع ميكن أن يســـاعد، أو أن يكون دافعًا لتحقيق األهداف 
التنموية ألي مجتمع، واإلســـالم يعبر عـــن ذلك بصورة واضحة 
من خالل نظرية «االســـتخالف» التي حددها الله سبحانه وتعالى 
لدور اإلنســـان في احلياة، فهو ليس بديًال عن «الله» كما تتصور 
املفاهيـــم «الثيوقراطيـــة»، بل اســـتخالف فـــي التعميـــر والبناء 
والتنمية. فمهمة اإلنســـان من خالل استخالفه في األرض تتحقق 
فـــي قيامه بالـــدور املكلف به في هذا الوجـــود، ودون ذلك يصبح 
دوره معدومًا أو محدودًا. واإلســـالم باعتباره خامت األديان، جاء 
بروح قوية تدفع اإلنســـان إلى أن يتفكر فيما حوله، ويستثمر ما 
منحه الله له من قدرات ذاتية أو من الطبيعة، وأن يجعل من فكرة 
التنميـــة والتطوير فكرة مالزمة إلميان اإلنســـان بدينه وربه، بل 
دعا اإلسالم إلى تعمير األرض واالستفادة من خيراتها، يقول الله 
تعالى «ُهَو َأنَشـــَأُكم ِمَن اَألْرِض َواْســـَتْعَمَرُكْم ِفيَها َفاْسَتْغِفُروُه ُثمَّ 

ِجيٌب». ُتوُبوْا ِإَلْيِه ِإنَّ َربِّي َقِريٌب مُّ
 ومـــن هذا يتضح لنا أن الدين دافـــع ومؤثر قوي في التنمية 
إذا حسن استخدامه، بعيدًا عما أصاب حياة املسلمني من تخلف 
وقصـــور، ال في العمل والتنمية بل في الفكر والفهم قبل ذلك، فما 
تخلفت التنمية بني املسلمني إال عندما سادت بينهم روح التكاسل 
واخلمول، وانتشـــرت بينهم تصورات خاطئة نحو فهم اإلســـالم 
حلركة احلياة والتغيير، فوقف البعـــض مترددًا نحو ذلك، بينما 
وقف طرف آخر مجاهدًا ومناضًال ال ضد التخلف بل ضد التنمية 
والتطور والعمل من أجل حياة جديدة للمسلمني، فأسهم بذلك في 

تخلفهم وتأخرهم.
 إن اإلســـالم يشـــكل أحد أهـــم الدوافع الرئيســـة -إن لم يكن 
أهمهـــا- فـــي تكوين تصـــور اإلنســـان نحـــو نفســـه واآلخرين 
والبيئة احمليطـــة به التي يتعامل معها في حياته. وإذا لم جتعل 
برامـــج التنمية هـــذه القضية كإحـــدى املكونات األساســـية لها 
فإنها ســـتصطدم بالواقع الذي تعيشـــه، بل ال نبالـــغ إذا قلنا إن 
فشـــل بعض برامج التنمية في الدول العربية واإلســـالمية عائد 
إلـــى تغييب الدين عنها أو عدم االســـتفادة منـــه في حتقيق هذه 
البرامـــج. ولذا، فإن دور الدين فـــي التنمية –يعتبر- أبرز األدوار 
التي حتتاجها املجتمعات اإلسالمية، كما حتتاج إلى تعريف بها 
حتى تتغير رؤية املسلمني حول مفهوم التنمية، وال أدل على ذلك 
من ندرة الكتابات اإلســـالمية املعاصرة حول التنمية مبفاهيمها 
وتصوراتها املختلفة، إذ ما زال البعض يرى أن ال شـــأن للتنمية 

بالدين وال شأن للدين بالتنمية. 
وقد شـــاع هـــذا املفهوم لدى العامة من املســـلمني كما شـــاع 
لدى بعض مثقفيهـــم ومفكريهم، ولذا ذهبوا يبحثون عن التنمية 
كفكرة وعن التنمية كوســـيلة لتطوير املجتمعـــات لدى اآلخرين، 
فتـــم نقل جتارب تنموية ناجحة في أوطانها لكنها غير مناســـبة 
للمجتمعات اإلســـالمية، فخســـرت الدول جهودا كثيرة كان ميكن 

تسخيرها خلدمة مجتمعاتها.
سعيد حا

لقطرية لعر 

تسّتر... وتسّتر
ستار التقليد ستار شّفاف، مهما كانت قتامة لونه. إذ يكفي أن 
يرفع كي يكشـــف عما يتســـتر وراءه. ال ثالث هنا بني الستار وما 

خلفه. الثالث مرفوع مثلما هو األمر في منطق امليتافيزيقا.
أمـــا ســـتار احلداثة فهو ســـتار منثـــن حتى إن كان شـــفافا. 
فإن لم يكـــن تعدديا في «طبيعته»، فهو كذلك فـــي انثناءاته. كائن 
احلداثـــة كائن جيولوجّي. لعّل ليفي ســـتروس أّول من التفت إلى 
هذه اخلاصية اجليولوجية للكائن احلديث حينما ربط املاركسية 
والتحليل النفسّي باجليولوجيا فكتب في «مدارات حزينة: «كانت 
املاركســـية تبـــدو لي أنهـــا تنهج الطريق نفســـها التـــي تنهجها 
اجليولوجيا والتحليل النفسي باملعنى الذي أعطاه إياه مؤسسه: 
فالثالثـــة تبني أّن الفهـــم يعني رد واقعة إلى أخـــرى، وأّن الواقع 
الفعلّي ليس هو أكثر الوقائع ظهورا وجتليا، وأّن طبيعة احلقيقي 

تتجلى في حرصه على االحتجاب».
ال ينبغـــي أن ينصرف ذهننـــا إلى أغـــوار امليتافيزيقا للبحث 
عـــن خبايـــا الكائن وبلوغ أعماقـــه. ذلك أّن االحتجـــاب هنا وعدم 
االنكشاف ليس راجعا لـ»عمق» الكائن، وإمنا ملفعول الستار. فعلى 
عكـــس الســـتار امليتافيزيقي الذي ال قيمة لـــه إال مبا يحجبه، فإن 
ســـتار احلداثة ســـتار فّعال، عنه يصدر الوهم الذي مينعنا من أن 

ننظر إليه كستار.
ســـتار التقليد حجاب شـــفاف، انه مجرد قشـــرة تخفى اللّب. 
هذا اللّب الذي ينكشـــف في «عرائه» مبجّرد نزع القشور. أما ستار 
احلداثة، فال يخفي شـــيئا ســـوى ذاته. انه شـــفاف، لكن شفافيته 
كثيفة، وسطحه عميق، وظاهره مبطن. كتب نيتشه: «ليس الظاهر 
عندي ستارا ال حياة فيه. انه احلياة والفعالية ذاتها. إنها احلياة 

التي تسخر من ذاتها كي توهمني أن ال وجود إال للمظاهر».
لعا لسال بنعبد  عبد 
أل موقع 

في حاجة إلى كاتب متميز
إن الكاتـــب املثقف ليـــس مجرد كائن ينحصر في شـــخصيته 
وذاتيتـــه، وإمنا يتعـــدى هذه الذاتيـــة بحيث يجمع بـــني ذاكرته 
اخلاصة التي يحتويها وحتتويـــه وذاكرة جمعية تكون في ظلها 
فـــي كل األزمنـــة واألمكنة فصار فـــي األخير كائنـــا حيويا يلتقط 
األبعـــاد املختلفـــة ويتمكن مـــن ترتيبها وتنميقها على شـــاكلته. 
فالكاتـــب ينهل من ثقافة املجتمع ومكوناتـــه، ترابه ومائه، هوائه 
وبحاره، تراثه وإرثه احملفوظ عبر األزمنة املختلفة، فيعتبر املكان 
والزمان مؤشـــرين حاضريـــن بقوة في تكوين شـــخصية الكاتب 

بحيث يؤثران في إبداعاته وثقافته..
أعتقد أننا فـــي حاجة إلى كاتب أكثر جرأة من أي وقت مضى 
يكاد يختـــرق املكانة التي وصل إليها الكاتـــب في الغرب أو على 
األقـــل يقاربـــه، فاالقتراب مـــن اجليد هو جيد طبعـــا ولو عن بعد 
يســـمح بســـبر ثقافات اآلخرين والتنقيب عن ثقافتنا الغارقة في 
وحـــل اخلرافة والتخلف. وال ميكن أن يتحقق تقدم في هذا املجال 
مادام كاتبنا مير على املواضيع احلساســـة وصعبة املراس مرور 
الكرام خوفا من عدم القدرة على فهمها وتفســـيرها وإما خوفا من 

الويالت واملشاكل املترتبة عليها.
فقد اهتمت أقطار غربية بكتابهـــا ومثقفيها ومفكريها وحتى 
رجـــال دينها، بقضايـــا كانت حكرا على الســـلطة الدينية في زمن 
مـــن األزمـــان، ومتكنت مـــن تصحيح املســـار الفكري الـــذي كان 
ســـائدا، ليس انقالبا مجانيا، وإمنا تصحيحا لوضع غير صحي 
سياســـيا واقتصاديا وثقافيا. أما نحن العرب فانشـــغلنا بتعيير 
بعضنا البعض، واتهام أبناء عمومتنا باخلروج عن الدين وامللة، 
فاقتتلنـــا فيما بيننا وتســـابقنا في الرثاء واملدح والذم بأشـــعار 
ماجنة وشـــعوبية، وشـــربنا النفط حتى الثمالة فكان وباال علينا 
وعلـــى عقولنـــا التي ما عـــادت تفكر وتكتب بشـــكل جميل واملدح 
والذم بأشعار ماجنة وشعوبية. وبالنظر لكتابات مفكرينا وكتابنا 
نذهب إلى القول بأن البعض قد تخطى مرحلة الطفولة في الكتابة 
وانتقل إلى املرحلة الثانية التي تعتبر أكثر نضجا، فقارب قضايا 
حساســـة ثقافيـــا ودينيا من مثـــل : الفتاوى، واإلرهـــاب، وزيارة 
األضرحـــة، ومظاهر التخلف فـــي العادات والتقاليد، وســـلوكات 
مشـــينة أخـــرى، واملرأة،…إلـــخ. بينما ظـــل العدد األكبـــر من هذه 
األقالم تتراوح فـــي مكانها ال تضفي جديدا في الســـاحة الفكرية 
والثقافيـــة، وإمنا أصبحت تـــدور في حلقات مفرغـــة. نحن اآلن، 
وأكثـــر من أي وقـــت مضى، بكينـــا فيه حتى العويـــل، في حاجة 
إلـــى كاتـــب مقتدر يفـــوق «محمد عبـــده» و»زكي مبـــارك» و «خير 
الدين التونســـي» و»الكواكبي»، ويفوز على إبداعات «طه حسني» 
و»العقـــاد» و»املنفلوطـــي»... نحن اآلن في حاجـــة إلى كاتب يفتح 
الفضاء الثقافي للكتابة التي ال تعترف باحلدود وال بالســـلطة وال 
بالطابوهات ما عدا اخلروج عن القيم واملباديء التي حتكمنا. هذا 
الفضاء الذي نتمناه تلتقي فيه املتغايرات واملتناقضات واألضداد 
وتعيـــش كلها في ســـالم ووّد، ويكون صلة وصـــل بني حضارتنا 
العظيمـــة التي مازلنا ال نعلم عنهـــا الكثير وبني حضارة اآلخرين 
التي تلتقي معنا في املباديء والقيم اإلنســـانية العاملية. فهل هذا 
صعـــب على كاتب ومفكر جـــريء؟ لرمبا بدت هـــذه الصورة التي 
أرســـمها للكاتب املرتقب جتنح إلـــى املثالية واألفالطونية خاصة 
مبعيـــار واقـــع الكتابة والثقافـــة العربية. لكنني ال أســـتبعد هذه 
الصورة التي ســـيأتي يوم ما لتظهر في الساحة الثقافية العربية، 
بحكـــم عوامل كثيرة أصبحت مواتية خلروج كاتب مقتدر وجريء 

من بني ظهرانينا، فنحن ال نقل قيمة عن اآلخرين..
لعربا عزيز 

- كولومبيا لعر يو 

موسيقى اجلنائز: 
مرثية على أبواب الصمت    

عندمـــا يحضـــر املوت بعمـــق داللته الكامنة فـــي الالوعي من 
التفكير البشـــري، يجعلك ترصد احليـــاة مبكنونها، وما ميور في 
شتى أبعادها، وهذا ما فعله خالد األنشاصي حني مارس صراخه 
ورفضه ومترده، مفجـــرًا عروقه الصاخبة والضاجة طالبًا تطهير 
األرض لتنبـــت األجنة وتـــورق اللحود باحلياة والعشـــب واملطر 
الناعـــم. إن املرارة واجلـــراح املجلجلة في لغته الشـــعرية تنبثق 
من اإلطار النفســـي الذي ميور في أعماقه بحثًا عن والدة األشياء 

النقية والهاربة من محاضن القتامة والرجس ومفاسد البشر:
ســـامحيني عندما/ أحط أوجاعي عليك/ وألعن الذين يأكلون 
مـــن كرامة/ األحيـــاء. إن األنشـــاصي ميارس النزوع اإلنســـاني 
والتوتـــر الغامض واملمض حني يركض به اجلســـد ما بني املوت 
واحليـــاة . ويغمر الروح القلـــق املتأرجح على املصيـــر الراهن . 
ويطيل التأمل املســـتغرق في احللمية املشـــتهاة: (في حارات أبها 
القدمية/ تســـتطيع أن تصحب هواجســـك/ أن تغني في صمت/ 

تداعب دخان سيجارتك/ وتلعن أمريكا).
إن اإلطـــار املكانـــي يلعـــب دورًا مهمـــًا فـــي لغة األنشـــاصي 
فيتشـــبث به كمالذ يحميه من خرائب الذاكـــرة. كما يفعل ذلك مع 
املـــوت املريح واإلشـــراقي كبديل مرجتى للحياة حني تكشـــف عن 
قبحها الشـــديد. وظلمة الكمد والكبد فيها ، ففي ديوانه (موسيقى 
اجلنائز) ال يســـتعلي الشـــاعر على قارئـــه. وال مييل إلى احلدس 
املضمـــر واملعجمية الضديـــة، ولكنه ينفتح كالفضـــاء املطلق في 
تكثيف واٍع واقتصاد لغوي مبهر، وإشارة إيحائية مرسلة، وبوح 
بأبجدية كاشـــفة لكل التشوفات املتقدة: (أصدقائي/ الذين تركتهم 
هناك/ ينتظرون عودتـــي/ أغبياء!/ لم يفهموا أن املوتى/ أدركوا 
اتســـاع القبر!!).إن الشـــاعر في ديوانه لم يذعـــن للرؤية الفاجعة 
كشـــجرة هارمة استســـلمت لليباس، ولكنه متســـق مع ذاته غير 
متشـــظ أو مشـــحون باحللم األســـود واليأس املقنـــع، فهو يقول: 
م ِرجًال ونقطع أخرى!)، ترى هل يشـــعر  (مـــا علمتنا احلياة أن نقدِّ
األنشـــاصي بالتصادم احلاد في الواقع املر الذي تعيشه األمة من 
خـــالل الثنائيات املبثوثة فـــي الديوان: احليـــاة - املوت - احللم 
ـ الواقـــع - قهقهة أبي جهل - ســـكون أبـــي ذر - املنديل األبيض 
- املنديل األحمر - هدأة من ســـكون - رجفة من شـــبق؟.  إن ذات 
الشـــاعر وحضورها املضني، أنتج املعنـــى في إطاره الداللي حني 
يحوم كالبشـــارة والفجر املندى بالتراب. فخالد األنشاصي واحد 
من أمهر شـــعراء العربية الذيـــن يضّيقون الفجوات في القصيدة، 
فيقص زوائدها لكيال تترهل، وينحت ابتكاره غير االعتباطي، دون 
التضحية باجلذر الشـــعري، مع االســـتدعاء األسطوري والرمزي 
والتاريخـــي، وحتريـــك القصيدة فـــي دائرة املجـــاز دون أن يهتز 
نســـيجها الشعري، أو يخون صدقية شـــعورها: (في سبتمبر أنا 
طفـــل ال يأكل حلم األيام. أنـــا إن َكُبر العالُم أصُغـــر... أصُغر. في 
ســـبتمبر. تقدر أن تتمدد أو تتلون أو تتبخر. ال تقدر أبدًا أن ترتق 
ثوب بياضك. أو تتغنى بالوطن األكبر. في سبتمبر. يحتفل العالم 

باملوت. وموتك أشهى مائدة. للدود األحمر!!). 
إن صاحب ديوان (موسيقى اجلنائز) ال يتأنق وال يصطنع وال 
يتكئ على فيض التوابيت الشعرية ولكنه يتجوهر في تكوين عامله 
الشعري نشدانًا للحقيقة احلية، وارتيادًا ملجاهل تعمق اإلحساس 
بالوجود واليقظة من القادم املجهول، في محاولة الغتيال البؤس، 
وانتظـــارًا للفرح البعيد. فهو مولـــع بكتابة أوجاعه على اجلدران 

املشمسة، وممارسة الصراخ الليلي على أبواب الصمت.
د عس

ية لسعو لوطن- 

التحليل األنثربولوجي اللساني للقرآن
تتجه الدراســـات القرآنية احلديثة في الغرب 
نحو الدراسات األنثروبولوجية، واملقلق في األمر 
أن هذه الدراســـات قـــد تزايدت بداعـــي الظروف 
السياســـية العامليـــة، وحتديـــدًا مناخ ما ســـمي 
«اإلرهاب» و»األصولية اإلسالمية»، بحيث اجتهت 
في العمـــوم إلثبات أن العنف ظاهـــرة أصيلة في 
بنية اخلطـــاب القرآني، ومهما تدثرت بأوشـــحة 
العلـــم، تبقى الدوافـــع السياســـية األيديولوجية 
ظاهرة للعيان من دون كثير جهد، وال نذهب بعيدًا 
عندما نقول إن كثيرًا من هذه الدراسات ال تختلف 
عن رؤية البرملاني الهولنـــدي في فيلمه الوثائقي 
البائس «الفتنة» إال مبزاعم اآللة العلمية وألبســـة 

املعرفة احليادية.
يزداد قلقنا ونحن نرى محاوالت موازية تصدر 
بنفس الدوافع، للغاية التي تنفي عن القرآن كل ما 
يتعلـــق بالعنـــف واجلهاد، وحقيقـــة األمر أن هذا 
العمل املتلبس بالعلم، ليس إال محاولة حملاربة ما 
يوصف بأنه «العنف اإلسالمي» وأفكار «اجلهاد»، 
من خالل اجلمع بني الشيء ونقيضه باسم املعرفة، 

واملعرفة والعلم في كال احلالتني مجرد مظاليم!
البحـــث  جتمـــع  قدميـــة  محـــاوالت  ثمـــة 
وهـــذه  اللســـاني،  بالبحـــث  األنثروبولوجـــي 
احملـــاوالت التي تتســـم بالعلمية إلى حـــد كبير، 
اســـتمرت إلى اليـــوم ولكـــن على نحـــو خجول، 
وكان الفضل للدراســـات اللسانية أنها عملت على 
إضفـــاء العلمية علـــى البحـــوث األنثربولوجية، 
يأتي في مقدمة هذه البحوث دراســـة توشيهيكو 
إيزوتســـو «املفاهيم الدينية األخالقية في القرآن» 
(1958) و»الله واإلنســـان في القرآن: دراســـات في 
دالليات التصور القرآنـــي للعالم» (1963)، وتعتبر 
دراســـة دانيال ماديغان «صورة القرآن عن نفسه» 
(2000) شـــكًال من أشـــكال دمج املعرفة اللســـانية 
باألنثروبولوجيا، لكن دراســـة ماديغان تبدو كما 
لـــو أنها حتايل علـــى البحث اللســـاني، من أجل 
الوصـــول إلـــى تصـــورات أيديولوجيـــة مدعومة 
باألنثربولوجيـــا التـــي تتضخـــم فيهـــا املركزية 
الغربية علـــى نحو بارز، باإلضافـــة إلى املقوالت 

االستشراقية الكالسيكية.
بالتأكيد ال تدخل دراستا توشيهيكو إيزوتسو 
الدالليتان في القرآن، في إطار ما يســـمى «مفهوم 
التفسير»، شأنها شأن دراسات التفسير املوضوعي، 
وإلى حد ما املنهح البياني التفســـيري، فاملقصود 
هو كشف املفاهيم والتصورات الكبرى وليس فهم 
النصوص وحســـب، فعلم الداللـــة القرآني يعالج 
بشـــكل أساســـي مســـألة عالم املوجودات املكون، 
ومن وجهة نظر النص املقدس، من خالل منظومة 

املفاهيم التي يؤسس لها ذلك النص.
وحتى ميكـــن حتقيق هذا الغـــرض، يتعرض 
توشـــيهيكو للمصطلحات القرآنيـــة املفتاحية في 

التاريـــخ قبل اإلســـالم، بالقدر الذي لـــه أثر على 
تشـــكيل املعاني األساســـية للكلمات، أما التطور 
التاريخـــي للمعاني في ما بعـــد التصور القرآني، 
فليـــس موضـــع اهتمامه بشـــكل مباشـــر، ذلك أن 
إحداث أي تغيير داللـــي أو إضافة أي مفردة ذات 
محتوى داللي أساسي في املنظومة اجلاهلية، هو 
ما يجعل أيـــة منظومة جديدة قـــادرة على إجراء 

تعديالت جوهرية في تصور للعالم.
احلقيقة أنه يصعب معرفة ما إذا كان إيزوتسو 
قد جترأ وكســـر القاعدة املعمول بها باســـتخدام 
أحد املنهجني (السكوني أو التطوري) في البحث 
الداللـــي، ذلـــك أنهما منهجـــان متناقضـــان، لكن 
إيزوتسو اســـتطاع توظيفهما بشكل خالق عندما 
وظفهما لعمليتني دالليتني مختلفتني، الســـكونية 
لفهـــم اخلطـــاب، والتطوريـــة لكشـــف انقالبـــات 
اخلطاب اجليد ومقارنته مبا سبق، ذلك أن نوعية 
وحجـــم التحوالت الداللية في املنظومة الفاهيمية 

ال ميكن مالمستها من دون املقارنة.
تشكل املفردات القرآنية كلها «نظاًما مفاهيمًيا 
واســـًعا، يتألف من مجموعة أصغـــر من األنظمة 
املفاهيمية املتداخلة، التي نسميها في علم الداللة 
حقـــوًال داللية»، كل حقل داللي هـــو بنية، يتضمن 
مجموعـــة بنـــى أخرى جزئيـــة، متثـــل كل مفردة 
مـــن مفردات هـــذا احلقل مع ارتباطاتهـــا الداللية 
مبفردات قرآنية أخرى بنية جزئية، وبهذا يصبح 
احلقـــل الداللي أداة رئيســـية في حتليل اخلطاب. 
قدمت دراســـات ايزوتســـو اكتشـــافات مهمة في 
فهم اخلطاب للقرآن؛ وفيما انشـــغل إيزوتسو في 
كتابه «الله واإلنسان» في توضيح تفاصيل املنهج 
وتطبيقاتـــه فإنه فـــي كتابه «املفهومـــة األخالقية 
الدينيـــة فـــي القرآن»، انشـــغل بتوضيح موّســـع 
ألصـــول املنهج الذي اعتمده في دراســـة اخلطاب 

القرآني.
املفهوم املفتاحي، الذي نســـج حوله إيزوتسو 
كل تفاصيـــل منهجه، هو املصطلح األنثربولوجي 
اللســـاني الفلســـفي املركـــب: «التصـــور اللغوي 
للعالـــم»، هذا املفهوم الذي طوره العالم اللســـاني 
األملاني «ليو يســـجربر» (-1899 1984) انطالقًا من 
فلسفة وليم دلتاي، وقد نقل يسجربر نظرية ارتباط 
اللغة بالثقافة من حيز الدراســـات األنثربولوجية 
إلى الدراســـات اللغوية اللســـانية، بعـــد أن تأثر 
بنظريات األب املؤسس للسانيات احلديثة العالم 
النمســـاوي «فردينـــان دي سوســـير». وخالصـــة 
النظرية أن «كّل واحـــدة من كلماتنا متّثل منظورًا 
خاصًا نرى فيه العاَلَم، وما يسّمى «مفهومًا» ليس 
ســـوى بلورة ملثل املنظـــور الذاتي؛ أي أّنه شـــكٌل 
ثابـــت تقريبًا يفترضه املنظور. واملنظوُر املقصوُد 
هنـــا اجتماعـــّي، ألّنـــه اِملْلكّية املشـــتركة جلماعة 
كاملة؛ هذه امللكّية املنحدرة من العصور الســـابقة 

بفضـــل الّتقليد الّتاريخـــّي. وبرغم ذلك، فهو ذاتيٌّ 
مبعنى أّنه يفضي إلى شـــيء من االهتمام البشرّي 
اإليجابـــّي الـــذي يجعل متثيَلنـــا املفهومّي للعالم 
ليس نسخًة دقيقة للواقع املوضوعّي. وِعلُم الّداللة 
هو دراســـٌة حتليلّية ملثل هذه املنظورات املتبلورة 

في كلمات».
بأي معنى متثـــل كلماتنا تصورنا عن العالم؟ 
م  الواقـــع املباشـــر للوجـــود، مهمـــا يكـــن، ال يقدَّ
تصّورنـــا كما هو أصـــًال وطبيعيًا، بـــل من خالل 
لة في معجمنـــا اللغوّي.  موشـــور الرموز املســـجَّ
موشـــوُر الرموز هذا ليس مجّرَد محـــاكاة، مجّرد 
نسخة مطابقة للواقع األصلّي، والّرموُز ال تنطبق 
متامًا على أشكال الواقع؛ هي على احلقيقة أشكاٌل 
تصّورية، بالقّوة الفّذة لها يغدو كّل شـــيء شـــيئًا 

حقيقّيًا إلدراكنا العقلّي.
األكثـــُر أحقّيًة باملالحظة في هذا الّشـــأن ليس 
فقـــط أّن كّل جماعـــة لها طريقتهـــا اخلاّصة لَعْزل 
األجزاء والوحدات التي تكـــون تبعًا لذلك خاّصًة 
بهـــا، بل إّن هـــذه األجزاء والوحـــدات تؤّلف فيما 
بينها منظومًة، وال تكون موجودًة هكذا ببســـاطة 
من دون أي نظـــام؛ على العكس من ذلك تؤّلف كًال 
مًا تنظيمـــًا عاليًا. والّطريقُة التي  معّقدًا جّدًا منظَّ
ُتدَمج بها وُيْرَبط فيها بعُضها ببعض، ليست أقّل 
متييـــزًا للجماعة من طبيعة األجزاء نفســـها. هذا 
ز لكّل جماعة، هو الذي يســـّمى  ُم، املميِّ الـــكلُّ املنظَّ

املعجَم اللغوّي.
وعـــى إيزوتســـو جيـــدًا أن علـــم التطـــورات 
احلاصلـــة في األنثربولوجيـــا الثقافية له الفضل 
األول فـــي اكتشـــاف الترابـــط املفهومـــي اللغوي 
للعالم، بل وانطالقًا من يسجربر يتجه إلى تأصيل 
دراســـته في إطار احلقـــل األنثربولوجي، فنظرّية 
ل األساَس للبنية الكّلية لدراسات  املعنى التي تشكِّ
إيزوتســـو، «ليست البّتة إســـهاًما أصيًال له» على 
حـــد تعبيره، بل هي مبنّية علـــى منط خاّص لعلم 
الداللة طّوره وأحكمه في أملانيا الغربية يسجربر، 
وســـّماه الّتصـــّور اللغـــوّي للعالـــم، الـــذي تتفق 
نظرّيته في خالصاتها الّرئيسة مع ما هو معروف 
عادًة اليوَم بـ «اللســـانيات العرقية»، وهي نظرّية 
للعالقات بني األمناط الّلغويـــة واألمناط الثقافية 
وضع أساَســـها إدوارد ســـابير في سنيه األخيرة 
فـــي الواليات املتحدة. لقد أمده البحث اللســـاني، 
خصوصًا الـــذي أضافه يســـجربر إلـــى النظرية 
األنثربولوجية اللغوية، مبا يجعل تطبيق النظرية 
علـــى النصوص فعالـــة، بدًال من اللغة الشـــفاهية 
واألمثال والقصص واملرويات األسطورية، وعلى 
الرغم من أن إيزوتســـو لم يفصل مرجعية أدواته 
املنهجية، إال أن دارســـي اللســـانيات بإمكانهم أن 

يكتشفوا ذلك بسهولة.
إن اختيارات إيزوتســـو املنهجيـــة ترجع في 

الواقع إلى أصول فلســـفية، فاألســـاس الذي دفع 
إيزوتسو للدراســـات القرآنية كان أساسًا فلسفيًا 
بالدرجـــة األولـــى، وطبيعة الوعي الفلســـفي هي 
النـــزوع الكلـــي للمفاهيم وعالم املعنـــى، فاهتمام 
إيزوتســـو في هـــذ النوع من الدراســـات انحصر 
كليًا باملجال التصوري العقدي واملجال التصوري 
األخالقـــي، وعلـــى العكس مـــن املســـار املنطقي 
للدراسات الفلســـفية التي تنحدر من نطاق العلة 
األولـــى وتداعياتهـــا إلى الـــدرس األخالقي، يبدأ 
إيزوتســـو رحلته من الدرس األخالقـــي القرآني، 
إلى املجال التصوري العقدي الكلي، الذي يشـــكل 
أساسًا للدرس األخالقي، فمن املعلوم أنه أّلف أوًال 
«بنية املصطلحات األخالقية في القرآن» عام 1959، 
ثم أّلـــف تاليًا كتابـــه «الله واإلنســـان» عام 1964، 
وعلـــى أية حال، يفصح إيزوتســـو عـــن اهتمامه 

الفلسفي في كال الدراستني.
هكـــذا تتلحـــض املرجعيـــة: منظور فلســـفي 
يتقاطـــع بالبحث األنثربولوجـــي الثقافي، يفضي 
إلى أدوات منهجية لسانية. بالتأكيد، لم تكن هذه 
العمليـــة آليـــة، إذ أن االنتقال مـــن مجال إلى آخر 
ّمت عبر وسيط (يسجربر) يجمع املرجعيات الثالث 
ذاتها، لكن الشيء املهم الذي عمله إيزوتسو يتمثل 
في أمرين: األول أنه قام بتبيئة األدوات املنهجية، 
ورّكبها لتقرأ النص القرآني بوصفه خطابًا ثقافيًا 
مغلقًا (تامًا)، األمر الذي ســـاعده في قراءة نصية 
كانت أدواتها قد بدأت بالظهور أثناء تأليفه، إال أنه 
لـــم يكتب له على ما يبدو االطالع عليها. أما األمر 
الثاني فهو أنه اســـتطاع احلفاظ على النص ذاته 
بأقل قدر من التدخل لفرض مفاهيم مسبقة، وذلك 
علـــى الرغم مـــن أن نظرية ارتبـــاط الفكر بالثقافة 
تفضي إلى ما يسمى باحلتمية اللغوية أي مبعنى 
مـــن املعاني: االنحباس في إطـــار مفهومي ثقافي 
بســـبب اللغـــة، إذ ال تفكير إال مـــن خاللها! وعلى 
الرغم مـــن أن إيزوتســـو لم يفّرق بشـــكل واضح 
بني ارتباط اللغة بالثقافـــة وارتباط اللغة بالفكر، 
إال أنه اســـتطاع عبر الدراســـة املقارنة واكتشاف 
آليات التحويل في املنظومات املفاهيمية، اخلروج 
من التداعيات العنصريـــة واأليديولوجية لنظرية 
يســـجربر. لقد أثبتت نتائج دراســـات توشيهيكو 
املدهشـــة حقـــًا، أن اســـتثمار العلـــوم احلديثـــة 
وخصوصًا اللســـانية، ميكنه أن يطور الدراسات 
القرآنية إلى حد بعيد، بعكس ما أرادت الدراسات 
األنثربولوجيـــة األيديولوجيـــة احلديثـــة، التـــي 
اعتمدت مناهج وأدوات بحث لســـانية معاصرة، 
بهدف تقدمي تصورات محددة مسبقًا عن اإلسالم، 

باسم العلم!
حلا ن  لر عبد 
نية أل لغد 

في كتابه املشـــّوق «صور املثّقف»، يرى إدوارد 
ســـعيد أن «مجتمع اليوم» ما زال «يحاصر الكاتب 
(املثقـــف) ويحيط به، أحيانًا باجلوائز واملكافآت، 
وغالبـــًا عبر االســـتخفاف أو االســـتهزاء بالعمل 
الفكري مبجملـــه. وأكثر من ذلك في األغلب األعّم، 
عن طريق القول إن املثقف احلقيقي يجب أال يكون 
«سوى محترف متمّهر في مجاله». ويضيف سعيد 
بأّن أحد أشـــد ضغوط االحترافية هو «االجنراف 
احملتـــوم ملعتنقيها نحـــو الســـلطة ومقتضياتها 
وامتيازاتهـــا، والعمل في خدمتهـــا». ال مجال إذًا 
لتجنـــب عالقة املثقف بالســـلطة والقوة. وكل هذا 
يفضي بنا إلى طرح األسئلة: كيف يخاطب املثقف 
الســـلطة؟ ما هي مسؤولياته؟ وكيف ميكن حتديد 

العالقة ما بني «املثقف» و«العام»؟
يـــرى املـــؤرخ األميركـــي املعاصر هـــاورد زن 
أن مســـؤولية عامـــة ضمنيـــة هي «تأمـــني بقائنا 
واســـتمراريتنا» تقـــع على املثقفـــني، بالنظر إلى 
وجـــود جمهور عام يســـهل خداعه، نحـــن ُنكرم، 
نبجـــل، وحتى ُيدفـــع لنا املـــال، من أجـــل إنتاج 
أكبر عدد من الدراســـات غير ذي أهمية في تاريخ 
احلضارة. السياســـيون ُيدفع لهـــم لكي يهتموا، 
فيمـــا هم حقيقة ال يفعلـــون؛ نحن يدفع لنا لكي ال 
نهتم، فيما نحن حقيقة نفعل». يفترض هذا طبعًا 
بأن املثقفني ميتلكـــون معرفة خاصة ومفيدة، أو، 
كمـــا يقترح نعوم تشومســـكي، بـــأن «املثقفني هم 
فـــي موقع ميّكنهم من فضـــح أكاذيب احلكومات، 
وحتليـــل األفعال نســـبًة إلى أســـبابها، دوافعها، 
ونواياهـــا التـــي غالبًا مـــا تكون مخفيـــة». وهذا 
املوقـــع معطى لهم من جراء «احلرية السياســـية، 

حرية التعبير واالطالع على املعلومات».
القدرة علـــى «تقّصي احلقيقة» تعني نوعًا من 
البراعـــة اخلاصة املربوطة باخلبـــرة، اإلمكانات، 
والراحة، والتي تنتج ما ميكن تســـميته «صوابية 
الرأي». ال يّ: تشومسكي كثيرًا إلى كيفية تفاعل 
العوامل الســـابق ذكرها للوصول إلى «احلقيقة»، 
إال أن ذلك يدفع إلى طرح الســـؤال: أّي دور ميكن 
للمثقـــف العصري أن يلعب فـــي العالم الواقعي؟ 
يقـــدم إميل زوال مثًال مفيدًا للبدء في هذا النقاش، 

إذ اســـتطاع توظيف ســـمعته ومواهبـــه األدبية 
ليطرح تصّوره لـ«احلقيقة»، وكتب أدبًا اســـتطاع 
حتدي األفكار الســـائدة. لكن املفارقة تكمن في أن 
النفوذ الذي مارســـه زوال كصحافي كان مستمدًا، 
إلـــى حد ما، مـــن منزلته كأديب منفصـــل إلى حّد 

كبير عن أطر اخلطاب السائد.
وفيمـــا يســـتمر كثيـــرون اليـــوم بالتشـــكيك 
بقيمة معارفهـــم االختصاصية، يدعو آخرون إلى 
جتـــاوز املعرفة املقصورة على جمهور متخصص 
وقليل العدد، إلى الســـعي ملعرفة متاحة للجمهور 
مبعناه األوسع، مشـــيرين إلى أن ماركس، وفيبر، 
ودوركهامي، مارســـوا مهنة فكرية شملت احلقول 
املعاصـــرة للتاريخ والسياســـة وعلـــم االجتماع 
واالقتصاد، متحّدين بذلك التجزئة املهنية الضيقة 

للمعرفة التي نشهدها اليوم.
وينطلـــق هاورد زن من اخللفيـــة ذاتها عندما 
يكتب بـــأن األكادميي الذي يريد أن يحدث تغييرًا 
فـــي الفضاء العـــام عليـــه أن يصبح «ناشـــطًا - 
أكادمييًا يزج بنفســـه وأعماله في اآللية املجنونة 
للتاريخ، دفاعًا عن القيـــم التي يؤمن عميقًا بها». 
كل هذا يفضي إلى أن املثقف العام ميتلك أسلحة 
املنطـــق أو احلّس العام، وهو بحاجة فقط إليجاد 
األرض املناسبة للمعركة واحلوافز القّيمة للعمل.

وفي تقدميـــه لـ«صور املثقـــف»، يدمج إدوارد 
سعيد بني فكرتني: االستعداد للمجازفة الشخصية 
دفاعًا عن قضايا أخالقية، وقيمة االنفصال اإلرادي 
عن ميدان السلطة السياسية، ليصف قيمة املهنة 
الفكريـــة احلقيقيـــة: «إنها تســـتلزم حســـًا كذاك 
املتوافر عند القـــادر على حتريك العواطف، وعند 
العاصي املتمّرد، بحيث يستفيد املرء إلى حّد بعيد 
من الفرص النادرة املتاحة للكالم، ويستحوذ على 
انتباه اجلمهور، ويتفوق على منافسيه في سرعة 

اخلاطر واملناظرة.
وثمـــة أمـــر مقلـــق على نحـــو جوهـــري لدى 
املثقفـــني الذيـــن ال مناصـــب لهـــم يحمونهـــا وال 
مناطق نفـــوذ يعززونها ويحرســـونها؛ ولذا فهم 
مييلـــون إلى الســـخرية مـــن الـــذات وال يلجأون 
كثيرًا إلى التباهي، والصراحة تغلب عندهم على 

املواربـــة واملراوغة. لكن ال مجـــال لتفادي واقع ال 
مفر منـــه، وهو أن مثل هذه األفـــكار التي ميثلها 
املثقفون لن جتعلهم أصدقاء لذوي املراكز الرفيعة 
ولن تكســـبهم احلفاوة والتكرمي من الرســـميني. 
نعم، «إنها حلالة من الوحدانية املوحشـــة، لكنها 
دائمـــًا أفضل من حتمل األمـــور على عّالتها رغبة 
في مســـايرة اجلموع». لم يبُد سعيد، في كتاباته 
ومواقفه، مستعدًا الســـتباق كل ما ميكن أن يدّره 
عليه التملق ألصحاب الســـلطة فحسب، بل، على 
العكس من ذلك، كان مســـتعدًا إلغاظة أهم رجاالت 
حكومته األميركية، كما وســـائل اإلعالم الشعبية، 
أمًال بالدخول معهم في نقاش كالمي أو للحصول 
علـــى حّيز في وســـائل اإلعالم. وفي هـــذا اإلطار، 
كثيرة هي األمثلة على الشـــجاعة الفكرية لسعيد، 
إال أن مقـــاًال كتبه خـــالل األســـابيع القليلة التي 
ســـبقت احلرب الثانية على العراق يبقى شـــديد 
التأثيـــر بالنظـــر إلى ما نشـــهده اليـــوم في ذلك 
البلـــد: «أخيرًا لقد أصبحت مشـــاهدة األخبار في 
هـــذه البالد أمرًا ال يطاق. لقد قلت لنفســـي مرارًا 
وتكرارًا إن على املرء أن يتصفح اجلرائد اليومية 
ويدير جهاز التلفاز ملشـــاهدة األخبار كل مســـاء، 
فقط ليعرف ماذا تفكر البالد وتخطط، لكن الصبر 

واملازوشية لهما حدودهما».
هنا تلتقي مســـؤولية ســـعيد بحدود مقدرته 
الشـــخصية، وتدفع به خارجًا إلـــى احليز العام: 
«علـــى كل واحـــد منـــا أن يرفع صوته، وميشـــي 
اعتراضًا فـــي التظاهرات، اآلن ومـــرارًا وتكرارًا. 
نحن بحاجة إلـــى تفكير خالق وعمل جريء لصّد 
الكوابيس التـــي تخطط لها مجموعة من اخلبراء 
الطّيعـــني في أماكـــن مثل واشـــنطن، بكني، أو تل 
أبيـــب. ذلك أنـــه إذا كان هدفهم الوصـــول إلى ما 
يسّمونه حالة «أكثر أمنًا»، فإن الكلمات لم يعد لها 

أي معنى على اإلطالق».
بالفعل ، فإن ســـعيد جّســـد الكثير من صفات 
املثقف العام، أكان من حيث محاولته تطبيق املعرفة 
األكادميية التي راكمها كأستاذ لألدب املقارن على 
قضايا عملية، أم من حيث توظيفه سمعته املهنية 
وســـلطته- التي تســـمح بها املؤسسة األكادميية 

التي انتمى إليها- للدفاع عن قضايا غير شعبية، 
مثل حقوق الفلســـطينيني، دافعًا بسبب ذلك أفدح 
األثمان. وعمله ملصلحة الشـــعب الفلسطيني كان، 
كما يقول، «التزام شـــخصي ال أندم عليه أبدًا». إّن 
مجـــال االنتقادات لكيفية مقاربة املثقفني للقضايا 
العامة غالبـــًا ما يعبر عن االنقســـام بني مصالح 
املثقـــف األكادميـــي والشـــؤون اليوميـــة للناس 
الذين يحاول هذا األكادميي التكّلم باســـمهم. في 
بعـــض األحيان يكـــون خطاب أو كتابـــات هؤالء 
األكادمييني مبهمة ومعقـــدة إلى درجة أن «العام» 
يشعر باالســـتبعاد، عوض أن يشـــعر باملساعدة. 
فعلى ســـبيل املثـــال، يتقّصد كّتاب مثـــل "هومي 
بابا" و"غاياتري ســـبيفاك" استخدام أفكار معّقدة 
مســـتقاة من حقلي «التفكيك» والتحليل النفســـي 
من أجل الوصـــول إلى فهم أفضل للمجتمع الـ«ما 
بعد كولونيالي». تلك املهمة املتناقضة التي تشمل 
الـــكالم من داخـــل اجلامعة واســـتعمال نظريات 
معقـــدة للوصول إلـــى غايات مفيدة تتـــم إثارتها 
اليوم فـــي ســـياقات مختلفة. وتقـــدم الصحافية 
األميركية سونيا شاه خير مثال على هذا املنظور: 
«فـــي الوقـــت احلالي، النـــاس ميوتون بسســـب 
الرأســـمالية الغربية؛ هم يتعرضون للتســـمم من 
جـــراء الكيميائيـــات الصناعية ويجبـــرون على 
ترك منازلهم بســـبب الســـدود الضخمة. النســـاء 
يتم إجبارهّن على خدمـــة صناعة عاملية للجنس، 
والعمل في مصانع ُيســـّخرن فيهـــا بأجر بخس، 
والتعرض لتشـــويهات جســـدية موجعة. لســـنا 
بحاجـــة ألن نعرف الكثير عـــن كيف يعيش هؤالء 
الناس ألن املســـألة في الوقـــت احلالي هي البقاء 
بحـــد ذاته (...) وهذا أمر فـــي غاية األهمية ليترك 
للمثقفني املتعالني في أبراجهم العاجية». طبعًا، إن 
األمر في غاية األهمية ليترك لـ«املثقفني املتعالني». 
لكنه أيضًا خـــارج حدود مصالح معظم الناس أن 
يبـــدأوا بـ«تفكيك» املعلومـــات املُضّللة. لذا، يبقى 
األمل الوحيد بأن نرى أعماًال أكادميية تشهد على 

القضايا املعاصرة.
هيب معلو 
للبنانية ألخبا 

املثقف العام: اليوم وأمس وغدا


